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כוונת התפילה

יסו„ ‰יסו„ו˙ ועמו„ ‰חכמו˙ לי„ע ˘י˘ ˘ם מˆוי ר‡˘ון, ו‰ו‡ ממˆי‡ 
‡ל‡  נמˆ‡ו,  ל‡  ˘ביני‰ם,  ומ‰   ıו‡ר מ˘מים  ‰נמˆ‡ים  וכל  נמˆ‡,  כל 

מ‡מ˙˙ ‰מˆ‡ו. [ל˘ון ‰רמב"ם ב‰לכו˙ יסו„י ‰˙ור‰ פ"‡ ‰"‡].

מיעוט  ˙פיס˙  לפי  עכ"פ  מˆי‡ו˙ ‰בור‡,  ל‰כיר  ˘ל ‰˙פיל‰,  ˙כלי˙‰ 
ערכינו, וע"י כך, ‰˙רוממו˙ במ„ר‚ו˙ נפל‡ו˙ כלפי מעל‰. וכן מוב‡ ב‚מר‡ 
בברכו˙ [„ף ו:], ‡"ל ‰‰ו‡ מרבנן לרב ביבי בר ‡ביי, ו‡מרי ל‰ רב ביבי לרב 
נחמן בר יˆח˜, מ‡י "כרם זל˙ לבני ‡„ם", ‡מר לי‰, ‡לו „ברים ˘עומ„ים 
ברומו ˘ל עולם, ובני ‡„ם מזלזלין ב‰ן. ופיר˘ ר˘"י [„"‰ „ברים ˘עומ„ים ברומו 

˘ל עולם], כ‚ון ˙פל‰, ˘עול‰ למעל‰.

יבין,  מבין  ˘כל  פי"‚],  ב'  [˘ער  בנפ˘ ‰חיים  מו‡לוזין  חיים  ר'  וכ˙ב ‰‚‡ון 
כל  כלולים  י‰יו  בו  ˙פיל‰  נוסח  ל˙˜ן  מסו‚ל  ˘‰י‰  בעולם,  ‡„ם  ˘‡ין 
‰˙י˜ונים ˘ל כל ‰עולמו˙, ו˘במ˘ך ‡לפי ˘נים, יוכל ‡ו˙ו נוסח ‰˙פיל‰, 
ל˙˜ן ˙מי„ ˙י˜ונים ח„˘ים, ע„ בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜. ר˜ ‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰, 
נוסח  ˘˙˜נו  וב˘ע‰  נבי‡ים,  כמ‰  ומ‰ם  ז˜נים,  וע˘רים  מ‡‰  ˘‰יו 
‰˙פיל‰, ‰י‰ עלי‰ם רוח ‰˜ו„˘ ˘˘מ‰ בפי‰ם ˙יבו˙ ‰˙פיל‰, ספורו˙, 
„בר ‡ח„  ‰„ברים, ‡בל  עומ˜  ל‰בין  מסו‚לים  ו˘˜ולו˙. ‡ין ‡נו  מ„ו„ו˙ 
ברור מ„בריו, ˘כיון ˘‰˙פיל‰ נ˙˜נ‰ ל„ורי „ורו˙ ˘ב‰ם ‰יו ענ˜י עולם, 
וכן נ˙˜נ‰ ל‡נ˘ים ‰פ˘וטים ביו˙ר כמונו, „בר ז‰ מלמ„ ‡ו˙נו, ˘כל יחי„ 
בעבו„˙ ‰',  ח„˘ו˙  ל„ר‚ו˙  וטף],  נ˘ים  [‡פילו  ˙פיל˙ו  ע"י  ל‰‚יע  יכול  ויחי„ 

‡בל כל ז‰ ב˙נ‡י ‡ח„, ו‰ו‡, ˘ימ˙ לב ל˙פיל˙ו.

יום  לרב˘"ע, "בכל  ב˙‰ילים  ˘‡מר  על „ו„ ‰מלך  ‡ומר ‰נפ˘ ‰חיים, 
ברכ‰ ‰י‡ מל˘ון ריבוי ו˙וספ˙.  מך לעולם וע„" כוונ˙ו,̆  ‡ברכך ו‡‰לל‰̆ 
˘‡מנם נוסח ‰ברכ‰  חוזר על עˆמו, ‡בל ˙וכן ‰ברכ‰ כל יום, ‰ו‡ עולם 

ח„˘ ˘ל ריבוי ו˙וספ˙ ˜„ו˘‰.

מ˙פלל.   ‰˙‡ מי  לפני  „ע,  מ˙פלל,  וכ˘‡˙‰  כ˙וב,  [כח:]  בברכו˙  ב‚מ' 
ומב‡ר ‰רמח"ל, ˘‰ו‡ עומ„ ממ˘ לפני ‰בור‡ י˙ברך ˘מו. ˙פיל‰ ‡יננ‰ 
נו˘‡  וכביכול,  לפני ‰˜ב"‰,  עומ„  ˘‰ו‡  ממ˘י˙,  מˆי‡ו˙  רעיונו˙, ‡ל‡ 
ונו˙ן עימו. ‰ו‡ מב˜˘ ב˜˘‰ מ‰˜ב"‰, ובור‡ ‰עולם רוˆ‰ ˙מור‰, כ‡ילו 

‡ומר לו, מ‰ ‡˙‰ מוכן ל‰˘˜יע ˙מור˙ ב˜˘˙ך.

חז"ל ‡ומרים במסכ˙ מ‚יל‰ [כז.], ‡יז‰ו בי˙ ‚„ול, בי˙ ˘מ‚„לים בו ˙ור‰ 
ו˙פיל‰, „‰יינו, ˘נו˙נים ל˙ור‰ ול˙פיל‰ מעמ„ ˘ל ‚„לו˙.
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מליבך  עולם  כל „ברי  "ו‰סר  וז"ל,  ב‡י‚ר˙ו  כ˙ב ‰רמב"ן  ‡ופן ‰כוונ‰, 
בע˙ ‰˙פיל‰, וט‰ר רעיונך, וח˘וב ‰„יבור מפיך, ˜ו„ם ˘˙וˆי‡נו מפיך". 
וכן כ˙ב ‰רו˜ח, "˜ו„ם ˘יˆ‡ ‰„יבור מפיך, ח˘וב בי‡ורו". לכן ‰˘˙„לנו 

בבי‡ור ז‰ ל˙˙ כו˙ר˙ ˜ו„ם ‰ברכ‰.

[˘ם], בעומ˜ פנימיו˙ כוונ˙ ‰˙פיל‰, ‡ין ‡י˙נו יו„ע  כ˙ב ‰נפ˘ ‰חיים 
ע„ מ‰. כי ‚ם מ‰ ˘נ˙‚ל‰ לנו ˜ˆ˙ כוונו˙ ‰˙פיל‰ מרבו˙ינו ‰ר‡˘ונים 
נור‡ ‰‡ריז"ל, ‡˘ר  וע„ ‰‡חרון ‰˜„ו˘ ‡י˘ ‡לו˜ים  עליון,  ז"ל ˜„ו˘י 
‰פלי‡ ו‰‚„יל לע˘ו˙ כוונו˙ נפל‡ו˙, ‡ינם בערך ‡ף טיפ‰ מן ‰ים כלל, נ‚„ 
פנימיו˙ עומ˜ כוונ˙ ‡נ˘י כנ‰"‚ מ˙˜ני ‰˙פיל‰, ˘‰יו ˜"כ ז˜נים ומ‰ם 
י˜ון  יוכל ל˙˜ן̇  כמ‰ נבי‡ים, וכל מבין יבין „ל‡ ‡י˙י‰ ‡יני˘ על יב˘˙‡,̆ 
נפל‡ ונור‡ כז‰, לכלול ול‚נוז במטבע ˙פיל‰ ˜בוע‰ וס„ור‰ בנוסח ‡ח„, 
ל כל ‰עולמו˙ ‰עליונים ו˙ח˙ונים וס„ר פר˜ ‰מרכב‰ֈ, ו‰ו‡  ‰˙י˜ונים̆ 
בל˙י ‡פ˘רי, ‡ם ל‡ ע"י ‰נבו‡‰ ‰עליונ‰ ורוח ˜„˘ו י˙ברך, ‡˘ר ‰ופיע‰ 

עלי‰ם ‰ופע‰ עˆומ‰ בע˙ ˙י˜ון נוסח מטבע ‰˙פיל‰, עכ"ל.

ולמ˜ר‡ „ברים ‡לו, ‰י‰ ר‡וי ל‰ר˙ע מלפר˘ ‡˙ ˙יבו˙ ‰˙פיל‰, ˘‡ם כן 
כ˙בו ‚‡וני עולם, מ‰ נענ‰ ‡נחנו, ˘‡פילו ‡זובי ˜יר ‡ין ‡נחנו בפני‰ם. ‡ולם 
כיון ˘כל מ‰ ˘פיר˘נו מילו˙ ‰˙פיל‰ ‡ינו כלל מ„ע˙ינו, ‡ל‡ ‰כל מרבו˙ינו 
‰ר‡˘ונים ו‰‡חרונים, ובפרט ˘בימינו נפוˆו סי„ורים מפור˘ים בכל ‰נוסחים 
בין  ל‰כריע  ב‡ים  ‡נו  ˘‡ין  „ע˙,  בר  לכל  וברור  בל„י,  ˙ימן  בנוסח  למעט 
‰פירו˘ים ‰˘ונים ˘ל רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים, ˘‡לו ו‡לו „ברי ‡לו˜ים חיים. ‡ל‡ 
˘‡ין ‰מ˜ום ו‰יכול˙, ל‰בי‡ „ברי כולם. לכן ‰˘˙„לנו לבחור ‰פירו˘ ‰פ˘וט 
בעיננו, ומ˙‡ים ל˘לבו בעריכ˙ סי„ור ז‰. ‡בל ברור ומובן לכל, ˘לˆורך ‰בנ˙ 
לˆורך ‰בנ˙  פירו˘י ‰מפר˘ים ‰˘ונים,  כל  ללמו„ ‡˙  מחוייב ‡„ם  ‰מילים, 

‰עניין בˆור‰ מו˘למ˙.
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דברי פתיחה

˙חיל˙‰ ˘ל עבו„‰ זו, נבע‰ מˆורך ‡י˘י, ל‡חר ˘ר‡י˙י ˘ב˘‡ר ע„ו˙ 
י˘ר‡ל נפוˆים ‰פירו˘ים ביו˙ר. לעומ˙ ז‡˙, ‰פירו˘ ב‡ופן מ˙ומˆ˙ ‡ינו 
ומעמי˜,  עיוני  ˘‰ינו  זיע"‡   ı"מ‰רי ˘ל  פירו˘ו  ר˜  בנוסח˙נו, ‡ל‡  מˆוי 
ˆר‰,  ‡בל ‡ינו מ˙‡ים לכוונ‰ במ‰לך ‰˙פיל‰. ‡ופן ‰פירו˘ נע˘‰, ב„רך̃ 
‡ולם פור˘ו ‚ם מילים ˘נר‡ו˙ פ˘וטו˙ ביו˙ר, כי ל‡ כל מ‰ ˘פ˘וט בעיני 
‰מיטבי˙,  בˆור‰  ל‰˙פלל  מנ˙  על  ‡מנם,  ‰‡חר.  ‡ˆל  ‚ם  פ˘וט  ‰‡ח„, 
כך ˘‰פירו˘ ל‡ יפריע למ‰לך ‰˙פיל‰, מן ‰ר‡וי ˘˜ו„ם ‰˙פיל‰ יחזור 
‡„ם על ‰פירו˘ כמ‰ וכמ‰ פעמים, כך ˘בע˙ ‰˙פיל‰ ‰פירו˘ י‰י‰ ברור 

ומובן.

כ„י לפר˘ סי„ור ז‰, ‰˘˙מ˘נו במ˜ורו˙ רבים וב‰ם, ˙כל‡ל עı חיים 
למ‰רי"ı, סי„ור כוונ˙ ‰לב (כ‡ן ‰מ˜ום ל‰ו„ו˙ למחבר ‰ר‰"‚ „ורון רונן ˘ליט"‡ 
˙פיל‰  עיון  ‡בו„ר‰ם,  ‰רו˜ח,  חפˆ‰),  בנפ˘  פירו˘יו  על  ל‰ס˙מך  לנו  ˘‡י˘ר 
˘ל ‰רב ‡רי‰ ליב ‚ור„ון, ‰‡ר˙ ‰˙פיל‰, עבו„˙ ‰˙פיל‰, ס„ר ‰יום, בי˙ 
‰מבו‡ר,  ‰˙כל‡ל  ˘‰ופיע  ולב  עין  פירו˘  מלכו˙,  יסו„  סי„ור  ˙פיל‰, 
ופירו˘ים נוספים. כמו כן בפירו˘ פסו˜י ‰˙נ"ך נעזר˙י בפירו˘י ר˘"י, ‡בן 
עזר‡, רמב"ן, ר˘ב"ם, ספורנו, ר„"˜, ‰‡ל˘יך, ‡ור ‰חיים ופרו˘ים נוספים.

˘יˆ‡ו.  ‰ח˘ובים  ‰סי„ורים  ב˘ני  ‰˘˙מ˘˙י  ‰נוסח   ˙‰‚‰ לˆורך 
‰˙כל‡ל  ב.  ˘ליט"‡.  ‡ל˘יך  נ˙נ‡ל  ‰ר‰"‚  ע"י  ˘יˆ‡  ‡בו˙,  ‡. ˙ור˙ 
 ˙‡ לˆיין  ברˆוני  כן  כמו  ‰י"ו.  נון  בן  ‡„ם   ‰"‰ ˘ל  בעריכ˙ו  ‰מבו‡ר, 
ˆ„ו˜  ינון  ‰ר‰"‚  ופיסו˜ו,  ני˜ו„ו  ‰סי„ור  ב‰‚‰˙  לי  ו‰עוזרים  ‰טורחים 
˘ליט"‡, ˘‰˜„י˘ מזמנו לל‡ ˘כר, י‰‡ ˘כרו מן ‰˘מים. כמו כן, לחברי 
ל ‰ר‰"‚ ר' „ו„ ‡וחיון  בכולל ל„יינו˙ ע"˘ רבינו ‰‡ל˘יך ‰˜„ו˘, מיסו„ו̆ 
זˆ"ל ר‡ב"„ פ˙ח ˙˜ו‰, ולבנו ממ˘יך „רכו בר‡˘ו˙ ‰כולל ‰ר‰"‚ מר„כי 
‰נפל‡  ‰מ„˜„˜  ˘בי˜רים  י˜ר  ‰נפל‡  ל‡ברך  ובפרט,  ˘ליט"‡,  ‡וחיון 
בלימו„יו,  ו˘˜י„˙ו  י‚יע˙ו  כל  על  ˘בנוסף  ˘ליט"‡,  ˜‡רו  ‡ביע„  ‰ר‰"‚ 

טרח לעבור על כל נוסח ‰˙פיל‰, ו‰‚י‰ו כמ‰ וכמ‰ פעמים.

כמו כן ברˆוני ל‰ו„ו˙ ל‚יסי ו‚יס˙י ‰רב יע˜ב ו˘ר‰ זכרי‰ו ‰י"ו בעלי 
חבר˙ "טופ" ˘טרחו רבו˙ בעימו„ ו‚רפי˜‰ וכל ‰‰וˆ‡‰ ל‡ור כ„י ˘יˆ‡ 

‰„בר ˘לם י‰"ר ˘י˙ברכו ממ˜ור ‰ברכו˙.

‰‚„ול ‰רב ‡בר‰ם  ‰‚‡ון  מו"ר,  ל‡בי  ל‰ו„ו˙,  רוˆ‰  „ברי, ‰נני  בסיום 
עבר  חיי,  ימי  כל  וסיועו  ˙מיכ˙ו  על  ˘בנוסף  ˘ליט"‡ ‡ב"„ ‡˘„ו„  ˘מן 
על ‰פירו˘ ו‰˘˜יע מזמנו למען ‰וˆ‡˙ ‰סי„ור, י˙ן ‰' ˘יזכו ‰ו‡ ו‡ימי 
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‰רבני˙ ˆבי‰ ˙ליט"‡ ˘˙ומכ˙ ומסייע˙ בי„ינו ˙מי„, ל‡ורך ימים ו˘נים, 
מ˙וך נח˙ רוח מכל ˆ‡ˆ‡י‰ם ע„ בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜. כמו"כ, ברˆוני ל‰ו„ו˙ 
בני  רב ‰˘כונו˙ ‰„רומיו˙  ˘ליט"‡  ˘למ‰ ˆ„ו˜  לחמי ‰‚‡ון ‰‚„ול ‰רב 
בי„ינו  ˘מסייעים  ˙ליט"‡  ˆיונ‰  ‰רבני˙  וחמו˙י  ז‰,  פירו˘  ˘‰‚י‰  בר˜ 
˙מי„, י‰"ר ˘י˙ברכו ממ˜ור כל ‰ברכו˙ ויזכו לר‡ו˙ נח˙ רוח ממנו וכל 

ˆ‡ˆ‡י‰ם ע„ בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜.

ו‡חרונ‰ חביב‰, ‡ני רוˆ‰ ל‰ו„ו˙ ל‡˘˙י ‰„‚ול‰ ו‰ˆ„˜˙ ‡פר˙ ˘˙חי' 
"‡˘˙ חיל מי ימˆ‡" ˘מפנ‰ כל מרˆ‰ ˙מי„, ר˜ כ„י ˘‡וכל לי˘ב בבי˙ ‰' 
ול‰˙ענ‚ ב‰יכלו, ובפרט ˙מיכ‰ ‰מרוב‰ בכל ˘לבי עריכ˙ ‰סי„ור. "רבו˙ 
בנו˙ ע˘ו חיל ו‡˙ עלי˙ על כולנ‰" ובפרט במסירו˙‰ ב‚י„ול וחינוך יל„ינו 
נח˙ רוח  ˘נזכ‰ יח„ לר‡ו˙  יוסף, נ˙נ‡ל, רו˙ ו‡לחנן. י‰"ר  ˘יחיו מ‡יר, 

מכל ˆ‡ˆ‡ינו ע„ בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜.

ור‡י˙י ל‰בי‡ בז‰ מ‰ ˘כ˙ב ‰בן ‡י˘ חי ב‰˜„מ˙ו ל˘ו"˙ רב פעלים:

ובנפ˘  ˘לם  בלב  נפ˘י  ובכל   לבי  בכל  ורˆוני  מ‚ל‰ „ע˙י  "ומע˙‰ ‰נני 
יזכני  ‡˘ר  ˘ב˜„ו˘‰  חיבורים  בבל  ו‚ם  ‰ז‰  בחיבור  כוונ˙י  ˘כל  חפˆ‰ 
ורחימו  ב„חילו  לי˜ב‰״ו  חס„יו ‰כל ‰ו‡  וברוב  רחמיו  ברוב  לחבר  ‰˘י״˙ 
ורחימו ו„חילו ליח„‡ י״‰ בו"‰ ביחו„‡ ˘לים ב˘ם כל י˘ר‡ל. וכל מח˘ב‰ 
ו„בור ומע˘‰ ˘‰ם נ‚„ רˆונו י˙ברך ‰נ‰ ‰ם בטלים ומבוטלים ב‡ופן ˘בל 
רˆוני חיבור ז‰ וב˘‡ר חיבורים ˘י˘ לי ו‡˘ר ‡ע˘‰  ‡ח„˘ בע‰״י ב„ברי 
˙ור‰ ובכל מˆו‰ ומˆו‰ ‰כל ‰ו‡ לע˘ו˙ נח˙ רוח בלי ˘ום פני‰ זר‰ כלל 

ועי˜ר"

ועיני ל˘מי‡ נטלי˙, בעי ומ˙חנן י‰י‰ עם פי ול˘וני, לבל ‡כ˘ל במענ‰ 
ל˘וני, וט‰ר מערכי רעיוני, לבל ‡˘‚‰ ב‰‚יוני, ול‰˙חיל ולסיים זכני, ועל 
ומייחל  מˆפ‰  עני,  ‡י˘  ע˙יר˙  כ‰  יעמי„ני,  ‰˜ו„˘  מ˘מר˙  מ˘מר˙י 
לחס„י ריבוני, ולחזו˙ בנועם ‰' ולב˜ר ב‰יכלו, חי חי ‰ו‡ יו„ך כמוני, וימל‡ 

פי ˙‰ל‰ (מ˙וך ‰˜„מ˙ מ‰רי"ı בעı חיים).

‰עורך
בדערב ר"ח ˙מו"ז ˙˘ע"‚
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הסכמת אבי מו"ר הגאון הגדול הרב אברהם שמן שליט"א

הרב אברהם שמן                                              
     אב''ד אשדוד

י"ט תמוז תשע"ג

ברכ˙ ‡ב
שמח לבי ויגל כבודי, כאשר ראיתי שבני ידידי וחביבי השוקד על התורה ועל העבודה 
ויראת השם אוצרו, הרב אבישלום שמן שליט''א רחש ליבו דבר טוב וזכה בזכות ראשונים 
הקב''ה  ממ''ה  לפני  ותחנתם  שיחם  השופכים  ''בלדי''  בנוסח  המתפללים  בפני  להביא 
בימים נוראים לעוררם כדי שיזכו להתפלל תפילה בלב מבין, וכדי שלכל הפחות שלא 
יראו וישמעו כעוף המצפצף וכבר כתבו הראשונים שבימי הדין והכפרה חייב אדם לשים 

לב על דבריו לפני הבורא ואם לא עכשיו אימתי?

והנה בעברי בין בתרי אמריו, במה שכתב והוסיף בתוך תפילות ה''שמונה עשרה'', 
כראוי  ברורה  בלשון  כראוי,  והבנה  מחשבה  פניני  לשזור  שידע  לדעת,  ונוכחתי  חזיתי 
וכיאה והוסיף גם הקדמות ראויות לפני כל ברכה ותפילה, ופירש ענין הברכה בלשון צח 
וברור, כאשר כל דבריו מיוסדים על דברי המפרשים והראשונים שהם כמלאכים, וכאשר 
מתפלל  כל  לתועלת  יהיה  שזה  ובודאי  ראויות  כוונות  הקודש  שמות  בתוך  שילב  גם 
ושופך שיחו לפני הקב''ה, אשר בימים אלו פתוחים לפניו ספרי החיים ויהיה גם תועלת 

לבני התורה ויראי השמים אשר נפשם חפצה בכך.

 ואודה לבורא שזיכני הקב''ה לראות פרי עמלו כאשר בנוסף על לימודיו והשקעתו 
בלימודיו במסגרת ה''כולל'' הוסיף לעצמו טרחה וכאשר אין רצונו בזה להתגדל בזאת 
אלא לשם שמים בלבד, ואברכו שימשיך הלאה בדרכו הסלולה ואיישר חיליה שימשיך 
הלאה להגדיל תורה ולהאדירה ללמוד לשמור ולעשות ויקוים בו מה שאמר דוד המלך 
במזמורו וָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל־ַּפְלֵגי ָמִים ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו א־ִיּבֹול ְוכֹל ֲאֶׁשר־

ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח  אכי"ר.

בברכת התורה ובברכת עלה והצלח 

אברהם בן הרב יוסף שמן זצ''ל

בד
בל
שי 

 אי
וש
שימ

ל



הסכמת מו"ח הגאון הגדול הרב שלמה צדוק שליט"א

                 הרב שלמה צדוק
           רב השכונות הדרומיות בני ברק

ומחבר הספרים "בארות שלמה" ו"שלמי צדק"
לסדר "בריתי שלום" תמוז תשע"ג

ברכ‰ ועי„ו„
אפריון נמטייה לחתני כבני, האברך היקר כמדרשו, מבני ציון היקרים, כליל המעלות, 
עדיו לגאון ולתפארת בית ישראל, שוקד בתורתינו הקדושה ועבודת השי"ת לילות כימים, 
הרה"ג רבי אבישלום שמן שליט"א מזרע קדושים, בנו של מקורבינו הגאון הגדול אב"ד 
בעיר אשדוד. אשר אויתה נפשו, להוציא לאור סידור בנוסח בלדי עם פירוש העניין, 
וכולל למתפלל, מה יש לו להתבונן ולהתכוון בתפילות שמונה עשרה של ימות השנה 
הרגילים, והעולה על כולן, תפילות הימים הנוראים. וכבר פירש הבן איש חי בפרשת 
בהעלותך, דאין שכינתו יתברך שורה בכל האברים, כי אם בשתיים, והם מח ולב. כי מח 
הוא מיסוד החוכמה, והלב מסוד הבינה, וכמו שכתב בפתיחת אליהו זכור לטוב, חכמה 
מוחא ובינה ליבא, וידוע דחו"ב כחדא נפקין, וכחדא שריין. וכן המח ולב, בחדא נפקין 
וכחדא שריין. וכשהמוח פועל פעולתו במחשבה, הלב פועל בכוונה, כי המחשבה במח, 
והכוונה בלב כנודע. ולכן המח והלב, הם לבדם נקראים היכל ה', והם בלבד שני הכוחות 
שהם ערים ומתפקדים כל הזמן גם בזמן השינה, וכמאמר הפסוק "אני ישנה וליבי ער". 
ולכן יש ענין גדול, שבזמן התפילה ישעבד אדם את מחשבתו במח והכוונות שהם בלב, 
למי שאמר והיה עולם. והן אמת, שעדיין לא יצא סידור כזה באופן מושלם, ובמיוחד לבני 
התורה היקרים בעדת יהודי תימן בנוסח הבלדי. ואין ספק, שסידור זה יהיה לעזר אדיר 
בתפילותיהם. וכידוע, שאין תיקון שלם נעלה במצווה ותפילה, בלתי הצטרפות קדושת 
המחשבה שבמח והכוונה בלב, יען כי הם כנגד חו"ב וכמ"ש במחשבה יתברר כולה. ולכן 
אמרו חז"ל, תפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה, כי ע"י שלימות המחשבה והכוונה, נדחית 
ונפרדת הקליפה מן הקדושה שהיא הפרי, ובזה נשלם הבירור לעלות במקום הראוי לו.

ספרים  ולחבר  להוסיף  שיזכה  בזה,  מברכו  והנני  יצלח.  בידו  ה'  שחפץ  רצון,  ויהי 
חשובים כיד ה' הטובה עליו בכל מקצועות תורתינו הקדושה, ויפוצו מעיינותיו חוצה 

להגדיל תודה ולהאדירה, ולביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן.

בברכת התורה

שלמה בן הרה"ג אברהם צדוק זצ"ל
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 ערבית, שחרית, מנחה לראש השנה

יכוון ˘‰ו‡ מ˙פלל כנ‚„ ירו˘לים, בי˙ ‰מ˜„˘, ובי˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים.
נ‡מר, ל‡„ם מערכי לב, ומ‰' מענ‰  יב˜˘ מ‰˘ם י˙ברך, ל˘ים מענ‰ בפיו ב˙פיל˙ו, על „רך מ‰̆ 

ל˘ון (עı חיים):

לם. פ˙י. ּוִפי, ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָכ:         לה˙פלל בלב̆  ,      פ˙ח̆  ַאדָֹני,   הכל. ְשָפַתי ִּתְפָּתח.   

רּוך¿ ַאָּתה (יא) מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה.  ְיהָֹוה יאהדונהי,  ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. רּוך¿ ּבָ ּבָ
,                       בה˘‚חה פרטי˙.  ,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ֶאֹלֵהינּו      
◆ ( יסו„ עבו„˙ו היה במי„˙ החס„). ֶאֹלֵהי ִיְצָחק         (                   יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‚בורה - „ין).  ֶאֹלֵהי ַאְבָרָהמ.      
פ‡ר˙). ָהֵאל בעל היכול˙, והכוח. ַהָּגדֹול          החס„.  ֵו%אֹלֵהי ַי%ַעקֹב.      (  יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‡מ˙ -̇ 
ל ֶעְליֹונ. נעלה מעל הכל. ּגֹוֵמל  ̇). ֵא% פ‡ר ַהִּגּבֹור במי„˙ ה„ין. ְוַהּנֹוָרא, במע˘יו (מי„˙̇ 
הם ר‡ויים. ְוקֹוֵנה ַהֹּכל. בור‡ הכל בכל יום מח„˘ ו˜ניינו הכל.  ַח0ִָדימ טֹוִבימ.     ממה̆ 
ע˘ו ‡בו˙ינו. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני  זֹוֵכר ַח0ְֵדי ָאבֹות. זוכר לנו ולטוב˙נו, החס„ים̆ 
ְבֵניֶהמ.     ה‚‡ולה לˆ‡ˆ‡יהם. ָזְכֵרנּו ְלַחִּיימ.        ˘ע"י זה נזכה לעוה"ב.    ֵאל ֶמֶלְכ 
ָחֵפצ ַּבַחִּיימ. ˘‡˙ה חפı ˘בני ה‡„ם יחיו. ָּכְתֵבנּו ְּב0ֵֶפר ַחִּיימ. וכ˙בנו בספר 

˙ יכוון על מעל˙ ‡בו˙ינו, ˘בזכו˙ם ‚ומל לנו ‰' י˙ברך חס„ים טובים, ומבי‡  ָ‡בו…
זכו ל‰„ב˜ ב‰', כן ‰‡„ם ב˙פיל˙ו,  ‚‡ול‰ (כוזרי מ‡מר ‚'). ו˙˜נו ל‰זכיר זכו˙ ‡בו˙ כיוון̆ 
ר‡וי ˘יפנ‰ „ע˙ו מ‰בלי ‰עולם, וי„ב˜ במח˘ב‰ בבור‡ כל ‰עולמו˙ (˙וˆ‡ו˙ חיים).

יא

ערבי˙, ˘חרי˙, מנח‰ לר‡˘ ‰˘נ‰

ערבית, שחרית, מנחה
לראש השנה
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 ערבית, שחרית, מנחה לראש השנה

,   ובעל הכוחו˙ כולם.  ַחִּיימ,    , הˆ„י˜ים ˘נכ˙בים לחיים. ְלַמַעָנְכ למען ˘נמ˘יך לעב„ך. ֶאֹלִהימ 
,            ונו˙ן חיים לכל הברו‡ים. ֶמֶלְכ   על הכל. ַרַחָמנ   על ה‡„ם. מֹוִשיַע      מˆר˙ו.  ל ָחי.        ֵא%
,        הווה ויהיה.  רה ופ‚ע.    ָּברּוְכ ַאָּתה (הד)    ‡˙ה       ְיהָֹוה יאהדונהי,   ּוָמֵגנ.                                בו‡̂ 

,    ובזכו˙ו ‡˙ה מ‚ן עלינו. ָמֵגנ ַאְבָרָהמ:     

‰ לב„ך. ִּגּבֹור ְלעֹוָלמ, ‚בור˙ך נˆחי˙. ַאדָֹני. ‡„ון הכל. ְמַחֶּיה ֵמִתימ  ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
בלי טל  ָאָּתה.       ˙חיי˙ המ˙ים, ‡˙ה לב„ך עו˘ה. ַרב ְלהֹוִשיַע.    להו˘יע. מֹוִריד ַהָּטל.̆ 
לב‡.  ‡ין העולם מ˙˜יים. ְמַכְלֵּכל ַחִּיימ ְּבֶח0ֶד. ול‡ בˆ„˜˙ הבריו˙. ְמַחֶּיה ֵמִתימ 
ְּבַרַחִמימ ַרִּבימ.    כ"כ, לרחמיו המרובים. רֹוֵפא חֹוִלימ.   מ˙יי‡˘ים מהם      0ֹוֵמְכ 
היו כ‡סורים  נועה ‡חרי̆  נו˙ן ל‡יברים̇  נֹוְפִלימ. כ‚ון הנופלים ברוחם. ַמִּתיר ַא0ּוִרימ. כ‚ון̆ 
ב˘ע˙ ה˘ינה. ּוְמַקֵּימ ֶאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר.        למ˙ים, להחיו˙ם.      ִמי ָכמֹוָכ 
יכול  ַּבַעל ְּגבּורֹות.     כ"כ הרבה כמוך. ּוִמי דֹוֶמה ָלְכ ֵמִמית ּוְמַחֶּיה.̆ 
להמי˙ ולהחיו˙. ִמי ָכמֹוָכ ָאב ָהַרַחָמנ.     על בניו כמו ˘‡˙ה.      זֹוֵכר ְיצּוָריו 
ְּבַרַחִמימ ְלַחִּיימ.          לכו˙בם לחיים, בע˙ ה„ין. ְוֶנֶאָמנ ַאָּתה ְלַהַחיֹות

ֵמִתימ.        הבטח˙ך להחיו˙ המ˙ים.  ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, 
היה הווה ויהיה. ְמַחֶּיה ַהֵּמִתימ: בע˙י„, מ‡„ם ע„ זמן ה˙חיה.

חיי˙ ‰מ˙ים  ˙ יכוון, רב˘"ע, רˆוני בברכ‰ זו, ל˘בחך על ‚בור˙ך, ולברכך על̇  בּורו… ¿‚ּ
‰' ‰בטיח לנו ל‰חיו˙  „בר̆  חיי˙ ‰מ˙ים,̆  (חפı חיים ב˘ם עולם). וי˙˜ע בליבו ‡מונ˙̇ 

מ˙ים ל‡ י˘וב רי˜ם (יערו˙ „ב˘).
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 ערבית, שחרית, מנחה לראש השנה

‰ ָקדֹוש. עˆמו˙ך, מופר˘˙ ומוב„ל˙ מהכול.   ְוִשְמָכ ָקדֹוש. והנה‚˙ך, נ˘‚ב˙  ָ ּ̇ ‡ַ ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
,  יפסי˜ו להללך לעולם. מה˘‚˙נו. ּוְקדֹוִשימ   והמל‡כים. ְּבָכל יֹומ ְיַהְללּוָכ 0ֶָלה.   

, היה הווה ויהיה.  ן, ו‡ז, בע˙ ה‚‡ולה. ִיְתַקַּדש ִשְמָכ    חס„ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי      כ≈ ן,ּוב¿ כ≈ ּוב¿
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. ביחו„, על עמך י˘ר‡ל. ,           כולם,̆    ,  ֶאֹלֵהינּו      

ייר‡ו ממך ויחזרו ב˙˘ובה. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל,  , כ„י̆  מך. ֵּתנ ַּפְחְּדָכ        ,   כ˘י˙˜„˘̆  ן,     ן,   ≈ כ≈ כּוב¿ ּוב¿
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ, על כל בני  ,              כולם,̆    , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו       
נבר‡ו בעולם.  הי‡ ‚„ולה מפח„. ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת. על כל היˆורים̆  ה‡„ם. ְוֵאיָמְתָכ̆ 
ְוִייָראּוָכ ָּכל ַהַּמַעִשימ, וממיל‡, ייר‡ו ממך כל י˘ר‡ל. ְוִיְשַּתַחוּו ְלָפֶניָכ 
ָּכל ַהְּברּוִאימ.     לפניך, בהכנעה.     ְוֵיָעשּו ֻּכָּלמ ַאֻגָּדה ַאַחת, ˜בוˆה ‡ח˙. 
,   וביˆר הרע.      ְּכמֹו ֶשָּיַדְענּו  ברורה.  ַלַעשֹות ְרצֹוָנְכ ְּבֵלָבב ָשֵלמ. 
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֶשַהִּשְלטֹונ  ,            כולם,̆    , , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו      ְיהָֹוה יאהדונהי     
לך. עֹז ְּבָיָדְכ. הנה‚˙ הטבע. ּוְגבּוָרה ִּביִמיָנְכ.   ניסי˙.  הממ˘לה̆  ִמְּלָפֶניָכ.̆ 

ּוְשָמְכ נֹוָרא מעורר יר‡ה. ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת: על כל הבריו˙.

,   כבו„ לכלל י˘ר‡ל. ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָכ. וכולם יהללו  ן, ֵּתנ ָּכבֹוד ְלַעֶּמָכ.     כ≈ ןּוב¿ כ≈ ּוב¿
הם מ˜וים ממך. ִּפְתחֹונ ֶּפה לל‡ מור‡.  ‡˙ יר‡י ה˘ם. ִּתְקָוה ְלדֹוְרֶשיָכ. ו˙ן להם מה̆ 
ַלְמַיַחִלימ ָלְכ. לה˘יב למחרפיהם. ִשְמָחה ְלַאְרָצְכ. ב˘יב˙ ה‚ולים. ָששֹונ 

ם יכוון, ˘‰˘ם רחו˜ מ‰˘‚˙נו, ו‡ין לנו ˙פיס‰ בו כלל, כיון ˘‡ינו  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
כ˘ום „מיון וˆיור, ˘מ„מים ‰ברו‡ים (עיון ˙פיל‰).
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,    עב„ך בבי‡˙ המ˘יח.  ְלִעיָרְכ. בבניין בי˙ המ˜„˘. ְצִמיחּות ֶקֶרנ ְלָדִוד ַעְבָּדְכ.   
ַוַעִריַכת ֵנר ְלֶבנ ִיַשי ְמִשיָחְכ:    על מ˘יחך לעולם.

מח˙ הנפ˘ בפנימיו˙. ִויָשִרימ  ◆   וי˘מחו̆  ָ‡ז  מ˘יחך.   ַצִּדיִקימ ִיְראּו ְוִיְשָמחּו.      ָ‡זו¿ ו¿
ַיַעֹלזּו.     י˙עוררו לר˜ו„ מ˘מח˙ם.  ַוַח0ִיִדימ ְּבִרָּנה ָיִגילּו.        ירימו ˜ולם ב˘ירה. 
ָּלּה  ְועֹוָלָתה ִּתְקָּפצ ִּפיָה. וכל עו˘י עוול ו‡ון יס˙מו פיהם. ְוָכל ָהִרְשָעה ֻכּ
̇, ייעלמו כע˘ן. ִּכי ַתַעִביר כ˘˙עביר. ֶמְמֶשֶלת  ֶּכָעָשנ ִּתְכֶלה, ומע˘י הר˘עו
יָזה ו˘לטון ‡ומו˙ העולם.  ָזדֹונ ִמנ ָהָאֶרצ. ˘לטון היˆר הרע. ּוַמְלכּות ָהַעִלּ

ְמֵהָרה במהרה בימינו. ַּתַעקֹור מן ה˘ור˘. ְוִתְשּבֹור: לרסיסים.

, היה הווה ויהיה.  ך¿ ַאָּתה הּוא    ˙˙‚לה מלכו˙ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי     לו… מ¿ ƒ̇ ך¿ ו¿ לו… מ¿ ƒ̇ ו¿
,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ. על    , ֶאֹלֵהינּו      
ִמְשַּכנ ִצּיֹונ  ִעיָרְכ       עיר ˘ל ה˘י"˙. ּוְבַהר  כל י˘ר‡ל. ִּבירּוָשַלִימ 
ְּכבֹוָדְכ,      עי˜ר כבו„ ה˘כינה.   ְוֶנֶגד ְזֵקֶניָכ ָּכבֹוד.     לכבו„ ול˙פ‡ר˙. ַּכָּכתּוב, (ישעיה 
, מרוב הˆרו˙ במלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚.  ה.     ה ַהַחָמּ Fכ˙וב. ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָש כ"ד, כ"ג) כמו̆ 

ְּבַהר  ומעלה.  למטה  בˆב‡ו˙  המו˘ל     ,'     , ְצָבאֹות    יאהדונהי  ִּכי ָמַלְכ ְיהָֹוה 
ִימ. בבי˙ המ˜„˘ וירו˘לים. ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד: וכולם ִציֹונ ּוִבירּוָשָלִ
ִיְמֹלְכ  יאהדונהי  ְיהָֹוה  כ˙וב.  ועו„  י"ח)  (שמות ט"ו,  ְוֶנֶאָמר,  ז˜ניך.  בכבו„  יכירו 
'   לעולם ולעולמי עולמים. ְוֶנֶאָמר, (ישעיה ה', ט"ז) ועו„ כ˙וב. ַוִּיְגַּבּה  ְלעֹוָלמ ָוֶעד:  

14יד

בד
בל
שי 

 אי
וש
שימ

ל



 ערבית, שחרית, מנחה לראש השנה

מו בעולם. ְוָהֵאל '    ומעלה מ˘פטים ב‚ויים, י‚בה̆  ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ַּבִּמְשָּפט.     
,      במה ˘יע˘ה ˆ„˜ה לי˘ר‡ל. ַהָּקדֹוש       מופר˘ ומוב„ל מה˘‚˙נו. ִנְקָּדש ִּבְצָדָקה.    
הווה ויהיה. היה  הכל,  יאהדונהי,‡„ון  ָוה  Lְיה הברכו˙ ‡˙ה.  ָּברּוְכ ַאָתה מ˜ור 

 ַהֶּמֶלְכ ַהָּקדֹוש: מלך על הכל, ומופר˘ ומוב„ל מהכול.

