
"כולם פושטים יד שלום, סולחים ומוחלים איש לרעהו ובלב טהור מלא אהבה מתכנסים לבית הכנסת, 
הורסים כל המחיצות המבדילות בין אחים ומתפללים וכאילו אומרים בזה: אב אחד בראנו, אל אחד 
לכולנו. ויחד נלכה בדרכיו. מה הוא סולח ומוחל; מה הוא מעביר על מדותיו; מה הוא טוב ומטיב לכל 
בריותיו – אף אנו נסלח ונמחל, סליחה וכפרה לכל! ובסליחתנו זו לאחרים אנו מטהרים את נפשנו 

ומשיבים אותה על מנוחתה ושלוותה"
)הראשל"צ הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל(.

יום כיפור: כל נדרי, תפילת  וחותמות את  מחזור זה שלפניכם כולל בתוכו את התפילות הפותחות 
ערבית ותפילת נעילה. הוא נועד לפתוח צוהר לתפילות אלו שבהן מתכנסים מתפללים רבים אל בית 
הכנסת. בין שיטי התפילה מצויים מבואות לסדר התפילה האמורים לתת לכם, המתפללים, חוויה שיש 

בה פתיחת הלב ליום זה שכולו לב טהור מלא אהבה.

"ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו"

גמר חתימה טובה!

נוסח עדות המזרח

כתיבה: הרב הראל מקייס | ייעוץ: הרב אייל ורד | עריכה לשונית: שמואל מרצבך | עיצוב: 

מחזור ליום כיפור
לימי הקורונה

תחת כיפת השמיים
תפילות  חג  משותפות

לע"נ ד"ר אריה )ליאון( קרוניץ ז"ל
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ושוב היום הזה הגיע. יום אחד בשנה שבו מרוץ החיים נעצר מלכת. כולם 
השרת  כמלאכי  בטלית  עטופים  אבא,  בית  של  הכנסת  לבית  מתכנסים 
וממתינים לרגע שבו מרוצת החיים תַפנה את מקומה לאווירת היום הקדוש 

ביותר – ליום הכיפורים. 

ניתן. הקהל כולו מתחיל בשירת "לך אלי תשוקתי" בנעימה עתיקת  האות 
יומין העוברת מדור לדור. כך כתב הרב חיים סבתו על מה שחש גיבור סיפורו 

עזרא סימן־טוב, איש ירושלים, ברגעים אלו:

נראה  היה  זכרון החטא  ופיוס מתפשטת אז בעולם. אף  רוח טהרה  "איזה 
וכשהיה  כולו.  העולם  כלפי  אהבה  ונתמלא  שעה,  אותה  ממנו  נמוג  כאילו 
יושב בבית הכנסת 'זהרי חמה' קודם 'כל נדרי' עם כל הקהל עטופי טליתות 
ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי,  'ְלָך  לבנות ושומע את חכם אליהו רפול המכוון פותח בפיוט 
ְּבָך ֶחְׁשִקי ְוַאֲהָבִתי. ְלָך ִלִּבי ְוִכְליוַתי, ְלָך רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי', הרגיש שליבו מתמלא 
שבפיוט  האחרונות  לשורות  רפול  חכם  וכשהגיע  ואהבה.  גדולה  תשוקה 
ְמִחָּצִתי'  ֶאת  ָּנא  ְּתָנה  ְּכָנֶפיָך,  ֵצל  ְוַתַחת  ְוֻסָּכִתי.  ִסְתִרי  ְיִהי  ְלָפֶניָך.  ָּגנּוז  'ְואור 
עליו.  ושורה  הבית  מפינות  באה  טהרה  רוח  כאילו  ונרעש  נרגש  כולו  היה 
פעם אחת באותה שעה עלתה בליבו מחשבה, הלוואי וכשיבוא יומו וֵיצא מן 
חיים סבתו, כעפעפי שחר, )הרב  ובנעימה הזאת"  יצא   העולם, בפיוט הזה 

ספרי עליית הגג וידיעות ספרים, 2005(.

פיוט "לך אלי תשוקתי" לרבי אברהם אבן־עזרא

ברכת הרב דוד סתיו
יו"ר ארגון רבני צהר

"אבינו מלכנו מנע מֵגפה מנחלתך".
את המשפט הזה נאמר במהלך יום הכיפורים לפחות חמש 
מאות  אותו  אמרנו  השנים  שבמשך  להניח  סביר  פעמים. 

פעמים, אבל ספק אם ידענו כמה המגפה הזו קרובה אלינו.

השנה אנו אומרים את המילים הללו בחרדת קודש ובכוונה 
הפשוטה־ביותר. אנא הסר מעלינו את המגפה הנוראה שכבר 
כילתה מאות אלפים של בני אדם ושיבשה את חייהם של בני 

כל המין האנושי.

בעבר, היה המנהג שבעת צרה יוצאת הקהילה לרחובה של 
אינה  זו  לומר:  כמו־רוצים  הפתוח.  במרחב  ומתפללת  עיר 
זעקה פרטית של קבוצה אחת. העולם כולו משווע לישועה 
ורפואה. השנה אנו עושים כן בעל־כורחנו. כבר כמה חודשים 
נערכות  והתפילות  שבתי הכנסת מושבתים כמעט לחלוטין 

בחצרות ובמרפסות.

והנה יום הכיפורים מגיע והגעגועים מציפים את כולנו.

בית  של  המיוחדת  החוויה  את  להעתיק  כדי  הכול  נעשה 
התפילה והרינה למרחב הציבורי.

והארגון  סטון  תורה  אור   - יחד  עם  בשיתוף  צהר  רבני  ארגון 
העולמי של בתי הכנסת פונה למנייני החצרות והרחובות להזמין 

את הצבור כולו להיות שותף בתפילותינו.

בקול  המבקש  אחד  כעם  נתלכד  שבה  היפה  שעתנו  זו  תהא 
צלול "מנע מגפה מנחלתך" ויתקבלו תפילותינו ברצון.

כתיבה חתימה טובה!

ְלָך ִלִּבי ְוִכְליֹוַתי. ְלָך רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי: ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי. ְּבָך ֶחְׁשִקי ְוַאֲהָבִתי: 

ְלָך ַעְצִמי ְלָך ָדִמי. ְועֹוִרי ִעם ְּגִוָּיִתי: ְלָך ָיַדי ְלָך ַרְגַלי. ּוִמָּמְך ִהיא ְתכּוָנִתי: 

ְלָך רּוִחי ְלָך ּכִֹחי. ּוִמְבָטִחי ְוִתְקָוִתי: ְלָך ֵעיַני ְוַרְעיֹוַני. ְוצּוָרִתי ְוַתְבִניִתי:  

ְלָך ָיִחיד ְּבִלי ֵׁשִני. ְלָך ּתֹוֶדה ְיִחיָדִתי: ְלָך ִלִּבי ְוַדם ֶחְלִּבי. ְּכֶׂשה ַאְקִריב ְועֹוָלִתי: 

ְלָך ֶעְזָרה ְּבֵעת ָצָרה. ֱהֵיה ֶעְזִרי ְּבָצָרִתי: ְלָך ַמְלכּות ְלָך ֵּגאּות. ְלָך ֵּתאֹות ְּתִהָּלִתי: 

ְלָך ִׂשְבִרי ְרָפא ִׁשְבִרי. ְוֶאת ִציִרי ּוַמָּכִתי: ְלָך אֹוִחיל ְּבֵעת ָאִחיל. ַּכּיֹוֵלָדה ְבַאְנָחִתי: 

ְלָך ֶנַצח ְּבָך ֶאְבָטח. ְוַאָּתה הּוא ֱאָילּוִתי: ְלָך ֶאֱהֶמה ְוֹלא ֶאְדֶמה. ֲעֵדי ָתִאיר ֲאֵפָלִתי: 

ְלָך ֲאִני ְּבעֹוִדי ַחי. ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי: ְלָך ֶאְזַעק ְּבָך ֶאְדַּבק. ֲעֵדי ׁשּוִבי ְלַאְדָמִתי: 

ְלָך ִיְׁשִעי ְסַלח ִרְׁשִעי. ְוֶאת ִּפְׁשִעי ְוַאְׁשָמִתי: ְלָך אֹוֶדה ְוֶאְתַוֶּדה. ֲעֵלי ֶחְטִאי ְוִרְׁשָעִתי: 

ְלָך ֶאְבֶּכה ְּבֵלב ִנְדֶּכה. ְּברֹב ִׂשיִחי ְותּוָגִתי: ְלָך ֶאַּכף ְוֶאְפרֹׂש ַּכף. ְׁשַמע ָנא ֶאת ְּתִחָּנִתי: 

ְוָגדֹול ִמְּנׂשוא ֶחְטִאי. ְוָגְדָלה ַיד ְמׁשּוָבִתי: ְלָך ֶחֶסד ְלָך ֶחְמָלה. ֲחמֹול ַעל ָּכל ְּתָלאֹוִתי: 

בשילוב קטעים מתוך:
כעפעפי שחר מאת חיים סבתו, ספרי עליית הגג וידיעות ספרים, 2005

אתר "חכימא"
אתר הפיוט והתפילה מבית סנונית
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ְואֹוי ָעַלי ְוָהּה ִלי. ִאם ְּתִדיֵנִני ְּכִרְׁשָעִתי: ְוָלֵכן ָּגְדלּו ִציַרי. ְוָקַצְרִּתי ְזִריָעִתי:  

ְיָעָצִני ּוִפָּתִני. ְּבמֹוֵעצֹות ְלָרָעִתי: ְוִיְצִרי צֹוְרִרי ָּתִמיד. ְּכמֹו ָׂשָטן ְלֻעָּמִתי: 

ְוֵעת ַיֲעלּו ֲעֵלי ִלִּבי. ֲעוֹנֹוַתי ְּבִמָּטִתי: ְוָעָליו ֹלא ֲעֵלי ִּבְלּתֹו. ֲחָמִסי ִעם ְּתלּוָנִתי: 

ְוֶאְרַּגז ֵעת ֱאִהי זֹוֵכר. ְלָפֶניָך ְמֻעָּוִתי: ְמאֹד ֶאְפָחד ְוַגם ֶאְרָעד. ְמאֹד ִיְגַּדל ְמהּוָמִתי: 

ְּביֹום ִּבי ַיֲעֶנה ַּכְחִׁשי. ְואַֹכל ִמְּפִרי ָדִתי: ְוֶאֱעמד ֶנְגְּדָך ֵערֹום. ּוַמה ִּתְהֶיה ְּתׁשּוָבִתי: 

ְוִׁשְמָעְך ֵעת ְׁשַמְעִּתיהּו. ְמאֹד ַזְעִּתי ְוָיֵראִתי: ְוָיבֹאּו ְיֵמי ִׁשּלּום. ְוִתְקַרב ֵעת ְּפֻקָּדִתי: 

ְוֵאיְך ֶחְׁשּבֹון ְלָך ֶאֵּתן. ְוֵאיְך ֶאְצַּדק ְּבַטֲעָנִתי: ּוִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָך. ּוִמי ִיְהֶיה ְתמּוָרִתי: 

מכאן מתחיל הווידוי

ְוָגַזְלִּתי ְוָגַנְבִּתי. ֲהֵרעֹוִתי ְוִהְרַׁשְעִּתי: ְוָאַׁשְמִּתי ְוָאַרְבִּתי. ּוָבַגְדִּתי ּוָבִזיִתי:  

ְוָטִעיִתי ְוָיַעְצִּתי. ְוִכַּזְבִּתי ְוָכַפְרִּתי: ְוַגם ַזְדִּתי ְוָחַמְסִּתי. ְוָחָטאִתי ְוֶהֱחֵטאִתי: 

ְוִנַאְצִּתי ְוִנַאְפִּתי. ְוָסַרְרִּתי ְוָסַרְחִּתי: ְולֹוַצְצִּתי ְוַגם ַלְצִּתי. ּוָמַרְדִּתי ּוָמִריִתי: 

ְוָצַרְרִּתי ְוִצַעְרִּתי. ְוִקַּלְלִּתי ְוִקְלַקְלִּתי: ְוָעִויִתי ְוֶהֱעֵויִתי. ּוָפַׁשְעִּתי ּוָפַגְמִּתי:  

ְוַסְרִּתי ִמְּדָרֶכיָך. ְוִכַּסְתִני ְּכִלָּמִתי: ְוָרַׁשְעִּתי ְוִׁשַחְתִּתי. ְוִתַעְבִּתי ְוָתִעיִתי: 

ְוִכַחְׁשִּתי ּוָמַעְלִּתי. ְוָעַׁשְקִּתי ְוַרּצֹוִתי: ְוִהְגַּדְלִּתי ֲעׂשֹות ֶרַׁשע. ְוֶהֱחַזְקִּתי ְּבִרְׁשָעִתי: 

ְוָאַׁשְמִּתי ְּבַיְלדּוִתי. ּוָבַגְדִּתי ְּבִזְקָנִתי: ְוָחָטאִתי ְּבֵראִׁשיִתי. ְוָרַׁשְעִּתי ְּבַאֲחִריִתי: 

ְוָעַזְבִּתי ְרצֹוֶנָך. ְוָהַלְכִּתי ְּבַתֲאָוִתי: ּוָבַחְלִּתי ְּבתֹוָרָתְך. ּוָבַחְרִּתי ְּבתֹוָרִתי: 

ְוִהְרֵּביִתי ְלהֹוִסיף ֵחְטא. ֲעֵלי ִרְׁשִעי ְוחֹוָבִתי: ְוִהְׁשַלְמִּתי ְרצֹון ִיְצִרי. ְוֹלא ַבְנִּתי ְלַאֲחִריִתי: 

ְוֵאין ִלי ִּבְלְּתָך ָמנֹוס. ּוִמָּמְך ִהיא ְסִליָחִתי: ְוָלֵכן ִּכְּסָתה ָפַני. ְּכִלָּמִתי ְוַגם ָּבְׁשִּתי:  

ְוִאם ָּתִביא ְבִמְׁשָּפט ַעְבְּדָך ַמה ִהיא ְגבּוָרִתי: ּומֹוֵחל ִּבְלְּתָך ַאִין. ּוֵמִאָּתְך ְמִחיָלִתי:  

ְּכַקׁש ִנָּדף ְמאֹד ֶנְהָּדף. ְוֵאיְך ִּתְזּכֹר ְמׁשּוָגִתי: ּוַמה ֲאִני ּוַמה ַחָּיי. ּוַמה ּכִֹחי ְוָעְצָמִתי: 

ְרצֹוָנְך ֶאְׁשֲאָלה ָתִמיד. ְלַמְלאֹות ֶאת ְׁשֵאָלִתי: ְוֶנֱאַלְמִּתי ְוִנְכַלְמִּתי. ְוִכַּסְתִני ְּכִלָּמִתי: 

ְוַהֵּבט רֹוב ְּתָלאֹוַתי. ְוַדּלּוִתי ְּבָגלּוִתי: ְוֶהֶרב ַּכְּבֵסִני. ֵמֲעוֹנֹוַתי ְוַחָּטאִתי:  

ֲערוב ַעְבָּדְך ְלטוָבה ַּגם. ֱאמור ָנא ַּדי ְלָצָרִתי: ְוַאל ָנא ַּתְעֵלם ָאְזָנְך. ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי: 

ְויֹום ָנְפִלי ְּבַפח מוְקִׁשי. ְסמוְך ָנא ֶאת ְנִפיָלִתי: ְוַהְרֵאִני ְתׁשּוָעָתְך. ְּבֶטֶרם יֹום ְּתמּוָתִתי: 

ֲעֵׂשה ִעִּמי ְלטוָבה אות. ְוקּוָמה ָּנא ְלֶעְזָרִתי: ְוַלֲעָנה ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי. ֲעֵדי ַקְצִּתי ְבַחָּיִתי: 

ְוגוָרִלי ּוַמְהָלִלי. ְוָכל ִּגיִלי ְוִׂשְמָחִתי: ֲהִכי ַאָּתה ְמַנת ֶחְלִקי. ְוִרָּנִתי ְוטוָבִתי: 

ּוַמְרּגוִעי ְוַׁשְעׁשּוִעי. ְמנּוָחִתי ְוַׁשְלָוִתי: ְׂשׂשון ִלִּבי ְואור ֵעיַני. ּוָמֻעִּזי ְוֶחְמָּדִתי: 

ֲהִׁשיֵבִני ְוָאׁשּוָבה. ְוִתְרֶצה ֶאת ְּתׁשּוָבִתי: ֲהִביֵנִני ֲעבוָדְתָך. ְוָלְך ִּתְהֶיה ֲעבוָדִתי: 

ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי. ְוַתֲעֶנה ֶאת ֲעִתיָרִתי: ְוהוֵרִני ְדָרֶכיָך. ְוַיֵּׁשר ֶאת ְנִתיָבִתי:  

ֲאַנֵּסְך ֶאת ְּדָמַעי ָלְך. ְמֵחה ֶחְטִאי ְבִדְמָעִתי: ְּבָכל ִלִּבי ְּדַרְׁשִּתיָך. ֲעֵנִני ָיּה ְּדִריָׁשִתי: 

ֱאסוף ָנא ֶאת ֲעונוַתי. ְּבַחְסָּדְך יֹום ֲאִסיָפִתי: ְוַנְפִׁשי ָאְמָרה ֶחְלִקי. ה' ִהיא ְוַנֲחָלִתי: 

ְוִעם עוֵׂשי ְרצוֶנָך. ְּתָנה ְׂשַכר ְּפֻעָּלִתי: ְויֹום ֶלְכִּתי ְלָפֶניָך. ְרֵצה ָנא ֶאת ֲהִליָכִתי: 

ְוָׁשלום ּבוֲאָך יאְמרּו. ְּבקֹול ֶאָחד ְּבִביָאִתי: ְוִתְׁשַלח ַמְלֲאֵכי ַהֵחן. ְוֵיְצאּו ָנא ְלֻעָּמִתי: 

ְוֶאְתַעֵּדן ְּבאֹוֶרָך. ְוִׂשים ָּכבֹוד ְמנּוָחִתי: ְיִביאּוִני ְלַגן ֶעְדָנְך. ְוָׁשם ִּתְהֶיה ְיִׁשיָבִתי: 

ְוַתַחת ֵצל ְּכָנֶפיָך. ְּתָנה ָּנא ֶאת ְמִחָּצִתי: ְואֹור ָּגנּוז ְלָפֶניָך. ְיִהי ִסְתִרי ְוֻסָּכִתי:  

פיוט "שמע קולי" המיוחס לרב האי גאון

ְׁשַמע קֹוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְּבקֹולֹות. ְוָהֵאל ַהְמַקֵּבל ַהְּתִפּלֹות:

ְוָהעֹוֶׂשה ְּבִלי ֵחֶקר ְּגדֹולֹות. ְוִנְפָלאֹות ְוַהּנֹוָרא ֲעִלילֹות:

ְוֶהָחָכם ְוַהַּקָּים ְלעֹוָלם. ְוַהִּגּבֹור ֲעֵלי ָכל ַהְיכֹולֹות:

ְוָהַרחּום ְוַהַחּנּון ְוַהּטֹוב. ְוֶהָחִסיד ְוַהַּמְרֶּבה ְמִחילֹות:

ֲאֶׁשר ָעָנה ְלַאְבָרָהם ְוִיְצָחק. ְוִיְׂשָרֵאל ְלַמְּלאֹות ָּכל ְׁשֵאלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְּבֵבית ֶּכֶלא ְליֹוֵסף. ּוִמּבור ֶהֱעָלהּו ַלְּגֻדּלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְבִמְצַרִים ְלַעּמֹו. ְוהֹוִציָאם ְלֵחרּות ִמְּסָבלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ַּבָּים ַוַּיֲעִביֵרם. ְוִטַּבע אֹוְיֵביֶהם ַּבְּמצּולֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְבַהר ִסיַני ְלמֶׁשה. ּוִבַּשְרּתֹו ְבטּוְבָך ַּבְּגאּולֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְלַאֲהרן ַּבְּקטֶֹרת. ְוַגם ִּפיְנָחס ֲעִניתֹו ַּבְּפִלילֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְיהֹוֻׁשַע ְוֵעִלי. ְוַגם ַחָּנה ְּבִהְתַחְּנָנּה ְּבִמּלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְׁשמּוֵאל ַּבְּתׁשּועֹות. ְוָהעֹוֶנה ֲעֵלי ַמְׁשֵּבר ְלַחּלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְׁשֹלמה ַרב ְׁשלֹומֹות. ְוַגם ָּדִוד ֲאֶׁשר ָׁשר ָלְך ְּבַמֲעלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְלֵאִלָּיהּו ַּבַּכְרֶמל. ְוֵאׁש ָיְרָדה ְוָאְכָלה ַמֲאָכלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְבֶיַׁשע ֶלֱאִליָׁשע. ְוִחְזִקָּיה ֲעִניתֹו ַּבְּתָעלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְבֵלב ַהָּים ְליֹוָנה. ְוהֹוֵצאתֹו ְלאֹורֹות ֵמֲאֵפלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ֲחַנְנָיה ַוֲעַזְרָיה. ּוִמיָׁשֵאל ְּבִהָּצלֹות ְלַהְפלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְלָדִנֵּיאל ְּבַרֲחָמיו. ּוַמְלָאְך ִחְּלָצהּו ִמְּׁשָחלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר. ְוָהַפְכָּת ְיגֹונֹוָתם ְלִגילֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְּבמֹו ֵעֶזר ְלֶעְזָרא. ְוַחְׁשמֹוִנים ֲעִניָתם ַּבֲחָילֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְּבתֹוְך ַמְעָּגל ְלחֹוִני. ְּבֵעת ִנְׁשַּבע ְּבִׁשְמָך ַרב ְּפֻעּלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְלָכל ַצִּדיק ְוָחִסיד. ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבָכל ּדֹור ַּבְּקִהּלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ֳאִנּיֹות ָים ְּבַסֲערֹות. ְוָהעֹוֶנה ְלִמְתַעֶּנה ְּבַמְחלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְלהֹוְלִכים ַּבְיִׁשימֹון. ְוָהעֹוֶנה ֲאִסיִרים ַּבְּכָבלֹות:

ְוָהעֹוֶנה ְלָכל צֹוֵעק ְוקֹוֵרא. ְוָכל ָּבִאים ְלָפֶניָך ְלַחּלֹות:

ֲעֵנה ָעִני ְׁשַפל ָּכל ַהְּׁשָפִלים. ְוָׂשא ֶחְטאֹו ְמַקֵּבל ַהְּתִפּלֹות:

ְוַהֲאֵרְך ָנא ְּבַרֲחֶמיָך ְׁשנֹוָתיו. ְוַצֵּוה ָּכל ְׁשֵאלֹוָתיו ְלַמְּלאֹות:

ְוַתְחׁשֹב ָּכל ְּתִפּלֹוָתיו ְקטֶרת. ְלָפֶניָך ְּכָקְרָּבנֹות ְועֹולֹות:

ְוָהֵאל ַהְמַקֵּבל ַהְּתִפּלֹות ְׁשַמע קֹוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְּבקֹולֹות:

המילה "נודר!" נשמעת לאחרונה פעמים רבות; אולי רבות מדי. אך האם אנו 
מייחסים משמעות למילים שאנו מוציאים מפינו? מספרים על רבי כלפון משה 
הכהן מג'רבה, ששמע פעם את נכדו מקלל את התרנגול שהתרוצץ בחצר וגער 
בו. "אבל סבא זה רק תרנגול!" השיב הנכד, "הוא לא מבין מה שאני אומר...". 
"הבעיה איננה התרנגול," השיב החכם הג'רבאי, "אלא המילים הקשות שאנו 

מתרגלים לומר, שנכנסות לנו לתוך הלב ופוצעות אותו...".
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כמה עוצמה טמונה במילים היוצאות מפינו! כמה כוח יש בהן! בדיבורו, יכול 
האדם לבנות עולם ומלואו או חלילה להרוס עולם ומלואו. ייתכן שבמהלך 
השנה שחלפה שכחנו את כוחן של מילים, נשבענו או נדרנו – היכן שהיה 
צריך ואולי גם היכן שלא. אך תחושת האחריות הכבדה הזו מלווה אותנו 
יום יום לאורך השנה ואינה מרפה מאיתנו. על יום זה שבו ספרי הזיכרונות 
אדם  של  פנקסו  מקומות  "בשלשה  חז"ל:  אמרו  כבר  נפתחים  כולנו  של 
ח(.  סימן  וישלח,  תנחומא, פרשת  )מדרש  ואינו משלם"  והנודר  נפתחת... 
ליום הכיפורים אנו רוצים להיכנס נקיים. כלוח נקי – ללא התחייבויות, נדרים 

או שבועות. אנו רוצים להתחיל מחדש.

בשעה זו, של אמירת "כל נדרי", נעמוד כולנו בפני ישיבה של מעלה וישיבה 
של מטה, ונאמר בפניהן:

ִנְדָרָנא, ָלא ִנְדֵרי.

ּוְׁשבּוָעָנא, ָלא ְׁשבּוֵעי.

ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

פותחים את ההיכל ואומרים:

ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִהים. ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו: ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאלִהים ֲאדָני ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשיָך:

ְיִהי ה' ֱאלֵהינּו ִעָּמנּו ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ֲאבֵתינּו. ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיְּטֵׁשנּו: הוִׁשיָעה ֶאת ַעֶּמָך, ּוָבֵרְך ֶאת ַנֲחָלֶתָך. 

ּוְרֵעם ְוַנְּשֵאם ַעד ָהעוָלם: ַוְיִהי ִּבְנסַע ָהָארן ַוּיאֶמר מֶׁשה. קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו אְיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניָך: קּוָמה 

ה' ִלְמנּוָחֶתָך. ַאָּתה ַוֲארון ֻעֶּזָך: ּכֲהֶניָך ִיְלְּבׁשּו ֶצֶדק. ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו: ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדָך. ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך:

מוציאים את ספרי התורה, כדי לצרף את זכות ספר התורה עמנו בשעה זו. החזן או מי שנושא 
את ספר התורה אומר:

ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה. ּוִביִׁשיָבה ֶׁשל ַמָּטה. ַעל ַּדַעת ַהָּמקום ָּברּוְך הּוא. ְוַעל ַּדַעת ַהָּקָהל 

ַהָּקדוׁש ַהֶּזה. ֲאַנְחנּו ַמִּתיִרין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ָהֲעַבְרָיִנין: 

ָּכל ִנְדֵרי. ֶוֱאָסֵרי. ּוְׁשבּוֵעי. ְוִנּדּוֵיי. ַוֲחָרֵמי. ְוקּוָנֵמי. ְוקּוָנֵחי. ְוקּוָנֵסי. ִּדי ְנַדְרָנא. ְוִדי ִנְנַּדר. ְוִדי 

ְוִדי ֲאָסְרָנא ַעל  ְוִדי ַנֲחִרים.  ְוִדי ֲחַרְמָנא.  ְנַנֵּדי.  ְוִדי  ְוִדי ַנֵּדיָנא.  ְוִדי ִנְׁשְּתַבע.  ִאְׁשְּתַבְעָנא. 

