
 

1 Selihot Ohel Itshak 

 

 

 

 

 

 

 

י ש ַעל ֲעונִּ י ְבַאְשמוֶרת, ְלַבקֵּ י  . ַקְמתִּ ְפנֵּי רוב ְזדונִּ י ְשַחְרחוֶרת מִּ יֶתָך  .ְוַנְפשִּ ם ַעל ֲעָדֶתָך. צאן ַמְרעִּ   .ַרחֵּ

יֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ֶסָלה י בֵּ י יוְשבֵּ :ַאְשרֵּ  

 

ֵבי ֵביֶתך  ֵרי יושְׁ  ַאשְׁ

י   ֶסָלהַאְשרֵּ ְיַהְללּוָך  יֶתָך. עוד  י בֵּ ָהָעם שה' ֱאלָהיו  :יוְשבֵּ י  ַאְשרֵּ ָהָעם ֶשָכָכה ּלו.  י  ד.    :ַאְשרֵּ ְלָדוִּ ָּלה  ְתהִּ

ְמָך ְלעוָלם ָוֶעד ְמָך ֱאלוַהי ַהֶמֶלְך. ַוֲאָבְרָכה שִּ ְמָך ְלעוָלם ָוֶעד  :ֲארומִּ ָגדול    :ְבָכל יום ֲאָבְרֶכָך. ַוֲאַהְלָלה שִּ

ֶקר ין חֵּ ְגֻדָּלתו אֵּ ידּו  :ה' ּוְמֻהָּלל ְמאד. ְולִּ י  הֲ   :ּדור ְלדור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך. ּוְגבּורֶתיָך ַיגִּ ְברֵּ ַדר ְכבוד הוֶדָך. ְודִּ

יָחה ְפְלאוֶתיָך ָאשִּ רּו. ּוְגדּוָּלְתָך ֲאַסְפֶרָנה  :נִּ ְדָקְתָך ְיַרנֵּנּו  :ֶוֱעזּוז נוְראֶתיָך יאמֵּ יעּו. ְוצִּ ַחנּון   :זֵֶּכר ַרב טּוְבָך ַיבִּ

ם ּוְגָדל ָחֶסד יֶדיָך    :ֲעָשיוטוב ה' ַלכל. ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל מַ   :ְוַרחּום ה'. ֶאֶרְך ַאַפיִּ יודּוָך ה' ָכל ַמֲעֶשיָך. ַוֲחסִּ

רּו  :ְיָבְרכּוָכה רּו. ּוְגבּוָרְתָך ְיַדבֵּ ְבנֵּי ָהָאָדם ְגבּורָתיו. ּוְכבוד ֲהַדר ַמְלכּותו  :ְכבוד ַמְלכּוְתָך יאמֵּ יַע לִּ   :ְלהודִּ

ים. ּוֶמְמַשְלְתָך ְבָכל ּדור ָודר יםסומֵּ   : ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל עָלמִּ ף ְלָכל ַהְכפּופִּ ים. ְוזוקֵּ ינֵּי    : ְך ה' ְלָכל ַהנְפלִּ עֵּ

תו ן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבעִּ רּו. ְוַאָתה נותֵּ ֶליָך ְיַשבֵּ יַע ְלָכל ַחי ָרצון  :כל אֵּ ַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְשבִּ יק ה' ְבָכל    :פותֵּ ַצּדִּ

יד ְבָכל ַמֲעָשיו ְוָחסִּ ְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת  ָקרוב ה' ְלָכל קְרָאיו.  :ְּדָרָכיו.  יִּ ְוֶאת    :ְלכל ֲאֶשר  ַיֲעֶשה.  ָאיו  ְרצון ְירֵּ

ם יעֵּ ְשַמע ְויושִּ יד :ַשְוָעָתם יִּ ים ַיְשמִּ ת ָכל ָהְרָשעִּ ר ה' ֶאת ָכל אֲהָביו. ְואֵּ ְך   :שומֵּ יָברֵּ י. וִּ ַּלת ה' ְיַדֶבר פִּ ְתהִּ  

ם ָקְדשו ְלעוָלם ָוֶעד ַעָתה ְוַעד עוָלם ַהְללּוָיּה :ָכל ָבָשר שֵּ ְך ָיּה מֵּ :ַוֲאַנְחנּו ְנָברֵּ  

 

יּה. ְוַיְצַמח פֻ  יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִּ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִּ יּה ַרָבא. )אמן( ְבָעְלָמא ּדִּ ְתַקַּדש ְשמֵּ ְתַגַּדל ְויִּ ְרָקנֵּיּה.  יִּ