‰ ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמימ.            י˘ר‡ל מכל ה‡ומו˙. ְוָרִציָת ָּבנּו  ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
◆           לנו ‡˙ ל˘ון ה˜ו„˘.      ִקַּדְשָּתנּו ְבִמְצוֶֹתיָכ.  הב„ל˙ ‡ו˙נו  ִמָּכל ַהְּלשֹונֹות.    
מה‡ומו˙ ע"י מˆוו˙ ה˙ורה. ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלַעבֹוָדֶתָכ.    לעבו„ ‡ו˙ך. ְוִשְמָכ 

ַהָּגדֹול מˆ„ מע˘יך. ְוַהָּקדֹוש מˆ„ הנה‚˙ך. ָעֵלינּו ָקָראָת. ˘‡נו נ˜ר‡ים עם ה'.
ְּפֵטי ִצְדֶקָכ. ַוְּתַלְּמֵדינּו ַלַעשֹות חּוֵּקי ְרצֹוֶנָכ. ַוִּתֵּתנ  Fכשחל ר"ה במוצ"ש אומר: ַוּתֹוִדיֵענּו והו„ע˙ לנו. ִמְש]

למי ח‚י‚ה, בר‚לים. ּוֵבינ  רבן̆  ת ּוְכבֹוד יֹומ טֹוב ַוַחִגיַגת ָהֶרֶגל.̃  ָבּ Fת ַש Fָלנּו ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאֹלֵהינּו ְקֻדַּש
ִביִעי ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוש,  Fה˙ר˙ ביו"ט ‡וכל נפ˘. ְויֹומ ַהְש ת יֹומ טֹוב ִהְבַּדְלָּת. ע"י̆  Fָּבת ִלְקֻדַש Fת ַש Fְקֻדַּש

ִמֵּשֶשת ָיִמימ ִקַּדְשָּת. ע"י ˘˜בע˙ ‡˙ יו"ט ה‡חרון ˘ל ח‚ ˘חלו˜ מ˘˘˙ ימי חוה"מ.]

̇, ובעל  , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו, ˙˜יף, ובעל היכול ן ָלנּו ונ˙˙ לנו. ְיהָֹוה יאהדונהי     ≈ּ̇ ƒ ּ̇ ןַו ≈ּ̇ ƒ ּ̇ ַו
נ˙˙ לנו למנוחה.] ֶאת  נֹוַח ַהֶּזה ביום̆  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. [בשבת: ֶאת יֹומ ַהָמּ הכוחו˙ כולם,̆ 
בו העם נ˜ר‡ ונ‡סף. ֶאת יֹומ ַהִּזָּכרֹונ  יֹומ טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, יום̆ 
,  זוכר לנו ‡˙ ע˜י„˙ יˆח˜. ְּבַאַהָבה, ב‡הב˙ך  ַהֶּזה. ‡˙ יום ה„ין הזה. ִזְכרֹונ ְּתרּוָעה   

‡ו˙נו. ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִימ: זכר לביטול העבו„ה במˆרים ˘היה בר"ה.

ם יכוון וי˘מח על ‰זכו˙ ‰‚„ול‰ ˘בחר בנו ‰', ו‡‰ב˙ו ‰‚„ול‰ לעם  ˙ ַ‰ּיו… ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
י˘ר‡ל. ו‡ז, ˙˙עורר ‡‰ב˙ו ‡ל ‰'. ו˙˜נו לומר ‡˙‰ בחר˙נו, על ‰בחיר‰ ˘‰' בחר בנו 

ו‡ו‰ב ‡ו˙נו, וע"י ז‰ כמים פנים לפנים ˙˙עורר ל‡„ם ‡‰ב‰ ל˘י"˙ (עבו„‰ ˘בלב).
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ל˘ונו˙ ‡לו ביעל‰ ויב‡, כנ‚„ ˘בע‰ ר˜יעים (˘פ˙י חיים).

,    ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.     ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו. ו˘ה˘‚יח ‚ם על     ,   , ינּו  ל…‰≈ ינּו‡¡ ל…‰≈ ¡‡
‡בו˙ינו, בה˘‚חה פרטי˙. ַיַעֶלה. זיכרוננו ה˘מימה. ְוָיבֹא. להיכל המלך. ַיִּגיַע. לחˆר המלך הפנימי˙. 
ֵיָרֶאה. לפני ה˘כינה. ֵיָרֶצה. י˙˜בל ברˆונו. ִיָּשַמע. יכנס ב‡וזניו (כביכול). ִיָּפֵקד. יו˘ם 
על ליבו (כביכול). ִיָּזֵכר ְלָפֶניָכ יזכר לעולם. ִזְכרֹוֵננּו. זכרון ה˘ייכו˙ בינינו. ִזְכרֹונ 
עכ˘יו חרבה. ִזְכרֹונ  ַאבֹוֵתינּו. זכרון ברי˙ ‡בו˙. ִזְכרֹונ ְירּוָשַלִימ ִעיָרְכ.̆ 
ָמִשיַח ֶּבנ ָּדִוד ַעְבָּדְכ. ההבטחה ˘יבו‡ מ˘יח בן „ו„. ִזְכרֹונ ָּכל ַעְּמָכ 
ֵבית ִיְשָרֵאל ˘ע„יין הם ב‚לו˙. ְלָפֶניָכ. יבו‡ו כל הזיכרונו˙. ִלְפֵלָטה. להˆלה. 
נמˆ‡ חן בעיניך.  ל כל ‡ח„ ו‡ח„. ִלְבָרָכה. לה˘פיע ברכה. ְלֵחנ כ„י̆  לימו˙̆   ̆               , ְלטֹוָבה.  
נֹוַח  עני˘נו, כפי מע˘ינו. [בשבת: ְּביֹומ ַהָמּ ל‡̇  , ‚ם ‡ם ‡יננו ר‡ויים לכך. ּוְלַרַחִמימ.̆  ְלֶח0ֶד     
בו כל העם נ˜ר‡  נ˙˙ לנו למנוחה.] ְּביֹומ טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, יום̆  ַהֶּזה ביום̆ 

בו נזכר וני„ון, כל ‡ח„ ו‡ח„. ְלַרֵחמ ּבֹו ָעֵלינּו  יֹומ ַהִּזָּכרֹונ ַהֶּזה.̆  לה˙‡סף. ְבּ
, ו˙ו˘יע ‡ו˙נו.    ָזְכֵרנּו זכור חס„ך לנו. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה.  ּוְלהֹוִשיֵענּו.  
לימו˙ו. ָּפְקֵדנּו  לטוב˙̆  , מה̆  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.      ּבֹו ְלטֹוָבה.        ̆  ,    ,   , ֶאֹלֵהינּו 
̆נזכה  ̆יענו ביום הזה,  ,  לנו ריבוי טובה והˆלחה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִּיימ, הו בֹו ִלְבָרָכה.    
חּו0 ְוָחֵּננּו חמול עלינו,  ,  ולרחם עלינו.       לחיים. ִּבְדַבר ְישּוָעה ְוַרַחִמימ. 
‡יננו ר‡ויים. ּוַמְּלֵטנּו בֹו ִמָּכל ָצָרה  ו˙ן לנו במ˙נ˙ חנם. ְוַרֵחמ ָעֵלינּו. ‡ע"פ̆ 
,  ל˙˙ ˘מחה ‡מ˙י˙.  ְוָיגֹונ. ומנענו, מכל ˆרה ועˆב. ְוַשְּמֵחנּו בֹו ִשְמָחה ְשֵלָמה.     

, ו‚ם ל˘‡ינם ר‡ויים. ,   מלך על הכל.  ַרחּומ ְוַחּנּונ ָאָּתה:     ִּכי ֵאל ֶמֶלְכ   
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יעורר עˆמו כ˘‡ומר "מלוך ‰עולם כולו בכבו„ך", על חלול ˘מו ‰‚„ול בין ‰‡ומו˙. ויכוון, מ˙י 
נזכ‰ לז‰ ˘ר˜ ‡ל‰י י˘ר‡ל מלך, ומלכו˙ו בכל מ˘ל‰ (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).

,     בה˘‚חה פרטי˙.  ,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ינּו   ל…‰≈ ינּו ‡¡ ל…‰≈ ¡‡
,  ˘כינ˙ך על כל הברי‡ה. ְוִהָּנֵשא  ְמלֹוְכ ַעל ָּכל ָהעֹוָלמ ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָדְכ.   
,   כל הבריו˙ בחס„ך.  ְוהֹוַפע ַּבַהַדר ְּגאֹונ  ַעל ָּכל ָהָאֶרצ ִּביָקָרְכ.  
ֻעָּזְכ וה˙‚לה ביופי רוממו˙ ‚בור˙ך. ַעל ָּכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְכ. על כל ‡נ˘י י˘וב 
העולם. ְוֵיַדע ָּכל ְּפעּול וי„ע כל נבר‡. ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו. כי ‡˙ה בר‡˙ו. ְוָיִבינ 
‡˙ה ע˘י˙ו. ְויֹאַמר ָּכל ַאֶשר  ָּכל ְיצּור ויבין כל בעל חי. ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו.̆ 
ַהְּנָשָמה ְבַאּפֹו וי‡מר כל ‡„ם, ‡פילו הר˘עים. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 
ֶאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָמָלְכ.             כלל י˘ר‡ל, מלך על הכל.     ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל

ָמָשָלה. ומלכו˙ו מו˘ל˙ בחוז˜ על הכל. 

ֶחְלֵקנּו  ְוֶתנ  כ˙י˜ונם.  מˆוו˙יך  ˘נע˘ה  כ„י  ְּבִמְצוֶֹתיָכ. ˜„˘נו  נּו  ≈ ׁ̆ ¿„ּ נּוַ̃ ≈ ׁ̆ ¿„ּ ַ̃
ְּבתֹוָרָתְכ.        כל עס˜נו ב˙למו„ ˙ור˙ך. ְוַשַּמח ַנְפֵשנּו ִּבישּוָעָתְכ. ו˙˘מח ‡ו˙נו 
˙י˙ן לנו. ְוַטֵהר  יהיה לנו סיפו˜ מהטוב̆  ˙ע˘ה ב˘בילנו. ְוַשְּבֵענּו ִמּטּוָבְכ. ע„̆  ע"י הי˘ועה̆ 
ִלֵּבנּו ְלָעְבָדְכ ֶּבֶאֶמת.    יהיו ר˜ ל˘מה.      ּוְדָבְרָכ ֶאֶמת ְוַקָּימ 
ָלַעד.                  לכם ל‡להים, ‡מ˙ ול‡ ‡˘˙נה לעולם. ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה 
,      הווה ויהיה.   ֶמֶלְכ ַעל ָּכל ָהָאֶרצ,      יו˘בי ה‡רı. ְמַקֵּדש [בשבת: ַהַּשָּבת  יאהדונהי,  

◆  ˘בו נזכר וני„ון כל ‡ח„ ו‡ח„. ְו] ִיְשָרֵאל      מכל העמים. ְויֹומ ַהִּזָּכרֹונ:      
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,    כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.   , ,  היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   ‰ חפı נ‡. ְיהָֹוה יאהדונהי     ≈̂ ‰ר¿ ≈̂ ר¿
פנה ל˜בלה. ְוָהֵשב  ‡ינם ר‡ויים. ְוִלְתִפָּלָתמ ְשֵעה.̇  ְּבַעְּמָכ ִיְשָרֵאל, ‡ע"פ̆ 
ָהַעבֹוָדה ֶאל ְּדִביר ֵּביֶתָכ,     ל˜ו„˘ ה˜„˘ים. ְוִאֵּשי ִיְשָרֵאל.וה˜רבנו˙ 
˘י˜ריבו עם י˘ר‡ל. ּוְתִפָּלָתמ .˘במ˜ום ה˜רבנו˙. ְמֵהָרה ְּתַקֵּבל ְּבָרצֹונ. ˙˜בל 
לנח˙ רוח לפניך. ּוְתִהי ְלָרצֹונ לנח˙ רוח. ָּתִמיד, ַעבֹוַדת ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. העבו„ה 
וה˜רבנו˙ ˘ל עמך י˘ר‡ל. ְוִתְרֵצנּו ו˙חביבנו. ְוֶתֶחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ונזכה לר‡ו˙ עין בעין. 
ְּבשּוְבָכ ְלָנְוָכ ְלִצּיֹונ ְּבַרַחִמימ ְּכֵמָאז:      בבי˙ המ˜„˘ כבעבר. ָּברּוְכ 
,  היה הווה ויהיה. ַהַּמְחִזיר ְשִכיָנתֹו  ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי,    

ְלִצּיֹונ:   למ˜„˘.

ים ַאַנְחנּו ָלְכ, (ונ) ‡נחנו נו˙נים לך הו„‡ה. ֶשַאָּתה הּוא ˘ר˜ ‡˙ה.  ƒ„ ים מו… ƒ„ מו…
,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.    , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו  
רה וˆו˜ה. ַאָּתה הּוא  צּור ַחֵּיינּו. בור‡נו ו˙ומך חיינו. ָמֵגנ ִיְשֵענּו. ומ‚ן עלינו מכל̂ 
ְלדֹר ָודֹר. בכל „ור ו„ור הכל ממך. ולכן נֹוֶדה ָלְכ נביע לך הכר˙נו ‡˙ טוב˙ך. ּוְנ0ֵַּפר 
יומנו  ְּתִהָּלֶתָכ. ונ‚י„ ל‡חרים חס„ך ו‚„ול˙ך. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמ0ּוִרימ ְּבָיָדְכ. על̃ 

בעו בנין בי‰מ"˜, לכן  ל‡̇  נפלו בימי „ו„ על̆  ˜נו ברכ‰ זו, כנ‚„ ע' ‡לף̆   ̇‰„ָ ֲעבו…
˙˜נו חסי„ים ‰ר‡˘ונים, לב˜˘ ‚' פעמים ביום על בנין בי‰מ"˜ (עı חיים).

ָ„ָ‡‰ יו„‰ ל‰' על כל ‰טובו˙ ˘ע˘‰ עו˘‰ עמנו בחס„ ול‡ לפי מע˘ינו, ˘‰רי  ‰ו…
לפי ‚ו„ל חט‡ינו ו˜וˆר עבו„˙נו ‡יננו ר‡ויים לכלום (ר‡˘י˙ חכמ‰).
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כל ר‚ע המסור בי„יך. ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְכ. המופ˜„ו˙ ‡ˆלך בכל לילה ב˘ינה. 
יָכ הנס˙רים. ְוִנְפְלאֹוֶתיָכ „רכי הטבע (ה‚לויים). ֶשְּבָכל ֵעת ָוֵעת,  ֶּ ַעל ִנ

˘בכל ר‚ע ור‚ע. ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצָהָרִימ.    ‡נחנו מו„ים לך.

ב,    הטוב המוחלט. ִּכי ֹלא ָכלּו ַרַחֶמיָכ.       ˘לך לעכב עונ˘ים לר‡ויים להם.  ב, ַ‰ּטו… ַ‰ּטו…
ַהְמַרֵחמ, ‡˙ה המרחם המוחלט. ִּכי ֹלא ַתּמּו ַח0ֶָדיָכ.      ‚ם ל‡ינם ר‡ויים לחס„יך. 
ָּכל ַהַחִּיימ וכולם ˘יחיו ב˙חיי˙ המ˙ים. ְיַהְללּו ֶאת ְשָמְכ ַהָּגדֹול י˘בחו ‡˙ 
‡י ‡פ˘ר ל˙‡ר ‚„ול˙ך. ִּכי טֹוב הו‡ הנה‚˙ך ומי„˙ך. ָהֵאל ַהּטֹוב. כי כל מע˘יך  מע˘יך, ‡פילו̆ 
הו‡ להיטיב. ְזכֹור ַרַחֶמיָכ ˘כן ה˙נה‚˙ עם ה‡„ם הר‡˘ון כ˘חט‡. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, 
,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּוְכבֹוש ַּכַע0ְָכ. וי‚ברו    , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
יהיו טובים בעוה"ב. ָּכל ְּבֵני ְבִריָתְכ. כל   ̆  ◆ רחמיך. ּוְכתֹוב ְלַחִּיימ טֹוִבימ   
,   הווה ויהיה.  בני י˘ר‡ל ˘ב‡ו עמך בברי˙. ָּברּוְכ ַאָּתה (הי)   ‡˙ה.       ְיהָֹוה יאהדונהי,  
ַהּטֹוב ִשְמָכ ˘‡˙ה טוב ב˙כלי˙ הטובה. ּוְלָכ ָנֶאה ְלהֹודֹות: ולך ר‡וי ונכון להו„ו˙. 

ים ָשלֹומ. ה˘פיע לנו מ˘מים. טֹוָבה ּוְבָרָכה.     והˆלחה לכל ‡ח„ ו‡ח„.  ƒׂ̆ ים ƒׂ̆
מע˘ינו.  לפי  ְוַרַחִמימ.     ‡ו˙נו  ר‡ויים.  ˘‡יננו  ְוֶח0ֶד          ‡ע"פ  רו‡ינו.  כל  ֵחנ    ובעיני 
ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. על הנמˆ‡ים כ‡ן ועל כל כלל י˘ר‡ל. ּוָבְרֵכנּו 
אֹור ָּפֶניָכ.    במעמ„ מ˙ן ˙ורה.  ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד וה˘פיע ברכה לכולנו ב˘ווה כ‡ח„. ִמְמּ

ם יב˜˘ מ‰' ˘י˘כון ˘לום בעם י˘ר‡ל ול‡ י‰יו מחלו˜ו˙ כלל. וב‡מˆעו˙  לו… ָ ׁ̆
‰˘לום נזכ‰ לכל ונ˙ברך בכל (ס„ר ‰יום).
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אֹור ָּפֶניָכ ˘‡נו יו„עים כמה ברכו˙ ‚„ולו˙ ב‡ו מ‡ז. ָנַתָּת ָּלנּו ˘נ˙˙ לנו במ˙נה.  ִּכי ִמְמּ
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּתֹוָרה  ,   כולם,̆    , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו    
ְוַחִּיימ.    ‡יך לחיו˙.   ַאַהָבה ְוֶח0ֶד.    לע˘ו˙ חס„.    ְצָדָקה ˘כר מˆוו˙ בעולם הב‡. 
◆    לנו ˘לום ל‚וף ולנפ˘. ְוטֹוב ְּבֵעיֶניָכ וטוב יהיה בעיניך. ְלָבֵרְכ ֶאת  ְוָשלֹומ.   
ַעְּמָכ ִיְשָרֵאל    טובה על עמך. ְּבָכל ֵעת   מהיום.  ַּבָּשלֹומ.   ב˘למו˙. 
ּוְב0ֵֶפר ַחִּיימ בספר החיים. ְּבָרָכה ריבוי טובה והˆלחה. ְוָשלֹומ. בין ‡י˘ לרעהו. 
ִנָּזֵכר ע"י המל‡כים מליˆי טוב. ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָכ ו˙כ˙בנו. ָאנּו ְוָכל ַעְּמָכ ֵבית 
,       ול˘לום ביננו לבין עˆמינו. ָּברּוְכ  ִיְשָרֵאל       ‡ח„ מכלל י˘ר‡ל. ְלַחִּיימ ּוְלָשלֹומ.     
ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ַהְּמָבֵרְכ ֶאת ַעּמֹו 

ִיְשָרֵאל ַּבָּשלֹומ. ָאֵמנ:        על עמו י˘ר‡ל בנ˙ינ˙ ˘לום.
‡מר˙י ב˙פיל˙י. ְוֶהְגיֹונ  יּו ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי ִפי, מה̆  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי
, היה הווה ויהיה. צּוִרי בו ‡בטח בעוה"ז.  ִלִּבי ְלָפֶניָכ.    ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,    

ְוֹגַאִלי: ומו˘יעי בעוה"ב.

ל‡ ‡„בר ל˘ון הרע.  מ˘‚יח עלי בפרטיו˙.  ְנצֹור ְלשֹוִני ֵמָרע.          ̆  ,   כולם,̆    , ל…ַ‰י.  ל…ַ‰י.‡¡ ¡‡
ְוִשְפתֹוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ו˘ל‡ ‡„בר ‡ח„ בפה ו‡ח„ בלב. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי 
ום ‡„ם.  ִתּדֹומ.     ל‡ ‡˙ר‚ז על מחרפי. ְוַנְפִשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה.        י‚בה ליבי על̆ 

ים י„˜„˜ ב˙פיל‰ זו במיוח„ במילים ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰. ƒֲחנּונ ַּ̇
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ור˙ך.  ְוַאַחֵרי ִמְצוֶֹתיָכ ִּתְרּדֹופ  ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָכ.     להבין ‡˙ „ברי̇ 
ַנְפִשי.   ‡חרי מˆוו˙יך.   ְוָכל ַהָּקִמימ ָעַלי ְלָרָעה,     רע, וכן להחטי‡ני. 
ְמֵהָרה ָהֵפר ַעָצָתמ     בטל הסכמ˙ם. ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתמ. ו˙בטל ה„בר 
, כמı בפני הרוח.       ְוַמְלַאְכ  כ˘ע„יין הו‡ במח˘ב˙ם. ִיְהיּו ְּכמֹצ ִלְפֵני רּוַח    

,  כי מל‡ך ה' „וחה ‡ו˙ם.  ְיהָֹוה יאהדונהי ּדֶֹחה:     
‰ ְלַמַענ ְשָמְכ. המחולל ב‚ויים. ַעֵשה ְלַמַענ ְיִמיָנְכ. מ„˙ רחמיך.  ≈ׂ̆ ‰ ֲע ≈ׂ̆ ֲע
 .̇ ̇ ‡ין מכירים בערכה. ַעֵשה ְלַמַענ ְקֻדָּשָתְכ. המחולל כע ַעֵשה ְלַמַענ ּתֹוָרָתְכ.̆ 
ְלַמַענ ֵיָחְלצּונ ְיִדיֶדיָכ, כ„י ˘י˘ר‡ל י„י„ך ינˆלו מהˆרו˙. הֹוִשיָעה ְיִמיְנָכ 

,  וענה ‡ף לי ב˙פילה זו. ַוַעֵנִני:    
ס‚ול‰ ˘ל‡ י˘כח ‡˙ ˘מו ליום ‰„ין: י‡מר ˜ו„ם "י‰יו לרˆון" פסו˜ מ˙נ"ך ‰מ˙חיל ב‡ו˙ 

‰ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מו, ומס˙יים ב‡ו˙ ‰‡חרונ‰ ˘ל ˘מו, ‡ו פסו˜ ˘˘מו מופיע בו.

‡מר˙י ב˙פיל˙י. ְוֶהְגיֹונ  יּו ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי ִפי, מה̆  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי
, היה הווה ויהיה. צּוִרי בו ‡בטח בעוה"ז.  ִלִּבי ְלָפֶניָכ.     ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,   

ְוֹגַאִלי: ומו˘יעי בעוה"ב.
‰ ָשלֹומ ִּבְמרֹוָמיו. עו˘ה ˘לום בעליונים. הּוא ְבַרַחָמיו  ∆ׂ̆ ‰ עו… ∆ׂ̆ עו…
ַוַח0ָָדיו במי„˙ החס„ והרחמים. ַיַעֶשה ָשלֹומ ָעֵלינּו י˘כין ˘לום על הנמˆ‡ים פה. 
ְוַעל ָּכל ִיְשָרֵאל. ועל כלל י˘ר‡ל. ִויַנַחֵמנּו ְבִציֹונ וינחמנו בבניין בי˙ המ˜„˘. 
‡יננו ר‡ויים. ְּבַחֵּיינּו  ְוִיְבֶנה ְבַרַחָמיו ֶאת ְירּוָשָלִימ. ויבנה ‡˙ ירו˘לים ‡ע"פ̆ 

̇, כן יהי רˆון. ּוְבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב ונזכה ‡נחנו לר‡ו˙ בזה. ָאֵמנ ְוָאֵמנ: ‡מ
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יכוון ˘‰ו‡ מ˙פלל כנ‚„ ירו˘לים, בי˙ ‰מ˜„˘, ובי˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים.
נ‡מר, ל‡„ם מערכי לב, ומ‰' מענ‰  יב˜˘ מ‰˘ם י˙ברך, ל˘ים מענ‰ בפיו ב˙פיל˙ו, על „רך מ‰̆ 

ל˘ון (עı חיים):

לם. פ˙י. ּוִפי, ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָכ:         לה˙פלל בלב̆  ,      פ˙ח̆  ַאדָֹני,   הכל. ְשָפַתי ִּתְפָּתח.   

רּוך¿ ַאָּתה (יא) מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה.  ְיהָֹוה יאהדונהי,  ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. רּוך¿ ּבָ ּבָ
,                       בה˘‚חה פרטי˙.  ,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ֶאֹלֵהינּו      
יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‚בורה - „ין).  ◆ ( יסו„ עבו„˙ו היה במי„˙ החס„). ֶאֹלֵהי ִיְצָחק         (                   ֶאֹלֵהי ַאְבָרָהמ.      
פ‡ר˙). ָהֵאל בעל היכול˙, והכוח. ַהָּגדֹול          החס„.  ֵו%אֹלֵהי ַי%ַעקֹב.      (  יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‡מ˙ -̇ 
ל ֶעְליֹונ. נעלה מעל הכל. ּגֹוֵמל  ̇). ֵא% פ‡ר ַהִּגּבֹור במי„˙ ה„ין. ְוַהּנֹוָרא, במע˘יו (מי„˙̇ 
הם ר‡ויים.    ְוקֹוֵנה ַהֹּכל. בור‡ הכל בכל יום מח„˘ ו˜ניינו הכל.  ַח0ִָדימ טֹוִבימ.        ממה̆ 
ע˘ו ‡בו˙ינו. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני  זֹוֵכר ַח0ְֵדי ָאבֹות. זוכר לנו ולטוב˙נו, החס„ים̆ 
ְבֵניֶהמ.     ה‚‡ולה לˆ‡ˆ‡יהם. ָזְכֵרנּו ְלַחִּיימ.         ˘ע"י זה נזכה לעוה"ב.    ֵאל ֶמֶלְכ 

˙ יכוון על מעל˙ ‡בו˙ינו, ˘בזכו˙ם ‚ומל לנו ‰' י˙ברך חס„ים טובים, ומבי‡  ָ‡בו…
זכו ל‰„ב˜ ב‰', כן ‰‡„ם ב˙פיל˙ו,  ‚‡ול‰ (כוזרי מ‡מר ‚'). ו˙˜נו ל‰זכיר זכו˙ ‡בו˙ כיוון̆ 
ר‡וי ˘יפנ‰ „ע˙ו מ‰בלי ‰עולם, וי„ב˜ במח˘ב‰ בבור‡ כל ‰עולמו˙ (˙וˆ‡ו˙ חיים).

מוסף
לראש השנה

כב

מוסף לר‡˘ ‰˘נ‰
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ָחֵפצ ַּבַחִּיימ. ˘‡˙ה חפı ˘בני ה‡„ם יחיו. ָּכְתֵבנּו ְּב0ֵֶפר ַחִּיימ. וכ˙בנו בספר 
,   ובעל הכוחו˙ כולם.  ַחִּיימ,    , הˆ„י˜ים ˘נכ˙בים לחיים. ְלַמַעָנְכ למען ˘נמ˘יך לעב„ך. ֶאֹלִהימ 
,             ונו˙ן חיים לכל הברו‡ים.  ֶמֶלְכ מלך על הכל. ַרַחָמנ מרחם על ה‡„ם. מֹוִשיַע וחולˆו  ל ָחי.       ֵא%
‡˙ה.  הברכו˙  מ˜ור  (הד)  ַאָּתה  ָּברּוְכ  ופ‚ע.  ˆרה  בו‡  ˜ו„ם  עליו  ומ‚ן  ּוָמֵגנ.  מˆר˙ו. 

, ובזכו˙ו ‡˙ה מ‚ן עלינו. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ָמֵגנ ַאְבָרָהמ:      

‰ לב„ך. ִּגּבֹור ְלעֹוָלמ, ‚בור˙ך נˆחי˙. ַאדָֹני. ‡„ון הכל. ְמַחֶּיה ֵמִתימ  ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
בלי טל  ָאָּתה.       ˙חיי˙ המ˙ים, ‡˙ה לב„ך עו˘ה. ַרב ְלהֹוִשיַע.    להו˘יע. מֹוִריד ַהָּטל.̆ 
לב‡.  ‡ין העולם מ˙˜יים. ְמַכְלֵּכל ַחִּיימ ְּבֶח0ֶד. ול‡ בˆ„˜˙ הבריו˙. ְמַחֶּיה ֵמִתימ 
ְּבַרַחִמימ ַרִּבימ.     כ"כ, לרחמיו המרובים. רֹוֵפא חֹוִלימ.    מ˙יי‡˘ים מהם      
0ֹוֵמְכ נֹוְפִלימ. כ‚ון הנופלים ברוחם. ַמִּתיר ַא0ּוִרימ.        ˘היו כ‡סורים ב˘ע˙ ה˘ינה. 
ּוְמַקֵּימ ֶאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר.        למ˙ים, להחיו˙ם.      ִמי ָכמֹוָכ 
ַּבַעל ְּגבּורֹות.       כ"כ הרבה כמוך. ּוִמי דֹוֶמה ָלְכ ֵמִמית ּוְמַחֶּיה. 
˘יכול להמי˙ ולהחיו˙. ִמי ָכמֹוָכ ָאב ָהַרַחָמנ.     על בניו כמו ˘‡˙ה.       זֹוֵכר 
ְיצּוָריו ְּבַרַחִמימ ְלַחִּיימ.          לכו˙בם לחיים, בע˙ ה„ין. ְוֶנֶאָמנ ַאָּתה 
ְלַהַחיֹות ֵמִתימ.        הבטח˙ך להחיו˙ המ˙ים.  ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. 
ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ְמַחֶּיה ַהֵּמִתימ: בע˙י„, מ‡„ם ע„ זמן ה˙חיה.

חיי˙ ‰מ˙ים  ˙ יכוון, רב˘"ע, רˆוני בברכ‰ זו, ל˘בחך על ‚בור˙ך, ולברכך על̇  בּורו… ¿‚ּ
‰' ‰בטיח לנו ל‰חיו˙  „בר̆  חיי˙ ‰מ˙ים,̆  (חפı חיים ב˘ם עולם). וי˙˜ע בליבו ‡מונ˙̇ 

מ˙ים ל‡ י˘וב רי˜ם (יערו˙ „ב˘).
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ב˙פיל‰ ‡ח˙ ‡ומר:

יבור ‡˙ כל נוסח  פיל‰ ‡ח˙ עם ‰חזן ל‚' „עו˙ ‡. ‰יחי„ ‡ומר עם ‰˘ליח̂  נחל˜ו ‰פוס˜ים ב„ין̇ 
‰˜„ו˘‰. ב. ‰יחי„ ‡ומר כ˙ר, ˜„ו˘, מ˘בחים ו‡ומרים, ימלך, ל„ר ו„ר. ‚. ˜„ו˘, מ˘בחים 

ו‡ומרים, ימלך, ל„ר ו„ר וכן ‰מנ‰‚ ‰פ˘וט.

‰חזן ‰חזן אומר: ֶּכֶתר ִיְּתנּו ְלָכ ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאֹלֵהינּו, ַמְלָאִכימ ַהמֹוֵני 

ה  Fַּמְעָלה, ִעמ ַעְּמָכ ִיְשָרֵאל ְקבּוֵצי ַמָּטה. ַיַחד ֻּכָּלמ ְקֻדָש
תּוב ַעל ַיד ְנִביָאְכ. ְוָקָרא (ישעיה ו', ג') ֶזה  ְלָכ ְיַשֵּלשּו. ְוֵכנ ָכּ
 .ıֶאל ֶזה ְוָאַמר: חזנ וקהל אומרימ: ָקדֹוש. ˜„ו˘˙ך ב˘מים. ָקדֹוש. ˜„ו˘˙ך על ה‡ר

ָקדֹוש.     ולעולמי עולמים.  ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות. ה' המו˘ל בכל הˆב‡ו˙ למטה ולמעלה. 
בֹודֹו  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרצ, ְּכבֹודֹו: ˘זיו כבו„ו ממל‡ ‡˙ כל ה‡רı. החזנ אומר: ְכּ
ְרָתיו שֹוַאִלימ ֶזה ָלֶזה, ַאֵיּה  Fּלֹו. ּוְמָש ְוהֹודֹו ְמֹלא ָהעֹוָלמ ֻכּ
ִחימ ְואֹוְמִרימ,    מ˘בחים ו‡ומרים.  ְבּ Fבֹודֹו: חזנ וקהל אומרימ: ְמַש ְמקֹומ ְכּ
'    הנמˆ‡ בכל מ˜ום.  ָּברּוְכ (יחזקאל ג', י"ב) ְּכבֹוד ְיהָֹוה יאהדונהי, ִמְּמקֹומֹו:   
א ְוִתְמלֹוְכ ָעֵלינּו,  L נּו, ּתֹוִפיַע ְוִתְתַנֵשּ קֹוְמָכ ַמְלֵכּ החזנ אומר: ִמְמּ

ינּו  ַחֵיּ ָקרֹוב ְבּ ִצּיֹונ, ְבּ ְמלֹוְכ ְבּ ימ ָאנּו ָלְכ. ָמַתי ִתּ י ְמַחִכּ ִכּ
ל  ַדּ ְתַגּ ּכֹונ ִתּ Fְש ּוְבָיֵמינּו: והקהל עונימ: ָאֵמנ: ‡מ˙, כן יהי רˆון. החזנ אומר: ִתּ
ַלִימ ִעיָרְכ, ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנַצח  Fתֹוְכ ְירּוָש ש, ְבּ ְוִתְתַקַדּ
ָבר ָהָאמּור  ָדּ ַמְלכּות ֻעָזְּכ. ַכּ ְנָצִחימ. ְוֵעיֵנינּו ִתְרֶאיָנה ְבּ
יַח ִצְדָקְכ: חזנ וקהל  Fְכ, ְמִש ִוד ַעְבָדּ ְכ. ַעל ַיד ָדּ Fיֵרי ָקְדָש Fִש ְבּ

‰ יכוון, ˘‰ו‡ ו‰ˆיבור יח„ עם ‰מל‡כים, מ˜„˘ים ‡˙ ˘מו י˙ברך. ויחר„,  ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
ויילפ˙, מי ‡נכי כי ב‡˙י ע„ ‰לום ל‰„מו˙ ל˘רפים, וי˘מח בליבו ˘מח‰ רב‰, כ‡˘ר 

יעמי˜ בז‰ (בי˙ ˙פיל‰).
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אומרימ: ִיְמֹלְכ (תהילימ קמ"ו, י') ְיהָֹוה יאהדונהי ְלעֹוָלמ ֶאֹלַהִיְכ ִצּיֹונ. ְלדֹר 

'     לעולם ולעולמי עולמים. ַהְללּוָיּה:   הללו ‡˙ ה'. ואומר החזנ והציבור עמו: ְלדֹור ָודֹור  ָודֹר,   
ַנִּגיד ָּגְדָלְכ,    נספר ˘ם ‚„לך. ּוְלֵנַצח ְנָצִחימ ְקֻדָּשָתְכ ַנְקִּדיש. 
וכל ימי חיינו נ‡מר ˜„ו˘˙ך. ְשָבָחְכ ˙ו˜ף ‚„ול˙ך. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 
,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ִמִּפינּו ֹלא ָימּוש. כי כל ימינו נ‡מר    , ֶאֹלֵהינּו         

˘בחך. ִּכי ֵאל ֶמֶלְכ ָּגדֹול ְוָקדֹוש ָאָּתה.         ו˜„ו˘˙ך ל‡ין ערוך.

כ˘‡ינו מ˙פלל ˙פיל‰ ‡ח˙ ‡ומר:

‰ ָקדֹוש. עˆמו˙ך, מופר˘˙ ומוב„ל˙ מהכול.   ְוִשְמָכ ָקדֹוש. והנה‚˙ך, נ˘‚ב˙ מה˘‚˙נו.  ָ ּ̇ ‡ַ ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
,  יפסי˜ו להללך לעולם. ּוְקדֹוִשימ     והמל‡כים. ְּבָכל יֹומ ְיַהְללּוָכ 0ֶָלה.   

, היה הווה ויהיה.  ן, ו‡ז, בע˙ ה‚‡ולה. ִיְתַקַּדש ִשְמָכ    חס„ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי      כ≈ ן,ב¿ כ≈ וּּוב¿
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. ביחו„, על עמך י˘ר‡ל. כולם,̆             ,   ,  ֶאֹלֵהינּו      
ייר‡ו ממך ויחזרו ב˙˘ובה. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל,  , כ„י̆  מך. ֵּתנ ַּפְחְּדָכ        , כ˘י˙˜„˘̆  ּוְבֵכנ,     
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ, על כל בני  ,        כולם,̆    , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו       
נבר‡ו בעולם.  הי‡ ‚„ולה מפח„. ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת. על כל היˆורים̆  ה‡„ם. ְוֵאיָמְתָכ̆ 
ְוִייָראּוָכ ָּכל ַהַּמַעִשימ, וממיל‡, ייר‡ו ממך כל י˘ר‡ל. ְוִיְשַּתַחוּו ְלָפֶניָכ ָּכל 
̇. ַלַעשֹות  ַהְּברּוִאימ.     לפניך, בהכנעה.      ְוֵיָעשּו ֻּכָּלמ ַאֻגָּדה ַאַחת, ˜בוˆה ‡ח

ם יכוון, ˘‰˘ם רחו˜ מ‰˘‚˙נו, ו‡ין לנו ˙פיס‰ בו כלל, כיון ˘‡ינו  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
כ˘ום „מיון וˆיור, ˘מ„מים ‰ברו‡ים (עיון ˙פיל‰).
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ְרצֹוָנְכ ְּבֵלָבב ָשֵלמ. לעב„ך, ביˆר הטוב וביˆר הרע. ְּכמֹו ֶשָּיַדְענּו בי„יעה 
,         כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.     , , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו     ברורה. ְיהָֹוה יאהדונהי    
ֶשַהִּשְלטֹונ ִמְּלָפֶניָכ. ˘הממ˘לה ˘לך. עֹז ְּבָיָדְכ. הנה‚˙ הטבע. ּוְגבּוָרה 

ִּביִמיָנְכ.    ניסי˙. ּוְשָמְכ נֹוָרא     יר‡ה.  ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת: על כל הבריו˙.
,   כבו„ לכלל י˘ר‡ל. ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָכ. וכולם יהללו  ן, ֵּתנ ָּכבֹוד ְלַעֶּמָכ.    כ≈ ן,ּוב¿ כ≈ ּוב¿
הם מ˜וים ממך. ִּפְתחֹונ ֶּפה לל‡ מור‡.  ‡˙ יר‡י ה˘ם. ִּתְקָוה ְלדֹוְרֶשיָכ. ו˙ן להם מה̆ 
ַלְמַיַחִלימ ָלְכ. לה˘יב למחרפיהם. ִשְמָחה ְלַאְרָצְכ. ב˘יב˙ ה‚ולים. ָששֹונ 
,    עב„ך בבי‡˙ המ˘יח.  ְלִעיָרְכ. בבניין בי˙ המ˜„˘. ְצִמיחּות ֶקֶרנ ְלָדִוד ַעְבָּדְכ.   