ַנְפָׁשָתָנא. ְוִדי ֶנְאַסר. ִמּיום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָעַבר ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה ֶׁשָּבא ָעֵלינּו ְלָׁשלום. 

ּוִמּיום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָּיבא ָעֵלינּו ְלָׁשלום. ִנְדָרָנא לא ִנְדֵרי. ּוְׁשבּוָעָנא 

ָלא ְׁשבּוֵעי. ְוִנּדּוָיָנא ָלא ִנּדּוֵיי. ַוֲחָרָמָנא ָלא ֲחָרֵמי. ֶוֱאָסָרָנא ָלא ֱאָסֵרי.

ְוִנְסַלח  ַקָּיִמין.  ְוָלא  ִּדי ְיהון ְׁשִביִתין ּוְׁשִביִקין. ָלא ְׁשִריִרין  ַרֲעָוא  ְיֵהא  ֻּכְּלהון ִאְתָחַרְטָנא ְבהון. 

ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתוָכם, ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה:

כדי לחזק את תוקפה של התרת הנדרים, כופלים כל נדרי שלוש פעמים: מהמילים "כל נדרי" 
ועד "בשגגה".

בחלק מקהילות צפון אפריקה נוהגים להוסיף גם התרה זו:

שרוי לנו, מחול לנו, מותר לנו. מחול לנו ולכם, שרוי לנו ולכם, מותר לנו ולכם.
שרוי לנו ולכם ולכל ישראל, מחול לנו ולכם ולכל ישראל, מותר לנו ולכם ולכל ישראל.

שרוי לנו ולכם ולכל ישראל מפי בית-דין של מטה, ומחול לנו ומותר לנו ולכם ולכל ישראל מפי בית דין של מעלה.

בסיום "כל נדרי", הנושא את ספר התורה אומר פעמיים את פסוק הבא והקהל חוזר אחריו:

אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק, ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה:
כאשר אדם קונה בגדים חדשים, כאשר מזדמן לפניו פרי חדש, כאשר הוא 
שומע בשורה טובה – עליו לברך "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!". אך 
ביום זה שבו אנו מתענים ומזכירים את עוונותינו שוב ושוב, מה הטעם לברך 

בו "שהחיינו"? 

משול הדבר לבית שבו התקלקלה מכונת הכביסה והבגדים המטונפים הולכים 
מייגע  מעייף,  היה  המכונה  את  ותיקן  הטכנאי  הגיע  שבו  היום  ומצטברים. 
ומתיש: בני הבית נאלצו להקדיש את כל זמנם לכיבוס הבגדים שהצטברו. 
יחד עם זאת, האם יש שמחה גדולה יותר מאשר שמחתם על שזכו להגיע 
כבעבר?  נקיים  להיות  שבים  והבגדים  נעלמים  הכתמים  כל  שבו  זה  לזמן 
ומהמשל לנמשל. יום הכיפורים הוא היום שבו אנו זוכים לנקות את נפשנו 
מכל חטא ועוון שדבקו בנו במהלך השנה. האין ראוי שנברך בו על שהגיענו 

לזמן זה? ודאי ראוי הוא, ואולי אף אין ראוי ממנו!

המברך אומר: ִּבְרׁשּות מוַרי ְוַרּבוַתי!. הקהל עונה: ָׁשַמִים! )כלומר: ברשות שמיים( ָּברּוְך ַאָּתה 

ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה: ועונים "אמן".

אחר כך החזן מברך את הקהל:

ִמי ֶׁשֵּבַרךְ ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ּומֶׁשה ְוַאֲהרן ְוָדִוד ּוְׁשלמה. ְוָכל ַהְּקִהּלות ַהְּקדוׁשות ְוַהְּטהורות. 

הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהָּקדוׁש ַהֶּזה. ְּגדוִלים ּוְקַטִּנים. ֵהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוַתְלִמיֵדיֶהם. ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם. 

ָצָרה  ִמָּכל  ְוִתְׁשֵּתְזבּון  ִּתְתָּפְרקּון  ְצלוְתכון.  ְּבַקל  ְוִיְׁשַמע  ַיְתכון.  ִויַזֶּכה  ַיְתכון.  ְיָבֵרְך  הּוא  ְדָעְלָמא  ַמְלָּכא 

ַאֲהָבה  ֵּביֵניֶכם  ְוִיַּטע  ֲעֵליֶכם.  ְׁשלומו  ֻסַּכת  ְוִיְפרוׂש  ַּבַעְדֶכם.  ְוָיֵגן  ְּבַסַעְדֶכם.  ַּדידָוד  ֵמיְמָרא  ִויֵהא  ְוַעְקָּתא. 

ְוַאְחָוה. ָׁשלום ְוֵריעּות. ִויַסֵּלק ִׂשְנַאת ִחָּנם ִמֵּביֵניֶכם. ְוִיְׁשּבור עול ַהּגוִים ֵמַעל ַצָּואֵריֶכם. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא 

ֶׁשָּכתּוב: ה' ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים. ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם ָהֵאל 

ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן:

בקהילות רבות נהגו בשעת רצון זו גם לעשות "מי שברך" לחולים ולהבדיל "אשכבה" לנפטרים. 

תפילה לשלום המדינה
ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, צּור ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ָּבֵרְך ֵאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו. 

ִיְרֵאי  ַחִּיל,  ַאְנֵׁשי  ְּברֹאָׁשּה  ַהֲעֵמד  ְׁשלֹוֶמָך,  ֻסַּכת  ָעֶליָה  ּוְפרֹׂש  ַחְסֶּדָך  ְּבֶאְבַרת  ָעֶלָיה  ָהֵגן 

ים, ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשֹוְנֵאי ֶבַצע ּוְׁשַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך ֲאֵליֶהם ְוַתְּקֵנם ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפנֶיָך.  ֱאלקִֹ

ְוָנַתָּת  ִניָּצחֹון ְּתַעְּטֵרם,  ַוֲעֶטֶרת  ינּו ְיׁשּוָעה  ְוַהְנִחיֵלם ֱאלקֵֹ ְמִגֵּני ֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו,  ְיֵדי  ַחֵזּק ֶאת 

ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ְליֹוְׁשֶביָה. ְוֶאת ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְּפָקד ָנא ְּבָכל ַאְרצֹות 

ְּפזּוֵריֶהם, ְותֹוִליֵכם ְמֵהַרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָׁשַלִים ִמְׁשַּכן ְׁשֶמָך, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת 

יָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך: ֶוֱהִביֲאָך  מֶֹׁשה ַעְבֶּדך: ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ד' ֱאלקֶֹ

יָך: ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו  יָך ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבתֶֹ יָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבתֶֹ ד' ֱאלקֶֹ

ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך, ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי תֹוָרֶתָך, ּוְׁשַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶּבן ָּדִוד ְמִׁשיַח 

ִצְדֶקָך, ִלְפדֹות ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעֶתָך. הֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶזָּך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ַאְרֶצָך, ְויֹאַמר 

י ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלה, ָאֵמן ֶסָלה ּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו: ד' ֱאלקֵֹ
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תפילה לשלום חיילי צה"ל
ְלִיְׂשָרֵאל  ֲהַגָּנה  ְצָבא  ַחָּיֵלי  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשֵּבַרְך  ִמי 

ַהָּים  ּוִמן  ִמְצַרִים  ִמְדַּבר  ְוַעד  ַהְּלָבנֹון  ִמְּגבּול  ֱאֹלֵהינּו  ְוָעֵרי  ַאְרֵצנּו  ִמְׁשַמר  ַעל  ָהעֹוְמִדים 

ִנָּגִפים  ָעֵלינּו  ַהָּקִמים  ִיֵּתן ה' ֶאת אֹוְיֵבינּו  ּוַבָּים.  ָּבֲאִויר  ַּבַּיָּבָׁשה  ָהֲעָרָבה  ַהָּגדֹול ַעד ְלבֹוא 

ִלְפֵניֶהם. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשמֹר ְוַיִּציל ֶאת ַחָיֵלינּו ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמָּכל ֶנַגע ּוַמְחָלה 

ְּבֶכֶתר  ִויַעְטֵרם  ַּתְחֵּתיֶהם  ׂשֹוְנֵאינּו  ַיְדֵּבר  ְיֵדיֶהם,  ַמֲעֵׂשה  ְּבָכל  ְוַהְצָלָחה  ְּבָרָכה  ְוִיְׁשַלח 

ְיׁשּוָעה ּוְבֲעֶטֶרת ִנָּצחֹון. ִויֻקַּים ָּבֶהם ַהָּכתּוב: ִּכי ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַההֵֹלְך ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם 

ִעם אְֹיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ְונֹאַמר ָאֵמן.

ה' ֶמֶלְך ה' ָמָלְך ה' ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעד. )ב' פעמים(

ִיְמלְך ה' ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה: )ב' פעמים(

מחזירים את ספר התורה למקומו, ובהליכה להיכל אומרים:

ִמְזמור ְלָדִוד. ָהבּו לה' ְּבֵני ֵאִלים. ָהבּו לה' ָּכבוד ָועז: ָהבּו לה' ְּכבוד ְׁשמו. ִהְׁשַּתֲחוּו לה' 

ְּבַהְדַרת קֶדׁש: קול ה' ַעל ַהָּמִים. ֵאל ַהָּכבוד ִהְרִעים. ה' ַעל ַמִים ַרִּבים: קול ה' ַּבּכַח. קול 

ְלָבנון  ֵעֶגל.  ְּכמו  ַוַּיְרִקיֵדם  ַהְּלָבנון:  ַאְרֵזי  ַוְיַׁשֵּבר ה' ֶאת  ֲאָרִזים.  ֶּבָהָדר: קול ה' ׁשֵבר  ה' 

ִמְדַּבר  ָיִחיל ה'  ִמְדָּבר.  ָיִחיל  ַלֲהבות ֵאׁש: קול ה'  ְרֵאִמים: קול ה' חֵצב  ֶבן  ְוִׂשְריון ְּכמו 

ַוֶּיֱחׂשף ְיָערות. ּוְבֵהיָכלו. ֻּכּלו אֵמר ָּכבוד: ה' ַלַּמּבּול ָיָׁשב.  ָקֵדׁש: קול ה' ְיחוֵלל ַאָּילות 

ַוֵּיֶׁשב ה' ֶמֶלְך ְלעוָלם: ה' עז ְלַעּמו ִיֵּתן. ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמו ַבָּׁשלום:

כשמכניסים את ספר התורה להיכל, אומר החזן:

ְוָהָדר ְלַמְלכּוָתְך:  ִיְּתנּו הֹוד  ְוָכל  -ָלׁשֹון  ִּכי ָכל  -ֶּפה  ַמֲאָוָיְך,  ׁשּוָבה ִלְמעֹוָנְך ּוְׁשכֹון ְּבֵבית 

ָיֵמ֖ינּו  ַחֵדּׁ֥ש  ָנׁשּ֔וָבה  וְוֽ ֵאֶל֙יָך֙  ה'  ֲהִשׁיֵב֨נּו  ל׃  ִיְשָׂרֵאֽ ַאְלֵפ֥י  ְבב֖וֹת  ִרֽ ה'  יֹאַמ֑ר ׁשּוָב֣ה  ּוְבֻנחֹ֖ה 

ֶדם׃ ְּכֶקֽ

קדיש "על ישראל"
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )עונים: אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. 
)עונים: אמן(  ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא 
ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵּשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 
ְּבִריְך הּוא. )עונים: אמן(  ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: 

אמן( 

ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהון. ְּדָעְסִקין ְּבאוַרְיָתא ַקִּדְׁשָּתא. ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל 
ָאָתר ְוָאָתר. ְיֵהא ָלָנא ּוְלהון ּוְלכון ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי. ִמן ֳקָדם ַמאֵרי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן.)עונים: אמן( 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל 
ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעֵלינּו. ְוַעל ָּכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

החזן פותח באמירת הפסוקים )ויש קהילות שלא נהגו לאומרם(:

ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפו. ְולא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתו: ה' הוִׁשיָעה. ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: 

החזן אומר חצי קדיש בנעימה מסורתית השמורה לימים הנוראים:
ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵניּה.  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה.  ְוַיְמִליְך  ִּכְרעּוֵתיּה.  ְבָרא  ִּדי  ְּבָעְלָמא  אמן(  )עונים:  ַרָּבא.  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחיּה. )עונים: אמן(  ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 
ְוִיְתַעֶּלה.  ְוִיְתַהָּדר.  ְוִיְתַנֵּשא.  ְוִיְתרוַמם.  ְוִיְתָּפַאר.  ְוִיְׁשַּתַּבח.  ִיְתָּבַרְך.  ָעְלַמָּיא  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא 
ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנָחָמָתא.  ִּתְׁשְּבָחָתא  ִׁשיָרָתא.  ִּבְרָכָתא.  ָּכל  ִמן  אמן(  ְלֵעיָּלא  )עונים:  הּוא.  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַהָּלל 

ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

החזן אומר: ָּבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבָרְך:

הקהל עונה: ָּברּוְך ה' ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד:

החזן חוזר: ָּברּוְך ה' ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד:

   קריאת שמע וברכותיה   
ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶׁשר ִּבְדָברו ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה. ּפוֵתַח ְׁשָעִרים 

ְּבִמְׁשְמרוֵתיֶהם  ַהּכוָכִבים.  ֶאת  ּוְמַסֵּדר  ַהְּזַמִּנים  ֶאת  ּוַמֲחִליף  ִעִּתים  ְמַׁשֶּנה  ִּבְתבּוָנה. 

ַהַּמֲעִביר  אור.  ִמְּפֵני  ְוחֶׁשְך  חֶׁשְך  ִמְּפֵני  אור  ּגוֵלל  ָוָלְיָלה.  יוָמם  ּבוֵרא  ִּכְרצונו.  ָּבָרִקיַע 

יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה. ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. ה' ְצָבאות ְׁשמו. ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהַּמֲעִריב 

ֲעָרִבים:

ִלַּמְדָּת.  אוָתנּו  ּוִמְׁשָּפִטים  ֻחִּקים  ּוִמְצות  ּתוָרה  ָאָהְבָּת.  ַעְּמָך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  עוָלם  ַאֲהַבת 

ַעל ֵּכן ה' ֱאלֵהינּו ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך ְוִנְׂשַמח ְוַנֲעלוז ְּבִדְבֵרי ַתְלמּוד ּתוָרֶתָך 

ָוָלְיָלה.  יוָמם  ֶנְהֶּגה  ּוָבֶהם  ָיֵמינּו.  ְואוֶרְך  ַחֵּיינּו  ֵהם  ִּכי  ָוֶעד.  ְלעוָלם  ְוֻחּקוֶתיָך  ּוִמְצוֶתיָך 

ְוַאֲהָבְתָך לא ָתסּור ִמֶּמּנּו ְלעוָלִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ה', אוֵהב ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל:

ביום כיפור נהגו לומר את המילים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בקול רם ולא בלחש.

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאלֵהינּו, ה' ֶאָחד:
ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד:

ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאלֶהיָך. ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶדָך: ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר 

ָאנִכי ְמַצְּוָך ַהּיום ַעל ְלָבֶבָך: ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם. ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך 

ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַׁשְרָּתם ְלאות ַעל ָיֶדָך. ְוָהיּו ְלטָטפת ֵּבין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזות 

ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך:
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ְוָהָיה ִאם ָׁשמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוַתי ֲאֶׁשר ָאנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיום. ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵהיֶכם 

ְוָאַסְפָּת  ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתו יוֶרה ּוַמְלקוׁש.  ּוְלָעְבדו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם: 

ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ְוָׂשָבְעָּת:  ְוָאַכְלָּת  ִלְבֶהְמֶּתָך.  ְּבָׂשְדָך  ֵעֶׂשב  ְוָנַתִּתי  ְוִיְצָהֶרָך:  ְוִתירְׁשָך  ְדָגֶנָך 

ה'  ַאף  ְוָחָרה  ָלֶהם:  ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם  ֲאֵחִרים  ֱאלִהים  ַוֲעַבְדֶּתם  ְוַסְרֶּתם  ְלַבְבֶכם.  ִיְפֶּתה  ֶּפן 

ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה. ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה 

ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאֶׁשר ה' נֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם. 

ְּבֵניֶכם  ֶאת  ְוִלַּמְדֶּתם אָתם  ֵעיֵניֶכם:  ֵּבין  ְלטוָטפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאות  ּוְקַׁשְרֶּתם אָתם 

ְמזּוזות  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ּוְבקּוֶמָך:  ּוְבָׁשְכְּבָך  ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם.  ְלַדֵּבר 

ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאבֵתיֶכם 

ָלֵתת ָלֶהם. ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ:

ַוּיאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי 

אתו  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ְּתֵכֶלת:  ְּפִתיל  ַהָּכָנף  ִציִצת  ַעל  ְוָנְתנּו  ְלדרָתם.  ִבְגֵדיֶהם 

ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצות ה' ַוֲעִׂשיֶתם אָתם. ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר 

ַאֶּתם זִנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוָתי. ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאלֵהיֶכם: ֲאִני 

ה' ֱאלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים. ֲאִני ה' ֱאלֵהיֶכם:

כל הקהל עונה: ֱאֶמת

החזן חוזר: ה' ֱאלֵהיֶכם ֱאֶמת:

ֶוֱאמּוָנה ָּכל זאת ְוַקָּים ָעֵלינּו. ִּכי הּוא ה' ֱאלֵהינּו ְוֵאין זּוָלתו. ַוֲאַנְחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמו. ַהּפוֵדנּו 

ִמַּיד ְמָלִכים. ַהּגֲאֵלנּו ַמְלֵּכנּו ִמַּכף ָּכל ָעִריִצים. ָהֵאל ַהִּנְפָרע ָלנּו ִמָּצֵרינּו. ַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול 

ָּבמות  ַעל  ַהַּמְדִריֵכנּו  ַרְגֵלנּו.  ַלּמוט  ָנַתן  ְולא  ַּבַחִּיים  ַנְפֵׁשנּו  ַהָּׂשם  ַנְפֵׁשנּו:  אוְיֵבי  ְלָכל 

ְּבַפְרעה. ְּבאותות  ְנָקָמה  ִנִּסים  ָלנּו  ַקְרֵננּו ַעל ָּכל ׂשוְנֵאינּו. ָהֵאל ָהעוֶׂשה  ַוָּיֶרם  אוְיֵבינּו. 

ּוְבמוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם. ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתו ָּכל ְּבכוֵרי ִמְצָרִים. ַוּיוִציא ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל 

ׂשוְנֵאיֶהם  ְוֶאת  רוְדֵפיֶהם  ְוֶאת  סּוף.  ַים  ִּגְזֵרי  ֵּבין  ָּבָניו  ַהַּמֲעִביר  עוָלם.  ְלֵחרּות  ִמּתוָכם 

ִּבְתהומות ִטַּבע.

ּוְבֵני  מֶׁשה  ֲעֵליֶהם.  ִקְּבלּו  ְבָרצון  ּוַמְלכּותו  ִלְׁשמו.  ְוהודּו  ִׁשְּבחּו  ְּגבּוָרתו  ֶאת  ָבִנים  ָראּו 

ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם. ִמי ָכמָכה ָּבֵאִלים ה' ִמי ָּכמָכה ֶנְאָּדר 

ַּבּקֶדׁש. נוָרא ְתִהּלת עֵׂשה ֶפֶלא: ַמְלכּוְתָך ה' ֱאלֵהינּו ָראּו ָבֶניָך ַעל ַהָּים ַיַחד ֻּכָּלם הודּו 

ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר ִּכי ָפָדה ה' ֶאת ַיֲעקב. ּוְגָאלו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו: 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

ֻסַּכת  ָעֵלינּו  ּוְפרוׂש  ּוְלָׁשלום,  טוִבים  ְלַחִּיים  ַמְלֵּכנּו  ְוַהֲעִמיֵדנּו  ְלָׁשלום,  ָאִבינּו  ַהְׁשִּכיֵבנּו 

ְׁשלוֶמָך ְוַתְּקֵננּו ַמְלֵּכנּו ְּבֵעָצה טוָבה ִמְּלָפֶניָך, ְוהוִׁשיֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמָך ְוָהֵגן ַּבֲעֵדנּו. 

ּוְפרוׂש ָעֵלינּו ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך ֻסַּכת ַרֲחִמים ְוָׁשלום. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַהּפוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלום 

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ָאֵמן:

כל הקהל אומר יחד את הפסוק הבא המבטא את מהותו של יום הכיפורים:

 ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם.

ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:
החזן אומר חצי קדיש:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )עונים: אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. 
)עונים: אמן(  ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא 
ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵּשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא 
ְּבִריְך הּוא. )עונים: אמן(  ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: 

אמן( 

בשירו של שמוליק קראוס, "רואים רחוק רואים שקוף", שר מאיר בנאי: "בן 
בו  השמיים,  מול  כסנה  אדם  בן  מבקש,  שורש  מים,  על  שתול  כעץ  אדם 
בוערת אש". דומה כי מילים אלו מתארות היטב את עמידתו של האדם אל 

מול אלוהים. ללא כל מחיצות המפרידות ביניהם - כל כולו סנה בוער.

כך היא תפילת העמידה של יום הכיפורים, שחוט של חסד משוך עליה. אלו הם 
אולי הדקות היחידות במשך היממה כולה שבהן כל אחד מאיתנו הופך להיות 
מעין "רשות היחיד" משל עצמו, עומד לבדו בדממה – בלא חזן, קורא או קהל 

שמצטרף ברקע. שורש מבקש לבדו, כסנה מול השמיים שבו בוערת אש.

   תפילת עמידה   
ֲאדָני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח. ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך:

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ֱאלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵהי ִיְצָחק ֵואלֵהי ַיֲעקב. ָהֵאל 

ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות.  ֶעְליון. ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. קוֵנה ַהּכל  ְוַהּנוָרא. ֵאל  ַהָּגדול ַהִּגּבור 

ּוֵמִביא ּגוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמו ְּבַאֲהָבה:

ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים. ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים. ְלַמֲעָנְך ֱאלִהים ַחִּיים:

ֶמֶלְך עוֵזר ּומוִׁשיַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם:

ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל  ַהָּטל.  מוִריד  ְלהוִׁשיַע.  ַרב  ַאָּתה.  ֵמִתים  ְמַחֶּיה  ֲאדָני.  ְלעוָלם  ִּגּבור  ַאָּתה 

ֲאסּוִרים.  ּוַמִּתיר  חוִלים.  ְורוֵפא  נוְפִלים  סוֵמְך  ַרִּבים.  ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֶּיה  ְּבֶחֶסד. 

ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶמֶלְך  ָלְך.  ּוִמי דוֶמה  ְּגבּורות  ַּבַעל  ָכמוָך  ִמי  ָעָפר.  ִליֵׁשֵני  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו 

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:

ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרְחָמן זוֵכר ְיצּוָריו ְּבַרֲחִמים ְלַחִּיים:

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ה', ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים:

ְיַהְללּוָך ֶּסָלה: ְלדור ָודור ַהְמִליכּו ָלֵאל ִּכי  ַאָּתה ָקדוׁש ְוִׁשְמָך ָקדוׁש. ּוְקדוִׁשים ְּבָכל יֹום 

הּוא ְלַבּדו ָמרום ְוָקדוׁש:

ּוְבֵכן ִיְתַקָּדׁש ִׁשְמָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך: 
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ָּכל  ְוִייָראּוָך  ֶּׁשָּבָראָת.  ַמה  ָּכל  ַעל  ְוֵאיָמְתָך  ַמֲעֶׂשיָך.  ָּכל  ַעל  ֱאלֵהינּו  ה'  ַּפְחְּדָך  ֵּתן  ּוְבֵכן 

ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ְּבֵלָבב 

ָׁשֵלם. ֶׁשָּיַדְענּו ה' ֱאלֵהינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶניָך. עז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָך. ְוִׁשְמָך נוָרא ַעל ָּכל 

ַמה ֶּׁשָּבָראָת:

ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבוד ְלַעֶּמָך. ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טוָבה ְלדוְרֶׁשיָך. ּוִפְתחון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. 

ִׂשְמָחה ְלַאְרָצְך. ָׂשׂשון ְלִעיָרְך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבָּדְך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶחָך, 

ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:

ִּפיָה.  ִתְקּפץ  ְועוָלָתה  ָיִגילּו.  ְּבִרָּנה  ַוֲחִסיִדים  ַיֲעלזּו.  ִויָׁשִרים  ְוִיְׂשָמחּו  ִיְראּו  ַצִּדיִקים  ּוְבֵכן 

ְוָהִרְׁשָעה ֻכָּלּה ֶּבָעָׁשן ִּתְכֶלה. ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדון ִמן ָהָאֶרץ:

ְוִתְמלְך ַאָּתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ְּבַהר ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוֶדָך. ּוִבירּוָׁשַלִים 

ִעיר ִמְקָּדֶׁשָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשָך: ִיְמלְך ה' ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה:

ָקדוׁש ַאָּתה ְונוָרא ְׁשֶמָך. ְוֵאין ֱאלוַּה ִמַּבְלֲעֶדיָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ה' ְצָבאות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל 

ַהָּקדוׁש ִנְקָּדׁש ִּבְצָדָקה.

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהֶּמֶלְך ַהָּקדוׁש:

ַאָּתה ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ָאַהְבָּת אוָתנּו ְוָרִציָת ָּבנּו. ְורוַמְמָּתנּו ִמָּכל ַהְּלׁשונות. ְוִקַּדְׁשָּתנּו 

ְּבִמְצוֶתיָך. ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶתָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדול ְוַהָּקדוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת:

ַוִּתֶּתן ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ֶאת יֹום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ֶאת יֹום 

ְּבַאֲהָבה  ֲעונוֵתינּו.  ָּכל  ְוִלְמחל ּבו ֶאת  ּוְלַכָּפָרה.  ְוִלְסִליָחה  ִלְמִחיָלה  ַהֶּזה.  ִמְקָרא קֶדׁש 

ִמְקָרא קֶדׁש. ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ְמחול ַלֲעונוֵתינּו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ְּביֹום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ְּביֹום 

ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך. ָּכָאמּור: ָאנִכי ָאנִכי הּוא מֶחה ְפָׁשֶעיָך 

ְלַמֲעִני. ְוַחּטאֶתיָך לא ֶאְזּכר: ְוֶנֱאַמר: ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטאוֶתיָך. ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי 

ְגַאְלִּתיָך: ְוֶנֱאַמר: ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

ִזְכרוֵננּו  ְוִיָּזֵכר  ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּׁשַמע  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע  ְוָיבא  ַיֲעֶלה  ֲאבוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו 

ַעְּמָך  ָּכל  ְוִזְכרון  ַעְבָּדְך.  ָּדִוד  ֶּבן  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרון  ִעיָרְך.  ְירּוָׁשַלִים  ִזְכרון  ֲאבוֵתינּו.  ְוִזְכרון 

ּוְלָׁשלום.  טוִבים  ְלַחִּיים  ּוְלַרֲחִמים.  ְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטוָבה.  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 

ָעֵלינּו  ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ְּביֹום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ְּביֹום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה. ְלַרֵחם ּבו 

ּוְלהוִׁשיֵענּו. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוִׁשיֵענּו בו ְלַחִּיים טוִבים. 

ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵּננּו ַוֲחמול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוהוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל 

ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

ִּביָקָרְך.  ָהָאֶרץ  ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל  ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ְמלוְך ַעל ָּכל ָהעוָלם ֻּכּלו ִּבְכבוָדְך. 

ְוהוַפע ַּבֲהַדר ְּגאון ֻעָּזְך. ַעל ָּכל יוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְך. ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתו. ְוָיִבין 

ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתו. ְויאַמר ָּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפו: ה' ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך. ּוַמְלכּותו 

ַבּכל ָמָׁשָלה:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו: ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצוֶתיָך, ִׂשים ֶחְלֵקנּו ְּבתוָרָתְך, 

ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבְך. ַׂשֵּמַח ַנְפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעָתְך. ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת. ִּכי ַאָּתה ה' ֱאלִהים 

ֱאֶמת, ּוְדָבְרָך ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד.

ְּבָכל  ּוַמֲעִביר ַאְׁשמוֵתינּו  ִיְׂשָרֵאל.  ְוַלֲעונות ַעּמו  ַלֲעונוֵתינּו  ְוסוֵלַח  ֶמֶלְך מוֵחל  ָּברּוְך ַאָּתה ה', 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכּפּוִרים:

ְוִאֵּׁשי  ֵּביֶתָך.  ִלְדִביר  ָהֲעבוָדה  ְוָהֵׁשב  ְׁשֵעה.  ְוִלְתִפָּלָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעְּמָך  ֱאלֵהינּו  ה'  ְרֵצה 

ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ָּתִמיד ֲעבוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך: 

ְּבַרֲחִמים:  ְלִצּיון  ְּבׁשּוְבָך  ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  ְוִתְרֵצנּו  ָּבנּו  ַּתְחּפץ  ָהַרִּבים.  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַאָּתה, 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתו ְלִצּיון:

ַחֵּיינּו  צּור  צּוֵרנּו  ָוֶעד.  ְלעוָלם  ֲאבוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ה'  ֶׁשַאָּתה הּוא  ָלְך  ֲאַנְחנּו  מוִדים 

ְּבָיֶדָך.  ַהְּמסּוִרים  ַחֵּיינּו  ַעל  ְּתִהָּלֶתָך.  ּוְנַסֵּפר  ְלָך  נוֶדה  ָודר  ְלדר  ַאָּתה הּוא.  ִיְׁשֵענּו  ּוָמֵגן 

ְוטובוֶתיָך  ִנְפְלאוֶתיָך  ְוַעל  ִעָּמנּו.  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִנֶּסיָך  ְוַעל  ָלְך.  ַהְּפקּודות  ִנְׁשמוֵתינּו  ְוַעל 

ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ִּכי לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ַהְמַרֵחם ִּכי לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, 

ִּכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו ָלְך:

יודּוָך  ַהַחִּיים  ְוָכל  ָוֶעד.  ְלעוָלם  ַמְלֵּכנּו  ִׁשְמָך  ָּתִמיד  ְוִיְתַנֵּשא  ְוִיְתרוָמם  ִיְתָּבַרְך  ֻּכָּלם  ְוַעל 

ֶּסָלה:

ּוְכתוב ְלַחִּיים טוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך:

ֶסָלה  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  ִּכי טוב.  ְלעוָלם  ֶּבֱאֶמת  ַהָּגדול  ִׁשְמָך  ִויָבְרכּו ֶאת  ִויַהְללּו 

ָהֵאל ַהּטוב: ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהּטוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

ִׂשים ָׁשלום טוָבה ּוְבָרָכה ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך, ּוָבְרֵכנּו 

ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאור ָּפֶניָך, ִּכי ְבאור ָּפֶניָך ָנַתָּת ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ּתוָרה ְוַחִּיים. ַאֲהָבה 

ָוֶחֶסד. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ְּבָרָכה ְוָׁשלום. ְוטוב ְּבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 

ְּברֹוב עז ְוָׁשלום:

ְלָפֶניָך  ְוִנָּכֵתב  ִנָּזֵכר  ּוְגֵזרות טובות.  ְוֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה  ּוַפְרָנָסה טוָבה  ְוָׁשלום  ַחִּיים ְּבָרָכה  ּוְבֵסֶפר 

ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלום:

ָּברּוְך ַאָּתה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלום. ָאֵמן:

ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֲאִלי:
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הווידוי הוא חלק בלתי נפרד מתפילות יום הכיפורים ואנו חוזרים עליו בכל 
הדדית  וערבות  מעשינו  על  אחריות  לקיחת  הוא  העיקרי  עניינו  התפילות. 
)לכן הוא נכתב בלשון רבים ומזכיר גם חטאים שבוודאי לא עשינו(; וטמונה 
בו בשורה גדולה בנוגע לאפשרות התיקון וההתקדמות. אלא שזוהי איננה 
משימה קלה בעבור אף אחד: "להסתכל לאמת בפנים, ישר לעיניים, להביט 
נכוחה, לשבור את מנגנון ההגנה העצמית, לנתץ את המחיצות המלאכותיות, 
לקרוע את המסווה, וכל זה 'למען נחדל מעושק ידינו'. אז ורק אז – 'לפני ה' 

תטהרו!'". )הרב יוסף דב סולובייצ'יק(

ָאָּנא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּתבֹא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו. 

ֶׁשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשה עֶרף לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו 

ְולא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנֵׁשי ֵביֵתנּו:

מכים על החזה )על מקום הלב( באגרוף יד ימין כאות אשמה, בהזכרת כל אחד מהעוונות:

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו דִפי ְוָלׁשון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. 

ָיַעְצנּו ֵעצות ָרעות. ִּכַּזְבנּו. ָּכַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. 

ָּפַגְמנּו. ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ִקִּׁשינּו עֶרף. ָרַׁשְענּו. ִׁשַחְתנּו. ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו.

ְוַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ָׁשָוה ָלנּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי 

ֱאֶמת ָעִׂשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו:

ַמה ּנאַמר ְלָפֶניָך יוֵׁשב יֹוֵׁשב ָמרום ּוַמה ְּנַסֵּפר ְלָפֶניָך ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלא ָכל ַהִּנְסָּתרות 

ְוַהִּנְגלות ַאָּתה יוֵדַע. ַאָּתה יוֵדַע ָרֵזי עוָלם. ְוַתֲעלּומות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה חוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי 

ָבֶטן רוֶאה ְכָליות ָוֵלב. ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמָּמְך, ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך:

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֶׁשִּתְמחל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטאֵתינּו. ּוְתַכֵּפר 

ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעונוֵתינּו. ְוִתְמחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו:

מכאן ואילך אנו מונים את סוגי החטאים והעבירות, לפי סדר אותיות הא–ב, 
ישר והפוך:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבאֶנס:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְבִלי ַדַעת:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִגּלּוי ֲעָריות:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִהְרהּור ַהֵּלב:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִוּדּוי ֶּפה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבָזדון:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבחֶזק ָיד:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֻטְמַאת ְׂשָפָתִים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֵיֶצר ָהָרע:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּביוְדִעים ּוְבלא יוְדִעים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַכַחׁש ּוְבָכָזב:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבָלׁשון ָהָרע:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַמְרִאית ָהָעִין:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֶנֶׁשְך ּוְבַמְרִּבית:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִׂשיַח ִׂשְפתוֵתינּו:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַּבֵּסֶתר:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֵעיַנִים ָרמות:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִפְתחון ֶּפה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַצֲעֵדי ַרְגַלִים ְלָהָרע:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְקִפיַצת ָיד:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבָרצון:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְׁשָגָגה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְתׂשּוֶמת ָיד:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִתְמהון ֵלָבב:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַרְגַלִים ְמַמֲהרות ָלרּוץ ְלָרָעה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְרִכילּות:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִקּׁשּוי עֶרף:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַצָּואר ָעָתק:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְפִריַקת על:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַעּזּות ֶמַצח:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִסּקּור ָעִין:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְנִטַּית ָּגרון:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַמָּשא ּוַמָּתן:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְלׁשון ַּתְרִמית:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְכֵנִסָּיה ֶׁשּלא ְלֵׁשם ָׁשָמִים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּביּוְהָרא:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֻטְמַאת ַרְעיון:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִזְלזּול הוִרים ּומוִרים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִויעּוד ֲעֵבָרה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבהוָצַאת ִּדָּבה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַגֲאָוה ָובּוז:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתִים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַּבֲאִכיַלת ִאּסּור:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבָמאַתִים ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמוָנה ֵאָבִרים ּוְׁשלׁש ֵמאות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה 

ִּגיִדים ֶׁשל ּגּוֵפנּו ְוַנְפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו ְוִנְׁשָמֵתנּו ּוְנָׁשָמה ְלִנְׁשָמֵתנּו:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ֶׁשָּגַרְמנּו ְפַגם ּומּום ְּבָמאַתִים ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמוָנה ֵאָבִרים ּוְׁשלׁש 

ֵמאות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ִּגיִדים ֶׁשל ֲאֵחִרים ּוְבגּוָפם ְוַנְפָׁשם ְורּוָחם ְוִנְׁשָמָתם ּוְנָׁשָמה ְלִנְׁשָמָתם:
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מכאן אנו מונים את סוגי העונשים על העבירות השונות:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַעל ִּבּטּול ִמְצות ֲעֵׂשה:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַעל ָלאו ַהִּנַּתק ַלֲעֵׂשה:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַעל ָלאו ֶׁשֵאין ּבו ַמֲעֶׂשה:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עָלה:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַחָּטאת:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עוֶלה ְויוֵרד:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ָּתלּוי ְוָאָׁשם ַוָּדאי:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת ַמְרדּות:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקות ַאְרָּבִעים:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמִים:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיתות ְמֻׁשּנות:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת ַוֲעִריִרי:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִּגְלּגּול ְּבדוֵמם ְוצוֵמַח ְוַחי ִּבְלִּתי ְמַדֵּבר. ְוַחי ְמַדֵּבר:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכל ִמיִני ִיּסּוִרים:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכל ִמיִני עוָנִׁשים:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתות ֵּבית ִּדין:

ְסִקיָלה, ְׂשֵרָפה, ֶהֶרג ָוֶחֶנק. ַעל ִמְצות ֲעֵׂשה. ְוַעל ִמְצות לא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֵּיׁש ָּבם קּום 

ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבם קּום ֲעֵׂשה. ֵּבין ֶׁשְּגלּוִיים ָלנּו. ּוֵבין ֶׁשֵאיָנן ְּגלּוִיים ָלנּו. ֶאת ֶׁשְּגלּוִיים 

ָלנּו ְּכָבר ָאַמְרנּום ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ְוהוִדינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנן 

ְּגלּוִיים ָלנּו, ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים ְלָפֶניָך, ִּכי ַהּכל ָּגלּוי ְוָצפּוי ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו. ְּכמו 

ֶׁשֶּנֱאַמר: ַהִּנְסָּתרת לה' ֱאלֵהינּו. ְוַהִּנְגלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עוָלם ַלֲעׂשות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 

ַהּתוָרה ַהּזאת:

ִּכי ַאָּתה סוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּומוֲחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון. ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מוֵחל ְוסוֵלַח:

ֱאלַהי. ַעד ֶׁשּלא נוַצְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָׁשו ֶׁשּנוַצְרִּתי ְּכִאּלּו לא נוַצְרִּתי. ָעָפר ֲאִני ְבַחָּיי, 

ַקל ָוחֶמר ְּבִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי, ִּכְכִלי ָמֵלא ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה:

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי, ֶׁשּלא ֶאֱחָטא עוד. ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְמחק 

ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים, ֲאָבל לא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין ְוחוָלִאים ָרִעים:

ֱאלַהי. ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרע. ְוִׂשְפתוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדום. ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר 

ַלּכל ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָרֶתָך. ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ִּתְרּדוף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהָּקִמים ָעַלי ְלָרָעה. 

ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבוָתם. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיָנְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען 

ּתוָרָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני:

ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֲאִלי:

המתפלל פוסע שלוש פסיעות קטנות לאחור ואומר:

עוֶׂשה ַהָּׁשלום ִּבְמרוָמיו, הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעֵלינּו, ְוַעל ָּכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 

ָאֵמן:

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֶׁשִּתְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתוָרָתְך 

ַלֲעׂשות ֻחֵּקי ְרצוָנְך ּוְלָעְבָדְך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם:

החזן אומר את הפסוקים הבאים ולאחריהם חצי קדיש:

ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָרְך. ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם: ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבואו. ְמֻהָּלל ֵׁשם ה': ָרם ַעל ָּכל 

ּגוִים ה' . ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבודו: ה' ֲאדֵנינּו. ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֶרץ:

ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵניּה.  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה.  ְוַיְמִליְך  ִּכְרעּוֵתיּה.  ְבָרא  ִּדי  ְּבָעְלָמא  אמן(  )עונים:  ַרָּבא.  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחיּה. )עונים: אמן(  ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 
ְוִיְתַעֶּלה.  ְוִיְתַהָּדר.  ְוִיְתַנֵּשא.  ְוִיְתרוַמם.  ְוִיְתָּפַאר.  ְוִיְׁשַּתַּבח.  ִיְתָּבַרְך.  ָעְלַמָּיא  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא 
ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנָחָמָתא.  ִּתְׁשְּבָחָתא  ִׁשיָרָתא.  ִּבְרָכָתא.  ָּכל  ִמן  אמן(  ְלֵעיָּלא  )עונים:  הּוא.  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַהָּלל 

ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן(

   סליחות   
החלק המרכזי החוזר בכל חמש התפילות ביום הכיפורים הוא אמירת פיוטי 
ה"סליחות", המשולבות באזכרת שלוש עשרה מידות הרחמים, שכן עיקרו 

של יום הכיפורים הוא בקשת סליחה ומחילה על עוונותינו.

כבר מראש חודש אלול מהדהדות באוזנינו נעימות הסליחות. אומנם קולו 
של הגבאי הזקן הדופק על חלונות הבתים יום יום ומכריז "סליחות" התחלפו 
בצלצול שעון מעורר, אך הם יישארו בזיכרוננו עוד שנים רבות. פיוטים מבית 
אבא, כוס תה מהביל עם נענע, וגעגועים. כמה געגועים! יום יום באשמורת 
הבוקר, באווירה מיוחדת השמורה לשעות ַזּכֹות אלו, עד ליום כיפור – שיא 
השיאים. על פי המסורת, ביום זה ירד משה רבנו בפעם השנייה מהר סיני 
ובידו לוחות הברית – לאחר שאת הלוחות הראשונים שבר בעת חטא העגל. 
מאז למדנו שאומנם יש חטא ועוון – והרי כולנו בני אדם – אך יש גם אפשרות 
לתיקון, סליחה וכפרה. הללו נעשים בתהליך ארוך, יום אחר יום, עקב לצד 

אגודל. זהו מסע של אלף מיל המתחיל בצעד קטן. 

ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמֳחָרת ְוַחּלּו ָנא ְפֵני ֵאל

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

פסוקים שבהם אנו מבקשים שה' ישמע ויקבל את תפילתנו, הנאמרים על ידי החזן והקהל לפני 
הסליחות של תפילת ערבית. 

ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה ה' ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּבֹלא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה:

ְּתִפָּלה ְלָדִוד ַהֵּטה ה' ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני:

ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר:

ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו:

ְּתִפָּלה ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ַעל ִׁשְגיֹנֹות:

ד: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחֽ

ְׁשַמע ה' ְוָחֵּנִני ה' ֱהֵיה עֵֹזר ִלי:

ְׁשַמע ה' קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני:

ָׁשַמע ה' ְּתִחָּנִתי ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח:

ִׁשְמָעה ַעִּמי ַוֲאַדֵּבָרה ִיְׂשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָּבְך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאנִֹכי:
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ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּתְׁשַמע ִלי:

ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע: ִּכי ֹלא ָבָזה ְוֹלא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְוֹלא ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו 

ִּכי ׁשֵֹמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ה' ְוֶאת ֲאִסיָריו ֹלא ָבָזה:

ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל ְּדִביר ָקְדֶׁשָך:

ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ה' ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִּדְמָעִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאנִֹכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל ֲאבֹוָתי:

ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ַּתֲחנּוַני ֶּבֱאֻמָנְתָך ֲעֵנִני ְּבִצְדָקֶתָך:

ה' ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו:

ה' ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי, ה' ָּפָעְלָך ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ּתֹוִדיַע ְּברֶֹגז ַרֵחם ִּתְזּכֹור:

ִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו. ִּכי ַאָּתה ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה:

ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה. ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבאּו:

פיוט "אנא ה'" העוסק בבקשה לקבלת תפילתנו.

ָאָּנא ה', ַרֲחֶמיָך ֵיָראּו. ָאָּנא ְׁשֵעה ָנא, ְלַעם ְּתִפָּלה ִיָּׂשאּו. ָאָּנא ֵהָעֵתר, ִּכי ְבִׁשְמָך ָקָראּו.

ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה, ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹאּו.

ֶצֶדק,  ה'  ִׁשְמָעה  ְמִגָּנִתי.  ֶאת  ְרָפא  ָאּנּון,  ְּבֵלב  ְּבָקְרִאי  ְּתִחָּנִתי.  ֶאת  ָנא  ֶאּזֹון  ה',  ָאָּנא 

ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי.

ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה, ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹואּו.

ָאָּנא ה', ְּגנֹון ָנא ֲאמּוֶלָך. ְּדָלֶתיָך ְבָדְפָקם, ָהְרֵאם ָנא ָּגְדֶלָך. ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני, ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך.

ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה, ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹואּו.

ה',  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְבִרָּנה.  ִיְקצֹורּו  ְּבִדְמָעה,  ַהּזֹוְרִעים  ַנֲעָנה.  ֶנֶפׁש  ַהְקִׁשיָבה  ה',  ָאָּנא 

ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה.

ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה, ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹואּו.

ָאָּנא ה', ְלטֹוָבה ָזְכֵרנּו. ְוַאל ָנא ְּכִמְפָעֵלנּו, ה' ְּתִדיֵננּו. ְׁשַמע ה' קֹוִלי ֶאְקָרא, ְוָחֵּננּו ַוֲעֵננּו.

ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה, ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹואּו.

ָאָּנא ה', חּוס ָנא ִמְּמעֹון ָׁשֶמיָך. ַעל ַעְּמָך ָהֲעִנִּיים, ַהְמַיֲחִלים ַרֲחֶמיָך. ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא, ַעל 

ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמָך.

ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה, ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹואּו.

ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה. ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבאּו: ׁשוֵמַע ְּתִחָּנה. ֵאֶליָך ָּכל ָהרּוחות ָיבאּו: ָיבאּו ֵאֶליָך 

ָהרּוחות. ְוָכל ַהְּנָׁשָמה:

ֵאין  ֲאֶׁשר  צּור  ָּפֳעָלְך.  ְוַהּגּוף  ָלְך  ַהְּנָׁשָמה  ֲעָמָלְך:  ַעל  חּוָסה  ָּפֳעָלְך.  ְוַהּגּוף  ָלְך  ַהְּנָׁשָמה 

ּדוֶמה ָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך: ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמָך: ִׁשְמָך ִנְקָרא 

ָעֵלינּו. ה' ֱאלֵהינּו: ִׁשְמָך ִנְקָרא ְּבִקְרֵּבנּו. ַאל ַּתִּניֵחנּו ה' ֱאלֵהינּו: ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא 

ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשֶמָך 

ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי ִהְגַּדְלָּת ַעל ָּכל ִׁשְמָך ִאְמָרֶתָך: ּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה 

ִלְפֵני ה' עֵֹׂשנּו: ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו 

ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ְּבֶאֶרץ 

ם: רֹוְממּו ה' ֱאֹלֵהינּו  ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָלִ

ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ה' ֱאֹלֵהינּו: ַאָּתה הּוא ה' ְלַבֶּדָך ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים 

ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת 

ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים:

פיוט "משתחוים להדרת קדש" לרבי יהודה הלוי, המעורר אותנו להתכונן לקראת המפגש עם 
אל מלא רחמים.

ְלָמֳחָרת  ִהְתַקְּדׁשּו  ַהַהְרֵאל.  ִיְקַרת מּוַסד  ּוְלִפַּנת  ֲאִריֵאל.  ַהר  ְלַהְדַרת קֶֹדׁש  ִמְׁשַּתֲחִוים 

ְוַחּלּו ָנא ְפֵני ֵאל.

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

ְּביֹום  ְנִקִּיים  ִוְהִייֶתם  ְבחּוִרים.  ִהָּבְדלּו  ּגֹוִים  ּוִמִּמְׁשְּפחֹות  ָבאּוִרים.  ְוַכְּבדּו  ָּבִאִיּים  עֹז  ְּתנּו 

ַהִּכּפּוִרים. ֵמָעוֹן ְּפדּוִים ּוִמָּכל ֵחְטא ְׁשמּוִרים. ֶזה ֵליל ִשּמּוִרים ְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

ְוִקְרעּו ַהְּלָבבֹות ְוַהְׁשִּפילּו ָגְבָהם. ּוְׂשאּו ְזכּות ָאבֹות ְוִהְתַהְּלכּו ְלָנְגָהם. ְוִקְראּו מּול ֲעָרבֹות 

ְּבקֹול ַּכָּים ִיְנָהם. ְלִגּבֹור ַּבְּקָרבֹות ֹלא ָנם ְוֹלא ִנְדָהם. ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל.

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

ְוֶחְמָלה  ֵחן  ּוְפֵני  ְלַמֲחֵליֶהם.  ַהֲעֵלה  ַקָּבָלה ְּפַתח ֶאל ׁשֹוֲאֵליֶהם. ּוְרפּואֹות ְּתָעָלה  ַּדְלֵּתי 

ָהִאיָרה ָלֶהם ּוְבֵסֶפר ְמִחיָלה ִּתְכּתֹב ְמַיֲחֵליֶהם. ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

ֶרַׁשע  ִהְרָּבה  ְוִאם  ַהְרֵּבה.  ְוִאם  ְמַעט  ִאם  ִתַׁשע  ּוִמְנָחתֹו  ַהִּנְׁשֶּבה.  ֶעְדְרָך  ְלֶיַׁשע  ִהָּמֵצא 

ְּפדּות ַעְּמָך ַהְרֵּבה. ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ַּגֵּלה אֹור ֶנְחֶּבה. ְוַאל ְּבַאְּפָך ְּתַכֶּבה ֶאת ֵנר ִיְׂשָרֵאל

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

ְלָדִוד ה' אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ה' ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד:

ה' ֱאֹלָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני:

ה' ּבֶֹקר ִּתְׁשַמע קֹוִלי ּבֶֹקר ֶאֱעָרְך ְלָך ַוֲאַצֶּפה:

ה' ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלה:
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 ְּדָבִרים ָלַקְחִּתי, ְׁשַמע ה'

 ְוֵחְטא ּבֹו יּוַחְמִּתי, ְסַלח ה'

ָאָּנא ְּבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו ה' ְׁשָמָעה

 ּוִמְּמעֹון ָׁשֶמיָך ְׁשַמע ה'

 ְוַחַּטאת ַעֶּמָך ְסַלח ה'

ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה

 יֹום ָעְרִכי ְׁשָבָחּה ְׁשַמע ה'

 ְמׁשּוָבה ִנָּצָחּה ְסַלח ה'

ָאָּנא ְּבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו ה' ְׁשָמָעה

 ַּדִּלים ְוֶאְביֹוִנים ְׁשַמע ה'

 ֲאֻדִּמים ַּכָּׁשִנים ְסַלח ה'

ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה

 ֲחֵרִדים ֶנְגְּדָך ְׁשַמע ה'

 ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעֶּמְך ְסַלח ה'

ָאָּנא ְּבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו ה' ְׁשָמָעה

 ְזִמירֹות ַמֲהָלַלי ְׁשַמע ה'

 ְורֹוַע ַמֲעָלַלי ְסַלח ה'

ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה

ה' ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ַעד ְׁשָחִקים:

ה' ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה:

ֵאל ֱאֹלִהים ה' ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא ָאֶרץ ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹאֹו:

ַוה' )הוא( ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה:

ה' ְוֵאין עֹוד זּוָלִתי )זולתו( ֵאין ֱאֹלִהים:

ה' ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:

ה' ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר:

ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָך:

ה' ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו:

ד: ה' ִיְמֹלך ְלעָֹלם ָוֶעֽ

ה' ֵיַחּתּו ְמִריָביו ָעָליו ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם:

ה' ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוִיֶּתן עֹז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו:

ה' ֶמֶלְך ה' ָמָלְך ה' ִיְמֹלְך ְלעָֹלם ָוֶעד:

ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:

ה' ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּבְך:

ִמְזמֹור ְלָדִוד ה' ְקָראִתיָך חּוָׁשה ִּלי ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ְּבָקְרִאי ָלְך:

ֲאדָֹני ְׁשָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהֲקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר ְלַמֲעְנָך ֱאֹלַהי ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא 

ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמָך:

ה' ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ַּתֲחנּוַני ֶּבֱאֻמָנְתָך ֲעֵנִני ְּבִצְדָקֶתָך:

פיוט "אנא בקראנו" לרבי דוד אבן־בקודה שבו החזן והקהל שואלים ועונים זה לזה ומבקשים 
שה' ישמע תפילתנו ויסלח לחטאתנו.