יקָ  יכון ּובְ וִּ יּה. )אמן( ְבַחיֵּיכון ּוְביומֵּ יחֵּ ב ְמשִּ ן.  רֵּ ְמרּו ָאמֵּ יב ְואִּ ְזַמן ָקרִּ ל ַבֲעָגָלא ּובִּ ְשָראֵּ ית יִּ ַחיֵּי ְדכל בֵּ

ְתרוַמם. ְויִּ  ְתָפַאר. ְויִּ ְשַתַבח. ְויִּ ְתָבַרְך. ְויִּ י ָעְלַמָיא יִּ יּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ א.  )אמן( ְיהֵּ ְתַנשֵּ

ְתַהָּלל ְשמֵּ  ְתַעֶּלה. ְויִּ ְתַהָּדר. ְויִּ ְשְבָחָתא  ְויִּ יָרָתא. תִּ ְרָכָתא. שִּ ן ָכל בִּ יָּלא מִּ יְך הּוא. )אמן( ְלעֵּ יּה ְּדֻקְדָשא ְברִּ

ן. )אמן ְמרּו ָאמֵּ יָרן ְבָעְלָמא ְואִּ (ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאמִּ  

 

ָדם  ך ִנרְׁ  ֶבן ָאָדם, ַמה לְׁ

ים ְרָּדם, קּום ְקָרא ְבַתֲחנּונִּ ים   . ֶבן ָאָדם, ַמה ְּלָך נִּ ֲאדון ָהֲאדונִּ יָחה, מֵּ יָחה, ְּדרש ְסלִּ ְרַחץ ּוְטַהר,    .ְשפְך שִּ

ים  ים פונִּ ים  .ְוַאל ְתַאַחר, ְבֶטֶרם ָימִּ ן ְמעונִּ ְפנֵּי שוכֵּ ָרה, רּוץ ְלֶעְזָרה, לִּ ֶפַשע, ְוַגם ֶרַשע, ְבַרח   . ּוְמהֵּ ּומִּ

ים ֲאסונִּ ְשָראֵּ  . ּוְפַחד מֵּ י, יִּ ְמָך יוְדעֵּ ה, שִּ יםָאָנא ְשעֵּ ים  . ל ֶנֱאָמנִּ :ְלָך ֲאדָני ַהְצָדָקה. ְוָלנּו בֶשת ַהָפנִּ  

 ב"ה
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ים  ְתַוּדות ַעל ֲחָטאִּ ר, ְלהִּ ְתַגבֵּ ים  .ֲעמד ְכֶגֶבר, ְוהִּ ר ַעל ְפָשעִּ ל ְּדרש, ְבכֶבד ראש, ְלַכפֵּ י ְלעוָלם,   . ָיּה אֵּ כִּ

ים  ְפָלאִּ ֶמנּו נִּ ים ְוָכל ַמֲאָמר, ֲאֶשר יֵָּאַמר,  .לא ֶנְעָלם, מִּ ְקָראִּ ם נִּ ינּו   . ְלָפָניו הֵּ ם, ָעלֵּ ם, הּוא ְיַרחֵּ ַהְמַרחֵּ

ים ם ָאב ַעל ָבנִּ :ְכַרחֵּ  

 

ָדָקה  ך ֲאדָני ַהצְׁ  לְׁ

ים ְצַטָּדק :ְלָך ֲאדָני ַהְצָדָקה. ְוָלנּו בֶשת ַהָפנִּ ר ּוַמה נִּ ְתאונֵּן ּוַמה נאַמר. ַמה ְנַדבֵּ ינּו   :ַמה נִּ ַנְחְפָשה ְדָרכֵּ

ֶליָך ים :ְוַנְחקָרה. ְוָנשּוָבה אֵּ ל ָשבִּ יְנָך ְפשּוָטה. ְלַקבֵּ י ְימִּ ל  :כִּ ב. ַשְוָעָתם ְתַקבֵּ ֶליָך ְבָכל לֵּ ים אֵּ ָשבִּ

ים ָבאנּו  :ְבַרֲחֶמיָך ים ָּדַפְקנּו ְדָלֶתיָךְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ים ּוְכָרשִּ ְּדָלֶתיָך ָּדַפְקנּו ַרחּום ְוַחנּון. ַאל   :  ְלָפֶניָך. ְכַדּלִּ