ַוַעִריַכת ֵנר ְלֶבנ ִיַשי ְמִשיָחְכ:    על מ˘יחך לעולם.
מח˙ הנפ˘ בפנימיו˙. ִויָשִרימ  ◆   וי˘מחו̆  ָ‡ז  מ˘יחך.   ַצִּדיִקימ ִיְראּו ְוִיְשָמחּו.      ָ‡זו¿ ו¿
ַיַעֹלזּו.     י˙עוררו לר˜ו„ מ˘מח˙ם.  ַוַח0ִיִדימ ְּבִרָּנה ָיִגילּו.       ירימו ˜ולם ב˘ירה. 
ָּלּה  ְועֹוָלָתה ִּתְקָּפצ ִּפיָה. וכל עו˘י עוול ו‡ון יס˙מו פיהם. ְוָכל ָהִרְשָעה ֻכּ
̇, ייעלמו כע˘ן. ִּכי ַתַעִביר כ˘˙עביר. ֶמְמֶשֶלת  ֶּכָעָשנ ִּתְכֶלה, ומע˘י הר˘עו
יָזה ו˘לטון ‡ומו˙ העולם.  ָזדֹונ ִמנ ָהָאֶרצ. ˘לטון היˆר הרע. ּוַמְלכּות ָהַעִלּ

ְמֵהָרה במהרה בימינו. ַּתַעקֹור מן ה˘ור˘. ְוִתְשּבֹור: לרסיסים.

, היה הווה ויהיה.  ך¿ ַאָּתה הּוא    ˙˙‚לה מלכו˙ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי     לו… מ¿ ƒ̇ ך¿ ו¿ לו… מ¿ ƒ̇ ו¿
,        כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ. על    , ֶאֹלֵהינּו       
כל י˘ר‡ל. ִּבירּוָשַלִימ ִעיָרְכ            עיר ˘ל ה˘י"˙.   ּוְבַהר ִצּיֹונ ִמְשַּכנ
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ְּכבֹוָדְכ,      עי˜ר כבו„ ה˘כינה.   ְוֶנֶגד ְזֵקֶניָכ ָּכבֹוד.     לכבו„ ול˙פ‡ר˙. ַּכָּכתּוב, (ישעיה 
, מרוב הˆרו˙ במלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚.  ה.     ה ַהַחָמּ Fכ˙וב. ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָש כ"ד, כ"ג) כמו̆ 

',  המו˘ל בˆב‡ו˙ למטה ומעלה. ְּבַהר ִציֹונ     , ִּכי ָמַלְכ ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות   
ִימ. בבי˙ המ˜„˘ וירו˘לים. ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד: וכולם יכירו בכבו„  ּוִבירּוָשָלִ
ז˜ניך. ְוֶנֶאָמר, (שמות ט"ו, י"ח) ועו„ כ˙וב. ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמֹלְכ ְלעֹוָלמ

'   לעולם ולעולמי עולמים. ְוֶנֶאָמר, (ישעיה ה', ט"ז) ועו„ כ˙וב. ַוִּיְגַּבּה ְיהָֹוה יאהדונהי  ָוֶעד:   
מו בעולם  ְוָהֵאל ַהָּקדֹוש והו‡  '      ומעלה מ˘פטים ב‚ויים, י‚בה̆  ְצָבאֹות ַּבִּמְשָּפט.         
לי˘ר‡ל. ˆ„˜ה  ˘יע˘ה  ,           במה  ִּבְצָדָקה.      ש  ִנְקּדָ מה˘‚˙נו.  ומוב„ל  מופר˘  ˘הו‡  י˙ברך 
הווה ויהיה. היה  הכל,  יאהדונהי,‡„ון  ָוה  Lְיה הברכו˙ ‡˙ה.  ָּברּוְכ ַאָתה מ˜ור 

, ומופר˘ ומוב„ל מהכול.  ַהֶּמֶלְכ ַהָּקדֹוש:      

‰ ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמימ.        י˘ר‡ל מכל ה‡ומו˙. ְוָרִציָת ָּבנּו  ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
◆             לנו ‡˙ ל˘ון ה˜ו„˘.     ִקַּדְשָּתנּו ְבִמְצוֶֹתיָכ.  הב„ל˙ ‡ו˙נו  ִמָּכל ַהְּלשֹונֹות.    
מה‡ומו˙ ע"י מˆוו˙ ה˙ורה. ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלַעבֹוָדֶתָכ. ו˜רב˙ ‡ו˙נו לעבו„ ‡ו˙ך. 
ְוִשְמָכ ַהָּגדֹול מˆ„ מע˘יך. ְוַהָּקדֹוש מˆ„ הנה‚˙ך. ָעֵלינּו ָקָראָת. ˘‡נו 
˜יף, ובעל  , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו,̇  נ˜ר‡ים עם ה'. ַוִּתֵּתנ ָלנּו ונ˙˙ לנו. ְיהָֹוה יאהדונהי     

‚זר רˆונו י˙ברך בז‰  ˙ ‰ל‡ עינכם לנוכח יביטו כונ˙ פסו˜י מלכויו˙, ו‰ו‡̆  כּויו… ַמל¿
‰ˆיווי על ‰‡„ם כ„י ˘ימליך י˙ברך ˘מו עליו בע˙ ‡מיר˙ ‰פסו˜ים, כמבו‡ר בל˘ון 

‰‚מר‡ (ר"‰ טז.) מלכויו˙, כ„י ˘˙מליכוני עליכם (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).
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נֹוַח ַהֶּזה ביום ˘נ˙˙ לנו  ̇, ובעל הכוחו˙ כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. [בשבת: ֶאת יֹומ ַהָמּ היכול
למנוחה.] ֶאת יֹומ טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, יום ˘בו העם נ˜ר‡ ונ‡סף. ֶאת 
,  זוכר לנו ‡˙ ע˜י„˙ יˆח˜.  יֹומ ַהִּזָּכרֹונ ַהֶּזה. ‡˙ יום ה„ין הזה. ִזְכרֹונ ְּתרּוָעה   

ְּבַאַהָבה, ב‡הב˙ך ‡ו˙נו. ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִימ:     במˆרים ˘היה בר"ה.
י ַחָטֵאינּו ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו.    ‚לינו מ‡רı י˘ר‡ל. ַוִּנְתַרַחק  נ≈ ּפ¿ ƒי ּומ נ≈ ּפ¿ ƒּומ
ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו. ולמ˜ום רחו˜ מ˘„ו˙ינו. ְוֵאינ ָאנּו ְיכּוִלימ ַלַעלֹות 
ְלִהְשַּתַחוֹות ְלָפֶניָכ ְּבֵבית ְּבִחיָרָתְכ,      לבי˙ המ˜„˘ ל˜יים עבו„˙ך. ִּבְנֵוה 
ַהָדָרְכ, במ˘כנך המפו‡ר. ַּבַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוש ֶשִּנְקָרא ִשְמָכ 
ְשַּתְּלָחה ְבִמְקָּדָשְכ. מפני  בע˙ ‡˙ מ˘כנך. ִמְּפֵני ַהָּיד ֶשִנּ בו̃  ָעָליו, במ˜ום̆ 
החריבו מ˜„˘ך. ְיִהי ָרצֹונ ִמְּלָפֶניָכ יהי ע˙ רˆון לפניך. ְיהָֹוה יאהדונהי  ונ‡י י˘ר‡ל̆  ל̆  י„ם̆ 
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֶשָּתשּוב ּוְתַרֵחמ ,           כולם,̆    , ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו      
ָעָליו ְוָעֵלינּו          המ˜„˘ ועל כלל י˘ר‡ל.  ְּבַרַחֶמיָכ ָהַרִּבימ. ברחמים המרובים ˘לך. 
‚לו לבין ה‚ויים. ּוְנפּוצֹוֵתינּו  ּוְתַקֵּבצ ְּפזּוֵרינּו ִמֵּבינ ַהּגֹוִימ.      ̆ 
ְּכנֹו0 ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרצ.     כסוף העולם ˙˜בˆם.     ַוַהִביֵאנּו ְלִצּיֹונ 
ִעיָרְכ ְּבִרָּנה. והבי‡נו לˆיון עירך ב˜ול ˘ירה. ְוִלירּוָשַלִימ ֵּבית ִמְקָּדָשְכ 
ְּבִשְמַחת עֹוָלמ. ב˘מחה ˘ל‡ ˙פס˜ לעולם. ְוָשמ ַנַעֶשה ְלָפֶניָכ ֶאת 
ָקְרְּבנֹות חֹוָבֵתינּו,    ˘ב‡ים מחמ˙ חובה.   ְּתִמיִדינ ְּכ0ְִדָרנ     ˘ל בין הערביים. 
ָתנ.       כהלכ˙ן הכ˙וב ב˙ורה. ְוֶאת מּו0ֵָפי  המוסף.  [בשבת: יֹומ  ּומּו0ִָפינ ְּכִהְלָכּ
נֹוַח ַהֶּזה   לנו למנוחה.] יֹומ טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה,         לה˙‡סף ולה˙˜„˘.   ַהָמּ
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יֹומ ַהִּזָּכרֹונ ַהֶּזה.       ה˘נה (ו˘ל ר‡˘ חו„˘).  ַנַעֶשה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָכ
ְּבַאַהָבה               ונ˜ריב על המזבח ב‡הבה. ְּכִמְצַות ְרצֹוָנְכ.  כמו˘ˆיווי˙נו. ְּכמֹו ֶשָּכַתְבָּת 
ָעֵלינּו ְּבתֹוָרָתְכ  ב˘בילנו ב˙ור˙ך. ַעל ְיֵדי מֶֹשה ַעְבָּדְכ: ˘כ˙ב מ˘הב˘ליחו˙ך. 
‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰ ˙˜נו ˘י‡מרו עלינו ל˘בח, כי בו ב‡ לי„י ביטוי יחו„ ‰' ‚„ול˙ו ומלכו˙ו

 (˘פ˙י חיים).

' ˘בח ˘הו‡ ‡„ון הכל. ָלֵתת ְּגֻדָּלה  ינּו ְלַשֵּבַח ַלַאדֹונ ַהֹּכל.     ינּוָעל≈ ָעל≈
ְליֹוֵצר ְּבֵראִשית. לייחס ‚„ולה לבור‡ כל מע˘ה בר‡˘י˙. ֶשֹּלא ָעָשנּו ְּכגֹוֵיי 
ָהַאָרצֹות,           ככל ה‡ומו˙ ‡ל‡ יו˙ר ˜„ו˘ו˙. ְוֹלא ָשָמנּו ְּכָכל ִמְשְּפחֹות
ם הבל. ֶשֹּלא ָשמ ֶחְלֵקנּו ָּכֵהמ,    ˙פ˜י„ כ‚ויים.  ̇ו̇ר ̇נו כ‚ויים̆  ם ‡ו ָהַאָדָמה. ול‡̆ 
ְוֹלא גֹוָרֵלנּו ְּכָכל ַהמֹוָנמ.           ה‚ויים ‡ל‡ ה˜ב"ה מ˘‚יח עלינו בפרטו˙. ֶשֵהמ 
◆ ול‡י˘ ˘‡ין בהם י˘ועה. ּוִמְתַּפְלִלימ ְלֹלא  ִמְשַּתַחִוימ ְלֶהֶבל ְוִריק,   
יֹוִעיל.     ˘‡ין בכוחם כלום לעזור.   ַוַאַנְחנּו ִמְשַּתַחִוימ ִלְפֵני ֶמֶלְכ ַמְלֵכי 
ַהְּמָלִכימ       ˘מו˘ל ‡פילו על מלכי המלכים.  ַהָּקדֹוש ָּברּוְכ הּוא.      מ˜ור כל הברכו˙. 
ְשהּוא נֹוֶטה ָשַמִימ ְויֹו0ֵד ָאֶרצ.     ומייס„ ‡˙ ה‡רı.    מֹוַשב 
ְיָקרֹו ַּבָּשַמִימ ִמַּמַעל, וכס‡ כבו„ו ב˘מים מלמעלה. ּוְשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי 
,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ְוֵאינ   , ְמרֹוִמימ.    ב‚בהי ˘מי ˘מים. הּוא ֶאֹלֵהינּו      
מלב„ו.  עו„  ֶאֶמת ַמְלֵּכנּו ְוֵאינ זּוָלתֹו.      ו‡ין  מלב„ו.  כוח ‡חר  עֹוד,       ו‡ין 
ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו, (דברימ ד', ל"ט) כמו ˘כ˙ב לנו ב˙ורה ˘לו. ְוָיַדְעָּת ַהּיֹומ ו˙„ע 
ו˙˙בונן בבירור היום הזה. ַוַהֵשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָכ,     ‡˙ לבבך ומע˘יך.   ִּכי ְיהָֹוה 
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˘כינ˙ו  יאהדונהי הּוא ָהֶאֹלִהימ, כי ה' הו‡ בעל הכוחו˙ כולם. ַּבָּשַמִימ ִמַּמַעל̆ 

,  ו‡ין כוח ‡חר חוı ממנו. ב˘מים למעלה. ְוַעל ָהָאֶרצ ִמָּתַחת. ֵאינ, עֹוד:     

ָפָניו. ‡˜ווה לה' ו‡˙חנן לפניו ֶאְשַאָלה  ַאַחֶּלה  ָלֵאל  יָל‰  ƒח יָל‰ ‡ו… ƒח ‡ו…
ִמֶּמּנּו ַמַעֵנה ָלשֹונ: ו‡ב˜˘ מלפניו על מה ˘הוˆי‡ מפי. ַאֶשר ִּבְקַהל ָעמ 
ָאִשיר עּוּזֹו.    רב ‡ספר כוחו. ַאִּביָעה ְרָננֹו ְּבַעד ִמְפָעָליו:   עבור פעולו˙יו. 
ְלָאָדמ (משלי ט"ז, א') ַמַעְרֵכי ֵלב.          ◆       לח˘וב ולס„ר ה„ברים בליבו. ּוֵמְיהָֹוה יאהדונהי, 
חו˘ב. ַאדָֹני, (תהילימ נ"א, י"ז) ְשָפַתי ִּתְפָּתח. ה'  '  ל˘ון ול‡ י„בר מה̆  ַמַעֵנה ָלשֹונ:    
לם. ָּברּוְכ (תהילימ קי"ט, י"ב)  ‡וכל לה˙פלל בלב̆  פ˙י. ּוִפי, ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָכ. כ„י̆  ‡נ‡ פ˙ח̆ 

'    ומב˜˘ מלפניך ˘˙למ„ני עו„. ַאָּתה ְיהָֹוה יאהדונהי, ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָכ:    
ַעל ַעל ֵּכנ ְנַקֶּוה ָלְכ לכן ‡נו מ˜ווים ובוטחים בי˘וע˙ך. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה 
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת  ,      כולם,̆    , ויהיה. ֶאֹלֵהינּו        
הייה ב˙פ‡ר˙ כוחך ה‚„ול. ְלַהַעִביר ִּגּלּוִלימ ִמנ ָהָאֶרצ. להסיר  ֻעָּזְכ. ˘נזכה לר‡̇ו בלי̆ 
עבו„ה זרה מה‡רı. ְוָהֶאִליִלימ ָּכרֹות ִיָּכֵרתּונ. וכל הפסלים יכר˙ו ל‚מרי. ְלַתֶּכנ 
עֹוָלמ ְּבַמְלכּות ַשַּדי.                          העולם עומ„ במלכו˙ ה' החז˜ וה˙˜יף.   ְוָכל ְּבֵני ָבָשר
ִיְקְראּו ִבְשֶמָכ.    ב˘ם ה' לעוב„ו. ְלַהְפנֹות ֵאֶליָכ ָּכל ִרְשֵעי
ָאֶרצ.     כל הר˘עים בעולם. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל,     כל יו˘בי ה‡רı ִּכי 
̇ ב‡מ˙  ְלָכ ִתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְכ,     עול מלכו˙ך עליהם. ִּתָּשַבע ָּכל ָלשֹונ.     כל ה‡ומו
,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.    , , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו       ְלָפֶניָכ ְיהָֹוה יאהדונהי     
ִיְכְרעּו ְוִיֹּפלּו.          על פניהם בה˘˙חוויה. ְוִלְכבֹוד ְשָמְכ ַהָּגדֹול ְיָקר 
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ִיֵּתנּו. ול˘מך המיוח„ י˙נו כבו„ ‚„ול. ִויַקְּבלּו ֻכָּלמ עֹול ַמְלכּוֶתָכ. וי‡מינו בך וי˜בלו 
˙ˆווה. ְוִתְמלֹוְכ ַעֵליֶהמ ְלעֹוָלמ ָוֶעד.      ו˙היה לעולם בל‡ הפס˜.  כולם לע˘ו˙ כל מה̆ 
ִּכי ַהַּמְלכּות ֶשָּלְכ ִהיא, כי לך י‡˙ה המלכו˙. ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹוְכ 
ְּבָכבֹוד. ולעולם וע„ יכב„וך כל העולם. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָכ, (שמות ט"ו, י"ח)     ב˙ור˙ך ה˜„ו˘ה. 
'        לעולם ולעולמי עולמים. ְוָכתּוב, (במדבר  ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמֹלְכ ְלעֹוָלמ ָוֶעד:  
כ"ג, כ"א) ועו„ כ˙וב. ֹלא ִהִּביט ָאֶונ ְּבַיַעקֹב,       עוב„י ע"ז בכלל י˘ר‡ל.   ְוֹלא ָרָאה 

'   כולם בעזר˙ם.  ˜ר בˆ„י˜ים.  ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאֹלָהיו ִעּמֹו.  ָעָמל ְּבִיְשָרֵאל,      ̆ 
מחבבם. ְוָכתּוב, (דברימ ל"ג, ה') ועו„ כ˙וב. ַוְיִהי  ּוְתרּוַעת ֶמֶלְכ ּבֹו:     ביניהם מפני̆ 
 ıפ ָראֵשי ָעמ, בה˙˜ב ֵּ '    כ˘הם מ˜בלים עול מלכו˙ו. ְּבִהְתַא ִביֻשרּונ ֶמֶלְכ,    
ר‡˘י ז˜נינו ו˘ופטינו. ַיַחד ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל:       עו˘ים ‡‚ו„ה ‡ח˙  ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשָכ 
ָּכתּוב ֵלאמֹר, (תהילימ כ"ב, כ"ט)     ה˜ו„˘ כ˙וב כך.   ִּכי ַלְיהָֹוה יאהדונהי 
ַהְּמלּוָכה. כי לה' המלוכה. ּומֵֹשל ַּבּגֹוִימ:       חז˜ה על כל ה‚ויים. ְוָכתּוב, (תהילימ 
צ"ג, א') ועו„ כ˙וב. ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָלְכ הנה ה' מלך. ֵּגאּות ָלֵבש,          לה˙‚‡ה על הכל.           

'    ללבו˘ ה‚‡ו˙.   עֹז ִהְתַאָּזר. וי˙‡זר בעוז להר‡ו˙ כוחו. ַאפ  ָלֵבש ְיהָֹוה יאהדונהי  
˙מוטט לעולם. ְוָכתּוב, (תהילימ קמ"ו, י') ועו„ כ˙וב.  ִּתּכֹונ ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט:    ˘ל‡̇ 
ִיְמֹלְכ ְיהָֹוה יאהדונהי ְלעֹוָלמ ה' י‚לה מלכו˙ו לעולם. ֶאֹלַהִיְכ ִצּיֹונ. ה˘וכן בˆיון. 
ְלדֹר ָודֹר, ַהְללּוָיּה: ולכן כולכם הללוהו. ְוָכתּוב, (תהילימ כ"ד, ז-י) ועו„ כ˙וב. 
ְשאּו ְשָעִרימ ָראֵשיֶכמ         ‡˙ המ˘˜וף ˘לכם.    ְוִהָּנְשאּו ִּפְתֵחי

כל הכבו„ עמו.    ִמי ֶזה ֶמֶלְכ   ̆    ' ̇.   ְוָיבֹוא, ֶמֶלְכ ַהָּכבֹוד:   ˙ם עולמי ˜„̆ו עֹוָלמ.     ̆ 
מר‡ה  הו‡ החז˜̆  ַהָּכבֹוד. ו˘ו‡לים הפ˙חים מי הו‡ זה. ְיהָֹוה יאהדונהי ִעּזּוז ְוִגּבֹור. ה'̆ 
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◆   ל‡והביו במלחמה. ְשאּו ְשָעִרימ  ‚בור˙ו במע˘יו. ְיהָֹוה יאהדונהי, ִּגּבֹור ִמְלָחָמה:  
בוע לעולם.  מ˜ומם̃  ָראֵשיֶכמ לע˙י„ בב‡ ה‚ו‡ל. ּוְשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלמ.        ה˘לי˘י̆ 
ְוָיבֹא, ֶמֶלְכ ַהָּכבֹוד: ויבו‡ ה' ˘הו‡ מלך ˘הכבו„ ˘לו. ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְכ 
ַהָּכבֹוד. מי הו‡ ב‡מ˙ מלך הכבו„. ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות. ה' המו˘ל בˆב‡ו˙ מעלה ומטה. 
הּוא ֶמֶלְכ ַהָּכבֹוד, 0ֶָלה:        עמו בכל ע˙ ור‚ע לעולם.   ְוַעל ְיֵדי ַעָבֶדיָכ 
ַהְּנִביִאימ ֶנֶאָמר, (ישעיה מ"ד, ו')     נ‡מר ב˘ליחו˙ך. ֹּכה ָאַמר ְיהָֹוה יאהדונהי כך 
,  וע˙י„ ל‚ו‡לם מה‚לו˙. ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות. ה'  ‡מר ה'. ֶמֶלְכ ִיְשָרֵאל, ְוֹגַאלוֹ     
,  ו‡היה ל‡חר ˘יכלה העולם.   המו˘ל בˆב‡ו˙ למעלה ולמטה. ַאִני ִראשֹונ ַוַאִני ַאַחרֹונ     
ּוִמַּבְלָעַדי ֵאינ ֶאֹלִהימ: ו‡ין ˘ום כוח הפועל חוı ממני. ְוָכתּוב, (עובדיה א', 
כ"א) ועו„ כ˙וב. ְוָעלּו מֹוִשִעימ מלך המ˘יח ו˘ריו. ְּבַהר ִצּיֹונ, בהר ˘עליו בי˙ המ˜„˘. 

ִלְשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָשו.   על הר ע˘יו.     ְוָהְיָתה ַלְיהָֹוה יאהדונהי 
ַהְּמלּוָכה: ו‡ז כל ה‚ויים יו„ו במלכו˙ו ˘ל ה'. ְוָכתּוב, (זכריה י"ד, י"ט) ועו„ כ˙וב. ְוָהָיה 
'   הו‡ המולך על כל ה‡רı.  ַּבּיֹומ    , ְיהָֹוה יאהדונהי ְלֶמֶלְכ ַעל ָּכל ָהָאֶרצ.     
ה' ‡ח„, ו‡ין ‡לוה ‡חר. ּוְשמֹו  ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד, ביום ההו‡ יכירו̆ 
נ˙˙ לנו. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה.  מו נזכר בפי כולם. ּוְבתֹוָרְתָכ̆  ֶאָחד: ויהיה̆ 
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ָּכתּוב ֵלאמֹר, (דברימ ו', ד') כ˙וב כך.ְשַמע,  ,         כולם,̆    , ֶאֹלֵהינּו       
ִישְָרֵאל. ˘מע והבן ו˜בל כלל י˘ר‡ל. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 
,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה.    , ֶאֹלֵהינּו.     

ֶאָחד:      בל‡ ˘ום ˘י˙וף.
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יעורר עˆמו כ˘‡ומר "מלוך ‰עולם כולו בכבו„ך", על חלול ˘מו ‰‚„ול בין ‰‡ומו˙. ויכוון, מ˙י 
נזכ‰ לז‰ ˘ר˜ ‡ל‰י י˘ר‡ל מלך, ומלכו˙ו בכל מ˘ל‰ (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).

,   בה˘‚חה פרטי˙.  ,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ינּו       ל…‰≈ ינּו‡¡ ל…‰≈ ¡‡
כינ˙ך על כל הברי‡ה. ְוִהָּנֵשא   ̆   , ְמלֹוְכ ַעל ָּכל ָהעֹוָלמ ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָדְכ.   
,  על כל הבריו˙ בחס„ך. ְוהֹוַפע ַּבַהַדר ְּגאֹונ  ַעל ָּכל ָהָאֶרצ ִּביָקָרְכ.   
ֻעָּזְכ וה˙‚לה ביופי רוממו˙ ‚בור˙ך. ַעל ָּכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְכ.     י˘וב העולם. 
ְוֵיַדע ָּכל ְּפעּול וי„ע כל נבר‡. ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו. כי ‡˙ה בר‡˙ו. ְוָיִבינ 
ָּכל ְיצּור ויבין כל בעל חי. ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו. ˘‡˙ה ע˘י˙ו. ְויֹאַמר ָּכל 
,    הווה ויהיה.  ַאֶשר ַהְּנָשָמה ְבַאּפֹו וי‡מר כל ‡„ם, ‡פילו הר˘עים. ְיהָֹוה יאהדונהי  
ֶאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָמָלְכ.          כלל י˘ר‡ל, מלך על הכל. ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל 

ָמָשָלה. ומלכו˙ו מו˘ל˙ בחוז˜ על הכל. 

נּו ְּבִמְצוֶֹתיָכ. ˜„˘נו כ„י ˘נע˘ה מˆוו˙יך כ˙י˜ונם. ְוֶתנ ֶחְלֵקנּו  ≈ ׁ̆ ¿„ּ נּוַ̃ ≈ ׁ̆ ¿„ּ ַ̃
ְּבתֹוָרָתְכ.        כל עס˜נו ב˙למו„ ˙ור˙ך. ְוַשַּמח ַנְפֵשנּו ִּבישּוָעָתְכ. ו˙˘מח ‡ו˙נו 
˙י˙ן לנו. ְוַטֵהר  יהיה לנו סיפו˜ מהטוב̆  ˙ע˘ה ב˘בילנו. ְוַשְּבֵענּו ִמּטּוָבְכ. ע„̆  ע"י הי˘ועה̆ 
ִלֵּבנּו ְלָעְבָדְכ ֶּבֶאֶמת.    יהיו ר˜ ל˘מה.      ּוְדָבְרָכ ֶאֶמת ְוַקָּימ 
ָלַעד.                  לכם ל‡להים, ‡מ˙ ול‡ ‡˘˙נה לעולם. ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה 
,      הווה ויהיה.   ֶמֶלְכ ַעל ָּכל ָהָאֶרצ,      יו˘בי ה‡רı. ְמַקֵּדש [בשבת: ַהַּשָּבת  יאהדונהי,  

◆    נזכר וני„ון כל ‡ח„ ו‡ח„. ְו] ִיְשָרֵאל      מכל העמים.  ְויֹומ ַהִּזָּכרֹונ:   
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בחזר˙ ‰˘"ı ‡ו ב˙פיל‰ ‡ח˙ ˙ו˜ע ˙˘ר"˙.

ם ַהַרת עוָֹלמ.        העולם.   ַהּיֹומ ַיַעִמיד ַּבִּמְשָּפט. ָּכל ְיצּוֵרי  ם ַ‰ּיו… ַ‰ּיו…
„וננו  עֹוָלִמימ.     לכל ברו‡י העולם. ִאמ ַּכָּבִנימ, אֹו ָכַעָבִדימ. ו‡ין ‡נו יו„עים ‡ם̇ 
כבנים ‡ו כעב„ים. ִאמ ַּכָּבִנימ, ‡ם זכינו ˘˙„וננו כבנים. ַרַחֵמנּו ְּכַרֵחמ ָאב ַעל 
ָּבִנימ.      ˘מרחם ‡ב על בנים. ְוִאמ ָּכַעָבִדימ,   ר˜ כעב„ים.     ֵעיֵנינּו ְלָכ 
˙רחם עלינו. ְותֹוִציא ָלאֹור  ְתלּויֹות ַעד ֶשְּתָחֵּננּו, עיננו מˆפו˙ ב˙חינה ע„̆ 

ִמְשָּפֵטנּו. ָקדֹוש: ו˙וˆי‡ בˆ„˜ „יננו.

בכל העולם. וּפֹוֵקד ָּכל ְיצּוֵרי  ,  מע˘ה הבריו˙̆  ‰ זֹוֵכר ַמַעֵשה עֹוָלמ,       ָ ּ̇ ‡ַ ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
ֶקֶדמ.      ˘הם מע˘י בר‡˘י˙.    ְלָפֶניָכ ִנְגלּו ָּכל ַּתַעלּומֹות         ˆפונו˙ בני ה‡„ם. 
̇.         ִּכי ֵאינ ִשְכָחה  ַוַהמֹונ ִנ0ְָּתרֹות ֶשִּמְּבֵראִשית.      מ˘˘˙ ימי בר‡˘י
א ְכבֹוָדְכ,      לפניך ה˘כחה. ְוֵאינ ִנ0ְָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָכ. ו‡ין ‡פ˘רו˙  ֵּ ִלְפֵני ִכ
להס˙יר מע˘ים מעיניך. ַאָּתה זֹוֵכר ֶאת ָּכל ַהִּמְפָעל,      ˘עו˘ים בני ה‡„ם.      ְוַגמ 
ָּכל ַהְיצּור ֹלא ִנְכַחד ִמֶּמָּכ.     ‡מו ל‡ נס˙ר ממך. ַהֹּכל ָּגלּוי ְלָפֶניָכ כל הע˙י„ 
,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.    , , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו      ל˜רו˙ י„וע לך. ְיהָֹוה יאהדונהי    
צֹוֶפה ּוַמִּביט ַעד 0ֹופ ָּכל ַהּדֹורֹות.        על הע˙י„ים להיווˆר ע„ סוף ה„ורו˙. 
ִּכי ָתִביא חֹוק ִזָּכרֹונ ְלִהָּפֵקד ָּכל רּוַח ָוֶנֶפש,       בר"ה כל ‚וף ונ˘מה. 
נע˘ו. ַוַהמֹונ ְּבִרּיֹות ְלֵאינ  ְוְלִהָּזֵכר ַמַעִשימ ַרִּבימ להזכיר מע˘ים רבים̆ 

יעל‰ זיכרונכם לפני לטוב‰  ˙ ב‚מר‡ ‡י˙‡ (ר"‰ טז.) ‡מרו לפני זיכרונו˙ כ„י̆  נו… רו… כ¿ ƒז
(˘פ˙י חיים).
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ַּתְכִלית.     רבים ע„ ‡ין סוף. ֵמֵראִשית ָּכזֹאת הֹוָדְעָּת,            ˘זהו יום המ˘פט. 
ּוִמְּלָפִנימ אֹוָתּה ִּגִּליָת.       „ין כ˘בר‡˙ ‚ן ע„ן ו‚יהינום.          ֶזה ַהּיֹומ ְּתִחַּלת 
ַמַעֶשיָכ,     ˘בו נבר‡ העולם. ִזָּכרֹונ ְליֹומ ִראשֹונ.      הר‡˘ון ברחמים. ִּכי חֹק 

ְלִיְשָרֵאל הּוא,    מלך לי˘ר‡ל. ִמְשָּפט ֵלאֹלֵהי ַיַעקֹב: ˘הו‡ יום המ˘פט.
ַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר. ב„ין כללי. ֵאיזֹו ְלֶחֶרב, ֵאיזֹו  ַעל ו¿ ו¿
ְלָשלֹומ.     ו‡יזה ל‡.       ֵאיזֹו ְלָרָעב, ֵאיזֹו ְלשֹוַבע. ‡יזה מהן יהיה בה 
רעב ו‡יזה מהן י‡כלו ל˘ובע. ּוְבִרּיֹות ּבֹו ִיָּפֵקדּו „ין פרטי. ְלַהְזִּכיָרמ ַלַחִּיימ
ְוַלָּמֶות.    ומי ימו˙.       ִמי ֹלא ִנְפַקד ַּבּיֹומ ַהֶּזה.           מן ה„ין ביום הזה. 
ִּכי ֵזֶכר ָּכל ַהְיצּור ְלָפֶניָכ ָּבא.       כל ‡י˘ ו˙כונו˙יו. ַמַעֵשה ִאיש 
ּוְפֻקָּדתֹו    ‡ח„ ו˙פ˜י„ו.  ַוַעִלילֹות ִמְצַעֵדי ֶגֶבר.           ב„רכיו וˆע„יו. 
ַמְחְשבֹות ָאָדמ ְוַתְחּבּולֹוָתיו,        להרע ‡ו להטיב.   ְוִיְצֵרי ָּכל 
ַמַעְלֵלי ִאיש. ו˙וˆ‡ו˙ כל מע˘יו. ַאְשֵרי ִאיש ֶשֹּלא ִיְשָּכָחְכ, ‡˘רי ‡י˘ 
˘ביר‡˙ו ל‡ ˘וכח ז‡˙. ּוֶבנ ָאָדמ ִיְתַאֶּמצ ָּבְכ. ו‡„ם ˘י˘ים מ‡מˆיו לה„ב˜ בך. ִּכי 
דֹוְרֶשיָכ ְלעֹוָלמ ֹלא ִיָּכֵשלּו,       לעולם ל‡ י‡ונה להם רעה. ְוַגמ ֹלא ַתְכִלימ 
ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹו0ִימ ָּבְכ.    כל הבוטחים בך.  ַהֹלא ֶאת ֹנַח ְּבַאַהָבה 
ָזַכְרָּת,        ‡הב˙ך זכר˙ ‡ו˙ו.  ַוִּתְפְקֵדהּו ַּבַהמֹונ ַרַחֶמיָכ, וזכר˙ ‡ו˙ו ברוב רחמיך. 
ב‡ו מי המבול. ְלַשֵחת ָּכל ָּבָשר, ˘ב‡ו  ַּבַהִביַאָכ ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול בזמן̆ 
להמי˙ כל בעלי החיים. ִמְּפֵני רֹוַע ַמַעְלֵליֶהמ.     מ˘חי˙ים „רכיהם. ַעל ֵּכנ, ִזְכרֹונֹו 
ָּבא ְלָפֶניָכ וב˘ביל ˘‡הב˙ ‡ו˙ו ב‡ זכרונו לפניך. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 
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,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ְּכַעְפרֹות    , ֶאֹלֵהינּו     
ירבה זרעו כעפר ה‡רı. ְוֶצֶאָצָאיו ְּכחֹול ַהָּימ. וזרעו י˘ר‡ל יהיו רבים כחול הים.  ֵּתֵבל,̆ 
כ˙ב˙ ב˙ור˙ך ה˜„ו˘ה. ַוִּיְזֹּכר ֶאֹלִהימ  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָכ, (בראשית ח', א') כמו̆ 
ֶאת ֹנַח, וזכר ה' ‡˙ נח. ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה      ˘ל‡ ה˘חי˙ו „רכם. ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה 
ל‡ ה˘חי˙ו „רכם.    ַוַּיַעֵבר ֶאֹלִהימ רּוַח ַעל  ַאֶשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה,     ̆ 
'  ˙נחומים על ה‡רı. ַוָּישֹּכּו ַהָּמִימ: ונחו המים. ְוָכתּוב, (שמות ב', כ"ד) ועו„ כ˙וב.  ָהָאֶרצ,   
ע˜˙ בני י˘ר‡ל. ַוִּיְזֹּכר ֶאֹלִהימ ֶאת   ̂    ' ַוִּיְשַמע ֶאֹלִהימ ֶאת ַנַאָקָתמ,   
'         להורי˘ם ‡˙ ‡רı כנען.  ְּבִריתֹו, ֶאת ַאְבָרָהמ ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיַעקֹב:  
ְוָכתּוב, (ויקרא כ"ו, מ"ב) ועו„ כ˙וב. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיַעקֹוב, וזכר˙י ברחמים 
,    ‡˙ ברי˙י עם יˆח˜.     ְוַאפ ֶאת  ‡˙ ברי˙י עם יע˜ב. ְוַאפ ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק,   
 ıלזכור ‡˙ ברי˙י עם ‡ברהם.  ְוָהָאֶרצ ֶאְזֹּכר: ו‡˙ ‡ר   , ְּבִריִתי ַאְבָרָהמ, ֶאְזֹּכר     
˙˘וב לי˘ובה. ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשָכ ָּכתּוב ֵלאמֹר, (תהילימ קי"א,  י˘ר‡ל ‡זכור ברחמים̆ 
ד-ה)  ו  ברוח ה˜ו„˘ כ˙וב כך. ֵזֶכר ָעָשה ְלִנְפְלֹאָתיו, זכרון ע˘ה לנפל‡ו˙יו במˆרים. ַחּנּונ 

' ליר‡יו במ„בר.  '    ‚ם ל‡ינם ר‡ויים.   ֶטֶרפ ָנַתנ ִליֵרָאיו,     ְוַרחּומ ְיהָֹוה יאהדונהי:  
ִיְזֹּכר ְלעֹוָלמ ְּבִריתֹו:       ברי˙ו ב˜יום ה‡ומה. ְוֶנֶאָמר, (תהילימ ק"ה, ח') ועו„ כ˙וב. 
ה˙חייב  '      הבטח˙ו.  ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלפ ּדֹור: מה̆  ָזַכר ְלעֹוָלמ ְּבִריתֹו,    
ל‡לוף ה„ור ‡ברהם ‡בינו. ְוֶנֶאָמר, (תהילימ ק"ו, מ"ה) ועו„ כ˙וב. ַוִּיְזֹּכר ָלֶהמ ְּבִריתֹו, וה' זוכר 
לכלל י˘ר‡ל ברי˙ו עם ה‡בו˙. ַוִּיָּנֵחמ ְּכרֹב ַח0ָָדיו: והפך מח˘ב˙ו ב‚לל ‚ו„ל חס„יו. ְוַעל ְיֵדי 
ַעָבֶדיָכ ַהְּנִביִאימ ָּכתּוב ֵלאמֹר, (ירמיה ב', ב')      ב˘ליחו˙ך כ˙וב כך.    ָהֹלְכ 
ָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָשַלִימ ֵלאמֹר,      ליו˘בי ירו˘לים.  ֹּכה ָאַמר ְיהָֹוה  ְו%
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יאהדונהי, כך ‡מר ה'. ָזַכְרִּתי ָלְכ ֶח0ֶד ְנעּוָרִיְכ,       עמי (כביכול) ביˆי‡˙ מˆרים. ַאַהַבת 

י„ה  ְּכלּוֹלָתִיְכ,         ככלה במעמ„ הר סיני.       ֶלְכֵּתְכ ַאַחַרי ַּבִּמְדָּבר, מבלי̂ 
‡ין בו זרע זרוע. ְוָכתּוב, (יחזקאל ט"ז, 0') ועו„  נה. ְּבֶאֶרצ ֹלא ְזרּוָעה: במ„בר̆  ‡רבעים̆ 
כר˙י עמך. ִּביֵמי  כ˙וב. ְוָזַכְרִּתי ַאִני ֶאת ְּבִריִתי, אֹוָתְכ, ו‡ני זוכר ‡˙ הברי˙̆ 
ְנעּוָרִיְכ.   הר סיני. ַוַהִקימֹוִתי ָלְכ ְּבִרית עֹוָלמ:     הברי˙ לנˆח. ְוָכתּוב, 
(ירמיה ל"א, י"ט) ועו„ כ˙וב. ַהֵבנ ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִימ,     ח˘וב לי כבן י˜ר. ִאמ ֶיֶלד 

מי„ ‡ע"פ ˘חוט‡.  ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו,     ˘‡„בר עליו. ָזֹכר  ַשַעשּוִעימ,      ̇ 
ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד, ‡זכרנו עו„ זמן רב. ַעל ֵּכנ ָהמּו ֵמַעי לֹו,    כ˘י˘וב ב˙˘ובה. 