ָאָּנא ְּבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו ה' ְׁשָמָעה ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה

 קֹול ְׁשֵאִרית ַיֲעקֹב ְׁשַמע ה'

 ֲעוֹן ָּכל ֵלב ָעקֹב ְסַלח ה'

ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה

ֲאָבֵרְך ֶאת ה' ֲאֶׁשר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי: ָּבַחְנָּת ִלִּבי ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני 

ַבל ִּתְמָצא ַזּמִֹתי ַּבל ַיֲעָבר ִּפי: יֹוָמם ְיַצֶּוה ה' ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹו ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי: 

ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי ֵיֵצא ֵעיֶניָך ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: 

ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּדָך ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך: ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך 

ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:

חז"ל לימדונו כי בשעה שמשה רבנו התפלל שהקב"ה יכפר על חטא העגל, 
של  מידות  עשרה  שלוש  מזכירים  שישראל  זמן  כל  סוד:  הקב"ה  לו  מסר 

רחמים לפני ה', מיד הוא מוחל להם. 

אף אנו באים בשעה זו ומזכירים לפני ה' ברית שלוש עשרה מידות ויודעים 
שתפילותינו לא ישובו ריקם – ודאי לא כשהן מגיעות ישירות אל המלך היושב 

על כיסא רחמים.

כל הקהל עומד ואומר יחד בנעימה מיוחדת:

ִראׁשון  ַמֲעִביר  ַעּמו  ֲעונות  מוֵחל  ַּבֲחִסידּות.  ּוִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים  ִּכֵּסא  ַעל  יוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 

ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. 

לא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש 

ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך:

ַוֵּיֶרד ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה' . ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ה' | ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵׂשא ָעון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה, 

ְוַנֵּקה"

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

 כל הקהל קורא יחד בקול פסוק זה המבטא
את מהותו של יום הכיפורים: 

 ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם.

ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא 
)כלומר: בזכות אמירת "ויעבור"(

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעקב ְׁשֵליָמא   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדמֶׁשה ְנִביָאה   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהרן ַּכֲהָנא   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיוֵסף ַצִּדיָקא   

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא  ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה   
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ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלוֵתּה ִּדְׁשלמה ַמְלָּכא   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻּפְרָקָנְך   

ַרֲחָמָנא ְּבִכּסּוֵפי ַאִּפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָּמְך ַרֵחם ֲעָלן
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:      
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגֻבְרָּתְך ּוְפרק ָלן   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵּפיק ִלְנהוָרא    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ָטֵבי ְּגזר ֲעָלן    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַהְדָרְך ַׁשִּוי ֲעָלן    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְוָלא ִתְתְּפַרע ְּכעוָבָדָנא ִּביִׁשין ִמָּנן   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִזיָוְך ַאְׁשֵרי ֲעָלן    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ֲחׁשוב ֲעָלן ַטְבָון    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסִּגיָאן ַאְייֵתי ֲעָלן    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִיְתַּגְלְּגלּון ַרֲחָמְך ֲעָלן    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַחֵּיי    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי   

 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָּתא ּוְמזוֵני ָטֵבי
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:      
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְּכבׁש ֶחְמָּתא ְוֻרְגָזא ִמָּנן    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא ָלן    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְמחל ּוְׁשבק ְלחוִבין ְוַלֲעָוָין   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא ְלַטב    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיא ִלְצלוִתין    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקֵּבל ְּבַרֲעָוא    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַקֵּבל ְצלוִתין ּוָבעּוִתין ְּבִעָּדן ַעְקִּתין   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין    
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַׁשָּתא ַטְבָּתא ַאְייֵתי ֲעָלן   
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך     
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך   

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

"ה' | ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵׂשא ָעון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה"

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

ָּבִאים ְּבכַח ַמֲעֵׂשיֶהם: ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדּו. 

ּדוִחים ֶאת ַהְּגֵזרות: ִּגּבוִרים ַלֲעמד ַּבֶּפֶרץ. 

ּוְלַמְחֶסה ְּביֹום ַזַעם: ָהיּו ָלנּו ְלחוָמה.  

ֵחָמה ָעְצרּו ְּבַׁשְּוָעם: זוֲעִכים ַאף ְּבַלֲחָׁשם. 

יוְדִעים ַלֲעתר ּוְלַרּצות: ֶטֶרם ְקָראּוָך ֲעִניָתם. 

לא ֱהִׁשיבוָת ְּפֵניֶהם ֵריָקם: ְּכָאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם. 

ֶנֶאְספּו ֶמּנּו ַּבֲחָטֵאינּו: ֵמרב ֲעוֵנינּו ֲאַבְדנּום. 

ָעְזבּו אוָתנּו ַלֲאָנחות: ָסעּו ֵהָּמה ִלְמנּוחות. 

ֻצְּמתּו ְמִׁשיֵבי ֵחָמה: ַּפּסּו גוְדֵרי ָגֵדר.  

ְראּוִיים ְלַרּצוְתָך ָאֵפסּו: ָקִמים ַּבֶּפֶרץ ַאִין.  

ְּתרּוָפה לא ָמָצאנּו: ׁשוַטְטנּו ְּבַאְרַּבע ִּפּנות. 

ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְּבבֶׁשת ָּפֵנינּו. ְלַׁשֲחָרְך ֵאל ְּבֵעת ְסִליָחֵתנּו:

ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מוֵחל ֲעונות ַעּמו ַמֲעִביר ִראׁשון ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 

ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר 

ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך. ַוֵּיֶרד 

ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה'. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

"ה' | ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵׂשא ָעון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה"

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

ָּתַׁשׁש ּכֵחנּו ִמָּצרות: ָּתַמְהנּו ֵמָרעות.   

ָׁשַפְלנּו ַעד ָעָפר: ַׁשְחנּו ַעד ִלְמאד.    

ְקֵׁשי עֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנּו: ַרחּום ַּכְך ִהיא ִמָּדֵתנּו.   

ְּפַתְלּתל ְוִעֵּקׁש ִלֵּבנּו: ָצַעְקנּו ְּבִפינּו ָחָטאנּו.   

ְסִליָחה ִעְּמָך ִהיא: ֶעְליון ַרֲחֶמיָך ֵמעוָלם.   

ַמֵּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד: ִנָחם ַעל ָהָרָעה.    

ִּכי ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאַנְחנּו: לא ִתְתַעָּלם ְּבִעּתות ָּכֵאל.   

טּוְבָך ְוַחְסְּדָך ִעָּמנּו: ִיָּוַדע ְלֵעיֵני ַהּכל.    

ְזעם ּבו ְוִיּדום: ֲחתם ֶּפה ָׂשָטן ְוַאל ַיְׂשִטין ָעֵלינּו.  

הּוא ַיִּגיד ָיְׁשֵרנּו: ְוַיֲעמד ֵמִליץ טוב ְלַצְּדֵקנּו.   

ִּגִּליָת ְלֶנֱאַמן ַּבִית: ְּדָרֶכיָך ַרחּום ְוַחּנּון.   

ֱאמּוָנְתָך הוַדְעָּת ּלו: ְּבַבְקׁשו ָאז ִמְּלָפֶניָך.   

ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מוֵחל ֲעונות ַעּמו ַמֲעִביר ִראׁשון ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 

ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר 

ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך. ַוֵּיֶרד 

ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה'. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

"ה' | ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵׂשא ָעון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה"

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

פסוקי קבלת עול מלכות שמיים נאמרים על ידי החזן והקהל בהתעוררות גדולה.

ִּכי ָחָטאנּו לו: ַלאדָני ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחות. 

ִּכי ָמַרְדנּו ּבו: ַלאדָני ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחות. 

ֲאֶׁשר נוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו: ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת   
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החזן אומר בנעימה והקהל חוזר אחריו:

ָחָטאנּו צּוֵרנּו. ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו:

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו. ה' ֶאָחד:

ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד:

ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא ָהֱאלִהים: )פעמיים(

ה' ֲאדוֵננּו. ְּבִחיֵרי ְסֻגָּלה.  ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה אוְמִרים 

עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאלִהים:

ה' ֲאדוֵננּו. ְּדגּוֵלי ְסֻגָּלה.  ַּגְלַּגֵּלי ַמְעָלה. אוְמִרים 

עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאלִהים:

ה' ֲאדוֵננּו. ִיְשָׂרֵאל ְבָּצָרָתם ּוְבָגלּוָתם  ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. אֹוְמִרים: 

עֹוִנים ְואֹוְמִרים:  ה' הּוא ָהֱאלִהים:
החזן אומר בנעימה והקהל חוזר אחריו:

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: )פעמיים(

 ְּבֶטֶרם ְׁשָחִקים ַוֲאָרִקים ִנְמָּתחּו. ה' ֶמֶלְך.

 ְוַעד לא ְמאורות ָזָרחּו. ה' ָמָלְך.

ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה. ְוָׁשַמִים ְּכָעָׁשן ִנְמָלחּו ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

ה' מלך ְוַעד לא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצות. ה' ֶמֶלְך. ּוַבֲהִכינו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצות. ה' ָמָלְך. ְוֵעת 

ְיַקֵּבץ ְנפּוִצים ֵמַאְרַּבע ְּתפּוצות. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

ְמיּוָחד ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה. הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה. הּוא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה. ְלָפָניו 

לא נוַצר ֵאל. ְוַאֲחָריו לא ִיְהֶיה:

המנהג המקובל הוא שהחזן אומר קטע כגון "עננו אבינו" והקהל עונה אחריו: "עננו".

ָוִתיק  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ְוָהָדר  הוד  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ּדוְרֵׁשנּו  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ּגוֲאֵלנּו  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ּבוְרֵאנּו  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ָאִבינּו  ֲעֵננּו 

ְּבֶנָחמות ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ְטהור ֵעיַנִים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו יוֵׁשב ָׁשַמִים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו 

ַּכִּביר ּכַח ֲעֵננּו. ֲעֵננּו לא ֵאל ָחֵפץ ְּבֶרַׁשע ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו נוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו. ֲעֵננּו 

סוֵמְך נוְפִלים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו עוֵזר ַּדִּלים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּפוֶדה ּוַמִּציל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַצִּדיק ּוַמְצִּדיק ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָקרוב ְלָכל 

קוְרָאיו ֶּבֱאֶמת ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָרם ְוִנָּשא ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ׁשוֵכן ְׁשָחִקים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּתוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו:

המנהג המקובל הוא שכל אחד מהקהל )גם ובעיקר הילדים!(, שר את אחת מהשורות לפי 
הסדר, והקהל חוזר אחריו:

ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקב ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת 

ָרצון ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו:

]יש מוסיפים: ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְדֵמִאיר ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ִּבְזכּוֵתיּה ְּדַבר יֹוַחאי ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ִמְׂשָּגב ָהִאָמהֹות ֲעֵננּו. ֲעֵננּו 

ֶעְזַרת ַהְּׁשָבִטים ֲעֵננּו:[

ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

אין מי שאיננו מכיר את "אדון הסליחות". זהו הפיוט המזוהה ביותר עם אמירת 
הסליחות ובו אנו מונים את הנהגותיו של הקב"ה ושבחיו לפי סדר הא–ב. אך 
האם יצא לנו לחשוב אי־פעם על הפער בין הווידוי הקשה המופיע בפזמון 

"חטאנו לפניך רחם עלינו" לבין המנגינה המסורתית והשמחה – ואפילו עליזה 
ומתגלגלת – של הפיוט? 

מספרים כי פעם אחת בא רבי ישראל בעל שם טוב קודם ראש השנה לעיר 
אחת ושאל את אנשי העיר מיהו החזן בקהילתם בימים הנוראים. "רב העיר!" 
השיבו לו. שאל הבעל שם טוב: "כיצד הוא מתנהג בתפילתו?". השיבו בני 
העיר כי ביום הכיפורים הוא אומר את כל הווידויים בניגונים שמחים. שלח 
הבעל שם טוב לקרוא לרב ושאל אותו: "מדוע אתה מתנהג בצורה משונה 
מכל  החצר  את  המנקה  ביותר,  הפשוט  המלך  "עבד  הרב:  לו  השיב  זו?". 
היא  ניגונים שמחים משום שכוונת מלאכתו  מזמר בשעת מעשה  טינופת, 
לעשות נחת רוח למלך!". "אם כן", אמר הבעל שם טוב, "אשמח שיהיה חלקי 

עמכם בתפילות הימים הנוראים".

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֲאדון ַהְּסִליחות. ּבוֵחן ְלָבבות. ּגוֶלה ֲעמּוקות. ּדוֵבר ְצָדקות. ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ָהדּור ְּבִנְפָלאות. ָוִתיק ְּבֶנָחמות. זוֵכר ְּבִרית ָאבות חוֵקר ְּכָליות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

טוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיות. יוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרות. ּכוֵבׁש ֲעונות. לוֵבׁש ְצָדקות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ָמֵלא ַזִּכּיּות. נוָרא ְתִהּלות. סוֵלַח ֲעונות. עוֶנה ְּבֵעת ָצרות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ּפוֵעל ְיׁשּועות. צוֶפה ֲעִתידות. קוֵרא ַהּדורות. רוֵכב ֲעָרבות.ׁשוֵמַע ְּתִפּלות. ְּתִמים ֵּדעות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ִנְקָרא  ָּבנּו  ִׁשְמָך.  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ִׁשְמָך.  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֵאל  ִׁשְמָך.  ַחּנּון  ֵאל  ִׁשְמָך.  ַרחּום  ֵאל 

ִׁשְמָך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו: ה' ָחֵּננּו ַוֲהִקיֵמנּו.   

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו: ה' ְּביֹום ְיׁשּוָעָתה ַּבְׂשֵרנּו ְוַרֲחֵמנּו. 

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו: ה' ַּגְלֵּגל ֲהמון ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו.  

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו: ה' ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו.  

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו: ה' ַּכחוָתם ַעל ֵלב ַהּיום ִׂשיֵמנּו. 

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו: ה' ִריָבה ִריֵבנּו ּוְלַחם לוֲחֵמינּו. 

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו: ה' ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו. 

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ֶאְזָרח ְּתִמיֶמָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְצָחק ֶנֱעַקד ְּבאּוַלֶּמָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ַיֲעקב ֶנֱעָנה ְבֻסָּלם ִמְּמרוֶמיָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ֶנֱאָמן ְּבָכל ֵּביֶתָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאֲהרן ִּכֵהן ְּבאּוֶריָך ְוֻתֶּמיָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְזכּות יוֵסף ָאִסיר ַצִּדיֶקָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדִוד ְנִעים ְזִמירוֶתיָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  
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החזן מוסיף תפילה זו המסודרת לפי סדר אותיות הא–ב:

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדָלְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען 

ָיְׁשָרְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  טּוָבְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ַחְסָּדְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ִזְכָרְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ִויעּוָדְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ֲהָדָרְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכבוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִלּמּוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִנְצָחְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען סוָדְך. ֲעֵׂשה 

ְלַמַען ֻעָּזְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּפֵאָרְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחָמנּוָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען 

ְׁשִכיָנָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתוָרָתְך:

ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב. ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ְוַאֲהרן. ֲעֵׂשה ְלַמַען יוֵסף ָּדִוד ּוְׁשלמה. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים 

ִעיר ַהּקֶדׁש. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָחְרַּבן ֵּביָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשֲממּות ֵהיָכָלְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען 

ְיתוִמים  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְּבָצרות.  ַהְּׁשרּוִיים  ִיְׂשָרֵאל  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ַהַּדִּלים.  ִיְׂשָרֵאל  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ָהֲעִנִּיים.  ִיְׂשָרֵאל 

ְוַאְלָמנות. ֲעֵׂשה ְלַמַען יוְנֵקי ָׁשַדִים. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב.ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינוקות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ֶׁשּלא ָחְטאּו:

ִּכי  ִּבְתִפָּלֵתנּו  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיום  ַוֲעֵננּו  הוִׁשיֵענּו  ְוהוִׁשיֵענּו.  ְלַמֲעָנְך  ֲעֵׂשה  ְלַמֲעֵננּו.  לא  ִאם  ְלַמֲעָנְך  ֲעֵׂשה 

ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה:

ֶאָחד ֱאלֵהינּו. ָּגדול ֲאדוֵננּו. ָקדוׁש ְונוָרא ְׁשמו: ִּכי ָגדול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך. ְוַעד ְׁשָחִקים 

ֲאִמֶּתָך: ִּכי ָגדול ַאָּתה ְועֵׂשה ִנְפָלאות. ַאָּתה ֱאלִהים ְלַבֶּדָך: ְׁשפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגוִים ֲאֶׁשר 

לא ְיָדעּוָך. ְוַעל ַמְמָלכות. ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לא ָקָראּו:

ִלְקֻדַּׁשת ִׁשְמָך ֲעֵׂשה ְולא ָלנּו:

לא ָלנּו ה' לא ָלנּו. ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבוד. ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: ָלָּמה יאְמרּו ַהּגוִים. ַאֵּיה 

ָנא ֱאלֵהיֶהם:

ְוַקָּים הּוא. ָמֵלא  ַחי  ַּפֲעַמִים.  ְּבָכל יֹום  ַּבָּׁשַמִים. ֵעדּוֵתנּו  ַּבָּׁשַמִים. ֶאָחד ֱאלֵהינּו  ֵואלֵהינּו 

ַרֲחִמים הּוא. ָמֵלא ַזִּכּיּות הּוא. ָּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה ַבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ֵאין ִמי יאַמר לו ַמה 

ַּתֲעֶׂשה. ְוֵאין ִמי יאַמר לו ַמה ִּתְפַעל. ִּכי ַהּכל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו:

החזן אומר בקשה והקהל עונה "אמן":

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצון:

ַאל ְּתַאְּבֵדנּו ְּבאֶרְך ָּגלּוֵתנּו: ַאֵּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

ַּבְּשֵרנּו  ֵמיֵמינּו:  ְוֶאת  ַלְחֵמנּו  ֶאת  ָּבֵרְך  ִּתְׁשָּכֵחנּו:  ְוַאל  ְזכר  ְּבִריְתָך  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאלֵהינּו 

ְּבׂשורות טובות: ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרות ָקׁשות ְוָרעות: ָּבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל 

ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו: ָּבֵרְך ֶאת ַחָיֵּלי ְצָבא ַהֲהַגָנּה ְלִיְשָׂרֵאל

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּפיְנָחס ַזְך ִקֵּנא ִלְׁשֶמָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

 ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ֶמֶלְך ְׁשלמה ָּבָנה ַּבִית ִלְׁשֶמָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ַעְבָּדְך ִרִּבי ֲעִקיָבא ֶּבן יוֵסף 

ַהֶּנֱהַרג )כהיום הזה( ַעל ִיחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ּוְׂשרּוִפים ַעל ִיחּוד 

ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:  

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּגזר ָעֵלינּו ְּגֵזרות טובות: ַּגֵּלה ְּכבוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדַרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו: ְּדרׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיום ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִּבְתִפָּלֵתנּו: ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 

ְלָפֶניָך:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְבֵרנּו: ְוִנְקָרא ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרון טוב ִמְּלָפֶניָך: ַזֵּכנּו ְּבִדיֵננּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲחמל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עוָלֵלינּו: חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֵנינּו: ַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמאוֵתינּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו:

ָּכְתֵבנּו  ַוֲחִסיִדים:  ַצִּדיִקים  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו  ַחִּיים טוִבים:  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאלֵהינּו 

ּוַפְרָנָסה  ְמזונות  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו  ָזִכּיות:  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו  ּוְתִמיִמים:  ְיָׁשִרים  ְּבֵסֶפר 

ִויׁשּוָעה:  ְּגֻאָּלה  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו  ְוַכָּפָרה:  ּוְסִליָחה  ְמִחיָלה  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו  טוָבה: 

ְּכבׁש ֶאת ּכוְבֵׁשנּו: ָּכָלה ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַמֲעָנְך ֲעֵׂשה ִאם לא ְלַמֲעֵננּו: ְלַחץ ֶאת לוֲחֵצינּו: ְלַחם ֶאת לוֲחֵמינּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמֵּלא ִמְׁשֲאלות ִלֵּבנּו ְלטוָבה ַלֲעבוָדֶתָך:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְנקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו: ְסמְך ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנוֶפֶלת:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנּו: ֲעֵננּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו: ַעֵּנה ְמַעֵּננּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ָכל אוְיֵבינּו: ְּפֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ִּבְרכוֶתיָך: ַצֵּוה ִאָּתנּו ְיׁשּועוֶתיָך: ַצְּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך: )ַצְּדֵקנּו 

ְּבִדיֵננּו(:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגֻאָּלה: ָקֵרב ָלנּו יֹום ַהְיׁשּוָעה: ָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך:

ַעְּמָך  חוֵלי  ָּכל  ְרָפא  ִיְׂשָרֵאל:  ַעְּמָך  ָּבֳעִני  ְרֵאה  ּוְגָאֵלנּו:  ִריֵבנּו  ִריָבה  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאלֵהינּו 

ִיְׂשָרֵאל: ְרֵאה ְּבדַחק ַהָּׁשָעה:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשֵעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו: ִׁשית ָׁשלום ֵּביֵנינּו: ִׁשית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוֵתינּו:

ֵּתן ַטל ּוָמָטר  ֵּתן ָׁשלום ַּבַּמְלכּות:  ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ָּבָאֶרץ:ֵּתן ָׂשָבע ָּבעוָלם: 

ִלְבָרָכה ְּבִעּתו ָּבָאֶרץ: ֵּתן ֶזַרע ַלּזוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאוֵכל: ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף ָלׂשַבע:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּתּכון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֶרת ְלָפֶניָך:

ִעָּמנּו אות  ֲעֵׂשה  ִליׁשּוָעה.  ִעָּמנּו אות  ֲעֵׂשה  ְלטוָבה.  ִעָּמנּו אות  ֲעֵׂשה  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאלֵהינּו 

ֲעַזְרָּתנּו  ה'  ַאָּתה  ִּכי  ְוִיָּכְלמּו.  אוְיֵבינּו  ֶיֱחזּו  ְוֵיבוׁשּו.  ׂשוְנֵאינּו  ִיְראּו  ְלַרֲחִמים. 

ְוִנַחְמָּתנּו:
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ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מוֵחל ֲעונות ַעּמו ַמֲעִביר ִראׁשון ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 

ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר 

ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך. ַוֵּיֶרד 

ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה'. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

"ה' | ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵׂשא ָעון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה"

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. 

ּתאֵחז ָיְדָך ַּבִּמְׁשָּפט: ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו ָכָלה.  

ְׁשֵמנּו ִמִּסְפְרָך ַאל ֶּתַמח: ְּבבא תוֵכָחה ֶנְגֶּדָך.  

ַרֲחֶמיָך ְיַקְּדמּו ָרְגֶזָך: ִּגְׁשְּתָך ַלֲחקר מּוָסר.  

ָקֵרב ֶצֶדק ֵמֵאֶליָך: ַּדּלּות ַמֲעִׂשים ְּבׁשּוֶרָך.  

ַצו ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבַמְפִּגיַע: הוֵרנּו, ְּבַזֲעֵקנּו ָלְך.  

ְּפָתָחיו ְרֵאה ִּכי ָׁשֵממּו: ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ָתם.  

ֵעדּות לא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעו: ְזכר ָנַאְמָּת.   

סוְדָך ִׂשים ְּבִלּמּוֶדָך. חוָתם ְּתעּוָדה ַתִּתיר.  

ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג: ַטּבּור ַאַּגן ַהַּסַהר.   

ָיּה, ַּדע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְיָדעּוָך.  ַמֵּגר ֶאת ַהּגוִים ֲאֶׁשר לא ְיָדעּוָך:

ְלכּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה: ִּכי ָתִׁשיב ְלִבָּצרון.   

 ִרּבונו ֶׁשל עוָלם. ֶאְתַוֶּדה ַעל ֲעֵברות. ַקּלות ַוֲחמּורות.

ַּבַּלְיָלה ְלראש ַאְׁשמּורות:  

 ִיְצִרי ֲעִלילות ְּבֶרַׁשע ְלִהְתעוֵלל.

ׁשוֵמר ַמה ִּמַּלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה ִּמֵּליל:  

 ִלִּבי ְוֵעיַני ַלֲחטא ֵיאותּו.

ְויֹום ָוַלְיָלה לא ִיְׁשּבתּו:  

 ּוְׁשָאר ֵאָבַרי ַלֲעׂשות ָהַרע ְּבֵעיֶניָך ִיְתַלֲחׁשּו.

ָּכל ַהּיום ְוָכל ַהַּלְיָלה ָּתִמיד לא ֶיֱחׁשּו:  

 ְוַיַען ֲאֶׁשר ָעַבְרִּתי ַעל ִמְצות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצות לא ַתֲעֶׂשה.

ִמי ִיֵּתן ְוַאְׂשֶחה ְּבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה:  

 אּוַלי ִיְׁשַמע קול ִּבְכִיי נוָרא ֲעִליָלה.

יֹום ָצַעְקִּתי ַּבָּלְיָלה:  

 ֶאְקָרא יוָמם ְוָאִרים קוִלי. ַעל ִּפְׁשִעי ּוַמֲעִלי.

ְוַלְיָלה ְולא דּוִמָּיה ִלי:  

 ּוְלַמֲענו ֵמי ְסִליָחה ְוַכָּפָרה ָעֵלינּו ַיֶּזה.

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה:  

 ִּכי ֵליל ִּכּפּוִרים הּוא ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם ִלְפֵני ׁשוֵכן ְמעוַני.

הּוא ַהַּלְיָלה ַהֶּזה לה':  

 ּבֹו ֶאת ֲחָטַאי ֲאִני מוֶדה ִלְפֵני צוֶפה ֲעִתידות.

ַלְיָלה ָאבוא ְלהודות:  

 ְואֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ּוְזדוַני.

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה לה':  

לפנינו הווידוי השני של יום הכיפורים )במהלך כל תפילות יום הכיפורים ישנם 
עשרה וידויים בסך הכול(.

ָאָּנא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּתבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו. 

ַצִּדיִקים  ֲאבוֵתינּו,  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ה'  ְלָפֶניָך  לוַמר  עֶרף  ּוְקֵׁשי  ָפִנים  ַעֵּזי  ֲאַנְחנּו  ֶׁשֵאין 

ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ְוַאְנֵׁשי ֵביֵתנּו: ַחָּטאִתי 

אוִדיֲעָך ַוֲעוִני לא ִכִּסיִתי. ָאַמְרִּתי אוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי לה'. ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעון ַחָּטאִתי ֶסָלה: 

ונאמר: ְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו לא ַיְצִליַח. ּומוֶדה ְועֵזב ְיֻרָחם:

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו דִפי ְוָלׁשון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. 