ְּלָפֶניָך יָקם מִּ נּו רֵּ יבֵּ ָּלה :ְתשִּ ַע ְתפִּ י ַאָתה שומֵּ נּו. כִּ יבֵּ יָקם ַאל ְתשִּ נּו רֵּ ְּלָפֶניָך ַמְלכֵּ ָּלה. ָעֶדיָך   :מִּ ַע ְתפִּ שומֵּ

ֶליָך ָכל ָהרּוחות ָיבאּו  :ָכל ָבָשר ָיבאּו ָנה. אֵּ ַע ְתחִּ ֶליָך ָהרּוחות. ְוָכל ַהְנָשָמה :שומֵּ ַהְנָשָמה ָלְך   :ָיבאּו אֵּ

ין  :ְוַהגּוף ָפֳעָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך  :ּדוֶמה ָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְךַהְנָשָמה ָלְך ְוַהגּוף ָפֳעָלְך. צּור ֲאֶשר אֵּ

ְמָך ה ְלַמַען שִּ :ַהְנָשָמה ָלְך ְוַהגּוף ָפֳעָלְך. ה' ֲעשֵּ  

 

ך  ָאָתאנּו ַעל ִשמְׁ

ְמָך ה ְלַמַען שִּ ְמָך. ה' ֲעשֵּ ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ְשֶמָך :ָאָתאנּו ַעל שִּ י אֵּ ְמָך. כִּ ינּו.   :ַבֲעבּור שִּ ְקָרא ָעלֵּ ְמָך נִּ שִּ

ינּו ינּו : ה' ֱאלהֵּ נּו ה' ֱאלהֵּ יחֵּ נּו. ַאל ַתנִּ ְרבֵּ ְקָרא ְבקִּ ְמָך נִּ ינּו :שִּ ְכַלְמנּו ַבֲעונותֵּ ינּו. ְונִּ ינּו בוְשנּו ְבַמֲעשֵּ   :ֱאלהֵּ

ים ראש ַצח ְלָהרִּ יב. ְולא מֵּ ין ָלנּו ֶפה ְלָהשִּ ינּו. ְלָך ָחָטאנּו :אֵּ י ַרבּו ְמשּובותֵּ ם ֲאבותֵּ  :כִּ ינּו.  ָחָטאנּו עִּ

ְרָשְענּו ינּו הִּ ְצַטָּדק :ֶהֱעוִּ ר ּוַמה נִּ ינּו. ַמה ְנַדבֵּ ב ָמרום. ּוַמּה   :ַמה נאַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלהֵּ ַמה נאַמר ְלָפֶניָך יושֵּ

ים ן ְשָחקִּ ר ְלָפֶניָך שוכֵּ עַ   :ְנַספֵּ ְגלות. ַאָתה יודֵּ ְסָתרות ְוַהנִּ : ֲהלא ַהנִּ  

 

 ַאָתה יוֵדַע ָרֵזי עוָלם 

י ָכל ָחי ְתרֵּ ַע ָרזֵּי עוָלם. ְוַתֲעלּומות סִּ ב  :ַאָתה יודֵּ י ָבֶטן. רוֶאה ְכָליות ָולֵּ ש ָכל ַחְדרֵּ ין ָּדָבר    :ַאָתה חופֵּ אֵּ

יֶניָך ֶנֶגד עֵּ ְסָתר מִּ ין נִּ ָמְך. ְואֵּ ם  :ֶנְעָלם מִּ ה ְלַמַען ְשֶמָךאִּ ְשָמר ָיּה.   :ֲעונֵּינּו ָענּו ָבנּו. ה' ֲעשֵּ ם ֲעונות תִּ אִּ

י ַיֲעמד א :ֲאדָני מִּ ָּורֵּ יָחה. ְלַמַען תִּ ְמָך ַהְסלִּ י עִּ ְרֶאה אור : כִּ ים. ְבאוְרָך נִּ ְמָך ְמקור ַחיִּ י עִּ י לא ַעל   :כִּ כִּ

ים ַתֲחנּונֵּינּו ְלפָ  ילִּ ינּו ֲאַנְחנּו ַמפִּ ְדקותֵּ יםצִּ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ :ֶניָך. כִּ  

 

ך ֱאלַהי ַמַענְׁ  לְׁ

ַחר. ְלַחּלות ָפֶניָך  ה ַעם ְלָך שִּ ה ַאל ְתַאַחר .ְלַמַעְנָך ֱאלַהי. ְרצֵּ יָבה ַוֲעשֵּ : ְבַמֲעַמד ַהַשַחר. ֲאדָני ַהְקשִּ  