ַרַחֶמּנּו ְנֻאמ ְיהָֹוה יאהדונהי:      כך ‡מר ה'. ַרֵחמ ַא%
ל˘ונו˙ ‡לו ביעל‰ ויב‡, כנ‚„ ˘בע‰ ר˜יעים (˘פ˙י חיים).

,  בה˘‚חה פרטי˙.  ,       כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ינּו       ל…‰≈ ינּו‡¡ ל…‰≈ ¡‡
 ַיַעֶלה. זיכרוננו ה˘מימה. ְוָיבֹא. להיכל המלך. ַיִּגיַע. לחˆר המלך הפנימי˙. ֵיָרֶאה. לפני ה˘כינה. 
ֵיָרֶצה. י˙˜בל ברˆונו. ִיָּשַמע. יכנס ב‡וזניו (כביכול). ִיָּפֵקד. יו˘ם על ליבו (כביכול). ִיָּזֵכר 
ְלָפֶניָכ יזכר לעולם. ִזְכרֹוֵננּו. זכרון ה˘ייכו˙ בינינו. ִזְכרֹונ ַאבֹוֵתינּו. זכרון ברי˙ ‡בו˙. 
ִזְכרֹונ ְירּוָשַלִימ ִעיָרְכ. ˘עכ˘יו חרבה. ִזְכרֹונ ָמִשיַח ֶּבנ ָּדִוד
ַעְבָּדְכ.   מ˘יח בן „ו„. ִזְכרֹונ ָּכל ַעְּמָכ ֵבית ִיְשָרֵאל ˘ע„יין הם ב‚לו˙. 
,    ˘לימו˙ ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„.  ְלָפֶניָכ. יבו‡ו כל הזיכרונו˙. ִלְפֵלָטה. להˆלה. ְלטֹוָבה. 
, כפי מע˘ינו.   ,      ‡ם ‡יננו ר‡ויים לכך. ּוְלַרַחִמימ.   ִלְבָרָכה.  ברכה.  ְלֵחנ    חן בעיניך. ְלֶח0ֶד   
בו  נֹוַח ַהֶּזה   לנו למנוחה.] ְּביֹומ טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, יום̆  [בשבת: ְּביֹומ ַהָמּ
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, כל ‡ח„ ו‡ח„. ְלַרֵחמ ּבֹו ָעֵלינּו  יֹומ ַהִּזָּכרֹונ ַהֶּזה.    כל העם נ˜ר‡ לה˙‡סף. ְבּ
,   הווה ויהיה.  , ו˙ו˘יע ‡ו˙נו.    ָזְכֵרנּו זכור חס„ך לנו. ְיהָֹוה יאהדונהי   ּוְלהֹוִשיֵענּו.   
לימו˙ו.   ָּפְקֵדנּו  ,  ˘לטוב˙̆  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ּבֹו ְלטֹוָבה.     ,       כולם,̆    , ֶאֹלֵהינּו        
, ˘נזכה לחיים.  ,   לנו ריבוי טובה והˆלחה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִּיימ,    בֹו ִלְבָרָכה.   
,    לנו במ˙נ˙ חנם.  ,   ולרחם עלינו.    חּו0 ְוָחֵּננּו   ִּבְדַבר ְישּוָעה ְוַרַחִמימ. 
,  ˆרה ועˆב.  ◆       ר‡ויים.   ּוַמְּלֵטנּו בֹו ִמָּכל ָצָרה ְוָיגֹונ.  ְוַרֵחמ ָעֵלינּו. 
ְוַשְּמֵחנּו בֹו ִשְמָחה ְשֵלָמה. כי ר˜ ‡˙ה יכול, ל˙˙ ˘מחה ‡מ˙י˙. ִּכי ֵאל 

, ו‚ם ל˘‡ינם ר‡ויים. , מלך על הכל.  ַרחּומ ְוַחּנּונ ָאָּתה:     ֶמֶלְכ   
נּו ְּבִזְכרֹונ טֹוב ִמְּלָפֶניָכ.    כס‡ כבו„ך,     ּוָפְקֵדנּו ִּבְפֻקַּדת  ר≈ ָזכ¿ נּוו¿ ר≈ ָזכ¿ ו¿
ְישּוָעה ְוַרַחִמימ ִמְּשֵמי ְשֵמי ֶקֶדמ.        הרחמים ˘בר˜יע העליון לפני הכס‡. 
 .̇ ,       ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי    , ,  הווה ויהיה.     ֶאֹלֵהינּו          וְּזכֹור ָלנוּ    ב˘בילנו. ְיהָֹוה יאהדונהי   
ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶח0ֶד ˘הבטח˙ לזרעו. ְוֶאת ַהְּשבּוָעה ַאֶשר 
ִנְשַּבְעָּת ְלַאְבָרָהמ ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה.      במ˜ום ˘ע˘ה הע˜י„ה. 
ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָכ ויבו‡ לפניך. ָהַעִקיָדה ֶשָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַעל 
ין, הבל ונח.      ְוָכַבש ַרַחָמיו ַלַעשֹות  ה˜ריבו עליו ‡„ם,̃   ̆      ◆ ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח     
ְרצֹוָנְכ ְּבֵלָבב ָשֵלמ. וה˙‚בר על רחמיו בכל ליבו. ֵּכנ, ִיְכְּבשּו ַרַחֶמיָכ
ֶאת ַּכַע0ֶָכ,         הרחמים על כעסך ˘מ‚יע לנו ע"פ מע˘ינו. ְוִיָּגלּו ַרַחֶמיָכ ַעל 
ִמּדֹוֶתיָכ.    על מי„˙ ה„ין.          ְוִתְתַנֵהג ִעָּמנּו ְּבִמַּדת ַרַחִמימ,      הרחמים. 
„וננו במי„˙ ה„ין. ּוַבַעבּור ְשָמְכ ְוַאל ִּתְתַנֵהג ִעָּמנּו ְּבִמַּדת ַהִּדינ. ו‡ל̇ 
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כלי˙ו הו‡ ר˜ להטיב.  ָישּוב ַחרֹונ ַאְּפָכ ˙˘וב חוז˜ רו‚זך. ֵמַעְּמָכ  ַהָּגדֹול                        ̇ 
ִיְשָרֵאל ּוֵמִעיְרָכ ּוִמַּנַחָלֶתָכ.    ובי˙ המ˜„˘.     ְוַקֵּימ ָלנּו ו˙˜יים לנו. 
,       כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.   , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   

ֶאת ַהָּדָבר ֶשִהְבַטְחָּתנּו ְּבתֹוָרָתְכ ַעל ְיֵדי מֶשה 
ַעְבָּדְכ, ‡˙ הבטח˙ך ˘כ˙ב מ˘ה ב˘ליחו˙ך. ְוָזַכְרִּתי (ויקרא כ"ו, מ"ה) ָלֶהמ ְּבִרית 
כר˙י עם ה˘בטים.       ַאֶשר הֹוֵצאִתי ֹאָתמ ֵמֶאֶרצ  '      ‡˙ הברי˙̆  ִראשִֹנימ, 
ִמְצַרִימ בע˙ ˘הוˆ‡˙י ‡ו˙ם מ‡רı מˆרים. ְלֵעיֵני ַהּגֹוִימ, למען י˙˜„˘ ˘מי. ִלְהיֹות 
כר. ִּכי זֹוֵכר ָּכל  ָלֶהמ, ֵלאֹלִהימ ַאִני ְיהָֹוה יאהדונהי:     ה' נ‡מן ל˘לם̆ 
'      מבני ה‡„ם מברי‡˙ העולם. ִּכי ֵאינ ִשְכָחה  ָּתה ֵמעֹוָלמ,    ַהִּנְשָּכחֹות ַא%
כחה לפני כס‡ כבו„ך. ַוַעִקיַדת ִיְצָחק ָאִבינּו,  ייך̆  א ְכבֹוָדְכ, ול‡̆  ֵּ ִלְפֵני ִכ
ְלַזְרעֹו ַהּיֹומ ִּתְזֹּכר.        יˆח˜ היום הזה לרחם עלינו.     ָּברּוְכ ַאָּתה     ‡˙ה. 

ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. זֹוֵכר ַהְּבִרית: זוכר הברי˙ עם הר‡˘ונים.
בחזר˙ ‰˘"ı ‡ו ב˙פיל‰ ‡ח˙ ˙ו˜ע ˙˘"˙.

ם ַהַרת עוָֹלמ.              העולם.   ַהּיֹומ ַיַעִמיד ַּבִּמְשָּפט. ָּכל  ם ַ‰ּיו… ַ‰ּיו…
ְיצּוֵרי עֹוָלִמימ.      לכל ברו‡י העולם.  ִאמ ַּכָּבִנימ, אֹו ָכַעָבִדימ. ו‡ין ‡נו 
יו„עים ‡ם ˙„וננו כבנים ‡ו כעב„ים. ִאמ ַּכָּבִנימ, ‡ם זכינו ˘˙„וננו כבנים. ַרַחֵמנּו ְּכַרֵחמ 
מרחם ‡ב על בנים. ְוִאמ ָּכַעָבִדימ,   ר˜ כעב„ים.     ֵעיֵנינּו  ָאב ַעל ָּבִנימ.     ̆ 
ְלָכ ְתלּויֹות ַעד ֶשְּתָחֵּננּו, עיננו מˆפו˙ ב˙חינה ע„ ˘˙רחם עלינו. ְותֹוִציא 

ָלאֹור ִמְשָּפֵטנּו. ָקדֹוש: ו˙וˆי‡ בˆ„˜ „יננו.
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וכן כבו„ך במעמ„ הר סיני. ַעל ַעמ ָקְדָשְכ   ̆        ' ‰ ִנְגֵליָת ַּבַעַננ ְּכבֹוָדְכ,    ָ ּ̇ ‡ַ ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
ְלַדֵּבר ִעָּמֶהמ.       לה' ל„בר עמם. ִמנ ַהָּשַמִימ ִהְשַמְעָּתמ קֹוָלְכ, וה˘מע˙ 
להם ‡˙ ˜ולך מן ה˘מים. ְוִנְגֵליָת ַעֵליֶהמ ְּבַעְרְּפֵלי טֹוַהר.      זכים וטהורים. 
ה‚יע ל˜ˆה העולם. ּוְבִרּיֹות  מ ָּכל ָהעֹוָלמ ֻּכּלֹו ָחל ִמְּלָפֶניָכ,          מחמ˙ ה˜ול̆  ַגּ
ְּבֵראִשית ָחְרדּו ִמֶּמָּכ. וכל מע˘ה בר‡˘י˙ פח„ו ממך. ְּבִהָּגלֹוְתָכ ַמְלֵּכנּו 
ַעל ַהר 0ִיַני, כ˘הר‡˙ מלכו˙ך עלינו במעמ„ הר סיני. ְלַלֵּמד ְלַעְּמָכ ּתֹוָרה 
ולך.  ורה והמˆוו˙.  ַוַּתְשִמיֵעמ ֶאת הֹוד קֹוָלְכ וה˘מע˙ להם ה„ר̃  ּוִמְצוֹת.    ‡˙̇ 
ְוִדְּברֹות ָקְדָשְכ ִמַּלַהֵבי ֵאש.    ב˜„ו˘ה מפי ה'.  ְּבקֹולֹות ּוְבָרִקימ 
ַעֵליֶהמ ִנְגֵליָת, ב˜ול רעמים ובר˜ים נ‚לי˙ להם. ּוְבקֹול שֹוָפר ַעֵליֶהמ 
הֹוָפְעָּת.      להם זוהר ‚ילוי ה˘כינה.    ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָכ, (שמות י"ט, ט"ז)   ב˙ור˙ך. 
רוב לזריח˙ החמה.  ַוְיִהי ַבּיֹומ ַהְּשִליִשי ביום ה˘לי˘י לפרי˘ה. ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר,̃ 
ַוְיִהי קֹֹלת ּוְבָרִקימ,         רעמים ובר˜ים. ְוָעָננ ָּכֵבד ַעל ָהָהר,          הר סיני. 
˘מעו בעולם. ַוֶּיֶחַרד ָּכל ָהָעמ ַאֶשר  ְוקֹל שָֹפר ָחָזק ְמֹאד,      ˘ופר ‡חר̆ 
ַּבַּמַחֶנה:      י˘ר‡ל ‡˘ר במחנה. ְוָכתּוב, (שמות י"ט, י"ט) ועו„ כ˙וב. ַוְיִהי קֹול ַהּשָֹפר, 
הֹוֵלְכ ְוָחֵזק ְמֹאד,     מ˙‚בר יו˙ר ויו˙ר. מֶֹשה ְיַדֵּבר, כ˘מ˘ה מ˘מיע לעם ‡˙ ה„יברו˙. 

˙ מ‰ מ‡ו„ יחר„ וי˙ר לבבו ב‡מרו נוסח ז‰, כי ‰ו‡ מזכיר ‡‰ב˙ „ו„ים, ‡‰ב˙  ָפרו… ו… ׁ̆
נעורים, ‡˘ר ‰˜ב"‰ נט˘ עליונים וירם ˜רן לעמו למעל‰ ממל‡כי ˆב‡, ו‰˘ר‰ ˘כינ˙ו 
על עם בחירו, ונ˘מע ˜ולו י˙ברך מסוף ‰עולם וע„ סופו. ובזכרו ז‰, י˙עורר בכוונ‰ ‚„ול‰ 
ריך ל˙˙ ‡ל ליבו כל ז‰ ויו˙ר ממנו,  לב˜˘ מלפניו י˙ברך, יחזיר עטר‰ ליו˘נ‰ וכו', על כן̂ 

כ„י לעורר ‰כוונ‰ (עı חיים).

40מ

בד
בל
שי 

 אי
וש
שימ

ל



 מוסף לראש השנה

'     נ˘מע לכל י˘ר‡ל.    ְוָכתּוב, (שמות כ', ט"ו) ועו„ כ˙וב.  ְוָהֶאֹלִהימ ַיַעֶנּנּו ְבקֹול: 
ְוָכל ָהָעמ רִֹאימ ֶאת ַהּקֹוֹלת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדמ,     ˜ול ה' ולהבי ה‡˘. 
ְוֵאת קֹול ַהּשָֹפר, ְוֶאת ָהָהר ָעֵשנ,       נר‡ה על ההר כע˘ן עב. 
ַוַּיְרא ָהָעמ ַוָּיֻנעּו, ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק: ונסו‚ו העם ‡חור למרחו˜ מהפח„.    
˘נ‡מרו  ובכ˙ובים  ו')  מ"ז,  (תהילימ  ֵלאמֹר,  ָּכתּוב  ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשָכ 
ה„ין.          מכס‡  לעמו„  ִּבְתרּוָעה,      ה'  ֶאֹלִהימ  ָעָלה  כך.   כ˙וב  ה˜ו„˘  ברוח 
הרחמים.  כס‡  על  ליי˘ב  שֹוָפר:                           רחמיו  ְּבקֹול  יאהדונהי   ְיהָֹוה 
ְוָכתּוב, (תהילימ צ"ח, ו') ועו„ כ˙וב. ַּבַחצְֹצרֹות ְוקֹול שֹוָפר, ָהִריעּו 
'  הריעו בחˆוˆרו˙ ו˘ופרו˙. ְוָכתּוב, (תהילימ ק"נ) ועו„  ִלְפֵני ַהֶּמֶלְכ ְיהָֹוה יאהדונהי:     
כ˙וב. ַהְללּוָיּה. הללו כולם ‡˙ ה'. ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדשֹו. בעולם המל‡כים. ַהְללּוהּו 
יו. ַהְללּוהּו  ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: בעולם הכוכבים. ַהְללּוהּו ִּבְגבּורָֹתיו. כ˘˙ספרו נפל‡̇ו
ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: כר‡וי ל‚ו„ל חס„יו וטובו. ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע שֹוָפר. ב˜ול ˙˜יע˙ 
˘ופר. ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור: כלי זמר ˘י˘ לו נימים הרבה, וכינור. ַהְללּוהּו 
ְּבֹתפ ּוָמחֹול. ב˙וף ˜טן, ו˙וף ‚„ול. ַהְללּוהּו ְּבִמִּנימ ְוֻעָגב: בכלי ˘נו˙ן מיני 
˜ולו˙ ˘ונים. ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ָשַמע במˆל˙יים. ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי 
ְתרּוָעה: חˆוˆרו˙. ֹּכל ַהְּנָשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה, ַהְללּוָיּה:            מ˘כל˙ י˘בחו ‡˙ ה'. 
◆  ב˘ליחו˙ך כ˙וב כך.  ְוַעל ְיֵדי ַעָבֶדיָכ ַהְּנִביִאימ ֶנֶאָמר, (ישעיה י"ח, ג')   
ָּכל יְֹשֵבי ֵתֵבל ְושְֹכֵני ָאֶרצ,        והמ˙ים בימו˙ המ˘יח. ִּכְנשֹא ֵנ0 ָהִרימ 
ִּתְראּו,    הסימן בהרים.      וְִכְתקַֹע שֹוָפר ִּתְשָמעּו:    המ˙ים, כולם י˘מעו. 
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ְוָכתּוב, (ישעיה כ"ז, י"ג) ועו„ כ˙וב. ְוָהָיה ַּבּיֹומ ַההּוא בזמן ה‚‡ולה. ִיָּתַקע 
'     לה˘מיע ˜ולו בכל העולם. ּוָבאּו ָהֹאְבִדימ ְּבֶאֶרצ  ְּבשֹוָפר ָּגדֹול,   
ַאּשּור,    ˘‚לו ל‡רı ‡˘ור.    ְוַהִּנָּדִחימ ְּבֶאֶרצ ִמְצָרִימ,        ˘ב˙חילה ‚לו ל‡רı מˆרים. 
ִימ: וכולם י˘˙חוו לה'  ְוִהְשַּתַחוּו ַליהָֹוה יאהדונהי, ְּבַהר ַהּקֶֹדש ִּבירּוָשָלִ
לים. ְוָכתּוב, (זכריה ט', י"ד) ועו„ כ˙וב. ַוְיהָֹוה יאהדונהי ַעֵליֶהמ  הו‡ ביר̆ו בו בי˙ המ˜„˘̆  בהר̆ 
ֵיָרֶאה, וה' י‚לה עליהם ˘כינ˙ו. ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו: וי˘לח חˆיו במהירו˙ כבר˜ נ‚„ ה‡ויב. 
'        למי„˙ ה„ין להילחם ב‚ויים. ְוָהַלְכ  ַואדָֹני ֶאֹלִהימ ַּבּשֹוָפר ִיְתָקע,  
ְּב0ַַערֹות ֵּתיָמנ:     ‡˙ ‡„ום ˘הי‡ ב„רום ‡"י. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 
ל‡ יל˜ו עמהם.    ֵּכנ, ָּתֵגנ ַעל ַעְּמָכ ְצָבאֹות ָיֵגנ ַעֵליֶהמ.           על עם י˘ר‡ל̆ 

ִּבְשלֹוֶמָכ.       בכך ˘˙י˙ן לנו ˘לום ב˘למו˙.
ע ְּבשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו,        להוˆי‡נו מ˘עבו„ המלכויו˙. ְוָשא ֵנ0  ַ̃ ¿ ע ּ̇ ַ̃ ¿ ּ̇
ְלַקֵּבצ ֶאת ָּכל ָּגִלּיֹוֵתינּו. ו˙ן ‡ו˙ ל˜בı ‡˙ כולם מה‚לו˙. ְוָקֵרב ְּפזּוֵרינּו 
ִמֵּבינ ַהּגֹוִימ,     ב‚ויים במ˜ום ˜רוב.    ּוְנפּוצֹוֵתינּו ְּכנֹו0 ִמַּיְרְּכֵתי 
ָאֶרצ.    רחו˜ ˙˜בˆם.  ַוַהִביֵאנּו ְלִצּיֹונ ִעיָרְכ ְּבִרָּנה,       ב˜ול ˘ירה. 
◆ ב˘מחה ˘ל‡ ˙פס˜ לעולם.  ְוִלירּוָשַלִימ ֵּבית ִמְקָּדָשְכ ְּבִשְמַחת עֹוָלמ.   
נˆטווינו ב˙ור˙ך.  ְוָשמ ַנַעֶשה ְלָפֶניָכ ִּכְמֻצָּוה ָעֵלינּו ְּבתֹוָרָתְכ      כמו̆ 
ַעל ְיֵדי מֶֹשה ַעְבָּדְכ, ע"י מ˘ה ב˘ליחו˙ך. ּוְביֹומ (במדבר י', י') ִשְמַחְתֶכמ 
ָחְדֵשיֶכמ, בר‡˘ חו„˘.  ה˘ב˙. ּוְבמֹוַעֵדיֶכמ ˘ל˘˙ הר‚לים. ּוְבָראֵשי 
˙˜עו בחˆוˆרו˙ כ˘מ˜ריבים עולו˙ הˆיבור.  ּוְתַקְעֶּתמ ַּבַחצְֹצרֹת, ַעל עֹֹלֵתיֶכמ,̇ 
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יבור. ְוָהיּו ָלֶכמ ְלִזָּכרֹונ ִלְפֵני למי̂  ְוַעל ִזְבֵחי ַשְלֵמיֶכמ, ועל̆ 
'    ˘מ˘‚יח עליכם בה˘‚חה פרטי˙.  ◆      זכרון טוב לפני ה'.  ַאִני ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאֹלֵהיֶכמ:     ֶאלֹהֵיכֶמ, 
'     ומ˙מל‡ ברחמים מברי‡˙ העולם.  ָּתה ֵמעֹוָלמ,    ִּכי שֹוֵמַע קֹול שֹוָפר ַא%
ּוַמַאִזינ ְּתרּוָעה         ˙רועו˙ינו ו˙פיל˙נו. ְוֵאינ ּדֹוֶמה ָלְכ.        ˜ול ה˘ופר לרחם עלינו. 
ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. שֹוֵמַע קֹול 

ְּתרּוַעת ַעּמֹו ִיְשָרֵאל ַהּיֹומ, ְּבַרַחִמימ:       עומ„ ממי„˙ ה„ין למי„˙ הרחמים.
בחזר˙ ‰˘"ı ‡ו ב˙פיל‰ ‡ח˙ ˙ו˜ע ˙ר"˙.

ם ַהַרת עוָֹלמ. היום נבר‡           העולם.   ַהּיֹומ ַיַעִמיד ַּבִּמְשָּפט. ָּכל  ם ַ‰ּיו… ַ‰ּיו…
ְיצּוֵרי עֹוָלִמימ.      לכל ברו‡י העולם. ִאמ ַּכָּבִנימ, אֹו ָכַעָבִדימ. ו‡ין ‡נו יו„עים 
˙„וננו כבנים. ַרַחֵמנּו ְּכַרֵחמ ָאב  „וננו כבנים ‡ו כעב„ים. ִאמ ַּכָּבִנימ, ‡ם זכינו̆  ‡ם̇ 
ַעל ָּבִנימ.      ˘מרחם ‡ב על בנים. ְוִאמ ָּכַעָבִדימ,   ר˜ כעב„ים.     ֵעיֵנינּו ְלָכ 
˙רחם עלינו. ְותֹוִציא ָלאֹור  ְתלּויֹות ַעד ֶשְּתָחֵּננּו, עיננו מˆפו˙ ב˙חינה ע„̆ 

ִמְשָּפֵטנּו. ָקדֹוש: ו˙וˆי‡ בˆ„˜ „יננו.

,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.   , ,  היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   ‰ חפı נ‡. ְיהָֹוה יאהדונהי     ≈̂ ‰ר¿ ≈̂ ר¿
◆   ר‡ויים.    ְוִלְתִפָּלָתמ ְשֵעה. ˙פנה ל˜בלה. ְוָהֵשב  ְּבַעְּמָכ ִיְשָרֵאל, 
ָהַעבֹוָדה ֶאל ְּדִביר ֵּביֶתָכ,     ל˜ו„˘ ה˜„˘ים. ְוִאֵּשי ִיְשָרֵאל.וה˜רבנו˙ 

בעו בנין בי‰מ"˜, לכן  ל‡̇  נפלו בימי „ו„ על̆  ˜נו ברכ‰ זו, כנ‚„ ע' ‡לף̆   ̇‰„ָ ֲעבו…
˙˜נו חסי„ים ‰ר‡˘ונים, לב˜˘ ‚' פעמים ביום על בנין בי‰מ"˜ (עı חיים).
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˘י˜ריבו עם י˘ר‡ל. ּוְתִפָּלָתמ .  ה˜רבנו˙. ְמֵהָרה ְּתַקֵּבל ְּבָרצֹונ.   רוח לפניך. 
ּוְתִהי ְלָרצֹונ לנח˙ רוח. ָּתִמיד, ַעבֹוַדת ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. העבו„ה וה˜רבנו˙ 
̇ עין בעין. ְּבשּוְבָכ ְלָנְוָכ  חביבנו. ְוֶתֶחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ונזכה לר‡ו ר‡ל. ְוִתְרֵצנּו ̇ו ˘ל עמך ̆י
ְלִצּיֹונ ְּבַרַחִמימ ְּכֵמָאז:      בבי˙ המ˜„˘ כבעבר. ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. 

,  היה הווה ויהיה. ַהַּמְחִזיר ְשִכיָנתֹו ְלִצּיֹונ:   למ˜„˘. ְיהָֹוה יאהדונהי,    

ר˜ ‡˙ה. ְיהָֹוה  ים ַאַנְחנּו ָלְכ, (ונ) ‡נחנו נו˙נים לך הו„‡ה. ֶשַאָּתה הּוא̆  ƒ„ ים מו… ƒ„ מו…
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  צּור ַחֵּיינּו.  ,   כולם,̆    , יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו    

רה וˆו˜ה. ַאָּתה הּוא ְלדֹר ָודֹר. בכל  בור‡נו ו˙ומך חיינו. ָמֵגנ ִיְשֵענּו. ומ‚ן עלינו מכל̂ 
„ור ו„ור הכל ממך. ולכן נֹוֶדה ָלְכ נביע לך הכר˙נו ‡˙ טוב˙ך. ּוְנ0ֵַּפר ְּתִהָּלֶתָכ. ונ‚י„ ל‡חרים 
חס„ך ו‚„ול˙ך. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמ0ּוִרימ ְּבָיָדְכ. על ˜יומנו כל ר‚ע המסור בי„יך. ַעל 
יָכ הנס˙רים.  ֶּ ִנְשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְכ. המופ˜„ו˙ ‡ˆלך בכל לילה ב˘ינה. ַעל ִנ
ְוִנְפְלאֹוֶתיָכ „רכי הטבע (ה‚לויים). ֶשְּבָכל ֵעת ָוֵעת, ˘בכל ר‚ע ור‚ע. ֶעֶרב 

ָובֶֹקר ְוָצָהָרִימ. ובכל חל˜י היום ‡נחנו מו„ים לך.
ב,    הטוב המוחלט. ִּכי ֹלא ָכלּו ַרַחֶמיָכ.       ˘לך לעכב עונ˘ים לר‡ויים להם.  ב, ַ‰ּטו… ַ‰ּטו…
ַהְמַרֵחמ, ‡˙ה המרחם המוחלט. ִּכי ֹלא ַתּמּו ַח0ֶָדיָכ.     ‚ם ל‡ינם ר‡ויים לחס„יך. 
ָּכל ַהַחִּיימ וכולם ˘יחיו ב˙חיי˙ המ˙ים. ְיַהְללּו ֶאת ְשָמְכ ַהָּגדֹול י˘בחו ‡˙ 

ָ„ָ‡‰ יו„‰ ל‰' על כל ‰טובו˙ ˘ע˘‰ עו˘‰ עמנו בחס„ ול‡ לפי מע˘ינו, ˘‰רי  ‰ו…
לפי ‚ו„ל חט‡ינו ו˜וˆר עבו„˙נו ‡יננו ר‡ויים לכלום (ר‡˘י˙ חכמ‰).
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‡י ‡פ˘ר ל˙‡ר ‚„ול˙ך. ִּכי טֹוב הו‡ הנה‚˙ך ומי„˙ך. ָהֵאל ַהּטֹוב. כי כל מע˘יך  מע˘יך, ‡פילו̆ 
הו‡ להיטיב. ְזכֹור ַרַחֶמיָכ ˘כן ה˙נה‚˙ עם ה‡„ם הר‡˘ון כ˘חט‡. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, 
,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּוְכבֹוש ַּכַע0ְָכ. וי‚ברו    , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
◆   ˘יהיו טובים בעוה"ב. ָּכל ְּבֵני ְבִריָתְכ. כל  רחמיך. ּוְכתֹוב ְלַחִּיימ טֹוִבימ   
בני י˘ר‡ל ˘ב‡ו עמך בברי˙. ָּברּוְכ ַאָּתה (הי) מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, 

היה הווה ויהיה. ַהּטֹוב ִשְמָכ    ב˙כלי˙ הטובה. ּוְלָכ ָנֶאה ְלהֹודֹות:     ונכון להו„ו˙.

רּוך¿ ַאָּתה ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְכ ָהעֹוָלמ, ַאֶשר ִקְּדָשנּו ִּבְקֻדָּשתֹו  רּוך¿ ּבָ ּבָ
ֶשְּלYַאַהרֹנ, ְוִצָּונּו ְלָבֵרְכ ֶאת ַעּמֹו ִיְשָרֵאל ְּבַאַהָבה: (ָאֵמנ כן יהי רˆון.)

ְיבֶָרְככָ ב˙וספ˙ חיים ועו˘ר. ְיהָֹוה ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ְוִיְשְמֶרָכ: מ‚זלנים. (ָאֵמנ כן  יהי רˆון.)
̂ון.) ̇ן לך חן. (ָאֵמנ כן יהי ר ̇. ֵאֶליָכ לך. ִויֻחֶּנָּכ: ויי ̃ו ̆וח ָיֵאר יר‡ה. ְיהָֹוה ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ָּפָניו פנים 
לימו˙.   ,  הווה ויהיה.  ָּפָניו   פניו.    ֵאֶליָכ ממך. ְוָיֵשמ ְלָכ    לך. ָשלֹומ:     בהם ר˜̆  ִיָּשא  כעסו. ְיהָֹוה  

(ָאֵמנ כן יהי רˆון.)
ו‡ם ‡ין כ‰ן י‡מר ‰˘"ı ‡ו"‡ ו‡ין עונים ‡חריו כי"ר: 

ינּו ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו ָּבְרֵכנּו ַבְּבָרָכה ַהְּמֻשֶּלֶשת ַּבּתֹוָרה,  ל…‰≈ ינּו ‡¡ ל…‰≈ ¡‡
ָהַאמּוָרה ְלַאַהרֹנ ּוְלָבָניו ַהֹּכַהִנימ ַעמ ְקדֹוֶשיָכ ָּכָאמּור:

ָך ְיהָֹוה ְוִיְשְמֶרָכ: ָיֵאר ְיהָֹוה ָּפָניו ֵאֶליָכ ִויֻחֶּנָּכ: ִיָּשא ְיהָֹוה  כ¿ ָבר∆ ָך י¿ כ¿ ָבר∆ י¿
ָּפָניו ֵאֶליָכ ְוָיֵשמ ְלָכ ָשלֹומ: ְוָשמּו ֶאת ְשִמי ַעל ְּבֵני ִיְשָרֵאל 

ַוַאִני ַאָבְרֵכמ:

ים ב˙פיל‰ ‡ח˙ ‡ם י˘ כ‰ן עול‰ ל„וכן ומברך: ƒּכ…ֲ‰נ
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ים ָשלֹומ. ה˘פיע לנו מ˘מים. טֹוָבה ּוְבָרָכה.     והˆלחה לכל ‡ח„ ו‡ח„.  ƒׂ̆ ים ƒׂ̆
מע˘ינו.  לפי  ְוַרַחִמימ.     ‡ו˙נו  ר‡ויים.  ˘‡יננו  ְוֶח0ֶד         ‡ע"פ  רו‡ינו.  כל  ֵחנ    ובעיני 
ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. על הנמˆ‡ים כ‡ן ועל כל כלל י˘ר‡ל. ּוָבְרֵכנּו 
אֹור ָּפֶניָכ.    במעמ„ מ˙ן ˙ורה.  ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד וה˘פיע ברכה לכולנו ב˘ווה כ‡ח„. ִמְמּ
אֹור ָּפֶניָכ ˘‡נו יו„עים כמה ברכו˙ ‚„ולו˙ ב‡ו מ‡ז. ָנַתָּת ָּלנּו ˘נ˙˙ לנו במ˙נה.  ִּכי ִמְמּ
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּתֹוָרה  ,   כולם,̆    , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
ְוַחִּיימ.    ‡יך לחיו˙.   ַאַהָבה ְוֶח0ֶד.    לע˘ו˙ חס„.     ְצָדָקה ˘כר מˆוו˙ בעולם הב‡. 
◆    לנו ˘לום ל‚וף ולנפ˘. ְוטֹוב ְּבֵעיֶניָכ וטוב יהיה בעיניך. ְלָבֵרְכ ֶאת  ְוָשלֹומ.  
ַעְּמָכ ִיְשָרֵאל    טובה על עמך. ְּבָכל ֵעת   מהיום.  ַּבָּשלֹומ.    ב˘למו˙. 
ּוְב0ֵֶפר ַחִּיימ בספר החיים. ְּבָרָכה ריבוי טובה והˆלחה. ְוָשלֹומ. בין ‡י˘ לרעהו. 
ִנָּזֵכר ע"י המל‡כים מליˆי טוב. ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָכ ו˙כ˙בנו. ָאנּו ְוָכל ַעְּמָכ ֵבית 
,       ול˘לום ביננו לבין עˆמינו. ָּברּוְכ  ִיְשָרֵאל      ‡ח„ מכלל י˘ר‡ל. ְלַחִּיימ ּוְלָשלֹומ.    
ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ַהְּמָבֵרְכ ֶאת ַעּמֹו 

ִיְשָרֵאל ַּבָּשלֹומ. ָאֵמנ:        על עמו י˘ר‡ל בנ˙ינ˙ ˘לום.
‡מר˙י ב˙פיל˙י. ְוֶהְגיֹונ  יּו ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי ִפי, מה̆  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי
, היה הווה ויהיה. צּוִרי בו ‡בטח בעוה"ז.  ִלִּבי ְלָפֶניָכ.    ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,    

ְוֹגַאִלי: ומו˘יעי בעוה"ב.

ם יב˜˘ מ‰' ˘י˘כון ˘לום בעם י˘ר‡ל ול‡ י‰יו מחלו˜ו˙ כלל. וב‡מˆעו˙  לו… ָ ׁ̆
‰˘לום נזכ‰ לכל ונ˙ברך בכל (ס„ר ‰יום).
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ל‡ ‡„בר ל˘ון הרע.  מ˘‚יח עלי בפרטיו˙.  ְנצֹור ְלשֹוִני ֵמָרע.          ̆  ,   כולם,̆    , ל…ַ‰י.  ל…ַ‰י.‡¡ ¡‡
ְוִשְפתֹוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ו˘ל‡ ‡„בר ‡ח„ בפה ו‡ח„ בלב. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי 
ום ‡„ם.  ִתּדֹומ.     ל‡ ‡˙ר‚ז על מחרפי. ְוַנְפִשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה.        י‚בה ליבי על̆ 
ור˙ך.  ְוַאַחֵרי ִמְצוֶֹתיָכ ִּתְרּדֹופ  ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָכ.     להבין ‡˙ „ברי̇ 
ַנְפִשי.   ‡חרי מˆוו˙יך.   ְוָכל ַהָּקִמימ ָעַלי ְלָרָעה,     רע, וכן להחטי‡ני. 
ְמֵהָרה ָהֵפר ַעָצָתמ     בטל הסכמ˙ם. ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתמ. ו˙בטל ה„בר 
, כמı בפני הרוח.       ְוַמְלַאְכ  כ˘ע„יין הו‡ במח˘ב˙ם. ִיְהיּו ְּכמֹצ ִלְפֵני רּוַח    

,  כי מל‡ך ה' „וחה ‡ו˙ם.  ְיהָֹוה יאהדונהי ּדֶֹחה:     
‰ ְלַמַענ ְשָמְכ. המחולל ב‚ויים. ַעֵשה ְלַמַענ ְיִמיָנְכ. מ„˙  ≈ׂ̆ ‰ ֲע ≈ׂ̆ ֲע
ְלַמַענ  ַעֵשה  ˘כע˙ ‡ין מכירים בערכה.  ְלַמַענ ּתֹוָרָתְכ.  ַעֵשה  רחמיך. 
ְקֻדָּשָתְכ. המחולל˙. ְלַמַענ ֵיָחְלצּונ ְיִדיֶדיָכ, כ„י ˘י˘ר‡ל י„י„ך ינˆלו מהˆרו˙. 

,  וענה ‡ף לי ב˙פילה זו. הֹוִשיָעה ְיִמיְנָכ ַוַעֵנִני:    
ס‚ול‰ ˘ל‡ י˘כח ‡˙ ˘מו ליום ‰„ין: י‡מר ˜ו„ם "י‰יו לרˆון" פסו˜ מ˙נ"ך ‰מ˙חיל ב‡ו˙ 

‰ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מו, ומס˙יים ב‡ו˙ ‰‡חרונ‰ ˘ל ˘מו, ‡ו פסו˜ ˘˘מו מופיע בו.

ִפי, מה ˘‡מר˙י ב˙פיל˙י.  ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי  יּו  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי
, היה הווה ויהיה. צּוִרי בו  ְוֶהְגיֹונ ִלִּבי ְלָפֶניָכ.     ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,   

‡בטח בעוה"ז. ְוֹגַאִלי: ומו˘יעי בעוה"ב.