ָיַעְצנּו ֵעצות ָרעות. ִּכַּזְבנּו. ָּכַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. 

ָּפַגְמנּו. ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ִקִּׁשינּו עֶרף. ָרַׁשְענּו. ִׁשַחְתנּו. ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו.

ְוַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ָׁשָוה ָלנּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו 

ִהְרַׁשְענּו:

ַמה ּנאַמר ְלָפֶניָך יוֵׁשב יוֵׁשב ָמרום ּוַמה ְּנַסֵּפר ְלָפֶניָך ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלא ָכל ַהִּנְסָּתרות ְוַהִּנְגלות ַאָּתה יוֵדַע. 

ַאָּתה יוֵדַע ָרֵזי עוָלם. ְוַתֲעלּומות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה חוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן רוֶאה ְכָליות ָוֵלב. ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם 

ִמָּמְך, ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך: ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֶׁשִּתְמחל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטאֵתינּו. 

ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעונוֵתינּו. ְוִתְמחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו:

החזן קורא כל אחד מסוגי החטאים והקהל עונה "תמחול" ו"תסלח" לסירוגין. 

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבאֶנס:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְבִלי ַדַעת:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִגּלּוי ֲעָריות:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִהְרהּור ַהֵּלב:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִוּדּוי ֶּפה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבָזדון:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבחֶזק ָיד:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֻטְמַאת ְׂשָפָתִים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֵיֶצר ָהָרע:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּביוְדִעים ּוְבלא יוְדִעים:
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ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַכַחׁש ּוְבָכָזב:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבָלׁשון ָהָרע:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַמְרִאית ָהָעִין:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֶנֶׁשְך ּוְבַמְרִּבית:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִׂשיַח ִׂשְפתוֵתינּו:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַּבֵּסֶתר:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֵעיַנִים ָרמות:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִפְתחון ֶּפה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַצֲעֵדי ַרְגַלִים ְלָהָרע:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְקִפיַצת ָיד:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבָרצון:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְׁשָגָגה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְתׂשּוֶמת ָיד:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִתְמהון ֵלָבב:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַרְגַלִים ְמַמֲהרות ָלרּוץ ְלָרָעה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְרִכילּות:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִקּׁשּוי עֶרף:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַצָּואר ָעָתק:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְפִריַקת על:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַעּזּות ֶמַצח:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִסּקּור ָעִין:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְנִטַּית ָּגרון:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַמָּשא ּוַמָּתן:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְלׁשון ַּתְרִמית:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְכֵנִסָּיה ֶׁשּלא ְלֵׁשם ָׁשָמִים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּביּוְהָרא:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֻטְמַאת ַרְעיון:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִזְלזּול הוִרים ּומוִרים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִויעּוד ֲעֵבָרה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבהוָצַאת ִּדָּבה:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַגֲאָוה ָובּוז:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתִים:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַּבֲאִכיַלת ִאּסּור:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבָמאַתִים ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמוָנה ֵאָבִרים ּוְׁשלׁש ֵמאות ְוִׁשִּׁשים 

ַוֲחִמָּׁשה ִּגיִדים ֶׁשל ּגּוֵפנּו ְוַנְפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו ְוִנְׁשָמֵתנּו ּוְנָׁשָמה ְלִנְׁשָמֵתנּו:

ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ֶׁשָּגַרְמנּו ְפַגם ּומּום ְּבָמאַתִים ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמוָנה ֵאָבִרים ּוְׁשלׁש 

ֵמאות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ִּגיִדים ֶׁשל ֲאֵחִרים ּוְבגּוָפם ְוַנְפָׁשם ְורּוָחם ְוִנְׁשָמָתם ּוְנָׁשָמה ְלִנְׁשָמָתם:
החזן קורא את סוג העונש והקהל עונה כנגדו "תמחול ותסלח" ו"תסלח ותמחול" לסירוגין. 

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַעל ִּבּטּול ִמְצות ֲעֵׂשה:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַעל ָלאו ַהִּנַּתק ַלֲעֵׂשה:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַעל ָלאו ֶׁשֵאין ּבו ַמֲעֶׂשה:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עָלה:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַחָּטאת:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עוֶלה ְויוֵרד:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ָּתלּוי ְוָאָׁשם ַוָּדאי:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת ַמְרדּות:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקות ַאְרָּבִעים:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמִים:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיתות ְמֻׁשּנות:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת ַוֲעִריִרי:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִּגְלּגּול ְּבדוֵמם ְוצוֵמַח ְוַחי ִּבְלִּתי ְמַדֵּבר. ְוַחי ְמַדֵּבר:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכל ִמיִני ִיּסּוִרים:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכל ִמיִני עוָנִׁשים:

ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתות ֵּבית ִּדין:

ְסִקיָלה, ְׂשֵרָפה, ֶהֶרג ָוֶחֶנק. ַעל ִמְצות ֲעֵׂשה. ְוַעל ִמְצות לא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֵּיׁש ָּבם קּום ֲעֵׂשה. 

ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבם קּום ֲעֵׂשה. ֵּבין ֶׁשְּגלּוִיים ָלנּו. ּוֵבין ֶׁשֵאיָנן ְּגלּוִיים ָלנּו. ֶאת ֶׁשְּגלּוִיים ָלנּו ְּכָבר 

ָאַמְרנּום ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ְוהוִדינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנן ְּגלּוִיים ָלנּו, 

ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים ְלָפֶניָך, ִּכי ַהּכל ָּגלּוי ְוָצפּוי ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו. ְּכמו ֶׁשֶּנֱאַמר: ַהִּנְסָּתרת 

לה' ֱאלֵהינּו. ְוַהִּנְגלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עוָלם ַלֲעׂשות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתוָרה ַהּזאת:

ִּכי ַאָּתה סוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּומוֲחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון. ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מוֵחל ְוסוֵלַח:

עתה אומרים את הפיוט "אדיר ונאור" המזכיר את מידותיו והנהגותיו של הקב"ה ומסודר לפי 
אותיות הא–ב.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ַאִּדיר ְוָנאור. ּבוֵרא ּדוק ָוֶחֶלד.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ּגוֶלה ֲעמּוקות. ּדוֵבר ְצָדקות.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ָהדּור ִּבְלבּוׁשו. ְוֵאין זּוָלתו.   

ִמי ֵאל ָּכמוָך: זוֵכר ַהְּבִרית. חוֵנן ְׁשֵאִרית.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ְטהור ֵעיַנִים. יוֵׁשב ָׁשַמִים.   

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ּכוֵבׁש ֲעונות. לוֵבׁש ְצָדקות.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ֶמֶלְך ְמָלִכים. נוָרא ְוִנְׂשָּגב.   

ִמי ֵאל ָּכמוָך: סוֵמְך נוְפִלים. עוֶנה ֲעׁשּוִקים.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ּפוֶדה ּוַמִּציל. צוֶעה ְּבָרב ּכַח.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ָקרוב ְלקוְרָאיו. ַרחּום ְוַחּנּון.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. ּתוֵמְך ְּתִמיִמים.  

ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביָאְך:
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ִמי ֵאל ָּכמוָך נֵׂשא ָעון ְועֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתו. לא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד 

הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבׁש ֲעונֵתינּו. ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלות ָים ָּכל ַחּטאָתם:

ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

החזן אומר קדיש שלם:
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )עונים: אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. 
)עונים: אמן( ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן(  ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא 
ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵּשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך 

הּוא. )עונים: אמן( ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַּתח ה' ֱאלֵהינּו ָלנּו 
ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם:

ֵדָעה  ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי  ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי  ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי  ֵּבית ִמְקָּדׁשו.ַׁשֲעֵרי  ְּבָרָכה. ַׁשֲעֵרי  ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי  ַאֲהָבה  אוָרה. ַׁשֲעֵרי  ַׁשֲעֵרי 
ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. 
ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי 
ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. 
ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. ַׁשֲעֵרי ִּפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי 
ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי ָרצון. ַׁשֲעֵרי 
ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות.  ְוָיִסיר ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה  ְתׁשּוָבה.  ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי  ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי  תוָרה. ַׁשֲעֵרי  ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי  ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי 
ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ה' ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוַיְחָּתְמֶכם 

ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן:

ִּתְתַקַּבל ְצלוָתָנא ּוָבעּוָתָנא ִעם ְצלוְתהון ּוָבעּוְתהון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל 
ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעֵלינּו. ְוַעל ָּכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

   סיום התפילה   
לקראת סיום התפילה אנו קוראים את ארבעת מזמורי התהלים הראשונים 
בספר תהלים. למזמורים אלה יש מעלה של שמירה על טהרת הגוף והנפש 

ביום זה.

א. ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים. ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לא ָעָמד. ּוְבמוַׁשב ֵלִצים לא 

ַּפְלֵגי  ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל  ָוָלְיָלה:  ֶיְהֶּגה יוָמם  ָיָׁשב: ִּכי ִאם ְּבתוַרת ה' ֶחְפצו. ּוְבתוָרתו 

ָמִים. ֲאֶׁשר ִּפְריו ִיֵּתן ְּבִעּתו ְוָעֵלהּו לא ִיּבול. ְוכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח: לא ֵכן ָהְרָׁשִעים. ִּכי 

ִאם ַּכּמץ ֲאֶׁשר ִּתְּדֶפּנּו רּוַח: ַעל ֵּכן לא ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט. ְוַחָּטִאים ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים: ִּכי 

יוֵדַע ה' ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים. ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ּתאֵבד:

ְוַעל  ָיַחד. ַעל ה'  ְורוְזִנים נוְסדּו  ַמְלֵכי ֶאֶרץ  ִיְתַיְּצבּו  ֶיְהּגּו ִריק:  ב. ָלָּמה ָרְגׁשּו גוִים. ּוְלֻאִּמים 

ִיְׂשָחק. ֲאדָני  ַּבָּׁשַמִים  יוֵׁשב  ִמֶּמּנּו ֲעבֵתימו:  ְוַנְׁשִליָכה  ְנַנְּתָקה ֶאת מוְסרוֵתימו.  ְמִׁשיחו: 

ִיְלַעג ָלמו: ָאז ְיַדֵּבר ֵאֵלימו ְבַאּפו. ּוַבֲחרונו ְיַבֲהֵלמו:

ַוֲאִני ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי. ַעל ִצּיון ַהר ָקְדִׁשי: ֲאַסְּפָרה ֶאל חק ה' ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה. ֲאִני ַהּיום 

ַּבְרֶזל.  ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵעם  ָאֶרץ:  ַאְפֵסי  ַוֲאֻחָּזְתָך  ַנֲחָלֶתָך.  גוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  ְיִלְדִּתיָך: 

ְּבִיְרָאה.  ה'  ֶאת  ִעְבדּו  ָאֶרץ:  ׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו.  ְמָלִכים  ְוַעָּתה  ְּתַנְּפֵצם:  יוֵצר  ִּכְכִלי 

ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: ַנְּׁשקּו ַבר ֶּפן ֶיֱאַנף ְותאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפו. ַאְׁשֵרי ָּכל חוֵסי בו:

ג. ִמְזמור ְלָדִוד. ְּבָבְרחו ִמְּפֵני ַאְבָׁשלום ְּבנו: ה' ָמה ַרּבּו ָצָרי. ַרִּבים ָקִמים ָעָלי: ַרִּבים אְמִרים 

ְלַנְפִׁשי ֵאין ְיׁשּוָעָתה ּלו ֵבאלִהים ֶסָלה: ְוַאָּתה ה' ָמֵגן ַּבֲעִדי. ְּכבוִדי ּוֵמִרים ראִׁשי: קוִלי 

ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשו ֶסָלה: ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה. ֱהִקיצוִתי. ִּכי ה' ִיְסְמֵכִני:  ֶאל ה' ֶאְקָרא. 

לא ִאיָרא ֵמִרְבבות ָעם. ֲאֶׁשר ָסִביב ָׁשתּו ָעָלי: קּוָמה ה' הוִׁשיֵעִני ֱאלַהי ִּכי ִהִּכיָת ֶאת ָּכל 

אְיַבי ֶלִחי. ִׁשֵּני ְרָׁשִעים ִׁשַּבְרָּת: לה' ַהְיׁשּוָעה. ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה:

ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני  ִּלי.  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאלֵהי  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  ְלָדִוד:  ִמְזמור  ִּבְנִגינות  ַלְמַנֵּצַח  ד. 

ְּתִפָּלִתי: ְּבֵני ִאיׁש ַעד ֶמה ְכבוִדי ִלְכִלָּמה ֶּתֱאָהבּון ִריק. ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: ּוְדעּו ִּכי ִהְפָלה 

ִמְׁשַּכְבֶכם  ַעל  ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו.  ְוַאל  ִרְגזּו  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע  ה'  לו.  ָחִסיד  ה' 

ְודּמּו ֶסָלה: ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק. ּוִבְטחּו ֶאל ה': ַרִּבים אְמִרים ִמי ַיְרֵאנּו טוב. ְנָסה ָעֵלינּו. אור 

ָּפֶניָך ה' : ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי. ֵמֵעת ְּדָגָנם ְוִתירוָׁשם ָרּבּו: ְּבָׁשלום ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה. ְוִאיָׁשן 

ִּכי ַאָּתה ה' ְלָבָדד. ָלֶבַטח ּתוִׁשיֵבִני:

"פתיחת ההיכל של הפרנסה"

כמעין מאזן פיננסי, כבר בראשית השנה נקבעת בשמיים פרנסתו של האדם 
למשך השנה כולה. לא סתם "כסף" אנו מבקשים; לא בהכרח לזכות בלוטו. 
ליהנות  עצמנו,  בכוחות  לעבוד  ליכולת   - ל"פרנסה"  דווקא  מתפללים  אנו 
מיגיע כפינו ולהרוויח את לחמנו ביושר לבל נזדקק למתנות בשר ודם ולא 

להלוואתם. 

סיפר פעם נכדו של הרב יוסף קאפח זצ"ל כי כשהגיע סבו לגיל שבעים שאל 
אותו מה ירצה שיקנה בעבורו לכבוד יום ההולדת. השיב לו הרב קאפח "אינני 

מבין שאלתך. הרי מה שאני צריך - יש לי, ומה שאין לי - איני צריך...".

יש הנוהגים לפרוס את כפיהם בזמן אמירת המזמור, כסימן לקבלת שפע.

ְלָדִוד ִמְזמור, לה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה, ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה: ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרות ְיכוְנֶנָה: ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה', 

ּוִמי ָיקּום ִּבְמקום ָקְדׁשו: ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאֶׁשר לא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי, ְולא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: ִיָּשא ְבָרָכה 

ֵמֵאת ה', ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְׁשעו: ֶזה ּדור ּדְרָׁשו, ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעקב ֶסָלה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי 

עוָלם, ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ִעּזּוז ְוִגּבור, ה' ִּגּבור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו 

ִּפְתֵחי עוָלם, ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ְצָבאות, הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד ֶסָלה:

תפילה על הפרנסה הנאמרת על ידי החזן או המתפלל שפתח את ההיכל:

ְוַהֵּׁשמות  ַהֶּזה  ַהִּמְזמור  ְקֻדַּׁשת  ּוְלַמַען  ְלַמֲעָנְך  ֲעֵׂשה  ְוַהּנוָרא.  ַהִּגּבור  ַהָּגדול  ָהֵאל  ה'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצון  ְיִהי 

ַהְּקדוִׁשים ַהִּנְזָּכִרים ּבו. ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ְּפסּוָקיו ְוֵתבוָתיו ְואוִתּיוָתיו ּוְטָעָמיו ּוְרָמָזיו ְוסודוָתיו ַהּיוְצִאים ִמֶּמּנּו. 

אור  ָעֵלינּו,  "ְנָסה  ּוִמָּפסּוק  ָדי".  ְּבִלי  ַעד  ְּבָרָכה  ָלֶכם  "ַוֲהִריקִתי  ִמָּפסּוק  ַהּיוֵצא  ְוַהָּקדוׁש  ַהָּגדול  ֵׁשם  ּוְלַמַען 

ָּפֶניָך ה' ", ֶׁשִּתְכְּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה. ָׁשָנה זו ְוָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָלנּו ּוְלָכל ְּבֵני ֵביֵתנּו. ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח. 

ְולא ְבִאּסּור ְולא ְבָעָמל ְוטַרח. ְּבַנַחת ּוְבַׁשְלָוה ּוְבַהְׁשֵקט ָוֶבַטח. ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבד ֲעבוַדת ַהּקֶדׁש ִּבְקֻדָּׁשה 

ּוְבָטֳהָרה ְּבִלי ׁשּום ִטְרָּדא, ַּפְרָנָסה ֶׁשּלא ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְוַאל ַּתְצִריֵכנּו ִליֵדי ַמְּתנות ָּבָׂשר ָוָדם. 

ִּכי ִאם ִמָּיְדָך ַהְּפתּוָחה ְוַהְּקדוָׁשה. ְוַהְצִליֵחנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְבָכל ִלּמּוֵדנּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ְוִעְסֵקנּו. ְוִיְהֶיה ֵביֵתנּו ָמֵלא 

ִּבְרַּכת ה', ְוִנְׂשַּבע ֶלֶחם ְוִנְהֶיה טוִבים, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצון:
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קדיש "על ישראל":
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )עונים: אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. 
)עונים: אמן(  ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא 
ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַעֶּלה.  ְוִיְתַהָּדר.  ְוִיְתַנֵּשא.  ְוִיְתרוַמם.  ְוִיְתָּפַאר.  ְוִיְׁשַּתַּבח.  ִיְתָּבַרְך.  ָעְלַמָּיא  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך 
ְּבִריְך הּוא. )עונים: אמן(  ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהון. ְּדָעְסִקין ְּבאוַרְיָתא ַקִּדְׁשָּתא. ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל 
ָאָתר ְוָאָתר. ְיֵהא ָלָנא ּוְלהון ּוְלכון ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי. ִמן ֳקָדם ַמאֵרי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל 
ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעֵלינּו. ְוַעל ָּכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

החזן אומר: ָּבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבָרְך:

הקהל עונה: ָּברּוְך ה' ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד:

החזן חוזר: ָּברּוְך ה' ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד:

ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדון ַהּכל. ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליוֵצר ְּבֵראִׁשית. ֶׁשּלא ָעָׂשנּו ְּכגוֵיי ָהֲאָרצות ְולא ָׂשָמנּו 

ָלֶהֶבל  ִמְׁשַּתֲחִוים  ֶׁשֵהם  ֲהמוָנם.  ְּכָכל  ְוגוָרֵלנּו  ָּכֶהם  ֶחְלֵקנּו  ָׂשם  ֶׁשּלא  ָהֲאָדָמה.  ְּכִמְׁשְּפחות 

ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לא יוִׁשיַע. יפסיק מעט. ַוֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ַהָּקדוׁש ָּברּוְך הּוא. ֶׁשהּוא נוֶטה ָׁשַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ. ּומוַׁשב ְיָקרו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל. ּוְׁשִכיַנת ֻעּזו 

ְּבָגְבֵהי ְמרוִמים. הּוא ֱאלֵהינּו ְוֵאין עוד ַאֵחר. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו ְוֶאֶפס זּוָלתו. ַּכָּכתּוב ַּבּתוָרה. ְוָיַדְעָּת 

ַהּיום ַוֲהֵׁשבָת ֶאל ְלָבֶבָך, ִּכי ה' הּוא ָהֱאלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת. ֵאין עוד:

ָהָאֶרץ  ִמן  ִּגּלּוִלים  ְלַהֲעִביר  ֻעָּזְך  ְּבִתְפֶאֶרת  ְמֵהָרה  ִלְראות  ֱאלֵהינּו  ה'  ָלְך  ְנַקֶּוה  ֵּכן  ַעל 

ִבְׁשֶמָך  ִיְקְראּו  ָבָׂשר  ְּבֵני  ְוָכל  ַׁשַּדי.  ְּבַמְלכּות  עוָלם  ְלַתֵּקן  ִיָּכֵרתּון.  ָּכרות  ְוָהֱאִליִלים 

ְלַהְפנות ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יוְׁשֵבי ֵתֵבל. ִּכי ְלָך ִתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך ִּתָּׁשַבע 

ָּכל ָלׁשון. ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו ְוִלְכבוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו. ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עול 

ַעד  ּוְלעוְלֵמי  ִהיא.  ֶׁשְּלָך  ַהַּמְלכּות  ִּכי  ָוֶעד.  ְלעוָלם  ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלוְך  ַמְלכּוֶתָך. 

ִּתְמלוְך ְּבָכבוד. ַּכָּכתּוב ְּבתוָרָתְך:

ֶאָחד  ִיְהֶיה ה'  ַּבּיום ַההּוא  ָהָאֶרץ.  ָּכל  ַעל  ְלֶמֶלְך  ְוָהָיה ה'  ְוֶנֱאַמר:  ָוֶעד:  ִיְמלְך ְלעָלם  ה' 

ּוְׁשמו ֶאָחד: ּוְבתוָרְתָך ה' ֱאלֵהינּו ָּכתּוב ֵלאמר: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד:

אחר התפילה נוהגים לשיר את הפיוט "יגדל אלוהים חי" הכולל בתוכו את י"ג עיקרי האמונה

ִיְגַּדל ֱאלִהים ַחי ְוִיְׁשַּתַּבח. ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותו:
ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְּכִיחּודו. ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סוף ְלַאְחדּותו:

ֵאין לו ְּדמּות ַהּגּוף ְוֵאינו ּגּוף. לא ַנֲערְך ֵאָליו ְקֻדָּׁשתו:

ַקְדמון ְלָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְבָרא. ִראׁשון ְוֵאין ֵראִׁשית ְלֵראִׁשיתו:

ִהּנו ֲאדון עוָלם ְלָכל נוָצר. יוֶרה ְּגֻדָּלתו ּוַמְלכּותו:

ֶׁשַפע ְנבּוָאתו ְנָתנו ֶאל. ַאְנֵׁשי ְסֻגָּלתו ְוִתְפַאְרּתו:

לא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה עוד. ָנִביא ּוַמִּביט ֶאת ְּתמּוָנתו:

ּתוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמו ֵאל. ַעל ַיד ְנִביאו ֶנֱאַמן ֵּביתו:

לא ַיֲחִליף ָהֵאל ְולא ָיִמיר. ָּדתו ְלעוָלִמים ְלזּוָלתו:

צוֶפה ְויוֵדַע ְסָתֵרינּו. ַמִּביט ְלסוף ָּדָבר ְּבַקְדמּותו:

ּגוֵמל ְלִאיׁש ָחִסיד ְּכִמְפָעלו. נוֵתן ְלָרָׁשע ָרע ְּכִרְׁשָעתו:

ִיְׁשַלח ְלֵקץ ָיִמים ְמִׁשיֵחנּו. ִלְפּדות ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעתו:

ֵמִתים ְיַחֶּיה ֵאל ְּברב ַחְסּדו. ָּברּוְך ֲעֵדי ַעד ֵׁשם ְּתִהָּלתו:

ֵאֶּלה ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ְלִעָּקִרים. ֵהן ֵהם ְיסוד ַּדת ֵאל ְותוָרתו:

ּתוַרת מֶׁשה ֱאֶמת ּוְנבּוָאתו. ָּברּוְך ֲעֵדי ַעד ֵׁשם ְּתִהָּלתו:

 "גמר חתימה טובה!"

נדמה כאילו רק לפני רגעים ספורים שרנו בדמעות את הפיוט "לך אלי" בכניסתו 
של יום הכיפורים, והנה עתה אנו עומדים בסיומו של היום הגדול. בעוד רגע 
קט ייפתחו דלתות ארון הקודש ושיא השיאים יחל בשירת הפיוט העתיק "אל 
נורא עלילה", כשכולנו נתפלל שכל תפילותינו יינעלו גם הן בשמיים ולא ישובו 
ריקם. אולי אף את עצמנו רוצים היינו לנעול, יחד עם כל תפילותינו, ברגעים 

הגדולים הללו; לנעול ולא לעזוב. שלא יסתיים כל כך מהר...

כך סיפר מחבר "ילקוט מעם לועז", רבי יעקב כולי זצ"ל, בדרשתו לקהילתו 
בקושטא בדרשה שלפני הנעילה: פעם אחת ביקש המלך מן הצייר המלכותי 
שיצייר את דיוקנו. המלך דרש מן הצייר לסיים את מלאכתו בתוך אחד עשר 
שליח  התדפק  המועד,  בהגיע  הציור.  תמורת  הגון  שכר  לו  וקבע  חודשים, 
המלך על דלתו של הצייר ודרש את הציור. הצייר התנצל וביקש מהשליח 
למסור למלך שהוא זקוק לחודש ימים נוסף. לאחר חודש ימים, שוב הגיע 
שליח המלך את הצייר, ושוב ביקש הצייר ַארָּכה – הפעם של עשרה ימים. 
כעבור עשרה ימים פקעה סבלנותו של המלך, והוא ניגש בעצמו אל ביתו של 

הצייר ודרש ממנו את הציור לאלתר.

הצייר  הכניס  מוכן”.  יהיה  והציור  רגעים  כמה  המלך!  “אדוני  השיב:  הצייר 
את המלך אל חדר העבודה שלו, שעל רצפתו היו פזורים בדים רבים ובהם 
ניסיונות ציור של דיוקן המלך. בעוד המלך מתבונן סביבו, ניגש הצייר אל כן 

הציור, ובכמה משיחות מכחול צייר ציור מופלא ויפהפה.

המלך עמד משתאה ושאל: “אם ציירת את הציור הנפלא הזה בכמה רגעים, 
מדוע לא עשית זאת קודם? מדוע עיכבת אותי עד עתה?”.

השיב לו הצייר: “במשך כל השנה האחרונה עסקתי בניסיונות רבים, שכולם 
הוליכו לרגע זה, שבו ציירתי ציור מושלם".

חודשים,  עברו אחד עשר  “רבותיי,  ואמר:  כולי את המשל  יעקב  רבי  סיים 
ואחריהם חלף חודש אלול, ואף עשרת ימי תשובה תמו. נותרו לנו רק כמה 
רגעים ספורים עד נעילת שערי התשובה. כל הרגעים מוליכים אל רגע זה, 

שבו אנו נדרשים לתשובה שלמה".

"תּזכּו לׁשנים רּבות. הבנים והאבות. ּבדיצה ּובצהלה. ּבׁשעת הּנעילה".

בתחילת התפילה פותחים את ארון הקודש, כמעין פתיחת שערי שמיים, כדי לעורר את הקהל 
לבקשת רחמים, ועל כן נוהגים לעמוד לכל אורך התפילה.

ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה. ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה.

ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:
ְמֵתי ִמְסָּפר ְקרּוִאים. ְלָך ַעִין נוְׂשִאים. ּוְמַסְּלִדים ְּבִחיָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה...
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בשירו של שמוליק קראוס, "רואים רחוק רואים שקוף", שר מאיר בנאי: "בן 
בו  השמיים,  מול  כסנה  אדם  בן  מבקש,  שורש  מים,  על  שתול  כעץ  אדם 
בוערת אש". דומה כי מילים אלו מתארות היטב את עמידתו של האדם אל 

מול אלוהים. ללא כל מחיצות המפרידות ביניהם - כל כולו סנה בוער.

כך היא תפילת העמידה של יום הכיפורים, שחוט של חסד משוך עליה. אלו 
הם אולי הדקות היחידות במשך היממה כולה שבהן כל אחד מאיתנו הופך 
להיות מעין "רשות היחיד" משל עצמו, עומד לבדו בדממה – בלא חזן, קורא 

או קהל שמצטרף ברקע. שורש מבקש לבדו, כסנה בוער באש.

   תפילת עמידה   
ֲאדָני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח. ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך:

ָהֵאל  ַיֲעקב.  ֵואלֵהי  ִיְצָחק  ֱאלֵהי  ַאְבָרָהם.  ֱאלֵהי  ֲאבוֵתינּו.  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ה'  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ַחְסֵדי ָאבות.  ְוזוֵכר  ֶעְליון. ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. קוֵנה ַהּכל  ְוַהּנוָרא. ֵאל  ַהָּגדול ַהִּגּבור 

ּוֵמִביא ּגוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמו ְּבַאֲהָבה:

ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים. ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים. ְלַמֲעָנְך ֱאלִהים ַחִּיים:

ֶמֶלְך עוֵזר ּומוִׁשיַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ה' ָמֵגן ַאְבָרָהם:

ַחִּיים  ְמַכְלֵּכל  ַהָּטל.  מוִריד  ְלהוִׁשיַע.  ַרב  ַאָּתה.  ֵמִתים  ְמַחֶּיה  ֲאדָני.  ְלעוָלם  ִּגּבור  ַאָּתה 

ֲאסּוִרים.  ּוַמִּתיר  חוִלים.  ְורוֵפא  נוְפִלים  סוֵמְך  ַרִּבים.  ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֶּיה  ְּבֶחֶסד. 

ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶמֶלְך  ָלְך.  ּוִמי דוֶמה  ְּגבּורות  ַּבַעל  ָכמוָך  ִמי  ָעָפר.  ִליֵׁשֵני  ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו 

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:

ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרְחָמן זוֵכר ְיצּוָריו ְּבַרֲחִמים ְלַחִּיים:

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ה', ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים:

ִּכי  ְיַהְללּוָך ֶּסָלה: ְלדור ָודור ַהְמִליכּו ָלֵאל  ַאָּתה ָקדוׁש ְוִׁשְמָך ָקדוׁש. ּוְקדוִׁשים ְּבָכל יֹום 

הּוא ְלַבּדו ָמרום ְוָקדוׁש:

ּוְבֵכן ִיְתַקָּדׁש ִׁשְמָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ָּכל  ְוִייָראּוָך  ֶּׁשָּבָראָת.  ַמה  ָּכל  ַעל  ְוֵאיָמְתָך  ַמֲעֶׂשיָך.  ָּכל  ַעל  ֱאלֵהינּו  ה'  ַּפְחְּדָך  ֵּתן  ּוְבֵכן 

ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ְּבֵלָבב 

ָׁשֵלם. ֶׁשָּיַדְענּו ה' ֱאלֵהינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶניָך. עז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָך. ְוִׁשְמָך נוָרא ַעל ָּכל 

ַמה ֶּׁשָּבָראָת:

ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבוד ְלַעֶּמָך. ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טוָבה ְלדוְרֶׁשיָך. ּוִפְתחון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. 

ִׂשְמָחה ְלַאְרָצְך. ָׂשׂשון ְלִעיָרְך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבָּדְך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶחָך, 

ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:

 ׁשוְפִכים ְלָך ַנְפָׁשם. ְמֵחה ִפְׁשָעם ְוַכְחָׁשם. ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה...

 ֱהֵיה ָלֶהם ְלִסְתָרה. ְוַחְּלֵצם ִמְּמֵאָרה. ְוָחְתֵמם ְלהוד ּוְלִגיָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה...

 חֹון אוָתם ְוַרֵחם. ְוָכל לוֵחץ ְולוֵחם. ֲעֵׂשה ָּבֶהם ְּפִליָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה...

 ְזכֹור ִצְדַקת ֲאִביֶהם. ְוַחֵּדׁש ֶאת ְיֵמיֶהם. ְּכֶקֶדם ּוְתִחָּלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה: 

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה...

 ְקָרא ָנא ְׁשַנת ָרצון. ְוָהֵׁשב ְׁשֵאִרית ַהּצאן. ְלָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה...

 ְמֵחה ָכָעב ְּפָׁשִעים. ַוֲעֵׂשה ָנא ֶחֶסד ִעם. ְמקָרִאים ְסֻגָּלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה...

 ִּתְזכּו ְלָׁשִנים ַרּבות. ַהָּבִנים ְוָהָאבות. ְּבִדיָצה ּוְבָצֳהָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה...

 ִמיָכֵאל ַׂשר ִיְׂשָרֵאל. ֵאִלָּיהּו ְוַגְבִריֵאל. ַּבְּשרּו ָנא ַהְּגֻאָּלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה...

ְיִהי ַחְסְּדָך ה' ָעֵלינּו, ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך:
ְלָדִוד,  ְּתִהָּלה  ֱאֹלָהיו.  ֶשֲׁיהָֹוה  ָהָעם  ַאְשֵׁרי  ּלֹו  ֶשָּׁכָכה  ָהָעם  ַאְשֵׁרי  ֶּסָלה.  ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְשֵׁבי  ַאְשֵׁרי 

ָּגדֹול  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִשְׁמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָךּ  יֹום  ְּבָכל  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִשְׁמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך 

ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך  ְּכבֹוד  ֲהַדר  ַיִּגידּו.  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶשׂיָך  ְיַשַּׁבח  ְלדֹור  ּדֹור  ֵחֶקר.  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמאֹד  ּוְמֻהָּלל  ְיָי 

ְיַרֵּננּו. ַחּנּון  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו  יֹאֵמרּו ּוְגדּוָלְּתָך ֲאַסְּפֶרָּנה.ֵזֶכר ַרב טּוְבָך  ֶוֱעזּוז נֹוְראֶֹתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאִשׂיָחה. 

ְוַרחּום ְיָי ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד. טֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָשׂיו. יֹודּוָך ְיָי ָּכל ַמֲעֶשׂיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה. 

ַמְלכּוְתָך  ַמְלכּותֹו.  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע  ְיַדֵּברּו.  ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 

ַמְלכּות ָּכל עָֹלִמים ּוֶמְמַשְׁלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. סֹוֵמְך ְיָי ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים. ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך 

ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיָי  ַצִּדיק  ָרצֹון.  ַחי  ְלָכל  ּוַמְשִּׂביַע  ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַשֵּׂברּו 

ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָשׂיו. ָקרֹוב ְיָי ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶשׁר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת. ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂה ְוֶאת ַשְׁוָעָתם ִיְשַׁמע 

ְויֹוִשׁיֵעם. ׁשֹוֵמר ְיָי ֶאת ָכּל אֲֹהָביו ְוֵאת ָכּל ָהְרָשִׁעים ַיְשִׁמיד. ְתִּהַלּת ְיָי ְיַדֶבּר ִפּי ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָשׂר ֵשׁם ָקְדׁשֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּו ָיּה.

ׁשּוָבה ִלְמעוָנְך ּוְׁשכון ְּבֵבית ַמֲאָוָיְך. ִּכי ָכל ֶּפה ְוָכל ָלׁשון ִיְּתנּו הוד ְוָהָדר ְלַמְלכּוָתְך:

ּוְבֻנחה יאַמר. ׁשּוָבה ה' ִרְבבות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:

ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה. ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:

אחר כך אומר החזן חצי קדיש:
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )עונים: אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. 
)עונים: אמן(  ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: "אמן יהא שמה 
רבא" עד "דאמירן בעלמא"(  ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. 
ְוִיְתַנֵּשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )עונים: אמן(  ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 
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ְּבָכל  ּוַמֲעִביר ַאְׁשמוֵתינּו  ִיְׂשָרֵאל.  ְוַלֲעונות ַעּמו  ַלֲעונוֵתינּו  ְוסוֵלַח  ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֶמֶלְך מוֵחל 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכּפּוִרים:

ְוִאֵּׁשי  ֵּביֶתָך.  ִלְדִביר  ָהֲעבוָדה  ְוָהֵׁשב  ְׁשֵעה.  ְוִלְתִפָּלָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעְּמָך  ֱאלֵהינּו  ה'  ְרֵצה 

ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ָּתִמיד ֲעבוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ְוַאָּתה, ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים. ַּתְחּפץ ָּבנּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיון ְּבַרֲחִמים:

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתו ְלִצּיון:

ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו  מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶׁשַאָּתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם 

ְּבָיֶדָך.  ַהְּמסּוִרים  ַחֵּיינּו  ַעל  ְּתִהָּלֶתָך.  ּוְנַסֵּפר  ְלָך  נוֶדה  ָודר  ְלדר  ַאָּתה הּוא.  ִיְׁשֵענּו  ּוָמֵגן 

ְוטובוֶתיָך  ִנְפְלאוֶתיָך  ְוַעל  ִעָּמנּו.  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִנֶּסיָך  ְוַעל  ָלְך.  ַהְּפקּודות  ִנְׁשמוֵתינּו  ְוַעל 

ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ִּכי לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ַהְמַרֵחם ִּכי לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, 

ִּכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו ָלְך:

ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנֵּשא ָּתִמיד ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ְלעוָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִּיים יודּוָך ֶּסָלה:

ַוֲחתום ְלַחִּיים טוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך:

ֶסָלה  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  ִּכי טוב.  ְלעוָלם  ֶּבֱאֶמת  ַהָּגדול  ִׁשְמָך  ִויָבְרכּו ֶאת  ִויַהְללּו 

ָהֵאל ַהּטוב:

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהּטוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות:

ַעֶּמָך,  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים  ְצָדָקה  ָוֶחֶסד  ֵחן  ַחִּיים  ּוְבָרָכה  טוָבה  ָׁשלום  ִׂשים 

ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאור ָּפֶניָך, ִּכי ְבאור ָּפֶניָך ָנַתָּת ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ּתוָרה ְוַחִּיים. 

ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ְּבָרָכה ְוָׁשלום. ְוטוב ְּבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַעְּמָך 

ִיְׂשָרֵאל ְּברוב עז ְוָׁשלום:

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלום ּוַפְרָנָסה טוָבה ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ּוְגֵזרות טובות. ִנָּזֵכר ְוֵנָחֵתם ְלָפֶניָך 

ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלום:

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלום. ָאֵמן:

ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֲאִלי:

הווידוי הוא חלק בלתי נפרד מתפילות יום הכיפורים ואנו חוזרים עליו בכל 
הדדית  וערבות  מעשינו  על  אחריות  לקיחת  הוא  העיקרי  עניינו  התפילות. 
)לכן הוא נכתב בלשון רבים ומזכיר גם חטאים שבוודאי לא עשינו(; וטמונה 
בו בשורה גדולה בנוגע לאפשרות התיקון וההתקדמות. אלא שזוהי איננה 
משימה קלה בעבור אף אחד: "להסתכל לאמת בפנים, ישר לעיניים, להביט 
נכוחה, לשבור את מנגנון ההגנה העצמית, לנתץ את המחיצות המלאכותיות, 
לקרוע את המסווה, וכל זה 'למען נחדל מעושק ידינו'. אז ורק אז – 'לפני ה' 

תטהרו!'". )הרב יוסף דב סולובייצ'יק(

ִּפיָה.  ִתְקּפץ  ְועוָלָתה  ָיִגילּו.  ְּבִרָּנה  ַוֲחִסיִדים  ַיֲעלזּו.  ִויָׁשִרים  ְוִיְׂשָמחּו  ִיְראּו  ַצִּדיִקים  ּוְבֵכן 

ְוָהִרְׁשָעה ֻכָּלּה ֶּבָעָׁשן ִּתְכֶלה. ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדון ִמן ָהָאֶרץ:

ְוִתְמלְך ַאָּתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ְּבַהר ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוֶדָך. ּוִבירּוָׁשַלִים 

ִעיר ִמְקָּדֶׁשָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשָך: ִיְמלְך ה' ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה:

ָקדוׁש ַאָּתה ְונוָרא ְׁשֶמָך. ְוֵאין ֱאלוַּה ִמַּבְלֲעֶדיָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ה' ְצָבאות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל 

ַהָּקדוׁש ִנְקָּדׁש ִּבְצָדָקה.

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהֶּמֶלְך ַהָּקדוׁש:

ַאָּתה ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ָאַהְבָּת אוָתנּו ְוָרִציָת ָּבנּו. ְורוַמְמָּתנּו ִמָּכל ַהְּלׁשונות. ְוִקַּדְׁשָּתנּו 

ְּבִמְצוֶתיָך. ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶתָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדול ְוַהָּקדוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת:

ַוִּתֶּתן ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ֶאת יֹום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ֶאת יֹום 

ְּבַאֲהָבה  ֲעונוֵתינּו.  ָּכל  ְוִלְמחל ּבו ֶאת  ּוְלַכָּפָרה.  ְוִלְסִליָחה  ִלְמִחיָלה  ַהֶּזה.  ִמְקָרא קֶדׁש 

ִמְקָרא קֶדׁש. ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ְמחול ַלֲעונוֵתינּו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ְּביֹום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. 

ְּביֹום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך. ָּכָאמּור: ָאנִכי ָאנִכי הּוא מֶחה 

ַחּטאוֶתיָך.  ְוֶכָעָנן  ְּפָׁשֶעיָך  ָכָעב  ָמִחיִתי  ְוֶנֱאַמר:  ֶאְזּכר:  לא  ְוַחּטאֶתיָך  ְלַמֲעִני.  ְפָׁשֶעיָך 

ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתיָך: ְוֶנֱאַמר:

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

ִזְכרוֵננּו  ְוִיָּזֵכר  ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּׁשַמע  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע  ְוָיבא  ַיֲעֶלה  ֲאבוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו 

ַעְּמָך  ָּכל  ְוִזְכרון  ַעְבָּדְך.  ָּדִוד  ֶּבן  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרון  ִעיָרְך.  ְירּוָׁשַלִים  ִזְכרון  ֲאבוֵתינּו.  ְוִזְכרון 

ּוְלָׁשלום.  טוִבים  ְלַחִּיים  ּוְלַרֲחִמים.  ְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטוָבה.  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 

ָעֵלינּו  ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ְּביֹום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ְּביֹום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה. ְלַרֵחם ּבו 

ּוְלהוִׁשיֵענּו. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוִׁשיֵענּו בו ְלַחִּיים טוִבים. 

ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵּננּו ַוֲחמול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוהוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל 

ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

ִּביָקָרְך.  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  ְוִהָּנֵׂשא  ִּבְכבוָדְך.  ֻּכּלו  ָהעוָלם  ָּכל  ַעל  ְמלוְך  ֲאבוֵתינּו.  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו 

ְוהוַפע ַּבֲהַדר ְּגאון ֻעָּזְך. ַעל ָּכל יוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְך. ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתו. ְוָיִבין ָּכל ְיצּור 

ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתו. ְויאַמר ָּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפו: ה' ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך. ּוַמְלכּותו ַבּכל ָמָׁשָלה:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו:

ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצוֶתיָך, ִׂשים ֶחְלֵקנּו ְּבתוָרָתְך, ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבְך. ַׂשֵּמַח ַנְפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעָתְך. ְוַטֵהר 

ִלֵּבנּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת. ִּכי ַאָּתה ה' ֱאלִהים ֱאֶמת, ּוְדָבְרָך ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד.
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ָאָּנא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּתבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו. 

ֶׁשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשה עֶרף לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו 

ְולא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ְוַאְנֵׁשי ֵביֵתנּו:

מכים על החזה )על מקום הלב( באגרוף יד ימין כאות אשמה, בהזכרת כל אחד מהעוונות.

ֶׁשֶקר  ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו.  ַזְדנּו.  ְוִהְרַׁשְענּו.  ֶהֱעִוינּו.  ָהָרע.  ְוָלׁשון  דִפי  ִּדַּבְרנּו  ָּגַזְלנּו.  ָּבַגְדנּו.  ָאַׁשְמנּו. 

ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ֵעצות ָרעות. ִּכַּזְבנּו. ָּכַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. 

ָּתִעינּו  ִּתַעְבנּו.  ִׁשַחְתנּו.  ָרַׁשְענּו.  עֶרף.  ִקִּׁשינּו  ָוֵאם.  ָאב  ִצַעְרנּו  ָצַרְרנּו.  ָּפַגְמנּו.  ָּפַׁשְענּו.  ָעִוינּו. 

ְוִתֲעַתְענּו.

ְוַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ָׁשָוה ָלנּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי 

ֱאֶמת ָעִׂשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו:

ַמה ּנאַמר ְלָפֶניָך יוֵׁשב יוֵׁשב ָמרום ּוַמה ְּנַסֵּפר ְלָפֶניָך ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלא ָכל ַהִּנְסָּתרות 

ְוַהִּנְגלות ַאָּתה יוֵדַע:

ָמה ֲאַנְחנּו. ַמה ַחֵּיינּו. ַמה ַחְסֵּדנּו. ַמה ּכֵחנּו. ַמה ְּגבּוָרֵתנּו. ַמה ּנאַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו 

ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ֲהלא ָּכל ַהִּגּבוִרים ְּכַאִין ְלָפֶניָך. ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלא ָהיּו. ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי 

ַמָּדע. ּוְנבוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל. ִּכי ָכל ַמֲעֵׂשינּו ּתהּו. ִויֵמי ַחֵּיינּו ֶהֶבל ְלָפֶניָך. ּומוַתר ָהָאָדם 

ִמן ַהְּבֵהָמה ַאִין. ִּכי ַהּכל ָהֶבל:

ִּתְפַעל.  ַמה  ָלְך  יאַמר  ִמי  ִּכי  ְלָפֶניָך.  ַלֲעמד  ַוַּתִּכיֵרהּו  ֵמראׁש.  ֱאנוׁש  ִהְבַּדְלָּת  ַאָּתה 

יֹום  ַהֶּזה. ֶאת  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְּבַאֲהָבה ֶאת  ֱאלֵהינּו  ָלנּו ה'  ַוִּתֵּתן  ָלְך.  ִּיֵּתן  ַמה  ִיְצַּדק  ְוִאם 

ְוִלְמחל  ּוְלַכָּפָרה.  ְוִלְסִליָחה.  ִלְמִחיָלה.  ַהֶּזה.  קֶדׁש  ִמְקָרא  יֹום  ֶאת  ַהֶּזה.  ֶהָעון  ְסִליַחת 

ּבו ֶאת ָּכל ֲעונוֵתינּו. ְלַמַען ֶנְחַּדל ֵמעֶׁשק ָיֵדינּו. ְוָנׁשּוב ַלֲעׂשות ֻחֵּקי ְרצוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. 

ְוַאָּתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלינּו. ִּכי לא ַתְחּפץ ְּבַהְׁשָחַתת עוָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר: ִּדְרׁשּו ה' 

ְוָיׁשב  ָאֶון ַמְחְׁשבָתיו,  ְוִאיׁש  ַּדְרּכו  ָרָׁשע  ַיֲעזב  ְוֶנֱאַמר:  ִּבְהיותו ָקרוב:  ְקָרֻאהּו  ְּבִהָּמְצאו, 

ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלוַח: ְוַאָּתה ֱאלוַּה ְסִליחות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך 

ָחֵפץ  ַאָּתה  ְוֵאין  ְרָׁשִעים.  ֶׁשל  ִּבְתׁשּוָבָתן  ַאָּתה  ְורוֶצה  ְלֵהִטיב.  ּוַמְרֶּבה  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים 

ְּבמות  ֶאְחּפץ  ִאם  קרי(,  )ֱאלִהים  ה'  ֲאדָני  ְנֻאם  ָאִני  ַחי  ֲאֵליֶהם  ֱאמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבִמיָתָתן. 

ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכו ְוָחָיה, ׁשּובּו ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלָּמה ָתמּותּו ֵּבית 

ִיְׂשָרֵאל: ְוֶנֱאַמר: ֶהָחפץ ֶאְחּפץ מות ָרָׁשע ְנֻאם ֳאדָני ה' )ֱאלִהים קרי(, ֲהלוא ְּבׁשּובו ִמְּדָרָכיו 

ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר: ִּכי לא ֶאְחּפץ ְּבמות ַהֵּמת ְנֻאם ֲאדָני ה' )ֱאלִהים קרי(, ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו: ִּכי ַאָּתה 

סוְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּומוֲחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון. ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מוֵחל ְוסוֵלַח:

ֱאלַהי. ַעד ֶׁשּלא נוַצְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָׁשו ֶׁשּנוַצְרִּתי ְּכִאּלּו לא נוַצְרִּתי. ָעָפר ֲאִני ְבַחָּיי, 

ַקל ָוחֶמר ְּבִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי, ִּכְכִלי ָמֵלא ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה:

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי, ֶׁשּלא ֶאֱחָטא עוד. ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְמחק 

ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים, ֲאָבל לא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין ְוחוָלִאים ָרִעים:

ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר  ֱאלַהי. ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרע. ְוִׂשְפתוַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדום. 

ַלּכל ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָרֶתָך. ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ִּתְרּדוף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהָּקִמים ָעַלי ְלָרָעה. 

ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבוָתם. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיָנְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען 

ּתוָרָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני:

ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֲאִלי:

פוסע שלוש פסיעות קטנות לאחוריו ואומר:

עוֶׂשה ַהָּׁשלום ִּבְמרוָמיו, הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעֵלינּו, ְוַעל ָּכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 

ָאֵמן:

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֶׁשִּתְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתוָרָתְך 

ַלֲעׂשות ֻחֵּקי ְרצוָנְך ּוְלָעְבָדְך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם:

   חזרת הש"ץ של נעילה   
פותחים את חזרת שליח הציבור בפיוט עתיק זה שבו אנו מבקשים מהקב"ה 

שלא ישיב ריקם את תפילותינו. 

ָאָתאנּו ְלַחּלות ָּפֶניָך. ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך. ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו. ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו, ֵריָקם 

ִמְּלָפֶניָך. ְסַלח ָלנּו, ּוְׁשַלח ָלנּו, ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעוֶנָך:

ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה. ָאים ְונוָרא, ִמְׂשָּגב ְלִעּתות ַּבָּצָרה. ְּתַחֵּיינּו, ְּתָחֵּננּו, ּוְבִׁשְמָך 

ִנְקָרא. ְסַלח ָלנּו, ּוְׁשַלח ָלנּו, ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעוֶנָך:

החזן עומד לפני התיבה, ושני סומכים לו משני צדדיו; מבקש הוא את רשות 
הציבור להיות שליח נאמן בעבורם. גם המצביא הגדול והאמיץ ביותר בעולם 
לא יוכל להתקדם – אפילו לא צעד אחד – אם חייליו לא יתנו בו את אמונם 

וילכו אחריו, באש ובמים.

עם כל זאת, יודע החזן כי מלבד התפילה עצמה, חייב הוא גם "להתפלל על 
התפילה" -  להתפלל שהאל ישים בפיו את המילים הנכונות, שיכין את ליבו 
כראוי ושיהיה שליח נאמן בעבור כל הקהל הקדוש. "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב, ּוֵמה' 

ַמֲעֵנה ָלׁשֹון" )משלי טז, א(.

אֹוִחיָלה ָלֵאל ֲאַחֶּלה ָפָניו. ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּמּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשון.

ֲאֶׁשר ִּבְקַהל ָעם ָאִׁשיר ֻעּזו. ַאִּביָעה ְרָננות ְּבַעד ִמְפָעָליו.

ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב, ּוֵמה' ַמֲעֵנה ָלׁשון:

ֲאדָני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח. ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך:

ָהֵאל  ַיֲעקב.  ֵואלֵהי  ִיְצָחק  ֱאלֵהי  ַאְבָרָהם.  ֱאלֵהי  ֲאבוֵתינּו.  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ַאָּתה ה',  ָּברּוְך 

ַחְסֵדי ָאבות.  ְוזוֵכר  ֲחָסִדים טוִבים. קוֵנה ַהּכל  ֶעְליון. ּגוֵמל  ְוַהּנוָרא. ֵאל  ַהִּגּבור  ַהָּגדול 

ּוֵמִביא ּגוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמו ְּבַאֲהָבה:

ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים. ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים. ְלַמֲעָנְך ֱאלִהים ַחִּיים:

ֶמֶלְך עוֵזר ּומוִׁשיַע ּוָמֵגן:

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם:
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ַאָּתה ִּגּבור ְלעוָלם ֲאדָני. ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה. ַרב ְלהוִׁשיַע. מוִריד ַהָּטל.

ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחֶּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים. ּוַמִּתיר 

ֲאסּוִרים. ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמוָך ַּבַעל ְּגבּורות ּוִמי דוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית 

ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:

ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרְחָמן זוֵכר ְיצּוָריו ְּבַרֲחִמים ְלַחִּיים:

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ה', ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים:

בטרם תתחיל ה"קדושה", הסומך העומד לצד החזן פותח בשני פיוטי הקדמה 
המלאכים  עמידת  את  מתאר  הראשון  הפיוט  אבן־עזרא.  אברהם  רבי  של 
לפני כיסא הכבוד ואילו בפיוט השני אנו מבקשים מהקב"ה שיוציא את דיננו 

האמיתי לאור.   