י רוש ְוַלַען . ְלַמַעְנָך ֱאלַהי עֵּ ְמֻצלות ָים. ְשבֵּ ה מִּ ְבָים. ְושּור ַלְחָצם ְוָעְנָים  :ְּדלֵּ ית נוָדם ְושִּ ֶפן    .ְבבֵּ ְוַאל תֵּ

ַּלת ַהַשַחר ְתפִּ ה ַאל ְתַאַחר :ְלֶמְרָים. ְוַהט אֶזן ְלַשְוָעם. בִּ יָבה ַוֲעשֵּ . ֲאדָני ְשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקשִּ  

ה ְלטוָבה אות. ְוחון ְנָפשות ֲעצּובות . לַהיְלַמַעְנָך אֱ  ים ְבָכל   . ַוֲעשֵּ ים. ְפזּורִּ ָּדחִּ ץ נִּ אות. ְוַקבֵּ י ֶיַשע ְצמֵּ ְלמֵּ

אות רב ְתָלאות. עוָרם ְמאד ָשַחר . פֵּ ה ַאל ְתַאַחר :ֲאֶשר מֵּ יָבה ַוֲעשֵּ . ֲאדָני ְשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקשִּ  
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ְמעון ָשֶמיָך יֶ  . ְלַמַעְנָך ֱאלַהי ְצְפָך ְוַזֲעֶמָך   .ֱהמּו ַרֲחֶמיָך. ּומִּ י ַאְפָך. קִּ יֶמיָך.    .ְשַמע קול ַעֶמָך. סוְבלֵּ ְנשוא אֵּ ּומִּ

ָבם ְמאד ְסַחְרַחר ה ַאל ְתַאַחר :לִּ יָבה ַוֲעשֵּ . ֲאדָני ְשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקשִּ  

יגוָנם . ְלַמַעְנָך ֱאלַהי ם מִּ ם. ְוַשְמחֵּ ם . ַּדֶּליָך ְתַרחֵּ א ֲחָסֶדיָך. ְוחּוָסה ָנא ְוַרחֵּ ם. ְוַהְפלֵּ ים    .ּוַבֲעָצְתָך ַתְנחֵּ ֲעמּוסִּ

ה ַאל ְתַאַחר יָבה ַוֲעשֵּ ְשָחר. ֲאדָני ַהְקשִּ ֶרֶחם מִּ ֶבֶטן ּומֵּ ה   :מִּ יָבה ַוֲעשֵּ ֲאדָני ְשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקשִּ

. ַאַחרַאל תְ   

יְרָך ְוַעל ַעֶמָך ְלַמַעְנָך ֱאלַהי ְקָרא ַעל עִּ ְמָך נִּ י שִּ ינּו ְכֶקֶדם :כִּ ש ָימֵּ ֶליָך ְוָנשּוָבה. ַחּדֵּ נּו ה' אֵּ יבֵּ י   :ֲהשִּ ה' ֱאלהֵּ

ים  ב ַהְכרּובִּ . ַהְצָבאות יושֵּ  

ים  ב ַהְכרּובִּ י ַהְצָבאות יושֵּ ים ש  .ה' ֱאלהֵּ יָת ְלַעְמָך שּובּו ָבנִּ יםָבטִּ ים  . וָבבִּ בִּ ים ֲערֵּ ְדָברִּ ַלי בִּ   .ְגשּו ָנא אֵּ

ים  ים ַרבִּ ְחיּו ָימִּ י וִּ ְרשּונִּ ים .ּדִּ ָצבִּ ים  .ֲהלא ְדָבֶריָך ְלעוָלם נִּ ְקָרבִּ ים ְונִּ ְשָענִּ ים   . ּוָבם ֲאַנְחנּו נִּ נּו ְלַחיִּ ָזְכרֵּ

ים  ים .טובִּ ים  . ָחנֵּנּו ַבֲחָסֶדיָך ָהַרבִּ ים ְוַלּטובִּ ים   .טוב ַאָתה ָלָרעִּ ל ָשבִּ יְנָך ְפשּוָטה ְלַקבֵּ י לא ַתְחפץ   .ְימִּ כִּ

ים יַתת ַחָיבִּ ים . ְבמִּ יבִּ ים ּוַמֲערִּ ימִּ ן ֲאַנְחנּו ַמְשכִּ ים   .ָלכֵּ ָכל  .ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ְבַמֲחנות ְכרּובִּ ְטא ּומִּ חֵּ נּו מֵּ ַנקֵּ

ים  יּובִּ י ְפָשעֵּ  .חִּ יםְסַלח ָלנּו כִּ ים  . ינּו ְמֻרבִּ ים ַהֲחצּובִּ ים  .ֲענֵּנּו ְלַמַען צּורִּ ְהיּו ְמֻשָּלבִּ י ְתשּוָבה ַבל יִּ ְתחֵּ   .פִּ