ים י„˜„˜ ב˙פיל‰ זו במיוח„ במילים ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰. ƒֲחנּונ ַּ̇
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‰ ָשלֹומ ִּבְמרֹוָמיו. עו˘ה ˘לום בעליונים. הּוא ְבַרַחָמיו  ∆ׂ̆ ‰ עו… ∆ׂ̆ עו…
ַוַח0ָָדיו במי„˙ החס„ והרחמים. ַיַעֶשה ָשלֹומ ָעֵלינּו י˘כין ˘לום על הנמˆ‡ים פה. 
ְוַעל ָּכל ִיְשָרֵאל. ועל כלל י˘ר‡ל. ִויַנַחֵמנּו ְבִציֹונ וינחמנו בבניין בי˙ המ˜„˘. 
‡יננו ר‡ויים. ְּבַחֵּיינּו  ְוִיְבֶנה ְבַרַחָמיו ֶאת ְירּוָשָלִימ. ויבנה ‡˙ ירו˘לים ‡ע"פ̆ 

̇, כן יהי רˆון. ּוְבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב ונזכה ‡נחנו לר‡ו˙ בזה. ָאֵמנ ְוָאֵמנ: ‡מ
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יכוון ˘‰ו‡ מ˙פלל כנ‚„ ירו˘לים, בי˙ ‰מ˜„˘, ובי˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים.
נ‡מר, ל‡„ם מערכי לב, ומ‰' מענ‰  יב˜˘ מ‰˘ם י˙ברך, ל˘ים מענ‰ בפיו ב˙פיל˙ו, על „רך מ‰̆ 

ל˘ון (עı חיים):

לם. פ˙י. ּוִפי, ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָכ:         לה˙פלל בלב̆  ,      פ˙ח̆  ַאדָֹני,   הכל. ְשָפַתי ִּתְפָּתח.   

רּוך¿ ַאָּתה (יא) מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה.  ְיהָֹוה יאהדונהי,  ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. רּוך¿ ּבָ ּבָ
,                       בה˘‚חה פרטי˙.  ,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ֶאֹלֵהינּו      
יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‚בורה - „ין).  ◆ ( יסו„ עבו„˙ו היה במי„˙ החס„). ֶאֹלֵהי ִיְצָחק         (                   ֶאֹלֵהי ַאְבָרָהמ.      
פ‡ר˙). ָהֵאל בעל היכול˙, והכוח. ַהָּגדֹול          החס„.  ֵו%אֹלֵהי ַי%ַעקֹב.      (  יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‡מ˙ -̇ 
ל ֶעְליֹונ. נעלה מעל הכל. ּגֹוֵמל  ̇). ֵא% פ‡ר ַהִּגּבֹור במי„˙ ה„ין. ְוַהּנֹוָרא, במע˘יו (מי„˙̇ 
הם ר‡ויים. ְוקֹוֵנה ַהֹּכל. בור‡ הכל בכל יום מח„˘ ו˜ניינו הכל.  ַח0ִָדימ טֹוִבימ.     ממה̆ 
זֹוֵכר ַח0ְֵדי ָאבֹות. זוכר לנו ולטוב˙נו, החס„ים ˘ע˘ו ‡בו˙ינו. ּוֵמִביא גֹוֵאל 
ִלְבֵני ְבֵניֶהמ.     ה‚‡ולה לˆ‡ˆ‡יהם. ָזְכֵרנּו ְלַחִּיימ.        ˘ע"י זה נזכה לעוה"ב.    ֵאל 
בני ה‡„ם יחיו. ָּכְתֵבנּו ְּב0ֵֶפר ַחִּיימ. וכ˙בנו   ̆ıה חפ˙‡ ֶמֶלְכ ָחֵפצ ַּבַחִּיימ.̆ 

˙ יכוון על מעל˙ ‡בו˙ינו, ˘בזכו˙ם ‚ומל לנו ‰' י˙ברך חס„ים טובים, ומבי‡  ָ‡בו…
זכו ל‰„ב˜ ב‰', כן ‰‡„ם ב˙פיל˙ו,  ‚‡ול‰ (כוזרי מ‡מר ‚'). ו˙˜נו ל‰זכיר זכו˙ ‡בו˙ כיוון̆ 
ר‡וי ˘יפנ‰ „ע˙ו מ‰בלי ‰עולם, וי„ב˜ במח˘ב‰ בבור‡ כל ‰עולמו˙ (˙וˆ‡ו˙ חיים).

מט

ערבי˙, ˘חרי˙, מנח‰ ליום ‰כיפורים

ערבית, שחרית, מנחה
ליום הכיפורים
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,    ובעל הכוחו˙ כולם.     , בספר הˆ„י˜ים ˘נכ˙בים לחיים. ְלַמַעָנְכ למען ˘נמ˘יך לעב„ך. ֶאֹלִהימ 
,                ונו˙ן חיים לכל הברו‡ים.   ֶמֶלְכ מלך על הכל. ַרַחָמנ מרחם  ל ָחי.        ַחִּיימ, ֵא%
על ה‡„ם מֹוִשיַע וחולˆו מˆר˙ו. ּוָמֵגנ.          בו‡ ˆרה ופ‚ע.   ָּברּוְכ ַאָּתה (הד)        ‡˙ה. 

, ובזכו˙ו ‡˙ה מ‚ן עלינו. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ָמֵגנ ַאְבָרָהמ:      

‰ לב„ך. ִּגּבֹור ְלעֹוָלמ, ‚בור˙ך נˆחי˙. ַאדָֹני. ‡„ון הכל. ְמַחֶּיה ֵמִתימ  ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
בלי טל  חיי˙ המ˙ים, ‡˙ה לב„ך עו˘ה. ַרב ְלהֹוִשיַע.    להו˘יע. מֹוִריד ַהָּטל.̆  ָאָּתה.      ̇ 
לב‡.  ‡ין העולם מ˙˜יים. ְמַכְלֵּכל ַחִּיימ ְּבֶח0ֶד. ול‡ בˆ„˜˙ הבריו˙. ְמַחֶּיה ֵמִתימ 
ְּבַרַחִמימ ַרִּבימ.    כ"כ, לרחמיו המרובים. רֹוֵפא חֹוִלימ.   מ˙יי‡˘ים מהם      0ֹוֵמְכ 
היו כ‡סורים  נועה ‡חרי̆  נו˙ן ל‡יברים̇  נֹוְפִלימ. כ‚ון הנופלים ברוחם. ַמִּתיר ַא0ּוִרימ. כ‚ון̆ 
ב˘ע˙ ה˘ינה. ּוְמַקֵּימ ֶאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר.        למ˙ים, להחיו˙ם.      ִמי ָכמֹוָכ 
יכול  ַּבַעל ְּגבּורֹות.     כ"כ הרבה כמוך. ּוִמי דֹוֶמה ָלְכ ֵמִמית ּוְמַחֶּיה.̆ 
להמי˙ ולהחיו˙. ִמי ָכמֹוָכ ָאב ָהַרַחָמנ.     על בניו כמו ˘‡˙ה.      זֹוֵכר ְיצּוָריו 
ְּבַרַחִמימ ְלַחִּיימ.          לכו˙בם לחיים, בע˙ ה„ין. ְוֶנֶאָמנ ַאָּתה ְלַהַחיֹות

ֵמִתימ.        הבטח˙ך להחיו˙ המ˙ים.  ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, 
היה הווה ויהיה. ְמַחֶּיה ַהֵּמִתימ: בע˙י„, מ‡„ם ע„ זמן ה˙חיה.

חיי˙ ‰מ˙ים  ˙ יכוון, רב˘"ע, רˆוני בברכ‰ זו, ל˘בחך על ‚בור˙ך, ולברכך על̇  בּורו… ¿‚ּ
‰' ‰בטיח לנו ל‰חיו˙  „בר̆  חיי˙ ‰מ˙ים,̆  (חפı חיים ב˘ם עולם). וי˙˜ע בליבו ‡מונ˙̇ 

מ˙ים ל‡ י˘וב רי˜ם (יערו˙ „ב˘).
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‰ ָקדֹוש. עˆמו˙ך, מופר˘˙ ומוב„ל˙ מהכול.   ְוִשְמָכ ָקדֹוש. והנה‚˙ך, נ˘‚ב˙ מה˘‚˙נו.  ָ ּ̇ ‡ַ ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
,  יפסי˜ו להללך לעולם. ּוְקדֹוִשימ     והמל‡כים. ְּבָכל יֹומ ְיַהְללּוָכ 0ֶָלה.   

, היה הווה ויהיה.  ן, ו‡ז, בע˙ ה‚‡ולה. ִיְתַקַּדש ִשְמָכ    חס„ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי      כ≈ ן,ּוב¿ כ≈ ּוב¿
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. ביחו„, על עמך י˘ר‡ל. ,           כולם,̆    ,  ֶאֹלֵהינּו      

ייר‡ו ממך ויחזרו ב˙˘ובה. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל,  , כ„י̆  מך. ֵּתנ ַּפְחְּדָכ        ,    כ˘י˙˜„˘̆  ן,     כ≈ ן,   ּוב¿ כ≈ ּוב¿
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ, על כל בני  ,          כולם,̆    , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו       
נבר‡ו בעולם.  הי‡ ‚„ולה מפח„. ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת. על כל היˆורים̆  ה‡„ם. ְוֵאיָמְתָכ̆ 
ְוִייָראּוָכ ָּכל ַהַּמַעִשימ, וממיל‡, ייר‡ו ממך כל י˘ר‡ל. ְוִיְשַּתַחוּו ְלָפֶניָכ 
ָּכל ַהְּברּוִאימ.     לפניך, בהכנעה.       ְוֵיָעשּו ֻּכָּלמ ַאֻגָּדה ַאַחת, ˜בוˆה ‡ח˙. 
ַלַעשֹות ְרצֹוָנְכ ְּבֵלָבב ָשֵלמ. לעב„ך, ביˆר הטוב וביˆר הרע. ְּכמֹו ֶשָּיַדְענּו 
,         כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.     , , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו      בי„יעה ברורה. ְיהָֹוה יאהדונהי     
ֶשַהִּשְלטֹונ ִמְּלָפֶניָכ. ˘הממ˘לה ˘לך. עֹז ְּבָיָדְכ. הנה‚˙ הטבע. ּוְגבּוָרה 

ִּביִמיָנְכ.   ניסי˙. ּוְשָמְכ נֹוָרא    יר‡ה. ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת: על כל הבריו˙.

,   כבו„ לכלל י˘ר‡ל. ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָכ. וכולם יהללו  ן, ֵּתנ ָּכבֹוד ְלַעֶּמָכ.    כ≈ ןּוב¿ כ≈ ּוב¿
הם מ˜וים ממך. ִּפְתחֹונ ֶּפה לל‡ מור‡.  ‡˙ יר‡י ה˘ם. ִּתְקָוה ְלדֹוְרֶשיָכ. ו˙ן להם מה̆ 
ַלְמַיַחִלימ ָלְכ. לה˘יב למחרפיהם. ִשְמָחה ְלַאְרָצְכ. ב˘יב˙ ה‚ולים. ָששֹונ 

ם יכוון, ˘‰˘ם רחו˜ מ‰˘‚˙נו, ו‡ין לנו ˙פיס‰ בו כלל, כיון ˘‡ינו  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
כ˘ום „מיון וˆיור, ˘מ„מים ‰ברו‡ים (עיון ˙פיל‰).

נא
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,    עב„ך בבי‡˙ המ˘יח.  ְלִעיָרְכ. בבניין בי˙ המ˜„˘. ְצִמיחּות ֶקֶרנ ְלָדִוד ַעְבָּדְכ.   
ַוַעִריַכת ֵנר ְלֶבנ ִיַשי ְמִשיָחְכ:    על מ˘יחך לעולם.

מח˙ הנפ˘ בפנימיו˙. ִויָשִרימ  ◆   וי˘מחו̆  ָ‡ז  מ˘יחך.   ַצִּדיִקימ ִיְראּו ְוִיְשָמחּו.      ָ‡זו¿ ו¿
ַיַעֹלזּו.     י˙עוררו לר˜ו„ מ˘מח˙ם.  ַוַח0ִיִדימ ְּבִרָּנה ָיִגילּו.       ירימו ˜ולם ב˘ירה. 
ָּלּה  ְועֹוָלָתה ִּתְקָּפצ ִּפיָה. וכל עו˘י עוול ו‡ון יס˙מו פיהם. ְוָכל ָהִרְשָעה ֻכּ
̇, ייעלמו כע˘ן. ִּכי ַתַעִביר כ˘˙עביר. ֶמְמֶשֶלת  ֶּכָעָשנ ִּתְכֶלה, ומע˘י הר˘עו
יָזה ו˘לטון ‡ומו˙ העולם.  ָזדֹונ ִמנ ָהָאֶרצ. ˘לטון היˆר הרע. ּוַמְלכּות ָהַעִלּ

ְמֵהָרה במהרה בימינו. ַּתַעקֹור מן ה˘ור˘. ְוִתְשּבֹור: לרסיסים.

, היה הווה ויהיה.  ך¿ ַאָּתה הּוא    ˙˙‚לה מלכו˙ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי     לו… מ¿ ƒ̇ ך¿ ו¿ לו… מ¿ ƒ̇ ו¿
,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ. על    , ֶאֹלֵהינּו     
ִמְשַּכנ ִצּיֹונ  ִעיָרְכ       עיר ˘ל ה˘י"˙. ּוְבַהר  כל י˘ר‡ל. ִּבירּוָשַלִימ 
ְּכבֹוָדְכ,      עי˜ר כבו„ ה˘כינה.   ְוֶנֶגד ְזֵקֶניָכ ָּכבֹוד.     לכבו„ ול˙פ‡ר˙. ַּכָּכתּוב, (ישעיה 
, מרוב הˆרו˙ במלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚.  ה.     ה ַהַחָמּ Fכ˙וב. ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָש כ"ד, כ"ג) כמו̆ 

',  המו˘ל בˆב‡ו˙ למטה ומעלה. ְּבַהר      , ִּכי ָמַלְכ ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות     
ִימ. בבי˙ המ˜„˘ וירו˘לים. ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד: וכולם ִציֹונ ּוִבירּוָשָלִ
ִיְמֹלְכ  יאהדונהי  ְיהָֹוה  כ˙וב.  ועו„  י"ח)  (שמות ט"ו,  ְוֶנֶאָמר,  ז˜ניך.  בכבו„  יכירו 
'   לעולם ולעולמי עולמים. ְוֶנֶאָמר, (ישעיה ה', ט"ז) ועו„ כ˙וב. ַוִּיְגַּבּה  ְלעֹוָלמ ָוֶעד:   
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'    ומעלה מ˘פטים ב‚ויים, י‚בה ˘מו בעולם ְוָהֵאל ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ַּבִּמְשָּפט.    
,     במה ˘יע˘ה ˆ„˜ה לי˘ר‡ל. ַהָּקדֹוש         מופר˘ ומוב„ל מה˘‚˙נו. ִנְקָּדש ִּבְצָדָקה.      
הווה ויהיה. היה  הכל,  יאהדונהי,‡„ון  ָוה  Lְיה הברכו˙ ‡˙ה.  ָּברּוְכ ַאָתה מ˜ור 

 ַהֶּמֶלְכ ַהָּקדֹוש: מלך על הכל, ומופר˘ ומוב„ל מהכול.

‰ ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמימ.       י˘ר‡ל מכל ה‡ומו˙. ְוָרִציָת ָּבנּו  ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
◆           לנו ‡˙ ל˘ון ה˜ו„˘.      ִקַּדְשָּתנּו ְבִמְצוֶֹתיָכ.  הב„ל˙ ‡ו˙נו  ִמָּכל ַהְּלשֹונֹות.    
מה‡ומו˙ ע"י מˆוו˙ ה˙ורה. ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלַעבֹוָדֶתָכ.    לעבו„ ‡ו˙ך. ְוִשְמָכ 

ַהָּגדֹול   מע˘יך. ְוַהָּקדֹוש מˆ„ הנה‚˙ך. ָעֵלינּו ָקָראָת. ˘‡נו נ˜ר‡ים עם ה'.
̇, ובעל  ,   היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו, ˙˜יף, ובעל היכול ן ָלנּו     לנו.  ְיהָֹוה יאהדונהי     ≈ּ̇ ƒ ּ̇ ןַו ≈ּ̇ ƒ ּ̇ ַו
נ˙˙ לנו למנוחה.] ֶאת  נֹוַח ַהֶּזה ביום̆  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. [בשבת: ֶאת יֹומ ַהָמּ הכוחו˙ כולם,̆ 
יֹומ ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, יום ˘בו העם נ˜ר‡ ונ‡סף. ֶאת יֹומ ַהִּכּפּוִרימ 
ַהֶּזה. ‡˙ יום סליח˙ העוון הזה. ִלְמִחיָלה על ˘פ‚ענו בכבו„ך. ְוִל0ְִליָחה על עˆם החט‡. 
ּוְלַכֵּפר ּבֹו ַעל ָּכל ַעוֹנֹוֵתינּו.     על כל העבירו˙ ˘עברנו. ְּבַאַהָבה,    ‡ו˙נו. 

ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִימ: זכר ליום ˘נמחל ליוˆ‡י מˆרים חט‡ הע‚ל.

ם יכוון וי˘מח על ‰זכו˙ ‰‚„ול‰ ˘בחר בנו ‰', ו‡‰ב˙ו ‰‚„ול‰ לעם  ˙ ַ‰ּיו… ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
י˘ר‡ל. ו‡ז, ˙˙עורר ‡‰ב˙ו ‡ל ‰'. ו˙˜נו לומר ‡˙‰ בחר˙נו, על ‰בחיר‰ ˘‰' בחר בנו 

ו‡ו‰ב ‡ו˙נו, וע"י ז‰ כמים פנים לפנים ˙˙עורר ל‡„ם ‡‰ב‰ ל˘י"˙ (עבו„‰ ˘בלב).
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ל˘ונו˙ ‡לו ביעל‰ ויב‡, כנ‚„ ˘בע‰ ר˜יעים (˘פ˙י חיים).

מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.     ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו. ו˘ה˘‚יח ‚ם   ̆   ,    ,   , ינּו   ל…‰≈ ינּו ‡¡ ל…‰≈ ¡‡
על ‡בו˙ינו, בה˘‚חה פרטי˙. ַיַעֶלה. זיכרוננו ה˘מימה. ְוָיבֹא. להיכל המלך. ַיִּגיַע. לחˆר המלך הפנימי˙. 
ֵיָרֶאה. לפני ה˘כינה. ֵיָרֶצה. י˙˜בל ברˆונו. ִיָּשַמע. יכנס ב‡וזניו (כביכול). ִיָּפֵקד. יו˘ם 
על ליבו (כביכול). ִיָּזֵכר ְלָפֶניָכ יזכר לעולם. ִזְכרֹוֵננּו. זכרון ה˘ייכו˙ בינינו. ִזְכרֹונ 
עכ˘יו חרבה. ִזְכרֹונ  ַאבֹוֵתינּו. זכרון ברי˙ ‡בו˙. ִזְכרֹונ ְירּוָשַלִימ ִעיָרְכ.̆ 
ָמִשיַח ֶּבנ ָּדִוד ַעְבָּדְכ. ההבטחה ˘יבו‡ מ˘יח בן „ו„. ִזְכרֹונ ָּכל ַעְּמָכ 
ֵבית ִיְשָרֵאל ˘ע„יין הם ב‚לו˙. ְלָפֶניָכ. יבו‡ו כל הזיכרונו˙. ִלְפֵלָטה. להˆלה. 
לימו˙ ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„. ִלְבָרָכה. לה˘פיע ברכה. ְלֵחנ כ„י ˘נמˆ‡ חן בעיניך.   ̆           , ְלטֹוָבה.  
נֹוַח  עני˘נו, כפי מע˘ינו. [בשבת: ְּביֹומ ַהָמּ ל‡̇  , ‚ם ‡ם ‡יננו ר‡ויים לכך. ּוְלַרַחִמימ.̆  ְלֶח0ֶד     
בו כל העם נ˜ר‡ לה˙‡סף.  נ˙˙ לנו למנוחה.] ְּביֹומ ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, יום̆  ַהֶּזה ביום̆ 
יֹומ ַהִּכּפּוִרימ ַהֶּזה. ˘‡ו˙ו ˜בע˙ ליום סליח˙ עוונו˙. ְלַרֵחמ ּבֹו ָעֵלינּו  ְבּ
, ו˙ו˘יע ‡ו˙נו.     ָזְכֵרנּו זכור חס„ך לנו. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה.  ּוְלהֹוִשיֵענּו.  
לימו˙ו. ָּפְקֵדנּו  לטוב˙̆  ,  מה̆  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.        ּבֹו ְלטֹוָבה.    ו    ̆  ,    ,   , ֶאֹלֵהינּו  
̆נזכה  ̆יענו ביום הזה,  ,  לנו ריבוי טובה והˆלחה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִּיימ, הו בֹו ִלְבָרָכה.   
חּו0 ְוָחֵּננּו חמול עלינו,  ,  ולרחם עלינו.       לחיים. ִּבְדַבר ְישּוָעה ְוַרַחִמימ. 
‡יננו ר‡ויים. ּוַמְּלֵטנּו בֹו ִמָּכל ָצָרה  ו˙ן לנו במ˙נ˙ חנם. ְוַרֵחמ ָעֵלינּו. ‡ע"פ̆ 
,  ל˙˙ ˘מחה ‡מ˙י˙.  ְוָיגֹונ. ומנענו, מכל ˆרה ועˆב. ְוַשְּמֵחנּו בֹו ִשְמָחה ְשֵלָמה.     

, ו‚ם ל˘‡ינם ר‡ויים. ,   מלך על הכל.  ַרחּומ ְוַחּנּונ ָאָּתה:     ִּכי ֵאל ֶמֶלְכ   
,     בה˘‚חה פרטי˙.  ,    כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ינּו   ל…‰≈ ינּו ‡¡ ל…‰≈ ¡‡
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ינו.  ינו.  ְּביֹומ צֹומ ַהִּכּפּוִרימ ַהֶּזה.            לכפר על עונ̇ו ְמחֹול ַלַעוֹנֹוֵתינּו     לעונ̇ו
ְמֵחה ְוַהַעֵבר ְּפָשֵעינּו     ˘עברנו ‡פילו במזי„. ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָכ. מלפני כס‡ הכבו„. 
̇וב. ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא,   בלב„.  מֶֹחה ְפָשֶעיָכ  כ ָּכָאמּור, (ישעיה מ"ג, כ"ה) כמו̆ 
,      ‡ניח ˘ייזכר לפני.  , כ„י ˘יכירו מי„˙ חס„י.  ְוַחּטֹאֶתיָכ ֹלא ֶאְזֹּכר:    ְלַמַעִני.    
במזי„.  ְוָכתּוב, (ישעיה מ"ד, כ"ב) ועו„ כ˙וב. ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָשֶעיָכ     רו˘ם, החט‡ים̆ 
ְוֶכָעָננ ַחּטֹאֶתיָכ, וכענן ˜ל, העבירו˙ ˘ב˘ו‚‚ ˘ל‡ נ˘‡ר רו˘ם. שּוָבה ֵאַלי ִּכי 
ְגַאְלִּתיָכ: ˘וב ב˙˘ובה כי ‡ני ה‚ו‡ל ‡˙כם. ְוָכתּוב, (ויקרא ט"ז, ל') ועו„ כ˙וב. ִּכי ַבּיֹומ 
ע˘ה.   ְלַטֵהר ֶאְתֶכמ, כ„י לנ˜ו˙ נפ˘ו˙יכם.  ַהֶּזה ְיַכֵּפר ַעֵליֶכמ     ה' מעברו˙ ל‡̇ 
ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכמ.     ה˜לו˙ והחמורו˙. ִלְפֵני ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 

ִּתְטָהרּו: ˙ע˘ו ˙˘ובה כפי יכול˙כם.
י ַאָּתה 0ְַלָחנ ְלִיְשָרֵאל ִמנ ָהעֹוָלמ,      ב˙מי„ו˙ (בין ‡„ם למ˜ום).   ּוַמְחָלנ  ƒיּכ ƒּכ
ְלִשְבֵטי ְישּורּונ,       (בין ‡„ם לחברו).    ּוִמַּבְלָעֶדיָכ ֵאינ ָלנּו ֶמֶלְכ מֹוֵחל 

ְו0ֹוֵלַח:       ˘ימחול מחילה ‚מורה.
יעורר עˆמו כ˘‡ומר "מלוך ‰עולם כולו בכבו„ך", על חלול ˘מו ‰‚„ול בין ‰‡ומו˙. ויכוון, מ˙י 

נזכ‰ לז‰ ˘ר˜ ‡ל‰י י˘ר‡ל מלך, ומלכו˙ו בכל מ˘ל‰ (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).

,  בה˘‚חה פרטי˙.  ,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ינּו   ל…‰≈ ינּו ‡¡ ל…‰≈ ¡‡
,  ˘כינ˙ך על כל הברי‡ה. ְוִהָּנֵשא  ְמלֹוְכ ַעל ָּכל ָהעֹוָלמ ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָדְכ.   
,   כל הבריו˙ בחס„ך.  ְוהֹוַפע ַּבַהַדר ְּגאֹונ  ַעל ָּכל ָהָאֶרצ ִּביָקָרְכ.  
ֻעָּזְכ וה˙‚לה ביופי רוממו˙ ‚בור˙ך. ַעל ָּכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְכ. על כל ‡נ˘י י˘וב 
העולם. ְוֵיַדע ָּכל ְּפעּול וי„ע כל נבר‡. ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו. כי ‡˙ה בר‡˙ו. ְוָיִבינ 
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‡˙ה ע˘י˙ו. ְויֹאַמר ָּכל ַאֶשר  ָּכל ְיצּור ויבין כל בעל חי. ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו.̆ 
ַהְּנָשָמה ְבַאּפֹו וי‡מר כל ‡„ם, ‡פילו הר˘עים. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 
ֶאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָמָלְכ.           כלל י˘ר‡ל, מלך על הכל.    ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל

ָמָשָלה. ומלכו˙ו מו˘ל˙ בחוז˜ על הכל. 

נּו ְּבִמְצוֶֹתיָכ. ˜„˘נו כ„י ˘נע˘ה מˆוו˙יך כ˙י˜ונם. ְוֶתנ ֶחְלֵקנּו  ≈ ׁ̆ ¿„ּ נּוַ̃ ≈ ׁ̆ ¿„ּ ַ̃
ְּבתֹוָרָתְכ.        כל עס˜נו ב˙למו„ ˙ור˙ך. ְוַשַּמח ַנְפֵשנּו ִּבישּוָעָתְכ. ו˙˘מח ‡ו˙נו 
˙י˙ן לנו. ְוַטֵהר  יהיה לנו סיפו˜ מהטוב̆  ˙ע˘ה ב˘בילנו. ְוַשְּבֵענּו ִמּטּוָבְכ. ע„̆  ע"י הי˘ועה̆ 
ִלֵּבנּו ְלָעְבָדְכ ֶּבֶאֶמת.    יהיו ר˜ ל˘מה.      ּוְדָבְרָכ ֶאֶמת ְוַקָּימ 
ָלַעד.                  לכם ל‡להים, ‡מ˙ ול‡ ‡˘˙נה לעולם. ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה 
,      הווה ויהיה.   ֶמֶלְכ ַעל ָּכל ָהָאֶרצ,      יו˘בי ה‡רı.  מֹוֵחל ְו0ֹוֵלַח  יאהדונהי,  

מוחל ל‚מרי על חט‡ היחי„ וחט‡י כל י˘ר‡ל.   ְמַקֵּדש  ַלַעוֹנֹות ַעּמֹו ֵבית ִיְשָרֵאל,  ̆ 
[בשבת: ַהַּשָּבת ְו] ִיְשָרֵאל      מכל העמים. ְויֹומ ַהִּכּפּוִרימ:         העוון הזה.

,     כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.   , ,  היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   ‰ חפı נ‡. ְיהָֹוה יאהדונהי     ≈̂ ‰ר¿ ≈̂ ר¿
פנה ל˜בלה. ְוָהֵשב  ‡ינם ר‡ויים. ְוִלְתִפָּלָתמ ְשֵעה.̇  ְּבַעְּמָכ ִיְשָרֵאל, ‡ע"פ̆ 
ָהַעבֹוָדה ֶאל ְּדִביר ֵּביֶתָכ,       ל˜ו„˘ ה˜„˘ים. ְוִאֵּשי ִיְשָרֵאל.וה˜רבנו˙ 
˜בל לנח˙  ˘י˜ריבו עם י˘ר‡ל. ּוְתִפָּלָתמ .˘במ˜ום ה˜רבנו˙. ְמֵהָרה ְּתַקֵּבל ְּבָרצֹונ.̇ 

בעו בנין בי‰מ"˜, לכן  ל‡̇  נפלו בימי „ו„ על̆  ˜נו ברכ‰ זו, כנ‚„ ע' ‡לף̆   ̇‰„ָ ֲעבו…
˙˜נו חסי„ים ‰ר‡˘ונים, לב˜˘ ‚' פעמים ביום על בנין בי‰מ"˜ (עı חיים).

56נו

בד
בל
שי 

 אי
וש
שימ

ל



 ערבית, שחרית, מנחה ליום הכיפורים

רוח לפניך. ּוְתִהי ְלָרצֹונ לנח˙ רוח. ָּתִמיד, ַעבֹוַדת ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. העבו„ה 
וה˜רבנו˙ ˘ל עמך י˘ר‡ל. ְוִתְרֵצנּו ו˙חביבנו. ְוֶתֶחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ונזכה לר‡ו˙ עין בעין. 
ְּבשּוְבָכ ְלָנְוָכ ְלִצּיֹונ ְּבַרַחִמימ ְּכֵמָאז:      בבי˙ המ˜„˘ כבעבר. ָּברּוְכ 
,  היה הווה ויהיה. ַהַּמְחִזיר ְשִכיָנתֹו  ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי,    

ְלִצּיֹונ:   למ˜„˘.

ים ַאַנְחנּו ָלְכ, (ונ) ‡נחנו נו˙נים לך הו„‡ה. ֶשַאָּתה הּוא ˘ר˜ ‡˙ה.  ƒ„ ים מו… ƒ„ מו…
,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. צּור    , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
רה וˆו˜ה. ַאָּתה הּוא ְלדֹר  ַחֵּיינּו. בור‡נו ו˙ומך חיינו. ָמֵגנ ִיְשֵענּו. ומ‚ן עלינו מכל̂ 
ָודֹר. בכל „ור ו„ור הכל ממך. ולכן נֹוֶדה ָלְכ נביע לך הכר˙נו ‡˙ טוב˙ך. ּוְנ0ֵַּפר ְּתִהָּלֶתָכ. ונ‚י„ 
יומנו כל ר‚ע המסור בי„יך. ַעל  ל‡חרים חס„ך ו‚„ול˙ך. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמ0ּוִרימ ְּבָיָדְכ. על̃ 
יָכ הנס˙רים.  ֶּ ִנְשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְכ. המופ˜„ו˙ ‡ˆלך בכל לילה ב˘ינה. ַעל ִנ
ְוִנְפְלאֹוֶתיָכ „רכי הטבע (ה‚לויים). ֶשְּבָכל ֵעת ָוֵעת, ˘בכל ר‚ע ור‚ע. ֶעֶרב 

ָובֶֹקר ְוָצָהָרִימ.    ‡נחנו מו„ים לך.
ב,    הטוב המוחלט. ִּכי ֹלא ָכלּו ַרַחֶמיָכ.       ˘לך לעכב עונ˘ים לר‡ויים להם.  ב, ַ‰ּטו… ַ‰ּטו…
ַהְמַרֵחמ, ‡˙ה המרחם המוחלט. ִּכי ֹלא ַתּמּו ַח0ֶָדיָכ.     ‚ם ל‡ינם ר‡ויים לחס„יך. 
ָּכל ַהַחִּיימ וכולם ˘יחיו ב˙חיי˙ המ˙ים. ְיַהְללּו ֶאת ְשָמְכ ַהָּגדֹול י˘בחו ‡˙ 
‡י ‡פ˘ר ל˙‡ר ‚„ול˙ך. ִּכי טֹוב הו‡ הנה‚˙ך ומי„˙ך. ָהֵאל ַהּטֹוב. כי כל מע˘יך  מע˘יך, ‡פילו̆ 

ָ„ָ‡‰ יו„‰ ל‰' על כל ‰טובו˙ ˘ע˘‰ עו˘‰ עמנו בחס„ ול‡ לפי מע˘ינו, ˘‰רי  ‰ו…
לפי ‚ו„ל חט‡ינו ו˜וˆר עבו„˙נו ‡יננו ר‡ויים לכלום (ר‡˘י˙ חכמ‰).
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כן ה˙נה‚˙ עם ה‡„ם הר‡˘ון כ˘חט‡. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה  הו‡ להיטיב. ְזכֹור ַרַחֶמיָכ̆ 
,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּוְכבֹוש ַּכַע0ְָכ. וי‚ברו רחמיך.    , הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
יהיו טובים בעוה"ב.  ָּכל ְּבֵני ְבִריָתְכ. כל בני י˘ר‡ל   ̆  ◆ ּוְכתֹוב ְלַחִּיימ טֹוִבימ   
˘ב‡ו עמך בברי˙. ָּברּוְכ ַאָּתה (הי) מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 
ַהּטֹוב ִשְמָכ ˘‡˙ה טוב ב˙כלי˙ הטובה. ּוְלָכ ָנֶאה ְלהֹודֹות: ולך ר‡וי ונכון להו„ו˙. 

ים ָשלֹומ. ה˘פיע לנו מ˘מים. טֹוָבה ּוְבָרָכה.     והˆלחה לכל ‡ח„ ו‡ח„.  ƒׂ̆ ים ƒׂ̆
מע˘ינו.  לפי  ְוַרַחִמימ.     ‡ו˙נו  ר‡ויים.  ˘‡יננו  ְוֶח0ֶד         ‡ע"פ  רו‡ינו.  כל  ֵחנ    ובעיני 
ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. על הנמˆ‡ים כ‡ן ועל כל כלל י˘ר‡ל. ּוָבְרֵכנּו 
אֹור ָּפֶניָכ.    במעמ„ מ˙ן ˙ורה.  ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד וה˘פיע ברכה לכולנו ב˘ווה כ‡ח„. ִמְמּ
אֹור ָּפֶניָכ ˘‡נו יו„עים כמה ברכו˙ ‚„ולו˙ ב‡ו מ‡ז. ָנַתָּת ָּלנּו ˘נ˙˙ לנו במ˙נה.  ִּכי ִמְמּ
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּתֹוָרה  ,   כולם,̆    , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
ְוַחִּיימ.     ‡יך לחיו˙.      ַאַהָבה ְוֶח0ֶד.    לע˘ו˙ חס„.    ְצָדָקה ˘כר מˆוו˙ בעולם הב‡. 
◆    לנו ˘לום ל‚וף ולנפ˘. ְוטֹוב ְּבֵעיֶניָכ וטוב יהיה בעיניך. ְלָבֵרְכ ֶאת  ְוָשלֹומ.  
ַעְּמָכ ִיְשָרֵאל    טובה על עמך. ְּבָכל ֵעת   מהיום.  ַּבָּשלֹומ.     ב˘למו˙. 
ּוְב0ֵֶפר ַחִּיימ בספר החיים. ְּבָרָכה ריבוי טובה והˆלחה. ְוָשלֹומ. בין ‡י˘ לרעהו. 
ִנָּזֵכר ע"י המל‡כים מליˆי טוב. ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָכ ו˙כ˙בנו. ָאנּו ְוָכל ַעְּמָכ ֵבית 
,       ול˘לום ביננו לבין עˆמינו. ָּברּוְכ  ִיְשָרֵאל      ‡ח„ מכלל י˘ר‡ל. ְלַחִּיימ ּוְלָשלֹומ.    

ם יב˜˘ מ‰' ˘י˘כון ˘לום בעם י˘ר‡ל ול‡ י‰יו מחלו˜ו˙ כלל. וב‡מˆעו˙  לו… ָ ׁ̆
‰˘לום נזכ‰ לכל ונ˙ברך בכל (ס„ר ‰יום).
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ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ַהְּמָבֵרְכ ֶאת ַעּמֹו 
ִיְשָרֵאל ַּבָּשלֹומ. ָאֵמנ:        על עמו י˘ר‡ל בנ˙ינ˙ ˘לום.

מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו. ו˘ה˘‚יח  ,     כולם,̆    , ‡ בב˜˘ה. ֶאֹלֵהינּו     ‡ָ‡ּנָ ָ‡ּנָ
על ‡בו˙ינו, בה˘‚חה פרטי˙. ָּתבֹא ְלָפֶניָכ ְּתִפָּלֵתנּו     ול‡ יעכבוה המ˜טר‚ים. ְוַאל 
נּו ַעֵּזי  ִּתְתַעַּלמ ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו.          (כביכול) מלכנו, מהפˆר˙נו. ְשֵאינ ָא%
ָפִנימ ּוְקֵשי עֶֹרפ ˘‡ין ‡נחנו לל‡ בו˘ה וע˜˘נים. לֹוַמר ְלָפֶניָכ ˘נ‡מר לפניך. 
ַצִּדיִקימ ַאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו.    מהיˆר הרע.    ַאָבל ָחָטאנּו 

,  ‡נחנו ו‡בו˙ינו. ַאַנְחנּו ַוַאבֹוֵתינּו:  
ל‡ מ„ע˙).  ו‡ל̆  '  עמנו.      ָּגַזְלנּו.  (   כ‚זל כמו̆  ,    ב˘יממון הנפ˘ הנ˜ר‡ כר˙.   ָּבַגְדנּו.  ◆ נּו.   מ¿ נּו.ַׁ מ¿ ַׁ̆ ‡ָ˘‡ָ
ִּדַּבְרנּו דֹוִפי.    „ברי ‚נ‡י.         ֶהֶעִוינּו עיוו˙נו ‡˙ „רכנו. ְוִהְרָשְענּו. ב„ין ‡˙ הˆ„י˜ים. 
,     חרפנו וביזינו.   ָטַפְלנּו ֶשֶקר.     ‡חרים ˘˜רים. ָיַעְצנּו ַזְדנּו.    עבירו˙ בז„ון. ָחַמ0ְנּו.  
ורה ובני ‡„ם. ָמַרְדנּו.       עולם וה˙כוונו למרו„ בו. ˜רנו. ַלְצנּו.    „ברי̇  ָרע.   עˆו˙ רעו˙. ִּכַּזְבנּו.̆ 
' וכפרנו בכל.  ִנַאְצנּו.    ‡˙ ה'.  0ַָרְרנּו.      מעבו„˙ ה'. ָעִוינּו.    ˙‡וו˙ ליבנו.     ָּפַשְענּו.  

ֵצַרְרנּו.   לחברנו. ִקִּשינּו עֶֹרפ.   והעונ˘.    ָרַשְענּו.    עליהם ר˘ע.                 
מרמה.  ִשַחְתנּו.    ז"ל.    ָּתִעינּו.   הי˘רה. ִּתַעְבנּו.    בטוב הר‡וי. ִּתְעָּתְענּו:        
0ְַרנּו ִמִּמְצוֶֹתיָכ    ˘בין ‡„ם למ˜ום.  ּוִמִּמְשָּפֶטיָכ ַהּטֹוִבימ    ‡„ם לחברו. 