הסומך העומד לצד החזן אומר את המשפט הבא, והקהל חוזר אחריו:

ּוְבֵכן ַנְקִּדיָׁשְך ֶמֶלְך: )פעמיים(

על סדר א"ב:

ֶאְרֶאִּלים ְוַחְׁשַמִּלים. ֶזה ֶאל ֶזה ׁשוֲאִלים. ַאֵּיה ֵאל ֵאִלים. ַמֲעִריִצים ּוְמַהְּלִלים:

ֵאיֵלי ִוילון ַיֲאִמירּו ָגְדלו. ְּבַרַעׁש ְּבַגַעׁש ְיָפֲארּון ַמֲהָללו. ְׂשָרִפים עוְמִדים ִמַּמַעל לו:

ְּגדּוֵדי ָרִקיַע ַיְקִּדיׁשּון ְּבַיַחד. ּדוְבִרים ִהּלּול ְּבמוָרא ּוְבַפַחד. ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד:

י ְׁשָחִקים ַמִּביִעים ְרָנָניו. ְוִנָּצִבים ְלַהְּללו ִּבְׁשֵמי ְמעוָניו. ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָניו: ֲהמוֵנֵ

ִזיֵקי ְזבּול ְיַצְפְצפּו ַמֲהָלָליו. ָחִׁשים ֵהם ִלְקרא ֶזֶמר ִמְכלּוָליו. ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו:

ַטְפָסר ָמעון ְּבִצּלו ִיְסּתוֵפף. ָיִחיד ְּבהודו ָעָליו ְיחוֵפף. ּוִבְׁשַּתִים ְיעוֵפף:

ִּכּתות ָמכון. ְמַחְּדִׁשים ִמְׁשָמר. ְלהּוִקים ַיַחד. ְלַהֵּלל ְּבַמֲאָמר. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

ַמְלֲאֵכי ֲעָרבות ַמֲחנות נוָראות. ִנָּצִבים ְלַהְּללו ִּבְתִהּלות ָנאות. ָקדוׁש. ָקדוׁש. ָקדוׁש ה' ְצָבאות: 

)ִיְתַחְּננּו ְלֶנְגּדו. ְּבַעד ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדו. ִיְרֶצה ּוֵמַעְבּדו ְיֻקַּבל ַמֲעָבדו. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבודו(:
הסומך אומר והקהל חוזר אחריו:

ּוְבֵכן ּוְלָך ַּתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה. ִּכי ַאָּתה ֱאלֵהינּו: )פעמיים(

ֱאֶמת ְּבִסְפְרָך ָּבָראָת עוָלֶמָך. ָּבֶהם ִּתְכּתב ְוַתְחּתם ְּבחוָתֶמָך:

ְרֵצה ְפֵלֶטיָך ׁשוְקֵדי אּוָלֶמיָך. ַהּיום ְּבָחֵמׁש ְּתִפּלות ְלרוְמֶמָך:

ְמַקִּוים ִיְׁשֶעָך ּומוֵעד ִנחּוֶמיָך. ֲחָסֶדיָך ה' ְיַיֵחלּו ִּכי ַהְּסִליָחה ִעֶּמָך:

ַזֲעָקָתם ַּתֲעֶלה ִלְׁשֵמי ְמרוֶמָך. ָקדוׁש ְּבַהְקִּדיָׁשם ִּכְמָׁשְרֵתי ְׁשֶמָך:

מכאן ממשיך החזן:

ֶּכֶתר ִיְּתנּו ְלָך ה' ֱאלֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמוֵני ַמְעָלה ִעם ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְקבּוֵצי ַמָּטה. ַיַחד ֻּכָּלם 

ְקֻדָּׁשה ְלָך ְיַׁשֵּלׁשּו ַּכָּדָבר ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביָאְך:

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

ָקדוׁש. ָקדוׁש. ָקדוׁש ה' ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבודו:

ְּכבודו ָמֵלא עוָלם ּוְמָׁשְרָתיו ׁשוֲאִלים ַאֵּיה ְמקום ְּכבודו ְלַהֲעִריצו:

ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואוְמִרים:

ָּברּוְך ְּכבוד ה' ִמְּמקומו:

אוְמִרים  ָּתִמיד  יֹום  ְּבָכל  ָובֶקר  ֶעֶרב  ְׁשמו  ַהְמַיֲחִדים  ְלַעּמו  ְּבַרֲחָמיו  ִיֶפן  הּוא  ִמְּמקומו 

ַּפֲעַמִים ְּבַאֲהָבה:

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד:

ֵׁשִנית.  ְוִיְגָאֵלנּו  יוִׁשיֵענּו  הּוא  מוִׁשיֵענּו.  הּוא  ַמְלֵּכנּו.  הּוא  ָאִבינּו.  הּוא  ֱאלֵהינּו.  הּוא 

ְוַיְׁשִמיֵענּו ְּבַרֲחָמיו ְלֵעיֵני ָּכל ַחי ֵלאמר. ֵהן ָּגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ְּכֵראִׁשית ִלְהיות ָלֶכם 

ֵלאלִהים. ֲאִני ה' ֱאלֵהיֶכם:

ּוְבִדְבֵרי ָקְדָׁשְך ָּכתּוב ֵלאמר:

ִיְמלְך ה' ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה:

ַאָּתה ָקדוׁש ְוִׁשְמָך ָקדוׁש. ּוְקדוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶּסָלה:

ְלדור ָודור ַהְמִליכּו ָלֵאל ִּכי הּוא ְלַבּדו ָמרום ְוָקדוׁש:

ּוְבֵכן ִיְתַקָּדׁש ִׁשְמָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ָּכל  ְוִייָראּוָך  ֶּׁשָּבָראָת.  ַמה  ָּכל  ַעל  ְוֵאיָמְתָך  ַמֲעֶׂשיָך.  ָּכל  ַעל  ֱאלֵהינּו  ה'  ַּפְחְּדָך  ֵּתן  ּוְבֵכן 

ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ְּבֵלָבב 

ָׁשֵלם. ֶׁשָּיַדְענּו ה' ֱאלֵהינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶניָך. עז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָך. ְוִׁשְמָך נוָרא ַעל ָּכל 

ַמה ֶּׁשָּבָראָת:

ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבוד ְלַעֶּמָך. ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טוָבה ְלדוְרֶׁשיָך. ּוִפְתחון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. 

ִׂשְמָחה ְלַאְרָצְך. ָׂשׂשון ְלִעיָרְך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבָּדְך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶחָך, 

ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:

ִּפיָה.  ִתְקּפץ  ְועוָלָתה  ָיִגילּו.  ְּבִרָּנה  ַוֲחִסיִדים  ַיֲעלזּו.  ִויָׁשִרים  ְוִיְׂשָמחּו  ִיְראּו  ַצִּדיִקים  ּוְבֵכן 

ְוָהִרְׁשָעה ֻכָּלּה ֶּבָעָׁשן ִּתְכֶלה. ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדון ִמן ָהָאֶרץ:

ְוִתְמלְך ַאָּתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ְּבַהר ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוֶדָך. ּוִבירּוָׁשַלִים 

ִעיר ִמְקָּדֶׁשָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשָך:

ִיְמלְך ה' ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה:

ָקדוׁש ַאָּתה ְונוָרא ְׁשֶמָך. ְוֵאין ֱאלוַּה ִמַּבְלֲעֶדיָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ה' ְצָבאות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל 

ַהָּקדוׁש ִנְקָּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהֶּמֶלְך ַהָּקדוׁש:

ַאָּתה ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ָאַהְבָּת אוָתנּו ְוָרִציָת ָּבנּו. ְורוַמְמָּתנּו ִמָּכל ַהְּלׁשונות. ְוִקַּדְׁשָּתנּו 

ְּבִמְצוֶתיָך. ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶתָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדול ְוַהָּקדוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת:

ַוִּתֶּתן ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ֶאת יֹום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ֶאת יֹום 
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ְּבַאֲהָבה  ֲעונוֵתינּו.  ָּכל  ְוִלְמחל ּבו ֶאת  ּוְלַכָּפָרה.  ְוִלְסִליָחה  ִלְמִחיָלה  ַהֶּזה.  ִמְקָרא קֶדׁש 

ִמְקָרא קֶדׁש. ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ְמחול ַלֲעונוֵתינּו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ְּביֹום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. 

ְּביֹום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך. ָּכָאמּור: ָאנִכי ָאנִכי הּוא מֶחה 

ַחּטאוֶתיָך.  ְוֶכָעָנן  ְּפָׁשֶעיָך  ָכָעב  ָמִחיִתי  ְוֶנֱאַמר:  ֶאְזּכר:  לא  ְוַחּטאֶתיָך  ְלַמֲעִני.  ְפָׁשֶעיָך 

ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתיָך: ְוֶנֱאַמר: 

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו.

ּתאֵחז ָיְדָך ַּבִּמְׁשָּפט: ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו ָכָלה. 

ְׁשֵמנּו ִמִּסְפְרָך ַאל ֶּתַמח: ּבְבא תוֵכָחה ֶנְגֶּדָך. 

ַרֲחֶמיָך ְיַקְּדמּו ָרְגֶזָך: ִּגְׁשְּתָך ַלֲחקר מּוָסר. 

ָקֵרב ֶצֶדק ֵמֵאֶליָך: ַּדּלּות ַמֲעִׂשים ְּבׁשּוֶרָך. 

ַצו ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבַמְפִּגיַע: הוֵרנּו, ְּבַזֲעֵקנּו ָלְך. 

ְּפָתָחיו ְרֵאה ִּכי ָׁשֵממּו: ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ָתם. 

ֵעדּות לא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעו: ְזכר ָנַאְמָּת.  

סוְדָך ִׂשים ְּבִלּמּוֶדָך. חוָתם ְּתעּוָדה ַתִּתיר. 

ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג: ַטּבּור ַאַּגן ַהַּסַהר.  

ָיּה, ַּדע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְיָדעּוָך. ַמֵּגר ֶאת ַהּגוִים ֲאֶׁשר לא ְיָדעּוָך:

ְלכּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה: ִּכי ָתִׁשיב ְלִבָּצרון.  
זהו הווידוי האחרון של יום הכיפורים:

ָאָּנא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּתבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו. 

ֶׁשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶרף לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו 

ְולא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו ָעִוינּו ָּפַׁשְענּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ְוַאְנֵׁשי ֵביֵתנּו:

ככתוב: ַחָּטאִתי אוִדיֲעָך ַוֲעוִני לא ִכִּסיִתי. ָאַמְרִּתי אוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַלידָוד. ְוַאָּתה ָנָׂשאָת 

ֲעון ַחָּטאִתי ֶסָלה:ְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו לא ַיְצִליַח. ּומוֶדה ְועֵזב ְיֻרָחם:

ָאַׁשְמנּו. ָאַכְלנּו ַמֲאָכלות ֲאסּורות.ָּבַגְדנּו. ִּבַּטְלנּו תוָרֶתָך.ָּגַזְלנּו. ָּגַנְבנּו. ָּגִאינּו.ִּדַּבְרנּו דִפי 

ְוָלׁשון ָהָרע. ִּדַּבְרנּו ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב. ֶהֱעִוינּו. ִהְרַהְרנּו ִהְרהּוִרים ָרִעים ַּבּיום ּוָבאנּו 

ָזִנינּו ַאַחר ִלֵּבנּו  ִליֵדי ֻטְמַאת ֶקִרי ַּבַּלְיָלה. ְוִהְרַׁשְענּו. ִויַעְדנּו ַעְצֵמנּו ִלְדַבר ֲעֵבָרה. ַזְדנּו. 

ְוֵעיֵנינּו. ָחַמְסנּו. ָחַמְדנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה.ָיַעְצנּו ֵעצות ָרעות ַעד ֵאין ֵחֶקר.

ָמַרְדנּו  ָׁשַמִים.  ְבַמְלכּות  ָמַרְדנּו  ְדָבֶריָך.  ָמִרינּו  ָמַרְדנּו.  לוַצְצנּו.  ָּכַעְסנּו.ַלְצנּו.  ִּכַּזְבנּו. 

ִנַאְפנּו.  ְמַבְקִׁשים.ִנַאְצנּו.  ֲאַנְחנּו  ּוְׁשָלְׁשָּתם  ַהִּמְקָּדׁש.  ְבֵבית  ָמַאְסנּו  ָּדִוד.  ֵּבית  ְבַמְלכּות 

ָעִוינּו. ָעַבְרנּו  ִנְׁשַּבְענּו ַלָּׁשְוא ְוַלֶּׁשֶקר. ָנַדְרנּו ְולא ִׁשַּלְמנּו.ָסַרְרנּו. סוְרִרים ּומוִרים ָהִיינּו. 

ָעַבְרנּו  ִּדין.  ֵּבית  ּוִמיתות  ְּכִריתות  ַעל  ָעַבְרנּו  ַתֲעֶׂשה.  לא  ִמְצות  ְוַעל  ֲעֵׂשה  ִמְצות  ַעל 

ִקִּׁשינּו עֶרף.  ָוֵאם.  ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב  ַעל ִחּלּול ַהֵּׁשם.ָּפַׁשְענּו. ָּפַגְמנּו ְּבאות ְּבִרית קֶדׁש. 

ִקְלַקְלנּו ִצּנורות ַהֶּׁשַפע.

ָרַׁשְענּו. ָרִעים ַלָּׁשַמִים ְוַלְּבִרּיות ָהִיינּו. ִׁשַחְתנּו. ִׁשַּקְרנּו. ִׁשַחְתנּו ֶזַרע קֶדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו 

ַמְׁשִחית ְלַחֵּבל. ַּגם ִּבְכָנֵפינּו ִנְמְצאּו ַּדם ַנְפׁשות ֶאְביוִנים ְנִקִּיים ְוִהֵּנה ִדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים 

ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם. ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם. ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוֵגיֶהם. אוי ְלָרָׁשע ָרע, ִּכי ְגמּול 

ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלו.ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ָׁשָוה 

ָלנּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרַׁשְענּו:

ִרּבון ָהעוָלִמים. ָחְתֵמנּו ְלַחִּיים. ְוֵתן ָלנּו ֵאל עוָלם. ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלום:

ַוֲחתם ְלַחִּיים ָּכל ְּבֵני ְבִריְתָך ֻּכָּלם. ֱאלִהים ַחִּיים ּוֶמֶלְך עוָלם:

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ִנָּזֵכר ְוֵנָחֵתם ִעם ָּבִרים ּוְרצּוִיים. ָּכל ַהָּכתּוב ְלַחִּיים:

ַהּיום ַּתְחְּתֵמנּו ְלַחִּיים טוִבים ַאִּדיר ְוָנאור. ִּכי ִעְּמָך ְמקור ַחִּיים, ְּבאוְרָך ִנְרֶאה אור:

ְּבֵעת ְנִעיַלת ַׁשֲעֵרי ֵהיָכל ׁשוֵכן ְמעוָנה. ְיֻבַּקׁש ֶאת ֲעון ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו, ְוֶאת ַחּטאת ְיהּוָדה 

ְולא ִתָּמֶצאיָנה:

ּוִבְׁשַעת ְנִעיַלת ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִּתְסַלח ֲעונוָתם. ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלות ָים ָּכל ַחּטאָתם:

ְוהוַדע ַלִּמְתַוִּדים ִּבְנִעיָלה ְלָפֶניָך. אַרח ַחִּיים, ׂשַבע ְׂשָמחות ֶאת ָּפֶניָך:

ְוַעל ַהִּמְתַוִּדים ְלָפֶניָך ָּבֵעת ַהּזאת ִּתְתֶנָחם. ּומוֶדה ְועֵזב ְיֻרָחם:

ּבוְׁשנּו ִמָּכל ּגוי. ָאַׁשְמנּו ִמָּכל ָעם.  

ָּדֶוה ִלֵּבנּו ַּבֲחָטֵאינּו. ָּגָלה ִמֶּמּנּו ָמׂשוׂש.  

ְוִנְפַרע ְּפֵאֵרנּו. ָהְחַּבל ֶאְוֵינּו.  

ָחֵרב ַּבֲעוֵנינּו. ְזבּול ִמְקָּדֵׁשנּו.  

ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה ְלַׁשָּמה. 

ְלֵעיֵנינּו ָעְׁשקּו ֲעָמֵלנּו. ּכֵחנּו ְלָנְכִרים:  

ָנְתנּו ֻעָּלם ָעֵלינּו. ְמֻמָּׁשְך ּומָרט ִמֶּמּנּו. 

ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו. ָסַבְלנּו ַעל ִׁשְכֵמנּו. 

ָצרות ַרּבות ְסָבבּונּו. ּפוֵרק ֵאין ִמָּיָדם.  

ִרַחְקָּת ִמֶּמּנּו ַּבֲעוֵנינּו. ְקָראנּוָך ה' ֱאלֵהינּו. 

ָּתִעינּו ַּכּצאן ְוָאַבְדנּו. ַׁשְבנּו ֵמַאֲחֶריָך.  

ֱאלֵהינּו  ה'  ְלָפֶניָך  לוַמר  ָעְרֵּפנּו.  ְוַנְקֶׁשה  ָּפֵנינּו.  ָנִעיז  ְוֵהיַאְך  ִמְּתִעָּיֵתנּו.  ַׁשְבנּו  לא  ַוֲעַדִין 

ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו: 

ַמה ּנאַמר ְלָפֶניָך יוֵׁשב יוֵׁשב ָמרום ּוַמה ְּנַסֵּפר ְלָפֶניָך ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלא ָכל ַהִּנְסָּתרות 

ְוַהִּנְגלות ַאָּתה יוֵדַע:

ָמה ֲאַנְחנּו. ַמה ַחֵּיינּו. ַמה ַחְסֵּדנּו. ַמה ּכֵחנּו. ַמה ְּגבּוָרֵתנּו. ַמה ּנאַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו 

ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ֲהלא ָּכל ַהִּגּבוִרים ְּכַאִין ְלָפֶניָך. ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלא ָהיּו. ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי 
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ַמָּדע. ּוְנבוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל. ִּכי ָכל ַמֲעֵׂשינּו ּתהּו. ִויֵמי ַחֵּיינּו ֶהֶבל ְלָפֶניָך. ּומוַתר ָהָאָדם 

ִמן ַהְּבֵהָמה ַאִין. ִּכי ַהּכל ָהֶבל:

ִּתְפַעל.  ַמה  ָלְך  יאַמר  ִמי  ִּכי  ְלָפֶניָך.  ַלֲעמד  ַוַּתִּכיֵרהּו  ֵמראׁש.  ֱאנוׁש  ִהְבַּדְלָּת  ַאָּתה 

יֹום  ַהֶּזה. ֶאת  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְּבַאֲהָבה ֶאת  ֱאלֵהינּו  ָלנּו ה'  ַוִּתֵּתן  ָלְך.  ִּיֵּתן  ַמה  ִיְצַּדק  ְוִאם 

ְוִלְמחל  ּוְלַכָּפָרה.  ְוִלְסִליָחה.  ִלְמִחיָלה.  ַהֶּזה.  קֶדׁש  ִמְקָרא  יֹום  ֶאת  ַהֶּזה.  ֶהָעון  ְסִליַחת 

ּבו ֶאת ָּכל ֲעונוֵתינּו. ְלַמַען ֶנְחַּדל ֵמעֶׁשק ָיֵדינּו. ְוָנׁשּוב ַלֲעׂשות ֻחֵּקי ְרצוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. 

ְוַאָּתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלינּו. ִּכי לא ַתְחּפץ ְּבַהְׁשָחַתת עוָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר: ִּדְרׁשּו ה' 

ְּבִהָּמְצאו, ְקָרֻאהּו ִּבְהיותו ָקרוב: ְוֶנֱאַמר: ַיֲעזב ָרָׁשע ַּדְרּכו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבָתיו, ְוָיׁשב ֶאל 

ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלוַח: ְוַאָּתה ֱאלוַּה ְסִליחות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַּפִים 

ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרֶּבה ְלֵהִטיב. ְורוֶצה ַאָּתה ִּבְתׁשּוָבָתן ֶׁשל ְרָׁשִעים. ְוֵאין ַאָּתה ָחֵפץ ְּבִמיָתָתן. 

ִאם  ִּכי  ָהָרָׁשע  ְּבמות  ֶאְחּפץ  ִאם  )ֱאלִהים קרי(,  ֲאדָני  ְנֻאם  ָאִני  ַחי  ֲאֵליֶהם  ֱאמר  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ִיְׂשָרֵאל:  ֵּבית  ָתמּותּו  ְוָלָּמה  ָהָרִעים  ִמַּדְרֵכיֶכם  ׁשּובּו  ׁשּובּו  ְוָחָיה,  ִמַּדְרּכו  ָרָׁשע  ְּבׁשּוב 

ְוֶנֱאַמר: ֶהָחפץ ֶאְחּפץ מות ָרָׁשע ְנֻאם ֳאדָני )ֱאלִהים קרי(, ֲהלוא ְּבׁשּובו ִמְּדָרָכיו ְוָחָיה: 

ְוֶנֱאַמר: ִּכי לא ֶאְחּפץ ְּבמות ַהֵּמת ְנֻאם ֲאדָני )ֱאלִהים קרי(, ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו: ִּכי ַאָּתה סוְלָחן 

ְלִיְׂשָרֵאל ּומוֲחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון. ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מוֵחל ְוסוֵלַח:

פיוט "אדיר ונאור" המזכיר את מידותיו והנהגותיו של הקב"ה לפי סדר הא–ב.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ַאִּדיר ְוָנאור. ּבוֵרא ּדוק ָוֶחֶלד.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ּגוֶלה ֲעמּוקות. ּדוֵבר ְצָדקות.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ָהדּור ִּבְלבּוׁשו. ְוֵאין זּוָלתו.   

ִמי ֵאל ָּכמוָך: זוֵכר ַהְּבִרית. חוֵנן ְׁשֵאִרית.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ְטהור ֵעיַנִים. יוֵׁשב ָׁשַמִים.   

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ּכוֵבׁש ֲעונות. לוֵבׁש ְצָדקות.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ֶמֶלְך ְמָלִכים. נוָרא ְוִנְׂשָּגב.   

ִמי ֵאל ָּכמוָך: סוֵמְך נוְפִלים. עוֶנה ֲעׁשּוִקים.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ּפוֶדה ּוַמִּציל. צוֶעה ְּבָרב ּכַח.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ָקרוב ְלקוְרָאיו. ַרחּום ְוַחּנּון.  

ִמי ֵאל ָּכמוָך: ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. ּתוֵמְך ְּתִמיִמים.  

ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביָאְך: ִמי ֵאל ָּכמוָך נֵׂשא ָעון ְועֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתו. לא ֶהֱחִזיק 

ָלַעד ַאּפו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא:

ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבׁש ֲעונֵתינּו. ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלות ָים ָּכל ַחּטאָתם:

ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

ִזְכרוֵננּו  ְוִיָּזֵכר  ְוִיָּפֵקד  ְוִיָּׁשַמע  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע  ְוָיבא  ַיֲעֶלה  ֲאבוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו 

ַעְּמָך  ָּכל  ְוִזְכרון  ַעְבָּדְך.  ָּדִוד  ֶּבן  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרון  ִעיָרְך.  ְירּוָׁשַלִים  ִזְכרון  ֲאבוֵתינּו.  ְוִזְכרון 

ּוְלָׁשלום.  טוִבים  ְלַחִּיים  ּוְלַרֲחִמים.  ְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטוָבה.  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 

ָעֵלינּו  ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ְּביֹום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ְּביֹום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה. ְלַרֵחם ּבו 

ּוְלהוִׁשיֵענּו. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוִׁשיֵענּו בו ְלַחִּיים טוִבים. 

ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵּננּו ַוֲחמול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוהוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל 

ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

ִּביָקָרְך.  ָהָאֶרץ  ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל  ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ְמלוְך ַעל ָּכל ָהעוָלם ֻּכּלו ִּבְכבוָדְך. 

ְוהוַפע ַּבֲהַדר ְּגאון ֻעָּזְך. ַעל ָּכל יוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְך. ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתו. ְוָיִבין 

ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתו. ְויאַמר ָּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפו: ה' ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך. ּוַמְלכּותו 

ַבּכל ָמָׁשָלה:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו:

ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצוֶתיָך, ִׂשים ֶחְלֵקנּו ְּבתוָרָתְך, ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבְך. ַׂשֵּמַח ַנְפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעָתְך. ְוַטֵהר 

ִלֵּבנּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת. ִּכי ַאָּתה ה' ֱאלִהים ֱאֶמת, ּוְדָבְרָך ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד.

ְּבָכל  ּוַמֲעִביר ַאְׁשמוֵתינּו  ִיְׂשָרֵאל.  ְוַלֲעונות ַעּמו  ַלֲעונוֵתינּו  ְוסוֵלַח  ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֶמֶלְך מוֵחל 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכּפּוִרים:

ְוִאֵּׁשי  ֵּביֶתָך.  ִלְדִביר  ָהֲעבוָדה  ְוָהֵׁשב  ְׁשֵעה.  ְוִלְתִפָּלָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעְּמָך  ֱאלֵהינּו  ה'  ְרֵצה 

ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ָּתִמיד ֲעבוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ְוַאָּתה, ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים. ַּתְחּפץ ָּבנּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיון ְּבַרֲחִמים:

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתו ְלִצּיון:

כשהחזן אומר "מודים", אומר הקהל בלחש "מודים דרבנן":

מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶׁשַאָּתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו ּוָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא. 

ְלדר ָודר נוֶדה ְלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך. ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך. ְוַעל ִנְׁשמוֵתינּו ַהְּפקּודות ָלְך. ְוַעל ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל 

יֹום ִעָּמנּו. ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ִּכי לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ַהְמַרֵחם ִּכי 

לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ִּכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו ָלְך:

מודים דרבנן:

מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶׁשַאָּתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֱאלֵהי ָכל ָּבָׂשר. יוְצֵרנּו יוֵצר 

ְּבֵראִׁשית. ְּבָרכות ְוהוָדאות ְלִׁשְמָך ַהָּגדול ְוַהָּקדוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו. ֵּכן ְּתַחֵּיינּו 

ּוְלָעְבְּדָך  ְרצוְנָך.  ְוַלֲעׂשות  ֻחֶּקיָך  ִלְׁשמר  ָקְדֶׁשָך.  ְלַחְצרות  ָּגֻלּיוֵתינּו  ְוֶתֱאסוף  ּוְתָחֵּננּו. 

ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ַעל ֶׁשֲאַנְחנּו מוִדים ָלְך. ָּברּוְך ֵאל ַההוָדאות: )עד כאן הקהל אומר(

ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנֵּשא ָּתִמיד ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ְלעוָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִּיים יודּוָך ֶּסָלה:

ַוֲחתום ְלַחִּיים טוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך:

ֶסָלה  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  ִּכי טוב.  ֶּבֱאֶמת ְלעוָלם  ַהָּגדול  ִויָבְרכּו ֶאת ִׁשְמָך  ִויַהְללּו 

ָהֵאל ַהּטוב:

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהּטוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות:
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ברכת כהנים:
החזן מקריא לכוהנים:

ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך: ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנך: ִיָּשא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלום:

)ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם(:

ואם אין כהנים יאמר החזן: ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ָּבְרֵכנּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת ַּבּתוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך, 
ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרן ּוָבָניו ּכֲהִנים ַעם ְקדוֶׁשיָך ָּכָאמּור: "ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך: ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנך: ִיָּשא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם 

ְלָך ָׁשלום: ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם ". ובסיֹום כל פסוק עונים הקהל "כן יהי רצון"

ַעֶּמָך,  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים  ְצָדָקה  ָוֶחֶסד  ֵחן  ַחִּיים  ּוְבָרָכה  טוָבה  ָׁשלום  ִׂשים 

ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאור ָּפֶניָך, ִּכי ְבאור ָּפֶניָך ָנַתָּת ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ּתוָרה ְוַחִּיים. 

ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ְּבָרָכה ְוָׁשלום. ְוטוב ְּבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַעְּמָך 

ִיְׂשָרֵאל ְּברוב עז ְוָׁשלום:

ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים בה' ֱאלֵהיֶכם, ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיום:

ַהּיום ְּתַאְּמֵצנּו. ַהּיום ְּתָבְרֵכנּו. ַהּיום ְּתַגְּדֵלנּו. ַהּיום ְּתַדְּגֵלנּו. ַהּיום ְּתַהְּדֵרנּו. ַהּיום ְּתַוֲעֵדנּו 

ַוַעד טוב. ַהּיום ְּתַזֵּכנּו. ַהּיום ְּתַחֵּיינּו. ַהּיום ְּתָחֵּננּו. ַהּיום ְּתַטֲהֵרנּו. ַהּיום ְּתַיֵּׁשר ָאְרחוֵתינּו.

ְּתַנְּשֵאנּו.ַהּיום  ַהּיום  ְּתַמְּלֵטנּו.  ַהּיום  ְּתַלְּבֵבנּו.  ַהּיום  טוב.  ֵׁשם  ְּבֶכֶתר  ִּתְכְּתֵרנּו  ַהּיום 

ַהּיום  ְּתַצְּדֵקנּו.  ַהּיום  טוִבים.  ְלַחִּיים  ְבַרֲחֶמיָך  ִּתְפְקֵדנּו  ַהּיום  ְּתַעְּטֵרנּו.  ַהּיום  ְּתַסֲעֵדנּו. 

ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ִּתְּתֵננּו  ַהּיום  ְּתִפָּלֵתנּו.  ִּתְׁשַמע  ַהּיום  ְּתַרֲחֵמנּו.  ַהּיום  ַלֲעבוָדֶתָך.  ְּתָקְרֵבנּו 

ּוְלַרֲחִמים. ְוַתְחְּתֵמנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים:

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלום ּוַפְרָנָסה טוָבה ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ּוְגֵזרות טובות. ִנָּזֵכר ְוֵנָחֵתם 

ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלום: 

ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלום. ָאֵמן:

ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֲאִלי: ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָרְך. ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם: ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש 

ַעד ְמבואו. ְמֻהָּלל ֵׁשם ה' : ָרם ַעל ָּכל ּגוִים ה' . ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבודו: ה' ֲאדֵנינּו. ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֶרץ:

החזן אומר חצי קדיש:
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )עונים: אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. 
)עונים: אמן(  ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: "אמן יהא שמה 
רבא" עד "דאמירן בעלמא"( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. 
ְוִיְתַנֵּשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )עונים: אמן(  ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

   סליחות   
החלק המרכזי החוזר בכל חמש התפילות ביום הכיפורים הוא אמירת פיוטי 
ה"סליחות", המשולבות באזכרת שלוש עשרה מידות הרחמים, שכן עיקרו 

של יום הכיפורים הוא בקשת סליחה ומחילה על עוונותינו.

כבר מראש חודש אלול מהדהדות באוזנינו נעימות הסליחות. אומנם קולו 
של הגבאי הזקן הדופק על חלונות הבתים יום יום ומכריז "סליחות" התחלפו 
בצלצול שעון מעורר, אך הם יישארו בזיכרוננו עוד שנים רבות. פיוטים מבית 

אבא, כוס תה מהביל עם נענע, וגעגועים. כמה געגועים! יום יום באשמורת 
הבוקר, באווירה מיוחדת השמורה לשעות ַזּכֹות אלו, עד ליום כיפור – שיא 
השיאים. על פי המסורת, ביום זה ירד משה רבנו בפעם השנייה מהר סיני 
ובידו לוחות הברית – לאחר שאת הלוחות הראשונים שבר בעת חטא העגל. 
מאז למדנו שאומנם יש חטא ועוון – והרי כולנו בני אדם – אך יש גם אפשרות 
לתיקון, סליחה וכפרה. הללו נעשים בתהליך ארוך, יום אחר יום, עקב לצד 

אגודל. זהו מסע של אלף מיל המתחיל בצעד קטן. 

נוהגים לעמוד לכל אורך אמירת הסליחות של תפילת נעילה.

ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ְּבדַחק ּוְבַצַער. ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה ַבַּיַער:

ְמַקִּוים ְיׁשּוָעְתָך ָאבות ּוָבִנים. ָהֲעִנִּיים ְוָהֶאְביוִנים:

ֲעמד ַּבֶּפֶרץ ַּבל ִנְהֶיה ִלְׂשחק. ָלָמה ה' ַּתֲעמד ְּבָרחוק:

יוָנְתָך ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות ִהִּגיָעה. יוֵׁשב ַהְּכרּוִבים הוִפיָעה:

ָהָבה ָּלנּו ֶעְזַרת ִמָּצר. ֲהַיד ה' ִּתְקָצר:

ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְבָגלּות ָיָׁשן. עּוָרה ָלָּמה ִתיָׁשן:

ְזכר ָּבֶניָך ְּבֶאֶרץ לא ָלֶהם. ְוָזר לא ִיְקַרב ֲאֵליֶהם:

ֵקץ ַהֶּנְחָּתם ַּגֵּלה ְלַגְלמּוָדה. ִיְׂשַמח ַהר ִצּיון ָּתֵגְלָנה ְבנות ְיהּוָדה:

ַׁשְוָעֵתנּו ַּתֲעֶלה ִלְׁשֵמי ְמרוִמים. ֶאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים:

כל הקהל אומר יחד בנעימה מיוחדת:

ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מוֵחל ֲעונות ַעּמו ַמֲעִביר ִראׁשון ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 

ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר 

ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך. ַוֵּיֶרד 

ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה'. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

"ה' | ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵׂשא ָעון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה"

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

כל הקהל קורא יחד בקול פסוק זה, המבטא את מהותו של יום הכיפורים: 

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא 
)כלומר: בזכות אמירת "ויעבור"(

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעקב ְׁשֵליָמא  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדמֶׁשה ְנִביָאה  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהרן ַּכֲהָנא  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיוֵסף ַצִּדיָקא  

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלוֵתּה ִּדְׁשלמה ַמְלָּכא  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻּפְרָקָנְך  

ַרֲחָמָנא ְּבִכּסּוֵפי ַאִּפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָּמְך ַרֵחם ֲעָלן

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:     
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ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגֻבְרָּתְך ּוְפרק ָלן  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵּפיק ִלְנהוָרא   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ָטֵבי ְּגזר ֲעָלן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַהְדָרְך ַׁשִּוי ֲעָלן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְוָלא ִתְתְּפַרע ְּכעוָבָדָנא ִּביִׁשין ִמָּנן  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִזיָוְך ַאְׁשֵרי ֲעָלן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ֲחׁשוב ֲעָלן ַטְבָון   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסִּגיָאן ַאְייֵתי ֲעָלן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ִיְתַּגְלְּגלּון ַרֲחָמְך ֲעָלן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַחֵּיי   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי  

 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָּתא ּוְמזוֵני ָטֵבי
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:     

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְּכבׁש ֶחְמָּתא ְוֻרְגָזא ִמָּנן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא ָלן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְמחל ּוְׁשבק ְלחוִבין ְוַלֲעָוָין  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא ְלַטב   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיא ִלְצלוִתין   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקֵּבל ְּבַרֲעָוא   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַקֵּבל ְצלוִתין ּוָבעּוִתין ְּבִעָּדן ַעְקִּתין  

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ַׁשָּתא ַטְבָּתא ַאְייֵתי ֲעָלן   

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך    

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך  

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

"ה' | ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵׂשא ָעון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה"

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

המנהג המקובל הוא שכל אחד מהקהל )גם ובעיקר הילדים!(, שר את אחת מהשורות לפי 
הסדר, והקהל חוזר אחריו:

ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקב ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת 

ָרצון ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו:

]יש מוסיפים: ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְדֵמִאיר ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ִּבְזכּוֵתיּה ְּדַבר יֹוַחאי ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ִמְׂשָּגב ָהִאָמהֹות ֲעֵננּו. ֲעֵננּו 

ֶעְזַרת ַהְּׁשָבִטים ֲעֵננּו:[

ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו: ה' ָחֵּננּו ַוֲהִקיֵמנּו.    

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו: ה' ְּביום ְיׁשּוָעָתה ַּבְׂשֵרנּו ְוַרֲחֵמנּו.  

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו: ה' ַּגְלֵּגל ֲהמון ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו.  

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו: ה' ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו.   

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו: ה' ַּכחוָתם ַעל ֵלב ַהּיום ִׂשיֵמנּו.  

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו:  ה' ִריָבה ִריֵבנּו ּוְלַחם לוֲחֵמינּו.  

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו: ה' ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו.  

הקהל עונה "אמן" על כל אחת מהבקשות שהחזן אומר על פי סדר הא–ב:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצון:

ַאל ְּתַאְּבֵדנּו ְּבאֶרְך ָּגלּוֵתנּו: ַאֵּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

ַּבְּשֵרנּו  ֵמיֵמינּו:  ְוֶאת  ַלְחֵמנּו  ֶאת  ָּבֵרְך  ִּתְׁשָּכֵחנּו:  ְוַאל  ְזכר  ְּבִריְתָך  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאלֵהינּו 

ְּבׂשורות טובות: ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרות ָקׁשות ְוָרעות: ָּבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל 

ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו: ָּבֵרְך ֶאת ַחָיֵּלי ְצָבא ַהֲהַגָנּה ְלִיְשָׂרֵאל

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּגזר ָעֵלינּו ְּגֵזרות טובות: ַּגֵּלה ְּכבוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדַרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו: ְּדרׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום ִּבְתִפָּלֵתנּו: ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְבֵרנּו: ְוִנְקָרא ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרון טוב ִמְּלָפֶניָך: ַזֵּכנּו ְּבִדיֵננּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים: ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים: ָחְתֵמנּו 

ּוַפְרָנָסה  ְמזונות  ְּבֵסֶפר  ָחְתֵמנּו  ָזִכּיות:  ְּבֵסֶפר  ָחְתֵמנּו  ּוְתִמיִמים:  ְיָׁשִרים  ְּבֵסֶפר 

ִויׁשּוָעה:  ְּגֻאָּלה  ְּבֵסֶפר  ָחְתֵמנּו  ְוַכָּפָרה:  ּוְסִליָחה  ְמִחיָלה  ְּבֵסֶפר  ָחְתֵמנּו  טוָבה: 

ֲחמל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עוָלֵלינּו: חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֵנינּו: ַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמאוֵתינּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּכבׁש ֶאת ּכוְבֵׁשנּו: ָּכָלה ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַמֲעָנְך ֲעֵׂשה ִאם לא ְלַמֲעֵננּו: ְלַחץ ֶאת לוֲחֵצינּו: ְלַחם ֶאת לוֲחֵמינּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמֵּלא ִמְׁשֲאלות ִלֵּבנּו ְלטוָבה ַלֲעבוָדֶתָך:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְנקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו: ְסמְך ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנוֶפֶלת:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנּו: ֲעֵננּו ְּביום ָקְרֵאנּו: ַעֵּנה ְמַעֵּננּו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ָכל אוְיֵבינּו: ְּפֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע:
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ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ִּבְרכוֶתיָך: ַצֵּוה ִאָּתנּו ְיׁשּועוֶתיָך: ַצְּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך: )ַצְּדֵקנּו 

ְּבִדיֵננּו(:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגֻאָּלה: ָקֵרב ָלנּו יום ַהְיׁשּוָעה: ָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך:

ַעְּמָך  חוֵלי  ָּכל  ְרָפא  ִיְׂשָרֵאל:  ַעְּמָך  ָּבֳעִני  ְרֵאה  ּוְגָאֵלנּו:  ִריֵבנּו  ִריָבה  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאלֵהינּו 

ִיְׂשָרֵאל: ְרֵאה ְּבדַחק ַהָּׁשָעה:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשֵעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו: ִׁשית ָׁשלום ֵּביֵנינּו: ִׁשית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוֵתינּו:

ֵּתן ַטל ּוָמָטר  ֵּתן ָׁשלום ַּבַּמְלכּות:  ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ָּבָאֶרץ:ֵּתן ָׂשָבע ָּבעוָלם: 

ִלְבָרָכה ְּבִעּתו ָּבָאֶרץ: ֵּתן ֶזַרע ַלּזוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאוֵכל: ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף ָלׂשַבע:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּתּכון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֶרת ְלָפֶניָך:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ִליׁשּוָעה. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות 

ֲעַזְרָּתנּו  ה'  ַאָּתה  ִּכי  ְוִיָּכְלמּו.  אוְיֵבינּו  ֶיֱחזּו  ְוֵיבוׁשּו.  ׂשוְנֵאינּו  ִיְראּו  ְלַרֲחִמים. 

ְוִנַחְמָּתנּו:

הפיוט "אם אפס רובע הקן" )שחיבר רבי אפרים בן יצחק מרגנשבורג ע"ה( 
מספר את סיפור עקידת יצחק ומּושר לכל אורך ימי הסליחות. כעת, ברגעיו 
המבקש  הפיוט,  של  סופו  את  רק  שרים  אנו  הכיפורים,  יום  של  האחרונים 

לעורר זכות אבות בזכות יצחק אבינו עליו השלום שנעקד על גבי המזבח. 

ִזָּכרֹון ְלָפֶניָך ַּבַּׁשַחק. ָלַעד ַּבֵּסֶפר יּוַחק. ְּבִרית עֹוָלם ַּבל ֻיְמַחק. ֶאת ַאְבָרָהם ְוֶאת ִיְצָחק:

קֹוְרֶאיָך ָּבִאים ָלקוד. ְּבָצָרה ֲעֵקָדה ִּתְׁשקד. ְוצאְנָך ְּבַרֲחִמים ִּתְפקד. ְּפֵני ַהּצאן ֶאל ָעקוד:

ַרֲחֶמיָך  ְלַהְמִׁשיְך  ִנְדָהִמים.  ֲחֵרִדים  ִּתְפֶּדה  ְלַמַעְנָך  ִנְרָּדִמים.  ְלָהִקיץ  ְגבּוָרְתָך  עוְרָרה 

ַוֲחָסֶדיָך ִמְּׁשֵמי ְמרוִמים. ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים:

ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מוֵחל ֲעונות ַעּמו ַמֲעִביר ִראׁשון ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 

ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר 

ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך:

ַוֵּיֶרד ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה' . ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ה' | ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵׂשא ָעון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:

אדם העומד על גשר ומשליך לתוך הנהר חפץ מחפציו יודע שגם אם יחכה 
לעד במקום זה – לעולם לא יּושב חפצו וכאילו נמחה הוא מעל פני האדמה. 
בשעה זו, אנו מזכירים את דברי מיכה הנביא המבקש – תוך אזכור י"ג מידות 
פני  מעל  שייעלמו  חטאותינו:  כל  ים  במצולות  ישליך  שהקב"ה   – הרחמים 
האדמה כאילו לא היו מעולם! הפלא הגדול בדברי מיכה הנביא הוא שזוהי 
ה"אמת ליעקב": זוהי מהותנו האמיתית! אנו נקיים ללא כל חטא ועוון וטהורים 

כביום היוולדנו.

ִמי ֵאל ָּכמוָך נֵׂשא ָעון ְועֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתו. לא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד 

הּוא:

ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבׁש ֲעונֵתינּו. ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלות ָים ָּכל ַחּטאָתם:

ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:

   תקיעת שופר   
ברגעיו האחרונים של יום זה, ישנו דבר שהוא מעבר לדיבור ולמילים - רק קול. 
קולו של השופר. צלול, עתיק יומין, וחודר לעמקי הנשמה. בקריאת הפסוקים 
שנה,  בחמישים  פעם  החלה  השופר  תקיעת  במצוות  העוסקים  מהתורה, 
בשנת היובל, אנו נזכרים בכך שלקול זה ישנה משמעות מיוחדת בעבורנו - 
הבשורה על חירות עולמית. כל העבדים שבים לביתם; כל הקרקעות שבות 
לבעליהן. כעת, זהו רגע חירות נדיר שבו אנו מכריזים על היותנו בני חורין 
ומשתחררים מהשלשלאות שכבלו אותנו עד היום, ושבים הביתה, אל עצמנו.

החזן קורא:

ַׁשְּבתת  ֶׁשַבע  ְיֵמי  ְלָך  ְוָהיּו  ְּפָעִמים,  ֶׁשַבע  ָׁשִנים  ֶׁשָבע  ָׁשִנים  ַׁשְּבתת  ֶׁשַבע  ְלָך  "ְוָסַפְרָּת 

ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה:

ׁשוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִרים  ְּביום  ַלחֶדׁש,  ֶּבָעׂשור  ַהְּׁשִבִעי  ַּבחֶדׁש  ְּתרּוָעה  ׁשוַפר  ְוַהֲעַבְרָּת 

ְּבָכל ַאְרְצֶכם:

ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְׁשֶביָה, יוֵבל ִהיא ִּתְהֶיה 

ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתו ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתו ָּתֻׁשבּו: יוֵבל ִהיא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה 

ְנִזֶריָה: ִּכי יוֵבל ִהיא  ִּתְהֶיה ָלֶכם, לא ִתְזָרעּו ְולא ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְולא ִתְבְצרּו ֶאת 

ִאיׁש  ָּתֻׁשבּו  ַהּזאת,  ַהּיוֵבל  ִּבְׁשַנת  ַהָּשֶדה ּתאְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּה:  ִמן  ָלֶכם,  ִּתְהֶיה  קֶדׁש 

ֶאל ֲאֻחָּזתו:"

קבלת עול מלכות שמיים

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו. ה' ֶאָחד: )פעם אחת(

ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד: )פעם אחת(
באמירת הפסוקים הבאים – שבע פעמים – אנו מלווים את השכינה למעלה 
אל מקומה מעל שבעת הרקיעים, לאחר ששרתה בינינו לאורך כל תפילות 

יום הכיפורים.

ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא ָהֱאלִהים: )שבע פעמים(

ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ה' ֻחֶּקיָך ֶאּצָרה: )שבע פעמים(
החזן אומר קדיש שלם:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )עונים: אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. 
ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: "אמן יהא שמה  )עונים: אמן( 
רבא" עד "דאמירן בעלמא"( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. 
ְוִיְתַנֵּשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )עונים: אמן( ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 
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ְוֵיָעֶנה  ְּבָרצון.  ְּתִפַּלְתֶכם  ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע  ְּתֻקַּבל  ַהָּׁשַמִים.  ִמן  ְּבַרֲחִמים  ְוֵתָעְתרּו  ֵּתָענּו 

קול ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַּתח ה' ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם:

ַׁשֲעֵרי אֹוָרה. ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵּבית ִמְקָּדׁשו.ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. 

ַׁשֲעֵרי ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיות. 

ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר 

ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. 

ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. 

ַׁשֲעֵרי ְפדּות. ַׁשֲעֵרי ִּפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי 

ַׁשֲעֵרי  ָׁשלֹום.  ַׁשֲעֵרי  ָרצון.  ַׁשֲעֵרי  ַרֲחִמים.  ַׁשֲעֵרי  ְׁשֵלָמה.  ְרפּוָאה  ַׁשֲעֵרי  ָּגֻלּיות.  ִקּבּוץ  ַׁשֲעֵרי  ְּתִפּלות.  ִקּבּול 

ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. ְוָיִסיר ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. 

ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ה' ֱאלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. 

ְוַיְחָּתְמֶכם ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן:

ִּתְתַקַּבל ְצלֹוָתָנא ּוָבעּוָתָנא ִעם ְצלֹוְתהון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: 
אמן( ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו 
ּוְלָכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעֵלינּו. ְוַעל ָּכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

תוקעים "תרועה גדולה", וסוגרים את דלתות ההיכל. אחר כך אומר כל הקהל יחד:

ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לא ִיְצָלח, ְוָכל ָלׁשון ָּתקּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי. זאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי 

ה' ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי ְנֻאם ה': ה' ֵיַחּתּו ְמִריָבו ָעָלו ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם ה' ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ, ְוִיֶּתן עֹז 

ְלַמְלּכו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחו: )שלוש פעמים(

קדיש "יהא שלמא"
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )עונים: אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. 
)עונים: אמן(  ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: "אמן יהא שמה 
רבא" עד "דאמירן בעלמא"( ְיֵהא ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. 
ְוִיְתַנֵּשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )עונים: אמן(  ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל 
ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעֵלינּו. ְוַעל ָּכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )עונים: אמן( 

ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדון ַהּכל. ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליוֵצר ְּבֵראִׁשית. ֶׁשּלא ָעָׂשנּו ְּכגוֵיי ָהֲאָרצות ְולא ָׂשָמנּו 

ָלֶהֶבל  ִמְׁשַּתֲחִוים  ֶׁשֵהם  ֲהמוָנם.  ְּכָכל  ְוגוָרֵלנּו  ָּכֶהם  ֶחְלֵקנּו  ָׂשם  ֶׁשּלא  ָהֲאָדָמה.  ְּכִמְׁשְּפחות 

ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לא יוִׁשיַע. יפסיק מעט. ַוֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ַהָּקדוׁש ָּברּוְך הּוא. ֶׁשהּוא נוֶטה ָׁשַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ. ּומוַׁשב ְיָקרו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל. ּוְׁשִכיַנת ֻעּזו 

ְּבָגְבֵהי ְמרוִמים. הּוא ֱאלֵהינּו ְוֵאין עוד ַאֵחר. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו ְוֶאֶפס זּוָלתו. ַּכָּכתּוב ַּבּתוָרה. ְוָיַדְעָּת 

ַהּיום ַוֲהֵׁשבָת ֶאל ְלָבֶבָך, ִּכי ה' הּוא ָהֱאלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת. ֵאין עוד:

ָהָאֶרץ  ִמן  ִּגּלּוִלים  ְלַהֲעִביר  ֻעָּזְך  ְּבִתְפֶאֶרת  ְמֵהָרה  ִלְראות  ֱאלֵהינּו  ה'  ָלְך  ְנַקֶּוה  ֵּכן  ַעל 

ִבְׁשֶמָך  ִיְקְראּו  ָבָׂשר  ְּבֵני  ְוָכל  ַׁשַּדי.  ְּבַמְלכּות  עוָלם  ְלַתֵּקן  ִיָּכֵרתּון.  ָּכרות  ְוָהֱאִליִלים 

ְלַהְפנות ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יוְׁשֵבי ֵתֵבל. ִּכי ְלָך ִתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך ִּתָּׁשַבע 

ָּכל ָלׁשון. ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו ְוִלְכבוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו. ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עול 

ַעד  ּוְלעוְלֵמי  ִהיא.  ֶׁשְּלָך  ַהַּמְלכּות  ִּכי  ָוֶעד.  ְלעוָלם  ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלוְך  ַמְלכּוֶתָך. 

ִּתְמלוְך ְּבָכבוד. ַּכָּכתּוב ְּבתוָרָתְך:

ֶאָחד  ִיְהֶיה ה'  ַּבּיום ַההּוא  ָהָאֶרץ.  ָּכל  ַעל  ְלֶמֶלְך  ְוָהָיה ה'  ְוֶנֱאַמר:  ָוֶעד:  ִיְמלְך ְלעָלם  ה' 

ּוְׁשמו ֶאָחד:

ּוְבתוָרְתָך ה' ֱאלֵהינּו ָּכתּוב ֵלאמר: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד:

אחר כך אומרים:

ָיבאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתו, ְלַעם נוָלד ִּכי ָעָׂשה:

ֵלְך ֱאכל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך, ּוְׁשֵתה ְבֶלב טוב ֵייֶנָך. 

ִּכי ְכָבר ָרָצה ָהֱאלִהים ֶאת ַמֲעֶׂשיָך:

אחרית דבר
יום הכיפורים השנה אינו דומה לשום יום כיפור אחר שהיה לנו עד כה. מי 
שם  אי  עולמית,  מגפה  התפשטות  על  הדיווחים  כשהתחילו  לעצמו  שיער 
במצב  עצמנו  את  נמצא  הכיפורים  ביום  שאפילו  הפורים,  חג  בתקופת 

מאתגר כל כך.

מסופר על רבי שלום משאש, רבה הראשי של ירושלים, שהיה נוהג ללכת 
עם מקל הליכה גם בזמן שלא היה נצרך לו כלל וכלל. פעם אחת שאל אותו 
עוזרו, רבי שמעון אבוחצירא )אחיינו של הבבא סאלי( על מנהגו המשונה. 
השיב לו הרב משאש: “כשהייתי צעיר לימים בעיר מקנס שבמרוקו, פרצה 
בעיר מגפת טיפוס קשה ורבים מחבריי נפטרו. אף אני חליתי, וכמעט שהלכתי 
לעולמי; חום גופי עלה מאוד והייתי על סף אפיסת כוחות. לולא התאחדה 
כל משפחתי בתפילה, ולולא מיטב הרופאים שטיפלו בי בזכות דאגתה של 
משפחתי, כבר הייתי בעולם האמת. באותו ליל בלהות חלמתי שאני מתרפא 
מן המחלה, ואכן למחרת טיפלו בי בתרופה ניסיונית והתחלתי להתאושש. 

במהלך ההתאוששות מן המחלה נזקקתי למקל הליכה לתקופה מסוימת.”

“אך אם כך, מדוע אתה מסתובב עם מקל הליכה עתה, שנים רבות לאחר 
שהבראת?” שאלו רבי שמעון. השיב הרב משאש: “המקל מזכיר לי העובדה 
שניצלתי, ואת חבריי הרבים שלא זכו לכך. כשהבראתי מן המחלה, קיבלתי 
על עצמי לקחת את המקל איתי לכל מקום, כדי שאוכל להכיר תודה לאל 

בכל זמן וזמן".

ואנחנו? ומה יקרה איתנו לאחר שהקורונה תצא מחיינו? האם נחזור להיות 
שוב אותם אנשים ולנהוג כמקודם?

ככל הנראה, אין הדבר תלוי אלא בנו.

ִּתְזּכּו ְלָׁשִנים ַרּבות ּוְנִעימֹות וטֹובֹות!

ָׁשָנה טוָבה ּוְמבֶרֶכת!
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