ים ְקָרבִּ ְהיּו נִּ ינּו ְלָפֶניָך יִּ ים . ַצֲעקותֵּ ב ְלָהבִּ ֶליָך חוצֵּ נּו אֵּ ים . ָקְרבֵּ ים ּוְכָשבִּ נּו ְכעולות ָפרִּ ֶליָך   . ְרצֵּ ַשְבנּו אֵּ

ים  ים ְוָשבִּ ים ְתמּו .ְנָערִּ ים ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ים ְבטּוחִּ ים  .כִּ ן ְמרומִּ ינּו צּור שוכֵּ ם ָעלֵּ ם ְתַרחֵּ ל ֶמֶלְך    .ַרחֵּ אֵּ

ים א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ : יושֵּ  

 

ַצַער  דַחק ּובְׁ הּוָדה בְׁ  ֵשֶבט יְׁ

ְשַאג ַאְריֵּה ַבַיַער ֶבט ְיהּוָדה ְבדַחק ּוְבַצַער. ֲהיִּ ים :שֵּ ים ְוָהֶאְביונִּ יִּ ים. ָהֲענִּ ים ְישּוָעְתָך ָאבות ּוָבנִּ ֲעמד    :ְמַקּוִּ

ְשחק. ָלָמה ה' ַתֲעמד ְבָרחוק ְהֶיה לִּ יָעה :ַבֶפֶרץ ַבל נִּ ים הופִּ ב ַהְכרּובִּ יָעה. יושֵּ גִּ י ָמֶות הִּ   :יוָנְתָך ַעד ַשֲערֵּ

ְקָצר ָצר. ֲהַיד ה' תִּ ש :ָהָבה ָּלנּו ֶעְזַרת מִּ יָשן  ַחּדֵּ ינּו ְבָגלּות ָיָשן. עּוָרה ָלָמה תִּ ְזכר ָבֶניָך ְבֶאֶרץ לא   :ָימֵּ

יֶהם ְקַרב ֲאלֵּ ְלָנה ְבנות ְיהּוָדה :ָלֶהם. ְוָזר לא יִּ יון ָתגֵּ ְשַמח ַהר צִּ ה ְלַגְלמּוָדה. יִּ ץ ַהֶנְחָתם ַגּלֵּ נּו    :קֵּ ַשְוָעתֵּ

ב עַ  ים. ֶאל ֶמֶלְך יושֵּ י ְמרומִּ ְשמֵּ יםַתֲעֶלה לִּ א ַרֲחמִּ סֵּ :ל כִּ  

 

 ֵאל ֶמֶלְך יוֵשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים

אשון. ַמְרֶבה   אשון רִּ יר רִּ ל ֲעונות ַעמו ַמֲעבִּ ידּות. מוחֵּ ג ַבֲחסִּ ְתַנהֵּ ים ּומִּ א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ ל ֶמֶלְך יושֵּ אֵּ

ם ָכל ָבשָ  ים. עוֶשה ְצָדקות עִּ יָחה ַלפוְשעִּ ים. ּוְסלִּ יָלה ַלַחָּטאִּ ל  ְמחִּ ל. אֵּ ר ְורּוַח. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם גומֵּ

ן ֶקֶדם. ְוכֵּ ה. ְכמו ֶשהוַדְעָת ֶלָעָנו מִּ ית ְשלש ֶעְשרֵּ ה. ְזכר ָלנּו ַהיום ְברִּ ּדות ְשלש ֶעְשרֵּ ָתנּו לוַמר מִּ   הורֵּ

ם, ה  :ָכתּוב ְבתוָרָתְך ְקָרא ְבשֵּ מו ָשם. ַויִּ ב עִּ ְתַיצֵּ : ' . ְוָשם ֶנֱאַמרַויֵֶּרד ה' ֶבָעָנן ַויִּ  

 

ר ֶחֶסד, ָלאֲ  ם, ְוַרב ֶחֶסד, ֶוֱאֶמת: נצֵּ ל, ַרחּום, ְוַחנּון, ֶאֶרְך, ַאַפיִּ ְקָרא: ה' | ה', אֵּ ים,  ַוַיֲעבר ה' ַעל ָפָניו ַויִּ ָלפִּ