ּ„ּוי כל ‡„ם יב˜˘ רחמים על עˆמו, ויח˘וב ˘מי„˙ ‰„ין מ˙וח‰ עליו, וע"י ‰ווי„וי  ƒו
מ˙‚ברים ‰רחמים על ‰„ין, וכ"˘ ‡ם ‰ו‡ בוכ‰ (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).
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ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ול‡ הרווחנו כלום ממרי„˙נו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא 
י ֶאֶמת ָעִשיָת     „נ˙ ‡ו˙נו.    ַוַאַנְחנּו ָעֵלינּו.       הייסורים ˘ב‡ו עלינו. ּּכִּ

ִהְרָשְענּו: ו‡נחנו הרבינו לפ˘וע.
ַמ‰ ַמ‰ ֹּנאַמר ְלָפֶניָכ מה נוכל לומר להˆ„י˜ מע˘ינו. יֹוֵשב ָמרֹומ, יו˘ב ב‚בהי מרומים. 
ַמה ְּנ0ֵַּפר ְלָפֶניָכ      לה˙וו„ו˙ לך. שֹוֵכנ ְשָחִקימ.             ב˘מים ורו‡ה הכל. 
ַהֹלא ַהִּנ0ְָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדַע.        ו‚לויים לבני ‡„ם ‡˙ה יו„ע. 
ל‡ נ˙‚לו מעולם. ְוַתַעלּומֹות 0ְִתֵרי ָכל  ַאָּתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלמ, סו„ו˙̆ 
ָחי.   והס˙ירו בני ‡„ם.   ַאָּתה חֹוֵפש ָּכל ַחְדֵרי ֶבֶטנ, ְורֹוֶאה ְכָליֹות 
ָוֵלב.    ומחפ˘ ‡חריהם.    ֵאינ ָּכל ָּדָבר ֶנְעָלמ ִמֶּמָּכ.     נעלמ˙ מי„יע˙ך. ְוֵאינ 
ִנ0ְָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָכ:    ממך נס˙ר.    ְיִהי ָרצֹונ ִמְּלָפֶניָכ    רˆון לפניך.   
,     כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֵואֹלֵהי   , ,  הווה ויהיה.   ֶאֹלהֵינּו   ְיהָֹוה יאהדונהי  
̇. ֶשִּתְמחֹל ָלנּו ַעל ָּכל ַחּטֹאֵתינּו. ˘˙מחול  ינו, בה˘‚חה פרטי ַאבֹוֵתינּו.        ‡ב̇ו
,                    הז„ונו˙ ˘לנו.  הפ‚יעה בכבו„ך, ˘ל כל ˘‚‚ו˙ינו. ּוְתַכֵּפר ָלנּו ַעל ָּכל ַעוֹנֹוֵתינּו.  

, כל מה ˘ע˘ינו במר„. ְוִת0ְַלח ְלָכל ְּפָשֵעינּו:    
ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ִּבְשָגָגה:     בל‡ כוונה וי„יע˙ ה‡יסור. ַעל ו¿ ו¿

ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ְּבָזדֹונ: בכוונה, וי„יע˙ ה‡יסור. ַעל ו¿ ו¿
.ıומכחי˘ ה˘‚ח˙ ה' ב‡ר  , ֶתר:      ֵּ ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ַּב ַעל ו¿ ו¿

, וי˘ יו˙ר חילול ה'. ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ַּבָּגלּוי:      ַעל ו¿ ו¿
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ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ְּבאֹוֶנ0: ˘נ‡נסנו לעבור על המˆוו˙. ַעל ו¿ ו¿
ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ְּבָרצֹונ: ˘חט‡נו מרˆוננו. ַעל ו¿ ו¿

נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ַעֵשה:    כ‚ון ביטול ˙ורה. ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ֹלא ַתַעֶשה ֶשִּנָּתק  ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿

ַלַעֵשה: ל‡ו הנע˜ר ע"י ע˘ה, כ‚ון ‚זל.
,   ל‡ ˙חמו„. נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ֹלא ַתַעֶשה:   ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿

נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ָקְרָּבנ:     ‡˘ם וכ„ומה. ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
,  ו˘עטנז. נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ַמְלקּות ַאְרָּבִעימ:    ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
ז"ל. ,                 והוˆ‡˙̆  נּו ַחָּיִבימ ַעלֵיֶהמ ִמיָתה ִּביֵדי ָשָמִימ:     ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿

נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ָּכֵרת: כ‚ון נ„ה, וה‡וכל ביוה"כ. ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ַאְרַּבע ִמיתֹות  ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
ֵּבית ִּדינ ‡ח„ מ„' מי˙ו˙ בי"„. ָחֵנק כ‚ון מכה ‡ביו. ְוֶהֶרג כ‚ון רוˆח. ְשֵריָפה    על ב˙ו. 
עברנו עליהם.     ְוַעל ְשֵאיָנמ  ּו0ְֵקיָלה.      ‡ביו ו‡מו.  ַעל ַהְּגלּוִימ ָלנּו     ‡נו̆ 
ְּגלּוִימ ָלנּו.     יו„עים ˘עברנו עליהם. ַהְּגלּוִימ ָלנּו ְּכָבר ַאַמְרנּומ 
 ,̇ ,  היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו, ˙˜יף, ובעל היכול ְלָפֶניָכ      פירטנו ‡ו˙ם בווי„וי. ְיהָֹוה יאהדונהי      
נּו ָחָטאנּו ַעל  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּוְשֵאיָנמ ְּגלּוִימ ָל% ובעל הכוחו˙ כולם,̆ 
בני ‡„ם מנסים להס˙ירם.  ֻּכָּלמ.     ‡נו מ˙וו„ים עליהם. ְוַאָּתה יֹוֵדַע ָּכל ַהִּנ0ְָּתרֹות,     ̆ 
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̇וב. ַהִּנ0ְָּתרֹת ַלְיהָֹוה יאהדונהי ֶאֹלֵהינּו, החט‡ים  כ ַּכָּכתּוב, (דברימ כ"ט, כ"ח) כמו̆ 
ריכים ל˙˜נם.  ,        ובנינו̂  הנס˙רים, לה' הם י„ועים. ְוַהִּנְגֹלת, ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלמ,  
ַלַעשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:       ‡˙ מˆוו˙ ו„יני ה˙ורה. 
ִּכי ַאָּתה 0ְַלָחנ ְלִיְשָרֵאל ִמנ ָהעֹוָלמ,         ב˙מי„ו˙ (בין ‡„ם למ˜ום).  
ּוַמְחָלנ ְלִשְבֵטי ְישּורּונ,       (בין ‡„ם לחברו). ּוִמַּבְלָעֶדיָכ ֵאינ ָלנּו 

ימחול לנו מחילה ‚מורה.  ̆    , ֶמֶלְכ מֹוֵחל ְו0ֹוֵלַח:  
̇. ַעד ֶשֹּלא נֹוַצְרִּתי ֵאיִני ְּכַדאי, ל‡  מ˘‚יח עלי בה˘‚חה פרטי ,   כולם,̆    , ל…ַ‰י.   ל…ַ‰י. ‡¡ ¡‡
ר. ְוַעְכָשו ֶשּנֹוַצְרִּתי ְּכִאּלּו ֹלא נֹוָצְרִּתי.                העולם ביˆיר˙י.  ̆וב וה‚ון להי̇ו נ̂ו היי˙י ח
ָעָפר ַאִני ְבַחַּיי      ‚ם בעו„י חי. ַקל ָוחֹוֶמר ְּבִמיָתִתי.      עפר במי˙˙י. 
ַהֵרי ַאִני ְלָפֶניָכ לפניך עלי להיו˙. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה.
,  ˘מ˘‚יח עלי בה˘‚חה פרטי˙.           ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָשה ּוְכִלָּמה. ככלי מל‡     ,   , ֶאֹלַהי  
בו˘ה מחט‡י וכלימה מ‡חרים. ְיִהי ָרצֹונ ִמְּלָפֶניָכ    רˆון לפניך. ֶשֹּלא ֶאֶחָטא. ˘˙סייעני, 
˘ל‡ ‡חט‡ ˘וב. ּוַמה ֶשָחָטאִתי,                כבר ועלי ל˙˜נו. ְמרֹוק ְּבַרַחֶמיָכ

◆    נפ˘ וייסורי ‚וף. ָהַרִּבימ,      ברחמיך המרובים. ַאָבל, ֹלא ַעל ְיֵדי ִיּּוִרינ:   
̇י. ְוֶהְגיֹונ ִלִּבי  ‡מר˙י ב˙פיל יּו ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי ִפי, מה̆  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי

, היה הווה ויהיה. צּוִרי  בעוה"ז. ְוֹגַאִלי: בעוה"ב. ְלָפֶניָכ.    ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,     

ל‡ ‡„בר ל˘ון הרע.  מ˘‚יח עלי בפרטיו˙. ְנצֹור ְלשֹוִני ֵמָרע.        ̆  ,   כולם,̆    , ל…ַ‰י.  ל…ַ‰י.‡¡ ¡‡

ים י„˜„˜ ב˙פיל‰ זו במיוח„ במילים ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰. ƒֲחנּונ ַּ̇

62סב

בד
בל
שי 

 אי
וש
שימ

ל



 ערבית, שחרית, מנחה ליום הכיפורים

ְוִשְפתֹוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ו˘ל‡ ‡„בר ‡ח„ בפה ו‡ח„ בלב. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי 
ום ‡„ם.  ִתּדֹומ.     ל‡ ‡˙ר‚ז על מחרפי. ְוַנְפִשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה.     י‚בה ליבי על̆ 
ור˙ך.  ְוַאַחֵרי ִמְצוֶֹתיָכ ִּתְרּדֹופ  ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָכ.     להבין ‡˙ „ברי̇ 
ַנְפִשי.    ‡חרי מˆוו˙יך.   ְוָכל ַהָּקִמימ ָעַלי ְלָרָעה,     רע, וכן להחטי‡ני. 
ְמֵהָרה ָהֵפר ַעָצָתמ     בטל הסכמ˙ם. ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתמ. ו˙בטל ה„בר 
, כמı בפני הרוח.       ְוַמְלַאְכ  כ˘ע„יין הו‡ במח˘ב˙ם. ִיְהיּו ְּכמֹצ ִלְפֵני רּוַח    

,  כי מל‡ך ה' „וחה ‡ו˙ם.  ְיהָֹוה יאהדונהי ּדֶֹחה:     
‰ ְלַמַענ ְשָמְכ. המחולל ב‚ויים. ַעֵשה ְלַמַענ ְיִמיָנְכ. מ„˙  ≈ׂ̆ ‰ ֲע ≈ׂ̆ ֲע
ְלַמַענ  ַעֵשה  ˘כע˙ ‡ין מכירים בערכה.  ְלַמַענ ּתֹוָרָתְכ.  ַעֵשה  רחמיך. 
ְקֻדָּשָתְכ. המחולל˙. ְלַמַענ ֵיָחְלצּונ ְיִדיֶדיָכ, כ„י ˘י˘ר‡ל י„י„ך ינˆלו מהˆרו˙. 

,  וענה ‡ף לי ב˙פילה זו. הֹוִשיָעה ְיִמיְנָכ ַוַעֵנִני:    
ס‚ול‰ ˘ל‡ י˘כח ‡˙ ˘מו ליום ‰„ין: י‡מר ˜ו„ם "י‰יו לרˆון" פסו˜ מ˙נ"ך ‰מ˙חיל ב‡ו˙ 

‰ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מו, ומס˙יים ב‡ו˙ ‰‡חרונ‰ ˘ל ˘מו, ‡ו פסו˜ ˘˘מו מופיע בו.

̇י. ְוֶהְגיֹונ ִלִּבי  ‡מר˙י ב˙פיל יּו ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי ִפי, מה̆  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי
, היה הווה ויהיה. צּוִרי  בעוה"ז. ְוֹגַאִלי: בעוה"ב. ְלָפֶניָכ.    ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,     
‰ ָשלֹומ ִּבְמרֹוָמיו. עו˘ה ˘לום בעליונים. הּוא ְבַרַחָמיו  ∆ׂ̆ ‰ עו… ∆ׂ̆ עו…
ַוַח0ָָדיו במי„˙ החס„ והרחמים. ַיַעֶשה ָשלֹומ ָעֵלינּו י˘כין ˘לום על הנמˆ‡ים פה. 
ְוַעל ָּכל ִיְשָרֵאל. ועל כלל י˘ר‡ל. ִויַנַחֵמנּו ְבִציֹונ וינחמנו בבניין בי˙ המ˜„˘. 
‡יננו ר‡ויים. ְּבַחֵּיינּו  ְוִיְבֶנה ְבַרַחָמיו ֶאת ְירּוָשָלִימ. ויבנה ‡˙ ירו˘לים ‡ע"פ̆ 

̇, כן יהי רˆון. ּוְבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב ונזכה ‡נחנו לר‡ו˙ בזה. ָאֵמנ ְוָאֵמנ: ‡מ
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יכוון ˘‰ו‡ מ˙פלל כנ‚„ ירו˘לים, בי˙ ‰מ˜„˘, ובי˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים.
נ‡מר, ל‡„ם מערכי לב, ומ‰' מענ‰  יב˜˘ מ‰˘ם י˙ברך, ל˘ים מענ‰ בפיו ב˙פיל˙ו, על „רך מ‰̆ 

ל˘ון (עı חיים):

לם. פ˙י. ּוִפי, ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָכ:         לה˙פלל בלב̆  ,      פ˙ח̆  ַאדָֹני,   הכל. ְשָפַתי ִּתְפָּתח.   

רּוך¿ ַאָּתה (יא) מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה.  ְיהָֹוה יאהדונהי,  ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. רּוך¿ ּבָ ּבָ
,                       בה˘‚חה פרטי˙.  ,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ֶאֹלֵהינּו      
◆ ( יסו„ עבו„˙ו היה במי„˙ החס„). ֶאֹלֵהי ִיְצָחק          (                  יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‚בורה - „ין).  ֶאֹלֵהי ַאְבָרָהמ.      
פ‡ר˙). ָהֵאל בעל היכול˙, והכוח. ַהָּגדֹול          החס„.  ֵו%אֹלֵהי ַי%ַעקֹב.      (  יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‡מ˙ -̇ 
ל ֶעְליֹונ. נעלה מעל הכל. ּגֹוֵמל  ̇). ֵא% פ‡ר ַהִּגּבֹור במי„˙ ה„ין. ְוַהּנֹוָרא, במע˘יו (מי„˙̇ 

הם ר‡ויים. ְוקֹוֵנה ַהֹּכל. בור‡ הכל בכל יום מח„˘ ו˜ניינו הכל. ַח0ִָדימ טֹוִבימ.     ממה̆ 
ע˘ו ‡בו˙ינו. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני  זֹוֵכר ַח0ְֵדי ָאבֹות. זוכר לנו ולטוב˙נו, החס„ים̆ 
ע"י זה נזכה לעוה"ב.    ֵאל ֶמֶלְכ  ְבֵניֶהמ.     ה‚‡ולה לˆ‡ˆ‡יהם. ָזְכֵרנּו ְלַחִּיימ.       ̆ 
ָחֵפצ ַּבַחִּיימ. ˘‡˙ה חפı ˘בני ה‡„ם יחיו. ָּכְתֵבנּו ְּב0ֵֶפר ַחִּיימ. וכ˙בנו בספר 

˙ יכוון על מעל˙ ‡בו˙ינו, ˘בזכו˙ם ‚ומל לנו ‰' י˙ברך חס„ים טובים, ומבי‡  ָ‡בו…
זכו ל‰„ב˜ ב‰', כן ‰‡„ם ב˙פיל˙ו,  ‚‡ול‰ (כוזרי מ‡מר ‚'). ו˙˜נו ל‰זכיר זכו˙ ‡בו˙ כיוון̆ 
ר‡וי ˘יפנ‰ „ע˙ו מ‰בלי ‰עולם, וי„ב˜ במח˘ב‰ בבור‡ כל ‰עולמו˙ (˙וˆ‡ו˙ חיים).
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,   ובעל הכוחו˙ כולם.  ַחִּיימ,    , הˆ„י˜ים ˘נכ˙בים לחיים. ְלַמַעָנְכ למען ˘נמ˘יך לעב„ך. ֶאֹלִהימ 
,            ונו˙ן חיים לכל הברו‡ים. ֶמֶלְכ   על הכל. ַרַחָמנ   על ה‡„ם. מֹוִשיַע      מˆר˙ו.  ל ָחי.        ֵא%
,        הווה ויהיה.  רה ופ‚ע.    ָּברּוְכ ַאָּתה (הד)    ‡˙ה       ְיהָֹוה יאהדונהי,   ּוָמֵגנ.                                בו‡̂ 

,    ובזכו˙ו ‡˙ה מ‚ן עלינו. ָמֵגנ ַאְבָרָהמ:     

‰ לב„ך. ִּגּבֹור ְלעֹוָלמ, ‚בור˙ך נˆחי˙. ַאדָֹני. ‡„ון הכל. ְמַחֶּיה ֵמִתימ  ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
בלי טל  ָאָּתה.       ˙חיי˙ המ˙ים, ‡˙ה לב„ך עו˘ה. ַרב ְלהֹוִשיַע.    להו˘יע. מֹוִריד ַהָּטל.̆ 
לב‡.  ‡ין העולם מ˙˜יים. ְמַכְלֵּכל ַחִּיימ ְּבֶח0ֶד. ול‡ בˆ„˜˙ הבריו˙. ְמַחֶּיה ֵמִתימ 
ְּבַרַחִמימ ַרִּבימ.    כ"כ, לרחמיו המרובים. רֹוֵפא חֹוִלימ.   מ˙יי‡˘ים מהם      0ֹוֵמְכ 
היו כ‡סורים  נועה ‡חרי̆  נו˙ן ל‡יברים̇  נֹוְפִלימ. כ‚ון הנופלים ברוחם. ַמִּתיר ַא0ּוִרימ. כ‚ון̆ 
ב˘ע˙ ה˘ינה. ּוְמַקֵּימ ֶאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר.        למ˙ים, להחיו˙ם.      ִמי ָכמֹוָכ 
יכול  ַּבַעל ְּגבּורֹות.     כ"כ הרבה כמוך. ּוִמי דֹוֶמה ָלְכ ֵמִמית ּוְמַחֶּיה.̆ 
להמי˙ ולהחיו˙. ִמי ָכמֹוָכ ָאב ָהַרַחָמנ.     על בניו כמו ˘‡˙ה.      זֹוֵכר ְיצּוָריו 
ְּבַרַחִמימ ְלַחִּיימ.          לכו˙בם לחיים, בע˙ ה„ין. ְוֶנֶאָמנ ַאָּתה ְלַהַחיֹות

ֵמִתימ.        הבטח˙ך להחיו˙ המ˙ים.  ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, 
היה הווה ויהיה. ְמַחֶּיה ַהֵּמִתימ: בע˙י„, מ‡„ם ע„ זמן ה˙חיה.

חיי˙ ‰מ˙ים  ˙ יכוון, רב˘"ע, רˆוני בברכ‰ זו, ל˘בחך על ‚בור˙ך, ולברכך על̇  בּורו… ¿‚ּ
‰' ‰בטיח לנו ל‰חיו˙  „בר̆  חיי˙ ‰מ˙ים,̆  (חפı חיים ב˘ם עולם). וי˙˜ע בליבו ‡מונ˙̇ 

מ˙ים ל‡ י˘וב רי˜ם (יערו˙ „ב˘).
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‰ ָקדֹוש. עˆמו˙ך, מופר˘˙ ומוב„ל˙ מהכול.   ְוִשְמָכ ָקדֹוש. והנה‚˙ך, נ˘‚ב˙  ָ ּ̇ ‡ַ ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
,  יפסי˜ו להללך לעולם. מה˘‚˙נו. ּוְקדֹוִשימ   והמל‡כים. ְּבָכל יֹומ ְיַהְללּוָכ 0ֶָלה.   

, היה הווה ויהיה.  ן,ן, ו‡ז, בע˙ ה‚‡ולה. ִיְתַקַּדש ִשְמָכ    חס„ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי      כ≈ כ≈ּוב¿ ּוב¿
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. ביחו„, על עמך י˘ר‡ל. ,           כולם,̆    , ֶאֹלֵהינּו      

ייר‡ו ממך ויחזרו ב˙˘ובה. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל,  , כ„י̆  מך. ֵּתנ ַּפְחְּדָכ        ,    כ˘י˙˜„˘̆  ן,     ן,   כ≈ כ≈ ּוב¿ּוב¿
,           כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ, על כל בני    , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו       
נבר‡ו בעולם.  הי‡ ‚„ולה מפח„. ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת. על כל היˆורים̆  ה‡„ם. ְוֵאיָמְתָכ̆ 
ְוִייָראּוָכ ָּכל ַהַּמַעִשימ, וממיל‡, ייר‡ו ממך כל י˘ר‡ל. ְוִיְשַּתַחוּו ְלָפֶניָכ 
ָּכל ַהְּברּוִאימ.     לפניך, בהכנעה.    ְוֵיָעשּו ֻּכָּלמ ַאֻגָּדה ַאַחת, ˜בוˆה ‡ח˙. 
ַלַעשֹות ְרצֹוָנְכ ְּבֵלָבב ָשֵלמ. לעב„ך, ביˆר הטוב וביˆר הרע. ְּכמֹו ֶשָּיַדְענּו 
,         כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.     , , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו      בי„יעה ברורה. ְיהָֹוה יאהדונהי     
ֶשַהִּשְלטֹונ ִמְּלָפֶניָכ. ˘הממ˘לה ˘לך. עֹז ְּבָיָדְכ. הנה‚˙ הטבע. ּוְגבּוָרה 

ִּביִמיָנְכ.   ניסי˙. ּוְשָמְכ נֹוָרא    יר‡ה. ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת: על כל הבריו˙.
,   כבו„ לכלל י˘ר‡ל. ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָכ. וכולם יהללו  ן, ֵּתנ ָּכבֹוד ְלַעֶּמָכ.    כ≈ ן,ּוב¿ כ≈ ּוב¿
הם מ˜וים ממך. ִּפְתחֹונ ֶּפה לל‡ מור‡.  ‡˙ יר‡י ה˘ם. ִּתְקָוה ְלדֹוְרֶשיָכ. ו˙ן להם מה̆ 
ַלְמַיַחִלימ ָלְכ. לה˘יב למחרפיהם. ִשְמָחה ְלַאְרָצְכ. ב˘יב˙ ה‚ולים. ָששֹונ 

ם יכוון, ˘‰˘ם רחו˜ מ‰˘‚˙נו, ו‡ין לנו ˙פיס‰ בו כלל, כיון ˘‡ינו  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
כ˘ום „מיון וˆיור, ˘מ„מים ‰ברו‡ים (עיון ˙פיל‰).
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,    עב„ך בבי‡˙ המ˘יח.  ְלִעיָרְכ. בבניין בי˙ המ˜„˘. ְצִמיחּות ֶקֶרנ ְלָדִוד ַעְבָּדְכ.   
ַוַעִריַכת ֵנר ְלֶבנ ִיַשי ְמִשיָחְכ:    על מ˘יחך לעולם.

מח˙ הנפ˘ בפנימיו˙. ִויָשִרימ  ◆   וי˘מחו̆  ָ‡ז  מ˘יחך.   ַצִּדיִקימ ִיְראּו ְוִיְשָמחּו.      ָ‡זו¿ ו¿
ַיַעֹלזּו.     י˙עוררו לר˜ו„ מ˘מח˙ם.  ַוַח0ִיִדימ ְּבִרָּנה ָיִגילּו.       ירימו ˜ולם ב˘ירה. 
ָּלּה  ְועֹוָלָתה ִּתְקָּפצ ִּפיָה. וכל עו˘י עוול ו‡ון יס˙מו פיהם. ְוָכל ָהִרְשָעה ֻכּ
̇, ייעלמו כע˘ן. ִּכי ַתַעִביר כ˘˙עביר. ֶמְמֶשֶלת  ֶּכָעָשנ ִּתְכֶלה, ומע˘י הר˘עו
יָזה ו˘לטון ‡ומו˙ העולם.  ָזדֹונ ִמנ ָהָאֶרצ. ˘לטון היˆר הרע. ּוַמְלכּות ָהַעִלּ

ְמֵהָרה במהרה בימינו. ַּתַעקֹור מן ה˘ור˘. ְוִתְשּבֹור: לרסיסים.

, היה הווה ויהיה.  ך¿ ַאָּתה הּוא    ˙˙‚לה מלכו˙ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי     לו… מ¿ ƒ̇ ך¿ ו¿ לו… מ¿ ƒ̇ ו¿
,             כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ. על    , ֶאֹלֵהינּו   
כל י˘ר‡ל. ִּבירּוָשַלִימ ִעיָרְכ       עיר ˘ל ה˘י"˙. ּוְבַהר ִצּיֹונ ִמְשַּכנ
ְּכבֹוָדְכ,      עי˜ר כבו„ ה˘כינה.   ְוֶנֶגד ְזֵקֶניָכ ָּכבֹוד.     לכבו„ ול˙פ‡ר˙. ַּכָּכתּוב, (ישעיה 
, מרוב הˆרו˙ במלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚.  ה.     ה ַהַחָמּ Fכ˙וב. ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָש כ"ד, כ"ג) כמו̆ 

',  המו˘ל בˆב‡ו˙ למטה ומעלה. ְּבַהר     , ִּכי ָמַלְכ ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות   
ִימ בבי˙ המ˜„˘ וירו˘לים. ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד: וכולם ִציֹונ ּוִבירּוָשָלִ
ִיְמֹלְכ  יאהדונהי  ְיהָֹוה  כ˙וב.  ועו„  י"ח)  (שמות ט"ו,  ְוֶנֶאָמר,  ז˜ניך.  בכבו„  יכירו 
'   לעולם ולעולמי עולמים. ְוֶנֶאָמר, (ישעיה ה', ט"ז) ועו„ כ˙וב. ַוִּיְגַּבּה  ְלעֹוָלמ ָוֶעד:   
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'    ומעלה מ˘פטים ב‚ויים, י‚בה ˘מו בעולם ְוָהֵאל ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות ַּבִּמְשָּפט.    
לי˘ר‡ל. ˆ„˜ה  ˘יע˘ה  ,     במה  ִנְקָּדש ִּבְצָדָקה.     מה˘‚˙נו.  ומוב„ל  מופר˘  ַהָּקדֹוש      
הווה ויהיה. היה  הכל,  יאהדונהי,‡„ון  ָוה  Lְיה הברכו˙ ‡˙ה.  ָּברּוְכ ַאָתה מ˜ור 

 ַהֶּמֶלְכ ַהָּקדֹוש: מלך על הכל, ומופר˘ ומוב„ל מהכול.

‰ ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמימ.      י˘ר‡ל מכל ה‡ומו˙. ְוָרִציָת ָּבנּו ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
◆           לנו ‡˙ ל˘ון ה˜ו„˘.      ִקַּדְשָּתנּו ְבִמְצוֶֹתיָכ.  הב„ל˙ ‡ו˙נו  ִמָּכל ַהְּלשֹונֹות.    
מה‡ומו˙ ע"י מˆוו˙ ה˙ורה. ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלַעבֹוָדֶתָכ.    לעבו„ ‡ו˙ך. ְוִשְמָכ 

ַהָּגדֹול מˆ„ מע˘יך. ְוַהָּקדֹוש מˆ„ הנה‚˙ך. ָעֵלינּו ָקָראָת. ˘‡נו נ˜ר‡ים עם ה'.
̇, ובעל  ˜יף, ובעל היכול ,   היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו,̇  ן ָלנּו ונ˙˙ לנו. ְיהָֹוה יאהדונהי       ≈ּ̇ ƒ ּ̇ ןַו ≈ּ̇ ƒ ּ̇ ַו
נ˙˙ לנו למנוחה.] ֶאת  נֹוַח ַהֶּזה ביום̆  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. [בשבת: ֶאת יֹומ ַהָמּ הכוחו˙ כולם,̆ 
יֹומ ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, יום ˘בו העם נ˜ר‡ ונ‡סף. ֶאת יֹומ ַהִּכּפּוִרימ 
ַהֶּזה. ‡˙ יום סליח˙ העוון הזה. ִלְמִחיָלה על ˘פ‚ענו בכבו„ך. ְוִל0ְִליָחה על עˆם החט‡. 
ּוְלַכֵּפר ּבֹו ַעל ָּכל ַעוֹנֹוֵתינּו.     על כל העבירו˙ ˘עברנו. ְּבַאַהָבה,    ‡ו˙נו. 

ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִימ: זכר ליום ˘נמחל ליוˆ‡י מˆרים חט‡ הע‚ל.
י ַחָטֵאינּו ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו.    ‚לינו מ‡רı י˘ר‡ל.  ַוִּנְתַרַחק  נ≈ ּפ¿ ƒי ּומ נ≈ ּפ¿ ƒּומ

ם יכוון וי˘מח על ‰זכו˙ ‰‚„ול‰ ˘בחר בנו ‰', ו‡‰ב˙ו ‰‚„ול‰ לעם  ˙ ַ‰ּיו… ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
י˘ר‡ל. ו‡ז, ˙˙עורר ‡‰ב˙ו ‡ל ‰'. ו˙˜נו לומר ‡˙‰ בחר˙נו, על ‰בחיר‰ ˘‰' בחר בנו 

ו‡ו‰ב ‡ו˙נו, וע"י ז‰ כמים פנים לפנים ˙˙עורר ל‡„ם ‡‰ב‰ ל˘י"˙ (עבו„‰ ˘בלב).
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ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו. ולמ˜ום רחו˜ מ˘„ו˙ינו. ְוֵאינ ָאנּו ְיכּוִלימ ַלַעלֹות 
ְלִהְשַּתַחוֹות ְלָפֶניָכ ְּבֵבית ְּבִחיָרָתְכ,      לבי˙ המ˜„˘ ל˜יים עבו„˙ך. ִּבְנֵוה 
ַהָדָרְכ, במ˘כנך המפו‡ר. ַּבַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוש ֶשִּנְקָרא ִשְמָכ 
ְשַּתְּלָחה ְבִמְקָּדָשְכ. מפני  בע˙ ‡˙ מ˘כנך. ִמְּפֵני ַהָּיד ֶשִנּ בו̃  ָעָליו, במ˜ום̆ 
̂ון לפניך. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון  החריבו מ˜„˘ך. ְיִהי ָרצֹונ ִמְּלָפֶניָכ יהי ע˙ ר ̆ונ‡י י˘ר‡ל̆  ל  י„ם̆ 
,       כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֶשָּתשּוב ּוְתַרֵחמ   , הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו      
ָעָליו ְוָעֵלינּו          המ˜„˘ ועל כלל י˘ר‡ל.  ְּבַרַחֶמיָכ ָהַרִּבימ. ברחמים המרובים ˘לך. 
‚לו לבין ה‚ויים.     ּוְנפּוצֹוֵתינּו  ּוְתַקֵּבצ ְּפזּוֵרינּו ִמֵּבינ ַהּגֹוִימ.       ̆ 
ְּכנֹו0 ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרצ.    כסוף העולם ˙˜בˆם.     ַוַהִביֵאנּו ְלִצּיֹונ 
ִעיָרְכ ְּבִרָּנה. והבי‡נו לˆיון עירך ב˜ול ˘ירה. ְוִלירּוָשַלִימ ֵּבית ִמְקָּדָשְכ 
ְּבִשְמַחת עֹוָלמ. ב˘מחה ˘ל‡ ˙פס˜ לעולם. ְוָשמ ַנַעֶשה ְלָפֶניָכ ֶאת 
ָקְרְּבנֹות חֹוָבֵתינּו,    ˘ב‡ים מחמ˙ חובה.   ְּתִמיִדינ ְּכ0ְִדָרנ     ˘ל בין הערביים. 
ָתנ. ו˜ורבנו˙ מוספים כהלכ˙ן הכ˙וב ב˙ורה. ְוֶאת מּו0ֵָפי ו‡˙  ּומּו0ִָפינ ְּכִהְלָכּ
˜רבנו˙ המוסף. [בשבת: יֹומ ַהָּמנֹוַח ַהֶּזה ביום ˘נ˙˙ לנו למנוחה.] יֹומ ִמְקָרא קֶֹדש

ה  Lַהֶּזה,         לה˙‡סף ולה˙˜„˘.  יֹומ ַהִּכּפּוִרימ ַהֶּזה.    יום הכיפורים.   ַנַעֶש
ְוַנְקִריב ְלָפֶניָכ ְּבַאַהָבה      ונ˜ריב על המזבח ב‡הבה. ְּכִמְצַות ְרצֹוָנְכ. כמו 
˘ˆיווי˙נו. ְּכמֹו ֶשָּכַתְבָּת ָעֵלינּו ְּבתֹוָרָתְכ כמו ˘כ˙ב˙ ב˘בילנו ב˙ור˙ך. ַעל 

ְיֵדי מֶֹשה ַעְבָּדְכ: ˘כ˙ב מ˘ה ב˘ליחו˙ך.
,     בה˘‚חה פרטי˙.  ,    כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ינּו   ל…‰≈ ינּו ‡¡ ל…‰≈ ¡‡
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ינו.  ינו.  ְּביֹומ צֹומ ַהִּכּפּוִרימ ַהֶּזה.            לכפר על עונ̇ו ְמחֹול ַלַעוֹנֹוֵתינּו     לעונ̇ו
ְמֵחה ְוַהַעֵבר ְּפָשֵעינּו     ˘עברנו ‡פילו במזי„. ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָכ. מלפני כס‡ הכבו„. 
̇וב. ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא,   בלב„.  מֶֹחה ְפָשֶעיָכ  כ ָּכָאמּור, (ישעיה מ"ג, כ"ה) כמו̆ 
,      ‡ניח ˘ייזכר לפני.  , כ„י ˘יכירו מי„˙ חס„י.  ְוַחּטֹאֶתיָכ ֹלא ֶאְזֹּכר:    ְלַמַעִני.    
במזי„.  ְוָכתּוב, (ישעיה מ"ד, כ"ב) ועו„ כ˙וב. ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָשֶעיָכ      רו˘ם, החט‡ים̆ 
ְוֶכָעָננ ַחּטֹאֶתיָכ, וכענן ˜ל, העבירו˙ ˘ב˘ו‚‚ ˘ל‡ נ˘‡ר רו˘ם. שּוָבה ֵאַלי ִּכי 
ְגַאְלִּתיָכ: ˘וב ב˙˘ובה כי ‡ני ה‚ו‡ל ‡˙כם. ְוָכתּוב, (ויקרא ט"ז, ל') ועו„ כ˙וב. ִּכי ַבּיֹומ 
ע˘ה.   ְלַטֵהר ֶאְתֶכמ, כ„י לנ˜ו˙ נפ˘ו˙יכם.  ַהֶּזה ְיַכֵּפר ַעֵליֶכמ     ה' מעברו˙ ל‡̇ 
ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכמ.     ה˜לו˙ והחמורו˙. ִלְפֵני ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 

ִּתְטָהרּו: ˙ע˘ו ˙˘ובה כפי יכול˙כם.
י ַאָּתה 0ְַלָחנ ְלִיְשָרֵאל ִמנ ָהעֹוָלמ,       ב˙מי„ו˙ (בין ‡„ם למ˜ום).    ƒיּכ ƒּכ
ּוַמְחָלנ ְלִשְבֵטי ְישּורּונ,       (בין ‡„ם לחברו).    ּוִמַּבְלָעֶדיָכ ֵאינ ָלנּו 

ֶמֶלְכ מֹוֵחל ְו0ֹוֵלַח:       ˘ימחול מחילה ‚מורה.
יעורר עˆמו כ˘‡ומר "מלוך ‰עולם כולו בכבו„ך", על חלול ˘מו ‰‚„ול בין ‰‡ומו˙. ויכוון, מ˙י 

נזכ‰ לז‰ ˘ר˜ ‡ל‰י י˘ר‡ל מלך, ומלכו˙ו בכל מ˘ל‰ (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).

,      בה˘‚חה פרטי˙.  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.    ,   כולם,̆    , ינּו    ל…‰≈ ינּו  ‡¡ ל…‰≈ ¡‡
,  ˘כינ˙ך על כל הברי‡ה. ְוִהָּנֵשא  ְמלֹוְכ ַעל ָּכל ָהעֹוָלמ ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָדְכ.   
,   כל הבריו˙ בחס„ך.  ְוהֹוַפע ַּבַהַדר ְּגאֹונ  ַעל ָּכל ָהָאֶרצ ִּביָקָרְכ.  
ֻעָּזְכ וה˙‚לה ביופי רוממו˙ ‚בור˙ך. ַעל ָּכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְכ.      י˘וב העולם.  
ְוֵיַדע ָּכל ְּפעּול וי„ע כל נבר‡. ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו. כי ‡˙ה בר‡˙ו. ְוָיִבינ 
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ָּכל ְיצּור ויבין כל בעל חי. ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו. ˘‡˙ה ע˘י˙ו. ְויֹאַמר ָּכל 
ַאֶשר ַהְּנָשָמה ְבַאּפֹו וי‡מר כל ‡„ם, ‡פילו הר˘עים. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה 
הווה ויהיה. ֶאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָמָלְכ.           כלל י˘ר‡ל, מלך על הכל.   ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל

ָמָשָלה. ומלכו˙ו מו˘ל˙ בחוז˜ על הכל. 

ֶחְלֵקנּו  ְוֶתנ  כ˙י˜ונם.  מˆוו˙יך  ˘נע˘ה  כ„י  ְּבִמְצוֶֹתיָכ. ˜„˘נו  נּו  ≈ ׁ̆ ¿„ּ נּוַ̃ ≈ ׁ̆ ¿„ּ ַ̃
ְּבתֹוָרָתְכ.        כל עס˜נו ב˙למו„ ˙ור˙ך. ְוַשַּמח ַנְפֵשנּו ִּבישּוָעָתְכ. ו˙˘מח ‡ו˙נו 
˙י˙ן לנו. ְוַטֵהר  יהיה לנו סיפו˜ מהטוב̆  ˙ע˘ה ב˘בילנו. ְוַשְּבֵענּו ִמּטּוָבְכ. ע„̆  ע"י הי˘ועה̆ 
ִלֵּבנּו ְלָעְבָדְכ ֶּבֶאֶמת.    יהיו ר˜ ל˘מה.      ּוְדָבְרָכ ֶאֶמת ְוַקָּימ 
ָלַעד.                  לכם ל‡להים, ‡מ˙ ול‡ ‡˘˙נה לעולם. ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה 
,      הווה ויהיה.   ֶמֶלְכ ַעל ָּכל ָהָאֶרצ,      יו˘בי ה‡רı.  מֹוֵחל ְו0ֹוֵלַח  יאהדונהי,  

מוחל ל‚מרי על חט‡ היחי„ וחט‡י כל י˘ר‡ל.   ְמַקֵּדש  ַלַעוֹנֹות ַעּמֹו ֵבית ִיְשָרֵאל,  ̆ 
[בשבת: ַהַּשָּבת ְו] ִיְשָרֵאל      מכל העמים. ְויֹומ ַהִּכּפּוִרימ:         העוון הזה.

,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.   , ,  היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   ‰ חפı נ‡. ְיהָֹוה יאהדונהי     ≈̂ ‰ר¿ ≈̂ ר¿
פנה ל˜בלה. ְוָהֵשב  ‡ינם ר‡ויים. ְוִלְתִפָּלָתמ ְשֵעה.̇  ְּבַעְּמָכ ִיְשָרֵאל, ‡ע"פ̆ 
ָהַעבֹוָדה ֶאל ְּדִביר ֵּביֶתָכ,     ל˜ו„˘ ה˜„˘ים. ְוִאֵּשי ִיְשָרֵאל.וה˜רבנו˙ 

בעו בנין בי‰מ"˜, לכן  ל‡̇  נפלו בימי „ו„ על̆  ˜נו ברכ‰ זו, כנ‚„ ע' ‡לף̆   ̇‰„ָ ֲעבו…
˙˜נו חסי„ים ‰ר‡˘ונים, לב˜˘ ‚' פעמים ביום על בנין בי‰מ"˜ (עı חיים).
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˜בל לנח˙  ˘י˜ריבו עם י˘ר‡ל. ּוְתִפָּלָתמ .˘במ˜ום ה˜רבנו˙. ְמֵהָרה ְּתַקֵּבל ְּבָרצֹונ.̇ 
רוח לפניך. ּוְתִהי ְלָרצֹונ לנח˙ רוח. ָּתִמיד, ַעבֹוַדת ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. העבו„ה 
וה˜רבנו˙ ˘ל עמך י˘ר‡ל. ְוִתְרֵצנּו ו˙חביבנו. ְוֶתֶחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ונזכה לר‡ו˙ עין בעין. 
ְּבשּוְבָכ ְלָנְוָכ ְלִצּיֹונ ְּבַרַחִמימ ְּכֵמָאז:      בבי˙ המ˜„˘ כבעבר. ָּברּוְכ 
,  היה הווה ויהיה. ַהַּמְחִזיר ְשִכיָנתֹו  ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי,    

ְלִצּיֹונ:   למ˜„˘.