נּו  ה: ְוָסַלְחָת ַלֲעונֵּנּו ּוְלַחָּטאתֵּ א ָעון, ָוֶפַשע, ְוַחָּטָאה, ְוַנקֵּ :ּוְנַחְלָתנּונשֵּ  
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ַכר ָלן  ַרֲחָמָנא ִאדְׁ

יל ַוַיֲעבר יָמא ְבדִּ ּה ְּדַאְבָרָהם ְרחִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ יל   :ַרֲחָמָנא אִּ יָדא ְבדִּ ְצָחק ֲעקֵּ ּה ְּדיִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ַרֲחָמָנא אִּ

יל ַוַיֲעבר  :ַוַיֲעבר יָמא ְבדִּ ּה ְּדַיֲעקב ְשלֵּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ יָאה    :ַרֲחָמָנא אִּ ּה ְּדמֶשה ְנבִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ַרֲחָמָנא אִּ

יל ַוַיֲעבר יל ַוַיֲעבר :ְבדִּ ּה ְּדַאֲהרן ַכֲהָנא ְבדִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ף ַצּדִּ   :ַרֲחָמָנא אִּ ּה ְּדיוסֵּ ְדַכר ָלן ְזכּותֵּ יָקא  ַרֲחָמָנא אִּ

יל ַוַיֲעבר יל ַוַיֲעבר :ְבדִּ יָחא ְבדִּ ד ַמְלָכא ְמשִּ ּה ְּדָדוִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ יְנָחס   :ַרֲחָמָנא אִּ ּה ְּדפִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ַרֲחָמָנא אִּ

יל ַוַיֲעבר יל ַוַיֲעבר :ַקָנָאה ְבדִּ ְשלמה ַמְלָכא ְבדִּ ּה ּדִּ ְדַכר ָלן ְצלותֵּ יָנְך ְוַאְצַמח   ַרֲחָמָנא :ַרֲחָמָנא אִּ ים ְימִּ ָארֵּ

יל ַוַיֲעבר יל ַוַיֲעבר :ֻפְרָקָנְך ְבדִּ ם ֲעָלן ְבדִּ י ַקָמְך ַרחֵּ ְקרֵּ יָנא ְלמִּ ין ָאתֵּ י ַאפִּ סּופֵּ י   :ַרֲחָמָנא ְבכִּ ַרֲחָמָנא ַגּלֵּ

יל ַוַיֲעבר יל ַויַ  :ְגֻבְרָתְך ּוְפרק ָלן ְבדִּ ְנהוָרא ְבדִּ יק לִּ יָנן ַאפֵּ י ְגזר ֲעָלן    :ֲעברַרֲחָמָנא ּדִּ יָנא ְדַחיֵּי ָטבֵּ ַרֲחָמָנא ּדִּ

יל ַוַיֲעבר יל ַוַיֲעבר :ְבדִּ י ְבדִּ ְפָרא ְדַרֲחמֵּ יָנן ְבסִּ י  :ַרֲחָמָנא ַכְתבִּ ידֵּ י ַוֲחסִּ יקֵּ ְפָרא ְדַצּדִּ יָנן ְבסִּ ַרֲחָמָנא ַכְתבִּ

יל ַוַיֲעבר י ּוְתמִּ  :ְבדִּ יָשרֵּ ְפָרא דִּ יָנן ְבסִּ יל ַוַיֲעברַרֲחָמָנא ַכְתבִּ י ְבדִּ ְפָרא ְדַפְרָנָסָתא   :ימֵּ יָנן ְבסִּ ַרֲחָמָנא ַכְתבִּ

יל ַוַיֲעבר :ַטְבָתא י ְבדִּ : ּוְמזונֵּי ָטבֵּ  

 

ָתא בש ֶחמְׁ  ַרֲחָמָנא כְׁ

יל ַוַיֲעבר ָנן ְבדִּ יל ַוַיֲעבר :ַרֲחָמָנא ְכבש ֶחְמָתא ְוֻרְגָזא מִּ יָרא ָלן ְבדִּ יד ְגמִּ ַרֲחָמָנא ְמחל   :ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעבֵּ

יל ַוַיֲעבר ין ְוַלֲעָוָין ְבדִּ יל ַוַיֲעבר  :ּוְשבק ְלחובִּ י   :ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן ְבדִּ יְך ֱהוֵּ יד ּוְסמִּ ַרֲחָמָנא ְסעִּ

יל ַוַיֲעבר מָ  :ָלן ְבדִּ יד עִּ יל ַוַיֲעברַרֲחָמָנא ֲעבֵּ יל ַוַיֲעבר  :ָנא ָאָתא ְלַטב ְבדִּ ין ְבדִּ ְצלותִּ   :ַרֲחָמָנא ְפַתח ְשַמָיא לִּ

יל ַוַיֲעבר ל ְבַרֲעָוא ְבדִּ יל ַוַיֲעבר :ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקבֵּ ין ְבדִּ ָּדן ַעְקתִּ ין ְבעִּ ין ּוָבעּותִּ ל ְצלותִּ   :ַרֲחָמָנא ַקבֵּ

י ְשָמתִּ ם ַעל נִּ יל ַוַיֲעברַרֲחָמָנא ַרחֵּ יל ַוַיֲעבר :ן ְבדִּ י ֲעָלן ְבדִּ ַרֲחָמָנא תּוב   :ַרֲחָמָנא ַשָתא ַטְבָתא ַאְייתֵּ

יל ַוַיֲעבר ֻרְגָזְך ְבדִּ יל ַוַיֲעבר  :מֵּ ן ַקָמְך ְבדִּ יָקם מִּ :ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר רֵּ  

 

ל,  ְקָרא: ה' | ה', אֵּ ים,  ַוַיֲעבר ה' ַעל ָפָניו ַויִּ ר ֶחֶסד, ָלֲאָלפִּ ם, ְוַרב ֶחֶסד, ֶוֱאֶמת: נצֵּ ַרחּום, ְוַחנּון, ֶאֶרְך, ַאַפיִּ

נּו ּוְנַחְלָתנּו ה: ְוָסַלְחָת ַלֲעונֵּנּו ּוְלַחָּטאתֵּ א ָעון, ָוֶפַשע, ְוַחָּטָאה, ְוַנקֵּ :נשֵּ  

 

ֵחהּו  דוִני ִתמְׁ ָעב זְׁ  ָאָנא כְׁ

י  הּו ָאָנא ְכָעב ְזדונִּ ְמחֵּ י ַרב הּוא  .תִּ י כִּ :ְוָסַלְחָת ַלֲעונִּ  

י   ְכַתב ְלמּול ָאבִּ ָמֶחה ְונִּ יְך יִּ י  .אֵּ בו ַמְחָשב ְכַמֲחָשבִּ ין ְבלִּ י אֵּ י .כִּ יבִּ ֲאֶשר ָכַתב ְליום רִּ ְמחות מֵּ ְכָתב    . לִּ י ַהמִּ כִּ

ים הּוא ְכַתב ֱאלהִּ י ַרב הּוא . מִּ י כִּ :ְוָסַלְחָת ַלֲעונִּ  

ם תַ  ְדרש צּור ֲעלּוָמיו ָנא אִּ ילו ַיֲחרש ּוְבָיָמיו  .ְחקר ְותִּ ְדרש ְוַלֲאָשָמיו . ָאֶון ְבלֵּ ם ַלֲחָטָאיו תִּ ַכף ֶרֶגל   . ְואִּ מִּ

י ַרב הּוא   .ְוַעד ראש ָאָשם הּוא  י כִּ :ְוָסַלְחָת ַלֲעונִּ  

י ַרְעיוַני ְבנּון בִּ י ֲחָטַאי ַיֲענּון ּוְבָפַני . ֶיֶהְרסּון ְויִּ י ה   .יום בִּ ינּון כִּ ַפי ְיבִּ ן ְסעִּ א ָעון ְוַחנּון ְוַרחּום הּוא   .ָאכֵּ נשֵּ

י ַרב הּוא י כִּ : ְוָסַלְחָת ַלֲעונִּ  

ר  ָסתֵּ י יִּ י ּוַמְלכִּ ידִּ ידִּ ר  .ֶמה לִּ ין עותֵּ י ְואֵּ כִּ י . ְוֶאְשפְך ֲעֶתֶרת חִּ י ְואֵּ רְוֶאְשַאל ְבַעד ֲחלום ֶחְשכִּ ָואוַמר    .ן פותֵּ

י ָחתּום הּוא י ַרב הּוא . לא אּוַכל כִּ י כִּ :ְוָסַלְחָת ַלֲעונִּ  
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ית ַעם הּוַעם רִּ יַבת ְשאֵּ יָעם  . שּוָבה שִּ ית ְלהודִּ ְברִּ ר בִּ ית ַהַזַעם  .ּוְשַלח ְמַבשֵּ ְהֶיה ְבַאֲחרִּ ְונּוַחם   . ֶאת ֲאֶשר יִּ