ים ַאַנְחנּו ָלְכ, (ונ) ‡נחנו נו˙נים לך הו„‡ה. ֶשַאָּתה הּוא ˘ר˜ ‡˙ה.  ƒ„ ים מו… ƒ„ מו…
,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.    , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו  
רה וˆו˜ה. ַאָּתה הּוא  צּור ַחֵּיינּו. בור‡נו ו˙ומך חיינו. ָמֵגנ ִיְשֵענּו. ומ‚ן עלינו מכל̂ 
ְלדֹר ָודֹר. בכל „ור ו„ור הכל ממך. ולכן נֹוֶדה ָלְכ נביע לך הכר˙נו ‡˙ טוב˙ך. ּוְנ0ֵַּפר 
יומנו  ְּתִהָּלֶתָכ. ונ‚י„ ל‡חרים חס„ך ו‚„ול˙ך. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמ0ּוִרימ ְּבָיָדְכ. על̃ 
כל ר‚ע המסור בי„יך. ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְכ. המופ˜„ו˙ ‡ˆלך בכל לילה ב˘ינה. 
יָכ הנס˙רים. ְוִנְפְלאֹוֶתיָכ „רכי הטבע (ה‚לויים). ֶשְּבָכל ֵעת ָוֵעת,  ֶּ ַעל ִנ

˘בכל ר‚ע ור‚ע. ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצָהָרִימ.    ‡נחנו מו„ים לך.

ב,    הטוב המוחלט. ִּכי ֹלא ָכלּו ַרַחֶמיָכ.       ˘לך לעכב עונ˘ים לר‡ויים להם.  ב, ַ‰ּטו… ַ‰ּטו…
ַהְמַרֵחמ, ‡˙ה המרחם המוחלט. ִּכי ֹלא ַתּמּו ַח0ֶָדיָכ.     ‚ם ל‡ינם ר‡ויים לחס„יך. 

ָ„ָ‡‰ יו„‰ ל‰' על כל ‰טובו˙ ˘ע˘‰ עו˘‰ עמנו בחס„ ול‡ לפי מע˘ינו, ˘‰רי  ‰ו…
לפי ‚ו„ל חט‡ינו ו˜וˆר עבו„˙נו ‡יננו ר‡ויים לכלום (ר‡˘י˙ חכמ‰).
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ָּכל ַהַחִּיימ וכולם ˘יחיו ב˙חיי˙ המ˙ים. ְיַהְללּו ֶאת ְשָמְכ ַהָּגדֹול י˘בחו ‡˙ 
‡י ‡פ˘ר ל˙‡ר ‚„ול˙ך. ִּכי טֹוב הו‡ הנה‚˙ך ומי„˙ך. ָהֵאל ַהּטֹוב. כי כל מע˘יך  מע˘יך, ‡פילו̆ 
כן ה˙נה‚˙ עם ה‡„ם הר‡˘ון כ˘חט‡. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה  הו‡ להיטיב. ְזכֹור ַרַחֶמיָכ̆ 
,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּוְכבֹוש ַּכַע0ְָכ. וי‚ברו רחמיך.    , הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
יהיו טובים בעוה"ב. ָּכל ְּבֵני ְבִריָתְכ. כל בני י˘ר‡ל   ̆  ◆ ּוְכתֹוב ְלַחִּיימ טֹוִבימ   
˘ב‡ו עמך בברי˙. ָּברּוְכ ַאָּתה (הי) מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 
ַהּטֹוב ִשְמָכ ˘‡˙ה טוב ב˙כלי˙ הטובה. ּוְלָכ ָנֶאה ְלהֹודֹות: ולך ר‡וי ונכון להו„ו˙. 

ים ָשלֹומ. ה˘פיע לנו מ˘מים. טֹוָבה ּוְבָרָכה.      והˆלחה לכל ‡ח„ ו‡ח„.  ƒׂ̆ ים ƒׂ̆
מע˘ינו.  לפי  ְוַרַחִמימ.     ‡ו˙נו  ר‡ויים.  ˘‡יננו  ְוֶח0ֶד         ‡ע"פ  רו‡ינו.  כל  ֵחנ    ובעיני 
ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. על הנמˆ‡ים כ‡ן ועל כל כלל י˘ר‡ל. ּוָבְרֵכנּו 
אֹור ָּפֶניָכ.    במעמ„ מ˙ן ˙ורה.  ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד וה˘פיע ברכה לכולנו ב˘ווה כ‡ח„. ִמְמּ
אֹור ָּפֶניָכ ˘‡נו יו„עים כמה ברכו˙ ‚„ולו˙ ב‡ו מ‡ז. ָנַתָּת ָּלנּו ˘נ˙˙ לנו במ˙נה.  ִּכי ִמְמּ
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּתֹוָרה  ,   כולם,̆    , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
ְוַחִּיימ.    ‡יך לחיו˙.   ַאַהָבה ְוֶח0ֶד.    לע˘ו˙ חס„.    ְצָדָקה ˘כר מˆוו˙ בעולם הב‡. 
◆    לנו ˘לום ל‚וף ולנפ˘. ְוטֹוב ְּבֵעיֶניָכ וטוב יהיה בעיניך. ְלָבֵרְכ ֶאת  ְוָשלֹומ.  
ַעְּמָכ ִיְשָרֵאל    טובה על עמך. ְּבָכל ֵעת   מהיום.  ַּבָּשלֹומ.     ב˘למו˙. 
ּוְב0ֵֶפר ַחִּיימ בספר החיים. ְּבָרָכה ריבוי טובה והˆלחה. ְוָשלֹומ. בין ‡י˘ לרעהו. 

ם יב˜˘ מ‰' ˘י˘כון ˘לום בעם י˘ר‡ל ול‡ י‰יו מחלו˜ו˙ כלל. וב‡מˆעו˙  לו… ָ ׁ̆
‰˘לום נזכ‰ לכל ונ˙ברך בכל (ס„ר ‰יום).
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ִנָּזֵכר ע"י המל‡כים מליˆי טוב. ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָכ ו˙כ˙בנו. ָאנּו ְוָכל ַעְּמָכ ֵבית 
,       ול˘לום ביננו לבין עˆמינו. ָּברּוְכ  ִיְשָרֵאל      ‡ח„ מכלל י˘ר‡ל. ְלַחִּיימ ּוְלָשלֹומ.    
ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ַהְּמָבֵרְכ ֶאת ַעּמֹו 

ִיְשָרֵאל ַּבָּשלֹומ. ָאֵמנ:        על עמו י˘ר‡ל בנ˙ינ˙ ˘לום.

מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו. ו˘ה˘‚יח  ,     כולם,̆    , ‡ בב˜˘ה. ֶאֹלֵהינּו     ‡ָ‡ּנָ ָ‡ּנָ
על ‡בו˙ינו, בה˘‚חה פרטי˙. ָּתבֹא ְלָפֶניָכ ְּתִפָּלֵתנּו     ול‡ יעכבוה המ˜טר‚ים. ְוַאל 
נּו ַעֵּזי  ִּתְתַעַּלמ ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו.          (כביכול) מלכנו, מהפˆר˙נו. ְשֵאינ ָא%
ָפִנימ ּוְקֵשי עֶֹרפ ˘‡ין ‡נחנו לל‡ בו˘ה וע˜˘נים. לֹוַמר ְלָפֶניָכ ˘נ‡מר לפניך. 
ַצִּדיִקימ ַאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו.    מהיˆר הרע.    ַאָבל ָחָטאנּו 

,  ‡נחנו ו‡בו˙ינו. ַאַנְחנּו ַוַאבֹוֵתינּו:  
ל‡ מ„ע˙).  ו‡ל̆  '  עמנו.      ָּגַזְלנוּ.  (   כ‚זל כמו̆  ,    ב˘יממון הנפ˘ הנ˜ר‡ כר˙.   ָּבַגְדנּו.  ◆ נּו.   מ¿ ַׁ̆ נּו.ָ‡ מ¿ ַׁ̆ ‡ָ
ִּדַּבְרנּו דֹוִפי.    „ברי ‚נ‡י.         ֶהֶעִוינּו עיוו˙נו ‡˙ „רכנו. ְוִהְרָשְענּו. ב„ין ‡˙ הˆ„י˜ים. 
,     חרפנו וביזינו.   ָטַפְלנּו ֶשֶקר.     ‡חרים ˘˜רים. ָיַעְצנּו ַזְדנּו.    עבירו˙ בז„ון. ָחַמ0ְנּו.  
ורה ובני ‡„ם. ָמַרְדנּו.       עולם וה˙כוונו למרו„ בו. ˜רנו. ַלְצנּו.    „ברי̇  ָרע.   עˆו˙ רעו˙. ִּכַּזְבנּו.̆ 
' וכפרנו בכל.  ִנַאְצנּו.    ‡˙ ה'. 0ַָרְרנּו.      מעבו„˙ ה'. ָעִוינּו.    ˙‡וו˙ ליבנו.     ָּפַשְענּו.  

ֵצַרְרנּו.   לחברנו. ִקִּשינּו עֶֹרפ.   והעונ˘.    ָרַשְענּו.    עליהם ר˘ע.                 
מרמה.  ִשַחְתנּו.    ז"ל.    ָּתִעינּו.   הי˘רה. ִּתַעְבנּו.    בטוב הר‡וי. ִּתְעָּתְענּו:        

ּ„ּוי כל ‡„ם יב˜˘ רחמים על עˆמו, ויח˘וב ˘מי„˙ ‰„ין מ˙וח‰ עליו, וע"י ‰ווי„וי  ƒו
מ˙‚ברים ‰רחמים על ‰„ין, וכ"˘ ‡ם ‰ו‡ בוכ‰ (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).
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0ְַרנּו ִמִּמְצוֶֹתיָכ    ˘בין ‡„ם למ˜ום.  ּוִמִּמְשָּפֶטיָכ ַהּטֹוִבימ    ‡„ם לחברו. 
ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ול‡ הרווחנו כלום ממרי„˙נו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא 
י ֶאֶמת ָעִשיָת    „נ˙ ‡ו˙נו.    ַוַאַנְחנּו ָעֵלינּו.      הייסורים ˘ב‡ו עלינו. ּכִ

ִהְרָשְענּו: ו‡נחנו הרבינו לפ˘וע.
ַמ‰ ַמ‰ ֹּנאַמר ְלָפֶניָכ מה נוכל לומר להˆ„י˜ מע˘ינו. יֹוֵשב ָמרֹומ, יו˘ב ב‚בהי מרומים. 
ַמה ְּנ0ֵַּפר ְלָפֶניָכ      לה˙וו„ו˙ לך. שֹוֵכנ ְשָחִקימ.             ב˘מים ורו‡ה הכל. 
ַהֹלא ַהִּנ0ְָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדַע.        ו‚לויים לבני ‡„ם ‡˙ה יו„ע. 
ל‡ נ˙‚לו מעולם. ְוַתַעלּומֹות 0ְִתֵרי ָכל  ַאָּתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלמ, סו„ו˙̆ 
ָחי.   והס˙ירו בני ‡„ם.   ַאָּתה חֹוֵפש ָּכל ַחְדֵרי ֶבֶטנ, ְורֹוֶאה ְכָליֹות 
ָוֵלב.    ומחפ˘ ‡חריהם.    ֵאינ ָּכל ָּדָבר ֶנְעָלמ ִמֶּמָּכ.     נעלמ˙ מי„יע˙ך. ְוֵאינ 
ִנ0ְָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָכ:    ממך נס˙ר.    ְיִהי ָרצֹונ ִמְּלָפֶניָכ    רˆון לפניך.   
,     כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֵואֹלֵהי   , ,  הווה ויהיה.   ֶאֹלהֵינּו   ְיהָֹוה יאהדונהי  
̇. ֶשִּתְמחֹל ָלנּו ַעל ָּכל ַחּטֹאֵתינּו. ˘˙מחול  ינו, בה˘‚חה פרטי ַאבֹוֵתינּו.        ‡ב̇ו
,                    הז„ונו˙ ˘לנו.  הפ‚יעה בכבו„ך, ˘ל כל ˘‚‚ו˙ינו. ּוְתַכֵּפר ָלנּו ַעל ָּכל ַעוֹנֹוֵתינּו.  

, כל מה ˘ע˘ינו במר„. ְוִת0ְַלח ְלָכל ְּפָשֵעינּו:    
ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ִּבְשָגָגה:     בל‡ כוונה וי„יע˙ ה‡יסור. ַעל ו¿ ו¿

ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ְּבָזדֹונ: בכוונה, וי„יע˙ ה‡יסור. ַעל ו¿ ו¿
.ıומכחי˘ ה˘‚ח˙ ה' ב‡ר  , ֶתר:      ֵּ ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ַּב ַעל ו¿ ו¿

, וי˘ יו˙ר חילול ה'. ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ַּבָּגלּוי:      ַעל ו¿ ו¿
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ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ְּבאֹוֶנ0: ˘נ‡נסנו לעבור על המˆוו˙. ַעל ו¿ ו¿
ַעל ֵחְטא, ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָכ ְּבָרצֹונ: ˘חט‡נו מרˆוננו. ַעל ו¿ ו¿

נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ַעֵשה:    כ‚ון ביטול ˙ורה. ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ֹלא ַתַעֶשה ֶשִּנָּתק  ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿

ַלַעֵשה: ל‡ו הנע˜ר ע"י ע˘ה, כ‚ון ‚זל.
,   ל‡ ˙חמו„. נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ֹלא ַתַעֶשה:   ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿

נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ָקְרָּבנ:     ‡˘ם וכ„ומה. ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
,   ו˘עטנז. נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ַמְלקּות ַאְרָּבִעימ:    ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
ז"ל. ,                 והוˆ‡˙̆  נּו ַחָּיִבימ ַעלֵיֶהמ ִמיָתה ִּביֵדי ָשָמִימ:     ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿

נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ָּכֵרת: כ‚ון נ„ה, וה‡וכל ביוה"כ. ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
נּו ַחָּיִבימ ַעֵליֶהמ ַאְרַּבע ִמיתֹות  ַעל ַחָטִאימ, ֶשָא% ַעל ו¿ ו¿
ֵּבית ִּדינ ‡ח„ מ„' מי˙ו˙ בי"„. ָחֵנק כ‚ון מכה ‡ביו. ְוֶהֶרג כ‚ון רוˆח. ְשֵריָפה    על ב˙ו. 
עברנו עליהם.     ְוַעל ְשֵאיָנמ  ּו0ְֵקיָלה.      ‡ביו ו‡מו.  ַעל ַהְּגלּוִימ ָלנּו     ‡נו̆ 
ְּגלּוִימ ָלנּו.     יו„עים ˘עברנו עליהם. ַהְּגלּוִימ ָלנּו ְּכָבר ַאַמְרנּומ 
 ,̇ ,  היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו, ˙˜יף, ובעל היכול ְלָפֶניָכ      פירטנו ‡ו˙ם בווי„וי. ְיהָֹוה יאהדונהי      
נּו ָחָטאנּו ַעל  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּוְשֵאיָנמ ְּגלּוִימ ָל% ובעל הכוחו˙ כולם,̆ 
בני ‡„ם מנסים להס˙ירם.  ֻּכָּלמ.     ‡נו מ˙וו„ים עליהם. ְוַאָּתה יֹוֵדַע ָּכל ַהִּנ0ְָּתרֹות,     ̆ 
̇וב. ַהִּנ0ְָּתרֹת ַלְיהָֹוה יאהדונהי ֶאֹלֵהינּו, החט‡ים  כ ַּכָּכתּוב, (דברימ כ"ט, כ"ח) כמו̆ 
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ריכים ל˙˜נם.  ,        ובנינו̂  הנס˙רים, לה' הם י„ועים. ְוַהִּנְגֹלת, ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלמ,  
ַלַעשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:       ‡˙ מˆוו˙ ו„יני ה˙ורה. 
ִּכי ַאָּתה 0ְַלָחנ ְלִיְשָרֵאל ִמנ ָהעֹוָלמ,         ב˙מי„ו˙ (בין ‡„ם למ˜ום).  
ּוַמְחָלנ ְלִשְבֵטי ְישּורּונ,       (בין ‡„ם לחברו). ּוִמַּבְלָעֶדיָכ ֵאינ ָלנּו 

ימחול לנו מחילה ‚מורה.  ̆    , ֶמֶלְכ מֹוֵחל ְו0ֹוֵלַח:  
̇. ַעד ֶשֹּלא נֹוַצְרִּתי ֵאיִני ְּכַדאי, ל‡  מ˘‚יח עלי בה˘‚חה פרטי ,   כולם,̆    , ל…ַ‰י.   ל…ַ‰י. ‡¡ ¡‡
ר. ְוַעְכָשו ֶשּנֹוַצְרִּתי ְּכִאּלּו ֹלא נֹוָצְרִּתי.                העולם ביˆיר˙י.  ̆וב וה‚ון להי̇ו נ̂ו היי˙י ח
ָעָפר ַאִני ְבַחַּיי      ‚ם בעו„י חי. ַקל ָוחֹוֶמר ְּבִמיָתִתי.      עפר במי˙˙י. 
ַהֵרי ַאִני ְלָפֶניָכ לפניך עלי להיו˙. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה.
,  ˘מ˘‚יח עלי בה˘‚חה פרטי˙.           ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָשה ּוְכִלָּמה. ככלי מל‡     ,   , ֶאֹלַהי 
בו˘ה מחט‡י וכלימה מ‡חרים. ְיִהי ָרצֹונ ִמְּלָפֶניָכ    רˆון לפניך. ֶשֹּלא ֶאֶחָטא. ˘˙סייעני, 
˘ל‡ ‡חט‡ ˘וב. ּוַמה ֶשָחָטאִתי,                כבר ועלי ל˙˜נו. ְמרֹוק ְּבַרַחֶמיָכ

◆    נפ˘ וייסורי ‚וף. ָהַרִּבימ,      ברחמיך המרובים. ַאָבל, ֹלא ַעל ְיֵדי ִיּּוִרינ:   
‡מר˙י ב˙פיל˙י. ְוֶהְגיֹונ  יּו ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי ִפי, מה̆  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי
, היה הווה ויהיה. צּוִרי בו ‡בטח בעוה"ז.  ִלִּבי ְלָפֶניָכ.    ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,    

ְוֹגַאִלי: ומו˘יעי בעוה"ב.

ל‡ ‡„בר ל˘ון הרע.  מ˘‚יח עלי בפרטיו˙. ְנצֹור ְלשֹוִני ֵמָרע.        ̆  ,   כולם,̆    , ל…ַ‰י.  ל…ַ‰י.‡¡ ¡‡

ים י„˜„˜ ב˙פיל‰ זו במיוח„ במילים ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰. ƒֲחנּונ ַּ̇
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ְוִשְפתֹוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ו˘ל‡ ‡„בר ‡ח„ בפה ו‡ח„ בלב. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי 
ום ‡„ם.  ִתּדֹומ.     ל‡ ‡˙ר‚ז על מחרפי. ְוַנְפִשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה.     י‚בה ליבי על̆ 
ור˙ך.  ְוַאַחֵרי ִמְצוֶֹתיָכ ִּתְרּדֹופ  ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָכ.     להבין ‡˙ „ברי̇ 
ַנְפִשי.   ‡חרי מˆוו˙יך.   ְוָכל ַהָּקִמימ ָעַלי ְלָרָעה,     רע, וכן להחטי‡ני. 
ְמֵהָרה ָהֵפר ַעָצָתמ     בטל הסכמ˙ם. ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתמ. ו˙בטל ה„בר 
, כמı בפני הרוח.       ְוַמְלַאְכ  כ˘ע„יין הו‡ במח˘ב˙ם. ִיְהיּו ְּכמֹצ ִלְפֵני רּוַח    

,  כי מל‡ך ה' „וחה ‡ו˙ם.  ְיהָֹוה יאהדונהי ּדֶֹחה:     
‰ ְלַמַענ ְשָמְכ. המחולל ב‚ויים. ַעֵשה ְלַמַענ ְיִמיָנְכ. מ„˙  ≈ׂ̆ ‰ ֲע ≈ׂ̆ ֲע
ְלַמַענ  ַעֵשה  ˘כע˙ ‡ין מכירים בערכה.  ְלַמַענ ּתֹוָרָתְכ.  ַעֵשה  רחמיך. 
ְקֻדָּשָתְכ. המחולל˙. ְלַמַענ ֵיָחְלצּונ ְיִדיֶדיָכ, כ„י ˘י˘ר‡ל י„י„ך ינˆלו מהˆרו˙. 

,  וענה ‡ף לי ב˙פילה זו. הֹוִשיָעה ְיִמיְנָכ ַוַעֵנִני:    
ס‚ול‰ ˘ל‡ י˘כח ‡˙ ˘מו ליום ‰„ין: י‡מר ˜ו„ם "י‰יו לרˆון" פסו˜ מ˙נ"ך ‰מ˙חיל ב‡ו˙ 

‰ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מו, ומס˙יים ב‡ו˙ ‰‡חרונ‰ ˘ל ˘מו, ‡ו פסו˜ ˘˘מו מופיע בו.

̇י. ְוֶהְגיֹונ ִלִּבי  ‡מר˙י ב˙פיל יּו ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי ִפי, מה̆  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי
, היה הווה ויהיה. צּוִרי  בעוה"ז. ְוֹגַאִלי: בעוה"ב. ְלָפֶניָכ.    ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,     
‰ ָשלֹומ ִּבְמרֹוָמיו. עו˘ה ˘לום בעליונים. הּוא ְבַרַחָמיו  ∆ׂ̆ ‰ עו… ∆ׂ̆ עו…
ַוַח0ָָדיו במי„˙ החס„ והרחמים. ַיַעֶשה ָשלֹומ ָעֵלינּו י˘כין ˘לום על הנמˆ‡ים פה. 
ְוַעל ָּכל ִיְשָרֵאל. ועל כלל י˘ר‡ל. ִויַנַחֵמנּו ְבִציֹונ וינחמנו בבניין בי˙ המ˜„˘. 
‡יננו ר‡ויים. ְּבַחֵּיינּו  ְוִיְבֶנה ְבַרַחָמיו ֶאת ְירּוָשָלִימ. ויבנה ‡˙ ירו˘לים ‡ע"פ̆ 

̇, כן יהי רˆון. ּוְבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב ונזכה ‡נחנו לר‡ו˙ בזה. ָאֵמנ ְוָאֵמנ: ‡מ
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יכוון ˘‰ו‡ מ˙פלל כנ‚„ ירו˘לים, בי˙ ‰מ˜„˘, ובי˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים.
נ‡מר, ל‡„ם מערכי לב, ומ‰' מענ‰  יב˜˘ מ‰˘ם י˙ברך, ל˘ים מענ‰ בפיו ב˙פיל˙ו, על „רך מ‰̆ 

ל˘ון (עı חיים):

לם. פ˙י. ּוִפי, ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָכ:         לה˙פלל בלב̆  ,      פ˙ח̆  ַאדָֹני,   הכל. ְשָפַתי ִּתְפָּתח.   

רּוך¿ ַאָּתה (יא) מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה.  ְיהָֹוה יאהדונהי,  ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. רּוך¿ ּבָ ּבָ
,                       בה˘‚חה פרטי˙.  ,      כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ֶאֹלֵהינּו      
◆ ( יסו„ עבו„˙ו היה במי„˙ החס„). ֶאֹלֵהי ִיְצָחק         (                  יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‚בורה - „ין).  ֶאֹלֵהי ַאְבָרָהמ.      
פ‡ר˙). ָהֵאל בעל היכול˙, והכוח. ַהָּגדֹול          החס„.  ֵו%אֹלֵהי ַי%ַעקֹב.      (  יסו„ עבו„˙ו מ„˙ ‡מ˙ -̇ 
ל ֶעְליֹונ. נעלה מעל הכל.  ַהִּגּבֹור במי„˙ ה„ין. ְוַהּנֹוָרא, במע˘יו (מי„˙ ˙פ‡ר˙). ֵא%
ּגֹוֵמל ַח0ִָדימ טֹוִבימ.     ממה ˘הם ר‡ויים. ְוקֹוֵנה ַהֹּכל.      מח„˘ ו˜ניינו הכל. 
ע˘ו ‡בו˙ינו. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני  זֹוֵכר ַח0ְֵדי ָאבֹות. זוכר לנו ולטוב˙נו, החס„ים̆ 
ְבֵניֶהמ.     ה‚‡ולה לˆ‡ˆ‡יהם. ָזְכֵרנּו ְלַחִּיימ.        ˘ע"י זה נזכה לעוה"ב.    ֵאל ֶמֶלְכ 
בני ה‡„ם יחיו. ָחְתֵמנּו ְּב0ֵֶפר ַחִּיימ. ו˙ח˙ום ‡ו˙נו   ̆ıה חפ˙‡ ָחֵפצ ַּבַחִּיימ.̆ 

˙ יכוון על מעל˙ ‡בו˙ינו, ˘בזכו˙ם ‚ומל לנו ‰' י˙ברך חס„ים טובים, ומבי‡  ָ‡בו…
זכו ל‰„ב˜ ב‰', כן ‰‡„ם ב˙פיל˙ו,  ‚‡ול‰ (כוזרי מ‡מר ‚'). ו˙˜נו ל‰זכיר זכו˙ ‡בו˙ כיוון̆ 
ר‡וי ˘יפנ‰ „ע˙ו מ‰בלי ‰עולם, וי„ב˜ במח˘ב‰ בבור‡ כל ‰עולמו˙ (˙וˆ‡ו˙ חיים).

נעיל‰ ליום ‰כיפורים

נעילה
ליום הכיפורים
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,   ובעל הכוחו˙ כולם.  ַחִּיימ,    , נמ˘יך לעב„ך. ֶאֹלִהימ  נח˙מים לחיים. ְלַמַעָנְכ למען̆  בספר הˆ„י˜ים̆ 
,            ונו˙ן חיים לכל הברו‡ים. ֶמֶלְכ   על הכל. ַרַחָמנ   על ה‡„ם. מֹוִשיַע      מˆר˙ו.  ל ָחי.        ֵא%
,        הווה ויהיה.  רה ופ‚ע.    ָּברּוְכ ַאָּתה (הד)    ‡˙ה       ְיהָֹוה יאהדונהי,   ּוָמֵגנ.                                בו‡̂ 

,    ובזכו˙ו ‡˙ה מ‚ן עלינו. ָמֵגנ ַאְבָרָהמ:     

‰ לב„ך. ִּגּבֹור ְלעֹוָלמ, ‚בור˙ך נˆחי˙. ַאדָֹני. ‡„ון הכל. ְמַחֶּיה ֵמִתימ  ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
בלי טל  חיי˙ המ˙ים, ‡˙ה לב„ך עו˘ה. ַרב ְלהֹוִשיַע.    להו˘יע. מֹוִריד ַהָּטל.̆  ָאָּתה.       ̇ 
לב‡.  ‡ין העולם מ˙˜יים. ְמַכְלֵּכל ַחִּיימ ְּבֶח0ֶד. ול‡ בˆ„˜˙ הבריו˙. ְמַחֶּיה ֵמִתימ 
ְּבַרַחִמימ ַרִּבימ.    כ"כ, לרחמיו המרובים. רֹוֵפא חֹוִלימ.   מ˙יי‡˘ים מהם      0ֹוֵמְכ 
היו כ‡סורים  נועה ‡חרי̆  נו˙ן ל‡יברים̇  נֹוְפִלימ. כ‚ון הנופלים ברוחם. ַמִּתיר ַא0ּוִרימ. כ‚ון̆ 
ב˘ע˙ ה˘ינה. ּוְמַקֵּימ ֶאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר.        למ˙ים, להחיו˙ם.      ִמי ָכמֹוָכ 
יכול  ַּבַעל ְּגבּורֹות.     כ"כ הרבה כמוך. ּוִמי דֹוֶמה ָלְכ ֵמִמית ּוְמַחֶּיה.̆ 
להמי˙ ולהחיו˙. ִמי ָכמֹוָכ ָאב ָהַרַחָמנ.     על בניו כמו ˘‡˙ה.      זֹוֵכר ְיצּוָריו 
ְּבַרַחִמימ ְלַחִּיימ.          לכו˙בם לחיים, בע˙ ה„ין. ְוֶנֶאָמנ ַאָּתה ְלַהַחיֹות

ֵמִתימ.        הבטח˙ך להחיו˙ המ˙ים.  ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, 
היה הווה ויהיה. ְמַחֶּיה ַהֵּמִתימ: בע˙י„, מ‡„ם ע„ זמן ה˙חיה.

חיי˙ ‰מ˙ים  ˙ יכוון, רב˘"ע, רˆוני בברכ‰ זו, ל˘בחך על ‚בור˙ך, ולברכך על̇  בּורו… ¿‚ּ
‰' ‰בטיח לנו ל‰חיו˙  „בר̆  חיי˙ ‰מ˙ים,̆  (חפı חיים ב˘ם עולם). וי˙˜ע בליבו ‡מונ˙̇ 

מ˙ים ל‡ י˘וב רי˜ם (יערו˙ „ב˘).
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‰ ָקדֹוש. עˆמו˙ך, מופר˘˙ ומוב„ל˙ מהכול.   ְוִשְמָכ ָקדֹוש. והנה‚˙ך, נ˘‚ב˙  ָ ּ̇ ‡ַ ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
,  יפסי˜ו להללך לעולם. מה˘‚˙נו. ּוְקדֹוִשימ   והמל‡כים. ְּבָכל יֹומ ְיַהְללּוָכ 0ֶָלה.   

, היה הווה ויהיה.  ן, ו‡ז, בע˙ ה‚‡ולה. ִיְתַקַּדש ִשְמָכ    חס„ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי      כ≈ ן,ּוב¿ כ≈ ּוב¿
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. ביחו„, על עמך י˘ר‡ל. ,           כולם,̆    ,  ֶאֹלֵהינּו      

ייר‡ו ממך ויחזרו ב˙˘ובה. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל,  , כ„י̆  מך. ֵּתנ ַּפְחְּדָכ        ,   כ˘י˙˜„˘̆  ן,     ן,   ≈ כ≈ כּוב¿ ּוב¿
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ, על כל בני  ,              כולם,̆    , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו       
נבר‡ו בעולם.  הי‡ ‚„ולה מפח„. ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת. על כל היˆורים̆  ה‡„ם. ְוֵאיָמְתָכ̆ 
ְוִייָראּוָכ ָּכל ַהַּמַעִשימ, וממיל‡, ייר‡ו ממך כל י˘ר‡ל. ְוִיְשַּתַחוּו ְלָפֶניָכ 
ָּכל ַהְּברּוִאימ.     לפניך, בהכנעה.     ְוֵיָעשּו ֻּכָּלמ ַאֻגָּדה ַאַחת, ˜בוˆה ‡ח˙. 
,   וביˆר הרע.      ְּכמֹו ֶשָּיַדְענּו  ברורה.  ַלַעשֹות ְרצֹוָנְכ ְּבֵלָבב ָשֵלמ. 
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ֶשַהִּשְלטֹונ  ,            כולם,̆    , , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו      ְיהָֹוה יאהדונהי     
לך. עֹז ְּבָיָדְכ. הנה‚˙ הטבע. ּוְגבּוָרה ִּביִמיָנְכ.   ניסי˙.  הממ˘לה̆  ִמְּלָפֶניָכ.̆ 

ּוְשָמְכ נֹוָרא מעורר יר‡ה. ַעל ָּכל ַמה ֶשָּבָראָת: על כל הבריו˙.
,   כבו„ לכלל י˘ר‡ל. ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָכ. וכולם יהללו  ן, ֵּתנ ָּכבֹוד ְלַעֶּמָכ.    ן,≈ כ≈ כּוב¿ ּוב¿
הם מ˜וים ממך. ִּפְתחֹונ ֶּפה לל‡ מור‡.  ‡˙ יר‡י ה˘ם. ִּתְקָוה ְלדֹוְרֶשיָכ. ו˙ן להם מה̆ 
ַלְמַיַחִלימ ָלְכ. לה˘יב למחרפיהם. ִשְמָחה ְלַאְרָצְכ. ב˘יב˙ ה‚ולים. ָששֹונ 

ם יכוון, ˘‰˘ם רחו˜ מ‰˘‚˙נו, ו‡ין לנו ˙פיס‰ בו כלל, כיון ˘‡ינו  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
כ˘ום „מיון וˆיור, ˘מ„מים ‰ברו‡ים (עיון ˙פיל‰).
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,    עב„ך בבי‡˙ המ˘יח.  ְלִעיָרְכ. בבניין בי˙ המ˜„˘. ְצִמיחּות ֶקֶרנ ְלָדִוד ַעְבָּדְכ.   
ַוַעִריַכת ֵנר ְלֶבנ ִיַשי ְמִשיָחְכ:    על מ˘יחך לעולם.

מח˙ הנפ˘ בפנימיו˙. ִויָשִרימ  ◆   וי˘מחו̆  ָ‡ז  מ˘יחך.   ַצִּדיִקימ ִיְראּו ְוִיְשָמחּו.      ָ‡זו¿ ו¿
ַיַעֹלזּו.     י˙עוררו לר˜ו„ מ˘מח˙ם.  ַוַח0ִיִדימ ְּבִרָּנה ָיִגילּו.       ירימו ˜ולם ב˘ירה. 
ָּלּה  ְועֹוָלָתה ִּתְקָּפצ ִּפיָה. וכל עו˘י עוול ו‡ון יס˙מו פיהם. ְוָכל ָהִרְשָעה ֻכּ
̇, ייעלמו כע˘ן. ִּכי ַתַעִביר כ˘˙עביר. ֶמְמֶשֶלת  ֶּכָעָשנ ִּתְכֶלה, ומע˘י הר˘עו
יָזה ו˘לטון ‡ומו˙ העולם.  ָזדֹונ ִמנ ָהָאֶרצ. ˘לטון היˆר הרע. ּוַמְלכּות ָהַעִלּ

ְמֵהָרה במהרה בימינו. ַּתַעקֹור מן ה˘ור˘. ְוִתְשּבֹור: לרסיסים.

, היה הווה ויהיה.  ך¿ ַאָּתה הּוא    ˙˙‚לה מלכו˙ך.   ְיהָֹוה יאהדונהי     לו… מ¿ ƒ̇ ך¿ ו¿ לו… מ¿ ƒ̇ ו¿
,           כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמַעֶשיָכ. על    , ֶאֹלֵהינּו      
ִמְשַּכנ ִצּיֹונ  ִעיָרְכ        עיר ˘ל ה˘י"˙. ּוְבַהר  כל י˘ר‡ל. ִּבירּוָשַלִימ 

ְּכבֹוָדְכ,      עי˜ר כבו„ ה˘כינה.   ְוֶנֶגד ְזֵקֶניָכ ָּכבֹוד.     לכבו„ ול˙פ‡ר˙.  ַּכָּכתּוב, (ישעיה 
, מרוב הˆרו˙ במלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚.  ה.     ה ַהַחָמּ Fכ˙וב. ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָש כ"ד, כ"ג) כמו̆ 

',    המו˘ל בˆב‡ו˙ למטה ומעלה. ְּבַהר ִציֹונ      , ִּכי ָמַלְכ ְיהָֹוה יאהדונהי ְצָבאֹות    
ִימ. בבי˙ המ˜„˘ וירו˘לים. ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד: וכולם יכירו בכבו„  ּוִבירּוָשָלִ
ז˜ניך. ְוֶנֶאָמר, (שמות ט"ו, י"ח) ועו„ כ˙וב. ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמֹלְכ ְלעֹוָלמ 
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'   לעולם ולעולמי עולמים. ְוֶנֶאָמר, (ישעיה ה', ט"ז) ועו„ כ˙וב. ַוִּיְגַּבּה ְיהָֹוה יאהדונהי  ָוֶעד:   
'     ומעלה מ˘פטים ב‚ויים, י‚בה ˘מו בעולם  ְוָהֵאל ְצָבאֹות ַּבִּמְשָּפט.    
לי˘ר‡ל. ˆ„˜ה  ˘יע˘ה  ,     במה  ִּבְצָדָקה.     ִנְקָּדש  מה˘‚˙נו.  ומוב„ל  ַהָּקדֹוש      מופר˘ 
הווה ויהיה. היה  הכל,  יאהדונהי,‡„ון  ָוה  Lְיה הברכו˙ ‡˙ה.  ָּברּוְכ ַאָתה מ˜ור 

 ַהֶּמֶלְכ ַהָּקדֹוש: מלך על הכל, ומופר˘ ומוב„ל מהכול.

‰ ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמימ.      י˘ר‡ל מכל ה‡ומו˙. ְוָרִציָת ָּבנּו  ָ ּ̇ ‡ַ‰ ָ ּ̇ ‡ַ
◆           לנו ‡˙ ל˘ון ה˜ו„˘.      ִקַּדְשָּתנּו ְבִמְצוֶֹתיָכ.  הב„ל˙  ִמָּכל ַהְּלשֹונֹות.    
‡ו˙נו מה‡ומו˙ ע"י מˆוו˙ ה˙ורה. ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלַעבֹוָדֶתָכ.    לעבו„ ‡ו˙ך. 

ְוִשְמָכ ַהָּגדֹול   מע˘יך. ְוַהָּקדֹוש    הנה‚˙ך. ָעֵלינּו ָקָראָת.   עם ה'.

̇, ובעל  ˜יף, ובעל היכול ,   היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו,̇  ן ָלנּו ונ˙˙ לנו. ְיהָֹוה יאהדונהי        ≈ּ̇ ƒ ּ̇ ןַו ≈ּ̇ ƒ ּ̇ ַו
נ˙˙ לנו למנוחה.] ֶאת  נֹוַח ַהֶּזה ביום̆  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. [בשבת: ֶאת יֹומ ַהָמּ הכוחו˙ כולם,̆ 
יֹומ ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, יום ˘בו העם נ˜ר‡ ונ‡סף. ֶאת יֹומ ַהִּכּפּוִרימ 
ַהֶּזה. ‡˙ יום סליח˙ העוון הזה. ִלְמִחיָלה על ˘פ‚ענו בכבו„ך. ְוִל0ְִליָחה על עˆם החט‡. 
ּוְלַכֵּפר ּבֹו ַעל ָּכל ַעוֹנֹוֵתינּו.     על כל העבירו˙ ˘עברנו. ְּבַאַהָבה,    ‡ו˙נו. 

ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִימ: זכר ליום ˘נמחל ליוˆ‡י מˆרים חט‡ הע‚ל.

ם יכוון וי˘מח על ‰זכו˙ ‰‚„ול‰ ˘בחר בנו ‰', ו‡‰ב˙ו ‰‚„ול‰ לעם  ˙ ַ‰ּיו… ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃
י˘ר‡ל. ו‡ז, ˙˙עורר ‡‰ב˙ו ‡ל ‰'. ו˙˜נו לומר ‡˙‰ בחר˙נו, על ‰בחיר‰ ˘‰' בחר בנו 

ו‡ו‰ב ‡ו˙נו, וע"י ז‰ כמים פנים לפנים ˙˙עורר ל‡„ם ‡‰ב‰ ל˘י"˙ (עבו„‰ ˘בלב).

פג
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ל˘ונו˙ ‡לו ביעל‰ ויב‡, כנ‚„ ˘בע‰ ר˜יעים (˘פ˙י חיים).

,    ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.     ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו. ו˘ה˘‚יח ‚ם על     ,   , ינּו     ל…‰≈ ינּו‡¡ ל…‰≈ ¡‡
‡בו˙ינו, בה˘‚חה פרטי˙. ַיַעֶלה. זיכרוננו ה˘מימה. ְוָיבֹא. להיכל המלך. ַיִּגיַע. לחˆר המלך הפנימי˙. 
ֵיָרֶאה. לפני ה˘כינה. ֵיָרֶצה. י˙˜בל ברˆונו. ִיָּשַמע. יכנס ב‡וזניו (כביכול). ִיָּפֵקד. יו˘ם 
על ליבו (כביכול). ִיָּזֵכר ְלָפֶניָכ יזכר לעולם. ִזְכרֹוֵננּו. זכרון ה˘ייכו˙ בינינו. ִזְכרֹונ 
עכ˘יו חרבה. ִזְכרֹונ  ַאבֹוֵתינּו. זכרון ברי˙ ‡בו˙. ִזְכרֹונ ְירּוָשַלִימ ִעיָרְכ.̆ 
ָמִשיַח ֶּבנ ָּדִוד ַעְבָּדְכ. ההבטחה ˘יבו‡ מ˘יח בן „ו„. ִזְכרֹונ ָּכל ַעְּמָכ 
ֵבית ִיְשָרֵאל ˘ע„יין הם ב‚לו˙. ְלָפֶניָכ. יבו‡ו כל הזיכרונו˙. ִלְפֵלָטה. להˆלה. 
לימו˙ ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„. ִלְבָרָכה. לה˘פיע ברכה. ְלֵחנ כ„י ˘נמˆ‡ חן בעיניך.   ̆            , ְלטֹוָבה.  
נֹוַח  עני˘נו, כפי מע˘ינו. [בשבת: ְּביֹומ ַהָמּ ל‡̇  , ‚ם ‡ם ‡יננו ר‡ויים לכך. ּוְלַרַחִמימ.̆  ְלֶח0ֶד     
בו כל העם נ˜ר‡ לה˙‡סף.  נ˙˙ לנו למנוחה.] ְּביֹומ ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, יום̆  ַהֶּזה ביום̆ 

יֹומ ַהִּכּפּוִרימ ַהֶּזה. ˘‡ו˙ו ˜בע˙ ליום סליח˙ עוונו˙. ְלַרֵחמ ּבֹו ָעֵלינּו  ְבּ
, ו˙ו˘יע ‡ו˙נו.    ָזְכֵרנּו זכור חס„ך לנו. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה.  ּוְלהֹוִשיֵענּו.  
לימו˙ו. ָּפְקֵדנּו  לטוב˙̆  , מה̆  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.      ּבֹו ְלטֹוָבה.    ו    ̆  ,    ,   , ֶאֹלֵהינּו 
̆נזכה לחיים.  ̆יענו ביום הזה,  ,  לנו ריבוי טובה והˆלחה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִּיימ, הו בֹו ִלְבָרָכה.    
חּו0 ְוָחֵּננּו חמול עלינו, ו˙ן  ,  ולרחם עלינו.       ִּבְדַבר ְישּוָעה ְוַרַחִמימ. 
לנו במ˙נ˙ חנם. ְוַרֵחמ ָעֵלינּו. ‡ע"פ ˘‡יננו ר‡ויים. ּוַמְּלֵטנּו בֹו ִמָּכל ָצָרה 
,  ל˙˙ ˘מחה ‡מ˙י˙.  ְוָיגֹונ. ומנענו, מכל ˆרה ועˆב. ְוַשְּמֵחנּו בֹו ִשְמָחה ְשֵלָמה.     

, ו‚ם ל˘‡ינם ר‡ויים. ,   מלך על הכל.  ַרחּומ ְוַחּנּונ ָאָּתה:     ִּכי ֵאל ֶמֶלְכ   
,    כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      ,  בה˘‚חה פרטי˙.    , ינּו   ל…‰≈ ינּו ‡¡ ל…‰≈ ¡‡
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ינו.  ינו.  ְּביֹומ צֹומ ַהִּכּפּוִרימ ַהֶּזה.            לכפר על עונ̇ו ְמחֹול ַלַעוֹנֹוֵתינּו     לעונ̇ו
ְמֵחה ְוַהַעֵבר ְּפָשֵעינּו    ˘עברנו ‡פילו במזי„. ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָכ. מלפני כס‡ הכבו„. 
̇וב. ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא,   בלב„.  מֶֹחה ְפָשֶעיָכ  כ ָּכָאמּור, (ישעיה מ"ג, כ"ה) כמו̆ 
,      ‡ניח ˘ייזכר לפני.  , כ„י ˘יכירו מי„˙ חס„י.  ְוַחּטֹאֶתיָכ ֹלא ֶאְזֹּכר:      ְלַמַעִני.    
במזי„.  ְוָכתּוב, (ישעיה מ"ד, כ"ב) ועו„ כ˙וב. ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָשֶעיָכ       רו˘ם, החט‡ים̆ 
ְוֶכָעָננ ַחּטֹאֶתיָכ, וכענן ˜ל, העבירו˙ ˘ב˘ו‚‚ ˘ל‡ נ˘‡ר רו˘ם. שּוָבה ֵאַלי ִּכי 
ְגַאְלִּתיָכ: ˘וב ב˙˘ובה כי ‡ני ה‚ו‡ל ‡˙כם. ְוָכתּוב, (ויקרא ט"ז, ל') ועו„ כ˙וב. ִּכי ַבּיֹומ 
ע˘ה.   ְלַטֵהר ֶאְתֶכמ, כ„י לנ˜ו˙ נפ˘ו˙יכם.  ַהֶּזה ְיַכֵּפר ַעֵליֶכמ     ה' מעברו˙ ל‡̇ 
ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכמ.     ה˜לו˙ והחמורו˙. ִלְפֵני ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. 

ִּתְטָהרּו: ˙ע˘ו ˙˘ובה כפי יכול˙כם.
י ַאָּתה 0ְַלָחנ ְלִיְשָרֵאל ִמנ ָהעֹוָלמ,      ב˙מי„ו˙ (בין ‡„ם למ˜ום).   ּוַמְחָלנ  ƒיּכ ƒּכ
ְלִשְבֵטי ְישּורּונ,       (בין ‡„ם לחברו).    ּוִמַּבְלָעֶדיָכ ֵאינ ָלנּו ֶמֶלְכ מֹוֵחל 

ְו0ֹוֵלַח:       ˘ימחול מחילה ‚מורה.
יעורר עˆמו כ˘‡ומר "מלוך ‰עולם כולו בכבו„ך", על חלול ˘מו ‰‚„ול בין ‰‡ומו˙. ויכוון, מ˙י 

נזכ‰ לז‰ ˘ר˜ ‡ל‰י י˘ר‡ל מלך, ומלכו˙ו בכל מ˘ל‰ (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).

,     בה˘‚חה פרטי˙.  ,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו.      , ינּו   ל…‰≈ ינּו ‡¡ ל…‰≈ ¡‡
,  ˘כינ˙ך על כל הברי‡ה. ְוִהָּנֵשא  ְמלֹוְכ ַעל ָּכל ָהעֹוָלמ ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָדְכ.   
,   כל הבריו˙ בחס„ך.  ְוהֹוַפע ַּבַהַדר ְּגאֹונ  ַעל ָּכל ָהָאֶרצ ִּביָקָרְכ.  
ֻעָּזְכ וה˙‚לה ביופי רוממו˙ ‚בור˙ך. ַעל ָּכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְכ. על כל ‡נ˘י י˘וב 
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העולם. ְוֵיַדע ָּכל ְּפעּול וי„ע כל נבר‡. ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו. כי ‡˙ה בר‡˙ו. ְוָיִבינ 
ָּכל ְיצּור ויבין כל בעל חי. ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו. ˘‡˙ה ע˘י˙ו. ְויֹאַמר ָּכל 
ַאֶשר ַהְּנָשָמה ְבַאּפֹו וי‡מר כל ‡„ם, ‡פילו הר˘עים. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה 
הווה ויהיה. ֶאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָמָלְכ.            כלל י˘ר‡ל, מלך על הכל.   ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל

ָמָשָלה. ומלכו˙ו מו˘ל˙ בחוז˜ על הכל. 

נּו ְּבִמְצוֶֹתיָכ. ˜„˘נו כ„י ˘נע˘ה מˆוו˙יך כ˙י˜ונם. ְוֶתנ ֶחְלֵקנּו  ≈ ׁ̆ ¿„ּ נּוַ̃ ≈ ׁ̆ ¿„ּ ַ̃
ְּבתֹוָרָתְכ.        כל עס˜נו ב˙למו„ ˙ור˙ך. ְוַשַּמח ַנְפֵשנּו ִּבישּוָעָתְכ. ו˙˘מח ‡ו˙נו 
˙י˙ן לנו. ְוַטֵהר  יהיה לנו סיפו˜ מהטוב̆  ˙ע˘ה ב˘בילנו. ְוַשְּבֵענּו ִמּטּוָבְכ. ע„̆  ע"י הי˘ועה̆ 
ִלֵּבנּו ְלָעְבָדְכ ֶּבֶאֶמת.    יהיו ר˜ ל˘מה.      ּוְדָבְרָכ ֶאֶמת ְוַקָּימ 
ָלַעד.                  לכם ל‡להים, ‡מ˙ ול‡ ‡˘˙נה לעולם. ָּברּוְכ ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה 
,      הווה ויהיה.   ֶמֶלְכ ַעל ָּכל ָהָאֶרצ,      יו˘בי ה‡רı.  מֹוֵחל ְו0ֹוֵלַח  יאהדונהי,  

מוחל ל‚מרי על חט‡ היחי„ וחט‡י כל י˘ר‡ל.   ְמַקֵּדש  ַלַעוֹנֹות ַעּמֹו ֵבית ִיְשָרֵאל,  ̆ 
[בשבת: ַהַּשָּבת ְו] ִיְשָרֵאל      מכל העמים. ְויֹומ ַהִּכּפּוִרימ:         העוון הזה.

,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.   , ,  היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו    ‰ חפı נ‡. ְיהָֹוה יאהדונהי     ≈̂ ‰ר¿ ≈̂ ר¿
פנה ל˜בלה. ְוָהֵשב  ‡ינם ר‡ויים. ְוִלְתִפָּלָתמ ְשֵעה.̇  ְּבַעְּמָכ ִיְשָרֵאל, ‡ע"פ̆ 
ָהַעבֹוָדה ֶאל ְּדִביר ֵּביֶתָכ,     ל˜ו„˘ ה˜„˘ים. ְוִאֵּשי ִיְשָרֵאל.וה˜רבנו˙ 

בעו בנין בי‰מ"˜, לכן  ל‡̇  נפלו בימי „ו„ על̆  ˜נו ברכ‰ זו, כנ‚„ ע' ‡לף̆   ̇‰„ָ ֲעבו…
˙˜נו חסי„ים ‰ר‡˘ונים, לב˜˘ ‚' פעמים ביום על בנין בי‰מ"˜ (עı חיים).
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˘י˜ריבו עם י˘ר‡ל. ּוְתִפָּלָתמ .˘במ˜ום ה˜רבנו˙. ְמֵהָרה ְּתַקֵּבל ְּבָרצֹונ. ˙˜בל 
לנח˙ רוח לפניך. ּוְתִהי ְלָרצֹונ לנח˙ רוח. ָּתִמיד, ַעבֹוַדת ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. העבו„ה 
וה˜רבנו˙ ˘ל עמך י˘ר‡ל. ְוִתְרֵצנּו ו˙חביבנו. ְוֶתֶחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ונזכה לר‡ו˙ עין בעין. 
ְּבשּוְבָכ ְלָנְוָכ ְלִצּיֹונ ְּבַרַחִמימ ְּכֵמָאז:      בבי˙ המ˜„˘ כבעבר. ָּברּוְכ 
ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ַהַּמְחִזיר

ְשִכיָנתֹו ְלִצּיֹונ:   למ˜„˘.

ים ַאַנְחנּו ָלְכ, (ונ) ‡נחנו נו˙נים לך הו„‡ה. ֶשַאָּתה הּוא ˘ר˜ ‡˙ה.  ƒ„ ים מו… ƒ„ מו…
,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.    , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
רה וˆו˜ה. ַאָּתה הּוא  צּור ַחֵּיינּו. בור‡נו ו˙ומך חיינו. ָמֵגנ ִיְשֵענּו. ומ‚ן עלינו מכל̂ 
ְלדֹר ָודֹר. בכל „ור ו„ור הכל ממך. ולכן נֹוֶדה ָלְכ נביע לך הכר˙נו ‡˙ טוב˙ך. ּוְנ0ֵַּפר 
יומנו  ְּתִהָּלֶתָכ. ונ‚י„ ל‡חרים חס„ך ו‚„ול˙ך. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמ0ּוִרימ ְּבָיָדְכ. על̃ 
כל ר‚ע המסור בי„יך. ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְכ. המופ˜„ו˙ ‡ˆלך בכל לילה ב˘ינה. 
יָכ הנס˙רים. ְוִנְפְלאֹוֶתיָכ „רכי הטבע (ה‚לויים). ֶשְּבָכל ֵעת ָוֵעת,  ֶּ ַעל ִנ

˘בכל ר‚ע ור‚ע. ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצָהָרִימ.    ‡נחנו מו„ים לך.

ב,    הטוב המוחלט. ִּכי ֹלא ָכלּו ַרַחֶמיָכ.       ˘לך לעכב עונ˘ים לר‡ויים להם.  ב, ַ‰ּטו… ַ‰ּטו…
ַהְמַרֵחמ, ‡˙ה המרחם המוחלט. ִּכי ֹלא ַתּמּו ַח0ֶָדיָכ.     ‚ם ל‡ינם ר‡ויים לחס„יך. 

ָ„ָ‡‰ יו„‰ ל‰' על כל ‰טובו˙ ˘ע˘‰ עו˘‰ עמנו בחס„ ול‡ לפי מע˘ינו, ˘‰רי  ‰ו…
לפי ‚ו„ל חט‡ינו ו˜וˆר עבו„˙נו ‡יננו ר‡ויים לכלום (ר‡˘י˙ חכמ‰).
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ָּכל ַהַחִּיימ וכולם ˘יחיו ב˙חיי˙ המ˙ים. ְיַהְללּו ֶאת ְשָמְכ ַהָּגדֹול י˘בחו ‡˙ 
‡י ‡פ˘ר ל˙‡ר ‚„ול˙ך. ִּכי טֹוב הו‡ הנה‚˙ך ומי„˙ך. ָהֵאל ַהּטֹוב. כי כל מע˘יך  מע˘יך, ‡פילו̆ 
הו‡ להיטיב. ְזכֹור ַרַחֶמיָכ ˘כן ה˙נה‚˙ עם ה‡„ם הר‡˘ון כ˘חט‡. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, 
,   כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּוְכבֹוש ַּכַע0ְָכ. וי‚ברו    , היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
יהיו טובים בעוה"ב. ָּכל ְּבֵני ְבִריָתְכ. כל   ̆            ◆ רחמיך. ַוְחתֹומ ְלַחִּיימ טֹוִבימ   
בני י˘ר‡ל ˘ב‡ו עמך בברי˙. ָּברּוְכ ַאָּתה (הי) מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, 
היה הווה ויהיה. ַהּטֹוב ִשְמָכ    ב˙כלי˙ הטובה. ּוְלָכ ָנֶאה ְלהֹודֹות:    ונכון להו„ו˙. 

ים ָשלֹומ. ה˘פיע לנו מ˘מים. טֹוָבה ּוְבָרָכה.      והˆלחה לכל ‡ח„ ו‡ח„.  ƒׂ̆ ים ƒׂ̆
מע˘ינו.  לפי  ְוַרַחִמימ.     ‡ו˙נו  ר‡ויים.  ˘‡יננו  ְוֶח0ֶד         ‡ע"פ  רו‡ינו.  כל  ֵחנ    ובעיני 
ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָכ. על הנמˆ‡ים כ‡ן ועל כל כלל י˘ר‡ל. ּוָבְרֵכנּו 
אֹור ָּפֶניָכ.    במעמ„ מ˙ן ˙ורה.  ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד וה˘פיע ברכה לכולנו ב˘ווה כ‡ח„. ִמְמּ
אֹור ָּפֶניָכ ˘‡נו יו„עים כמה ברכו˙ ‚„ולו˙ ב‡ו מ‡ז. ָנַתָּת ָּלנּו ˘נ˙˙ לנו במ˙נה.  ִּכי ִמְמּ
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ּתֹוָרה  ,   כולם,̆    , ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ֶאֹלֵהינּו   
ְוַחִּיימ.    ‡יך לחיו˙.    ַאַהָבה ְוֶח0ֶד.    לע˘ו˙ חס„.    ְצָדָקה ˘כר מˆוו˙ בעולם הב‡. 
◆    לנו ˘לום ל‚וף ולנפ˘. ְוטֹוב ְּבֵעיֶניָכ וטוב יהיה בעיניך. ְלָבֵרְכ ֶאת  ְוָשלֹומ.   
ַעְּמָכ ִיְשָרֵאל    טובה על עמך. ְּבָכל ֵעת   מהיום.  ַּבָּשלֹומ.     ב˘למו˙. 

ם יב˜˘ מ‰' ˘י˘כון ˘לום בעם י˘ר‡ל ול‡ י‰יו מחלו˜ו˙ כלל. וב‡מˆעו˙  לו… ָ ׁ̆
‰˘לום נזכ‰ לכל ונ˙ברך בכל (ס„ר ‰יום).
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ּוְב0ֵֶפר ַחִּיימ בספר החיים. ְּבָרָכה ריבוי טובה והˆלחה. ְוָשלֹומ. בין ‡י˘ לרעהו. 
ִנָּזֵכר ע"י המל‡כים מליˆי טוב. ְוֵנָחֵתמ ְלָפֶניָכ ו˙ח˙מנו. ָאנּו ְוָכל ַעְּמָכ ֵבית 
,       ול˘לום ביננו לבין עˆמינו. ָּברּוְכ  ִיְשָרֵאל      ‡ח„ מכלל י˘ר‡ל. ְלַחִּיימ ּוְלָשלֹומ.    
ַאָּתה מ˜ור הברכו˙ ‡˙ה. ְיהָֹוה יאהדונהי, ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה. ַהְּמָבֵרְכ ֶאת ַעּמֹו 

ִיְשָרֵאל ַּבָּשלֹומ. ָאֵמנ:        על עמו י˘ר‡ל בנ˙ינ˙ ˘לום.

̇.  ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו. ו˘ה˘‚יח  מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי ,        כולם,̆    , ‡ בב˜˘ה. ֶאֹלֵהינּו     ‡ָ‡ּנָ ָ‡ּנָ
על ‡בו˙ינו, בה˘‚חה פרטי˙. ָּתבֹא ְלָפֶניָכ ְּתִפָּלֵתנּו     ול‡ יעכבוה המ˜טר‚ים. ְוַאל 
נּו ַעֵּזי  ִּתְתַעַּלמ ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו.          (כביכול) מלכנו, מהפˆר˙נו. ְשֵאינ ָא%
ָפִנימ ּוְקֵשי עֶֹרפ ˘‡ין ‡נחנו לל‡ בו˘ה וע˜˘נים. לֹוַמר ְלָפֶניָכ ˘נ‡מר לפניך. 
ַצִּדיִקימ ַאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו.    מהיˆר הרע.    ַאָבל ָחָטאנּו 

,  ‡נחנו ו‡בו˙ינו. ַאַנְחנּו ַוַאבֹוֵתינּו:  

ל‡ מ„ע˙).  ו‡ל̆  '  עמנו.      ָּגַזְלנוּ.  (   כ‚זל כמו̆  ,    ב˘יממון הנפ˘ הנ˜ר‡ כר˙.   ָּבַגְדנּו.  ◆ נּו.   נּו.מ¿ מ¿ ַׁ̆ ‡ַָ ׁ̆ ‡ָ
ִּדַּבְרנּו דֹוִפי.    „ברי ‚נ‡י.         ֶהֶעִוינּו עיוו˙נו ‡˙ „רכנו. ְוִהְרָשְענּו. ב„ין ‡˙ הˆ„י˜ים. 
,     חרפנו וביזינו.   ָטַפְלנּו ֶשֶקר.     ‡חרים ˘˜רים. ָיַעְצנּו ַזְדנּו.    עבירו˙ בז„ון. ָחַמ0ְנּו.  
ורה ובני ‡„ם. ָמַרְדנּו.       עולם וה˙כוונו למרו„ בו. ˜רנו. ַלְצנּו.    „ברי̇  ָרע.   עˆו˙ רעו˙. ִּכַּזְבנּו.̆ 

ּ„ּוי כל ‡„ם יב˜˘ רחמים על עˆמו, ויח˘וב ˘מי„˙ ‰„ין מ˙וח‰ עליו, וע"י ‰ווי„וי  ƒו
מ˙‚ברים ‰רחמים על ‰„ין, וכ"˘ ‡ם ‰ו‡ בוכ‰ (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).
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' וכפרנו בכל.  ִנַאְצנּו.    ‡˙ ה'. 0ַָרְרנּו.      מעבו„˙ ה'. ָעִוינּו.    ˙‡וו˙ ליבנו.     ָּפַשְענּו.  
ֵצַרְרנּו.   לחברנו. ִקִּשינּו עֶֹרפ.   והעונ˘.    ָרַשְענּו.    עליהם ר˘ע.                 

מרמה.  ִשַחְתנּו.    ז"ל.    ָּתִעינּו.   הי˘רה. ִּתַעְבנּו.    בטוב הר‡וי. ִּתְעָּתְענּו:        
0ְַרנּו ִמִּמְצוֶֹתיָכ    ˘בין ‡„ם למ˜ום.  ּוִמִּמְשָּפֶטיָכ ַהּטֹוִבימ    ‡„ם לחברו. 
ְוֹלא ָשָוה ָלנּו. ול‡ הרווחנו כלום ממרי„˙נו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא 
י ֶאֶמת ָעִשיָת    „נ˙ ‡ו˙נו.    ַוַאַנְחנּו ָעֵלינּו.      הייסורים ˘ב‡ו עלינו. ּכִ

ִהְרָשְענּו: ו‡נחנו הרבינו לפ˘וע.
‰˙˜ינו לומר נוסח ז‰ בנעיל‰ לפי ˘עבר ‰יום בבכי ו˙חינ‰, ו‡ולי יח˘וב ‰‡„ם ל‰ˆ„י˜ עˆמו 
מˆ„ מע˘יו, ‡ו מˆ„ ˘כבר ˘פך ˙חנוניו ווי„ויו, לכן ˙˜נו ל˘ון ז‰ ללמ„נו, ˘כל מ‰ ˘‰˙חנן 
ו‰˙וו„‰ ל‡ יספי˜ לו מˆ„ ‰„ין. ו‡פילו כל ימי חייו ל‡ יספי˜ו לו לכפר עונו˙יו, ב˙עניו˙, בכי, 

ווי„ויים. כי מ‰ ‡נו ‰פועלים ‰עˆלים, ומ‰ חיינו כי ‰מל‡כ‰ מרוב‰ (עı חיים).

ַמ‰ ַמ‰ ֹּנאַמר ְלָפֶניָכ מה נוכל לומר להˆ„י˜ מע˘ינו. יֹוֵשב ָמרֹומ, יו˘ב ב‚בהי מרומים. 
ַמה ְּנ0ֵַּפר ְלָפֶניָכ      לה˙וו„ו˙ לך. שֹוֵכנ ְשָחִקימ.    ורו‡ה הכל.      ִּכי 
הם רבים מ‡ו„.  ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו  עברנו במזי„ כיון̆  ַעוֹנֹוֵתינּו ַרּבּו ִמִּלְמנֹות               ̆ 
ִמִּל0ְּפֹור.       ב˘ו‚‚ מרוב ˘הם רבים.     ֶמה ָאנּו. מה ‡נחנו ח˘ובים. ַמה ַחֵּיינּו, מה 
‡נחנו עו˘ים. ַמה ִּצְדֵקנּו,     עו˘ים הרי הכל ממון ה'.   ח˘ובים חיינו. ַמה ַח0ְֵּדנּו,      והחס„ים̆ 
'  ‡ין בנו מע˘ים טובים.  ַמה ַּמַעֵשינּו.        להˆיל עˆמינו וכ"˘ ‡חרים. ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶניָכ     
,     כולם, ˘מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙. ַהֹלא ָכל    , ,   הווה ויהיה. ֶאֹלהֵינּו   ְיהָֹוה יאהדונהי  
ַהִּגּבֹוִרימ ְּכַאִינ ְלָפֶניָכ,         ‚בור˙ם כלום נ‚„ רˆונך.        ְוַאְנֵשי ַהֵּשמ ְּכֹלא 
ָהיּו,       בעולם נח˘בים לפניך כל‡ היו. ַוַחָכִמימ ִּכְבִלי ַמָּדע,        בעיניך הם כל‡ יו„עים. 
ּוְנבֹוִנימ ִּכְבִלי ַהְשֵּכל.        „בר לפניך ה' הם כבלי ˘כל. ִּכי רֹוב ַמַעֵשינּו 
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 נעילה ליום הכיפורים

ורה ומˆוו˙. ִויֵמי ַחֵּיינּו ֶהֶבל ְלָפֶניָכ.    ממ˘ לפניך.  ְּכמֹו  תֹהּו,          כלום ‡ˆלך ‡ל‡ מע˘י̇ 
ֶשָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶשָכ, (קהלת ג', י"ט)     ˘למה בנבו‡ה. ּומֹוַתר ָהָאָדמ 

ניהם הבל. ורה ומˆוו˙. ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל:        ומˆוו˙̆  ִמנ ַהְּבֵהָמה ָאִינ       ‡ל‡ ‡"כ י˘ בי„ו̇ 
בנוסח ˘ל "‡˙‰ ‰ב„ל˙", ר‡וי ‰‡„ם לעורר ‡˙ עˆמו מ‡ו„, ˘‰ו‡ ע˙ ח˙ימ˙ ‰„ין, ול‰ר‰ר 
ב˙˘וב‰ ˘לימ‰ ו‡מ˙י˙, ויר‚י˘ בעˆמו ˘‰ו‡ ע˙‰ נ˜י וט‰ור מכל חט‡ ועוון ממ˘ כמל‡ך 
נח˙ם עליו לרע‰, חס  ˜בל בלבו, ו‡ז בוו„‡י ורפ‡ לו מ‰‚זר „ין̆  ˘וב˙ו ‰‡מ˙י˙̆  ‰‡ל‰ים ע"י̇ 

ו˘לום (יסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰).

ַ‡ָבל,ַ‡ָבל, ַאָּתה ִהְבַּדְלָּת ֶאנֹוש ֵמרֹאש,     ‡„ם לבהמה מר‡˘. ַוַּתִּכיֵרהּו 
י ִמי יֹאַמר ְלָכ ַמה  ַלַעמֹוד ְלָפֶניָכ.          לעמו„ לפניך ל˘ר˙ך.  ּּכִ
ריך לבריו˙יך.  ַּתַעֶשה,     לך למה ע˘י˙ ככה.    ְוִאמ ִיְצַּדק ַמה ִּיֶּתנ ָלְכ.      ‡ינך̂ 
מ˘‚יח עלינו בה˘‚חה פרטי˙.  ,     כולם,̆    , ,  הווה ויהיה.    ֶאֹלֵהינּו    ַוִּתֵּתנ ָלנּו     לנו.    ְיהָֹוה יאהדונהי  
ֶאת יֹומ ַהִּכּפּוִרימ ַהֶּזה, ‡˙ יום סליח˙ העוון הזה. ֵקצ ְמִחיָלה ְלָכל 
נ˜בע בר"ה. ְלַמַענ ֶנְחַּדל ֵמעֶֹשק ָיֵדינּו, כ„י  ה' ימחל לנו מה̆   ̆ ◆  , ַחּטֹאֵתינּו,     
‡˙ה רוˆה.     עליהם ובפרט ב‚זל.       ְוָנשּוב ַלַעשֹות ֻחֵּקי ְרצֹוֶנָכ           והחו˜ים̆ 
ְּבֵלָבב ָשֵלמ. בכל לב. ְּכָדָבר ֶשֶּנֶאָמר, (ישעיה נ"ה ו-ז) כמו ˘כ˙וב. ִּדְרשּו 
'   מזומן ל˜בל ˙˘וב˙כם.  ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ְיהָֹוה יאהדונהי ְּבִהָּמְצאֹו,   
ָקרֹוב:    ‡ליכם בע˘י"˙. ַיַעזֹב ָרָשע ַּדְרּכֹו,     הרעה ˘הו‡ הולך בה. ְוִאיש 
ָאֶונ ַמְחְשבָֹתיו,     יעזוב מח˘בו˙יו הרעים. ְוָישֹב ֶאל ְיהָֹוה יאהדונהי
◆   ‡ל ה', ו‡ז ה' ירחם עליו.   ְוֶאל ֶאֹלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִויַרַחֵמהּו,   
ִליחֹות,        המרבה לסלוח.  ְּ ִל0ְלֹוַח:         מרבה לסלוח ‡פילו כ˘הרבו להרע. ְוַאָּתה ֶאלֹוַּה ַה
טֹוב ּוֵמִטיב        ˙כלי˙ך הי‡ ר˜ להטיב. ַחּנּונ ְוַרחּומ        ומרחם על החייבים ומ˜ל בענ˘ם. 
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ַמְרֶּבה מספי˜ים.  זכויו˙יו  ˘‡ין  ֶח0ֶד,     למי  ְוַרב  סבלן.  ַאַּפִימ  ֶאֶרְכ 
כבר מחל בעבר.        רֹוֶצה ִּבְתשּוָבָתנ ֶשָּלYְרָשִעימ, ו‡˙ה  ְלָהִשיב,          ‡פילו̆ 
רוˆה ˘הר˘עים יע˘ו ˙˘ובה. ְוֵאינ ַאָּתה ָחֵפצ ְּבִמיָתָתנ. ו‡ינך רוˆה ˘ימו˙ו בעוונם. 
ַּכָּכתּוב, (יחזקאל ל"ג, י"א) כמו ˘כ˙וב. ַחי ָאִני ְנֻאמ ַאדָני ֶיהִֹוה (ֶאֹלִהימ 
קרי), ‡ני נ˘בע ‡מר ה'. ִאמ ֶאְחֹּפצ ְּבמֹות ָהָרָשע,     הר˘ע בר˘עו˙ו. ִּכי ִאמ 

ְּבשּוב ָרָשע ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה.       המי˙ה בעולם הזה ולנˆח נˆחים. שּובּו שּובּו 
,   מ„רכיכם הל‡ טובו˙ ˘ל‡ ˙חט‡ו עו„. ְוָלָּמה ָתמּותּו  ִמַּדְרֵכיֶכמ ָהָרִעימ,     
'  ו˜בל ˙˘וב˙נו.  ֵּבית ִיְשָרֵאל:      כ˘‡˙ם ל‡ עו˘ים ˙˘ובה.    ַהִשיֵבנּו ְוַקְּבֵלנּו   

ּוְמחֹול ָלנּו ּו0ְַלח ומחול מחילה ‚מורה. ְּכגֹוֶדל ַח0ְֶּדָכ:     מחמ˙ זכויו˙ינו. 
̇. ַעד ֶשֹּלא נֹוַצְרִּתי ֵאיִני ְּכַדאי, ל‡  מ˘‚יח עלי בה˘‚חה פרטי ,   כולם,̆    , ל…ַ‰י.   ל…ַ‰י. ‡¡ ¡‡
ר. ְוַעְכָשו ֶשּנֹוַצְרִּתי ְּכִאּלּו ֹלא נֹוָצְרִּתי.                העולם ביˆיר˙י.  ̆וב וה‚ון להי̇ו נ̂ו היי˙י ח
ָעָפר ַאִני ְבַחַּיי      ‚ם בעו„י חי. ַקל ָוחֹוֶמר ְּבִמיָתִתי.      עפר במי˙˙י. 
ַהֵרי ַאִני ְלָפֶניָכ לפניך עלי להיו˙. ְיהָֹוה יאהדונהי ‡„ון הכל, היה הווה ויהיה.
,  ˘מ˘‚יח עלי בה˘‚חה פרטי˙.           ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָשה ּוְכִלָּמה. ככלי מל‡     ,   , ֶאֹלַהי 
בו˘ה מחט‡י וכלימה מ‡חרים. ְיִהי ָרצֹונ ִמְּלָפֶניָכ    רˆון לפניך. ֶשֹּלא ֶאֶחָטא. ˘˙סייעני, 
˘ל‡ ‡חט‡ ˘וב. ּוַמה ֶשָחָטאִתי,                כבר ועלי ל˙˜נו. ְמרֹוק ְּבַרַחֶמיָכ

◆    נפ˘ וייסורי ‚וף. ָהַרִּבימ,      ברחמיך המרובים. ַאָבל, ֹלא ַעל ְיֵדי ִיּּוִרינ:   
‡מר˙י ב˙פיל˙י. ְוֶהְגיֹונ  יּו ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי ִפי, מה̆  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי
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, היה הווה ויהיה. צּוִרי בו ‡בטח בעוה"ז.  ִלִּבי ְלָפֶניָכ.    ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,    
ְוֹגַאִלי: ומו˘יעי בעוה"ב.

ל‡ ‡„בר ל˘ון הרע.  מ˘‚יח עלי בפרטיו˙. ְנצֹור ְלשֹוִני ֵמָרע.        ̆  ,   כולם,̆    , ל…ַ‰י.  ל…ַ‰י.‡¡ ¡‡
ְוִשְפתֹוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ו˘ל‡ ‡„בר ‡ח„ בפה ו‡ח„ בלב. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי 
ום ‡„ם.  ִתּדֹומ.     ל‡ ‡˙ר‚ז על מחרפי. ְוַנְפִשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה.     י‚בה ליבי על̆ 
ור˙ך.  ְוַאַחֵרי ִמְצוֶֹתיָכ ִּתְרּדֹופ  ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָכ.     להבין ‡˙ „ברי̇ 
ַנְפִשי.   ‡חרי מˆוו˙יך.   ְוָכל ַהָּקִמימ ָעַלי ְלָרָעה,     רע, וכן להחטי‡ני. 
ְמֵהָרה ָהֵפר ַעָצָתמ     בטל הסכמ˙ם. ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתמ. ו˙בטל ה„בר 
, כמı בפני הרוח.       ְוַמְלַאְכ  כ˘ע„יין הו‡ במח˘ב˙ם. ִיְהיּו ְּכמֹצ ִלְפֵני רּוַח    

,  כי מל‡ך ה' „וחה ‡ו˙ם.  ְיהָֹוה יאהדונהי ּדֶֹחה:     
‰ ְלַמַענ ְשָמְכ. המחולל ב‚ויים. ַעֵשה ְלַמַענ ְיִמיָנְכ. מ„˙  ≈ׂ̆ ‰ ֲע ≈ׂ̆ ֲע
ְלַמַענ  ַעֵשה  ˘כע˙ ‡ין מכירים בערכה.  ְלַמַענ ּתֹוָרָתְכ.  ַעֵשה  רחמיך. 
ְקֻדָּשָתְכ. המחולל˙. ְלַמַענ ֵיָחְלצּונ ְיִדיֶדיָכ, כ„י ˘י˘ר‡ל י„י„ך ינˆלו מהˆרו˙. 

,  וענה ‡ף לי ב˙פילה זו. הֹוִשיָעה ְיִמיְנָכ ַוַעֵנִני:    
ס‚ול‰ ˘ל‡ י˘כח ‡˙ ˘מו ליום ‰„ין: י‡מר ˜ו„ם "י‰יו לרˆון" פסו˜ מ˙נ"ך ‰מ˙חיל ב‡ו˙ 

‰ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מו, ומס˙יים ב‡ו˙ ‰‡חרונ‰ ˘ל ˘מו, ‡ו פסו˜ ˘˘מו מופיע בו.

‡מר˙י ב˙פיל˙י. ְוֶהְגיֹונ  יּו ְלָרצֹונ (תהילימ י"ט, ט"ו) יהיו לנח˙ רוח. ִאְמֵרי ִפי, מה̆  ¿‰ ƒיּו י ¿‰ ƒי

ים י„˜„˜ ב˙פיל‰ זו במיוח„ במילים ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰. ƒֲחנּונ ַּ̇
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, היה הווה ויהיה. צּוִרי בו ‡בטח בעוה"ז.  ִלִּבי ְלָפֶניָכ.     ול‡ הוˆ‡˙י בפי.  ְיהָֹוה יאהדונהי,   
ְוֹגַאִלי: ומו˘יעי בעוה"ב.

‰ ָשלֹומ ִּבְמרֹוָמיו. עו˘ה ˘לום בעליונים. הּוא ְבַרַחָמיו  ∆ׂ̆ ‰ עו… ∆ׂ̆ עו…
ַוַח0ָָדיו במי„˙ החס„ והרחמים. ַיַעֶשה ָשלֹומ ָעֵלינּו י˘כין ˘לום על הנמˆ‡ים פה. 
ְוַעל ָּכל ִיְשָרֵאל. ועל כלל י˘ר‡ל. ִויַנַחֵמנּו ְבִציֹונ וינחמנו בבניין בי˙ המ˜„˘. 
‡יננו ר‡ויים. ְּבַחֵּיינּו  ְוִיְבֶנה ְבַרַחָמיו ֶאת ְירּוָשָלִימ. ויבנה ‡˙ ירו˘לים ‡ע"פ̆ 

̇, כן יהי רˆון. ּוְבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב ונזכה ‡נחנו לר‡ו˙ בזה. ָאֵמנ ְוָאֵמנ: ‡מ
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פירוש זה מוקדש 

לעילוי נ˘מ˙ סבי מו‰ר"ר יוסף בן מו‰ר"ר ס‡לם ˘מן זˆ"ל
רב‰ ˘ל ‰רˆלי‰ ומרבני ‚ול˙ ˙ימן

ו˙למי„ו חביבו ˘ל מו‰ר"ר יחי‡ יˆח˜ ‰לוי זˆ"ל. 

וסב˙י ‰ˆ„˜˙ מר˙ ˘מע‰ ˘ו˘נ‰ ב˙ ר' יעי˘ נ„‡ף ע"‰.

וסבי מו‰ר"ר ˘לום (ס‡לם) בן מו‰ר"ר ס‡לם ˜ל‡זן זˆ"ל
ר‡˘ י˘יב˙ סוכ˙ ˘לום ירו˘לים.

וסב˙י ‰ˆ„˜˙ מר˙ נעמ‰ (נעמי) ב˙ ר' סלימ‡ן ע"‰.

וסב ‡˘˙י מו‰ר"ר ‡בר‰ם ב"ר ˘לום ˆ„ו˜ זˆ"ל
רב‰ ˘ל ע„˙ ‰˙ימנים ב‡יזור חיפ‰ ו‰ˆפון.

ו‡˘˙ו ‰ˆ„˜˙ מר˙ י‰ו„י˙ ב˙ רבי יוסף ע"‰.

וסב ‡˘˙י ‰"‰ ˙מים וי˘ר „רך ויר‡ ‡לו˜ים
ר' ˘לום בן ‰ר‰"ˆ י‰ו„‰ עמר ז"ל
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