ינות הּוא  ם לא ַעם בִּ י ַרב הּואְוָסַלְחָת ַלֲעונִּ   .ְואִּ :י כִּ  

יחַ  ְשֶנה ַתְשלִּ יר מִּ ף ַיד ְוצִּ יחַ   .הוסֵּ ָגש ְוַנֲעֶנה ַתְצמִּ יחַ   .ְוֶקֶרן ְלנִּ ר ַיֲעֶשה ַיְצלִּ ְגַבר ְוָכל ֲאשֵּ יַח   .יִּ י ְמשִּ ָּוַדע כִּ ְויִּ

ים הּוא  י ַרב הּוא  .ֱאלהִּ י כִּ :ְוָסַלְחָת ַלֲעונִּ  

 

ים,  ַוַיֲעבר ה' ַעל ָפָניו   ר ֶחֶסד, ָלֲאָלפִּ ם, ְוַרב ֶחֶסד, ֶוֱאֶמת: נצֵּ ל, ַרחּום, ְוַחנּון, ֶאֶרְך, ַאַפיִּ ְקָרא: ה' | ה', אֵּ ַויִּ

נּו ּוְנַחְלָתנּו ה: ְוָסַלְחָת ַלֲעונֵּנּו ּוְלַחָּטאתֵּ א ָעון, ָוֶפַשע, ְוַחָּטָאה, ְוַנקֵּ :נשֵּ  

 

ֵשי ֱאמּוָנה ָאָבדו   ַאנְׁ

י  יֶהםַאְנשֵּ ים ְבכַח ַמֲעשֵּ ים ֶאת ַהְגזֵּרות :ֱאמּוָנה ָאָבדּו. ָבאִּ ים ַלֲעמד ַבֶפֶרץ. ּדוחִּ בורִּ ָהיּו ָלנּו ְלחוָמה.   :גִּ

ָמה ָעְצרּו ְבַשְּוָעם :ּוְלַמְחֶסה ְביום ַזַעם ים ַאף ְבַלֲחָשם. חֵּ ים ַלֲעתר   :זוֲעכִּ יָתם. יוְדעִּ ֶטֶרם ְקָראּוָך ֲענִּ

יָקםכְ  :ּוְלַרצות יבוָת ְפנֵּיֶהם רֵּ ַחְמָת ְלַמֲעָנם. לא ֱהשִּ ינּו :ָאב רִּ רב ֲעונֵּינּו ֲאַבְדנּום. ֶנֶאְספּו ֶמנּו ַבֲחָטאֵּ  :מֵּ

ְמנּוחות. ָעְזבּו אוָתנּו ַלֲאָנחות ָמה לִּ ָמה :ָסעּו הֵּ י חֵּ יבֵּ ר. ֻצְמתּו ְמשִּ י ָגדֵּ ן.   :ַפסּו גוְדרֵּ ים ַבֶפֶרץ ַאיִּ ָקמִּ

ים ְלרַ  סּוְראּויִּ נות. ְתרּוָפה לא ָמָצאנּו  :צוְתָך ָאפֵּ ֶליָך ְבבֶשת ָפנֵּינּו. ְלַשֲחָרְך   :שוַטְטנּו ְבַאְרַבע פִּ ַשְבנּו אֵּ

נּו יָחתֵּ ת ְסלִּ ל ְבעֵּ : אֵּ  
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ג  ְתַנהֵּ ים ּומִּ א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ ל ֶמֶלְך יושֵּ אשון. ַמְרֶבה  אֵּ אשון רִּ יר רִּ ל ֲעונות ַעמו ַמֲעבִּ ידּות. מוחֵּ ַבֲחסִּ

יָלה ַלַחָּטאִּ  ל  ְמחִּ ל. אֵּ ם ָכל ָבָשר ְורּוַח. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם גומֵּ ים. עוֶשה ְצָדקות עִּ יָחה ַלפוְשעִּ ים. ּוְסלִּ

ית שְ  ה. ְזכר ָלנּו ַהיום ְברִּ ּדות ְשלש ֶעְשרֵּ ָתנּו לוַמר מִּ ן  הורֵּ ֶקֶדם. ְוכֵּ ה. ְכמו ֶשהוַדְעָת ֶלָעָנו מִּ לש ֶעְשרֵּ

ם, ה' . ְוָשם ֶנֱאַמר ְקָרא ְבשֵּ מו ָשם. ַויִּ ב עִּ ְתַיצֵּ : ָכתּוב ְבתוָרָתְך. ַויֵֶּרד ה' ֶבָעָנן ַויִּ  

 

ם, וְ  ל, ַרחּום, ְוַחנּון, ֶאֶרְך, ַאַפיִּ ְקָרא: ה' | ה', אֵּ ים,  ַוַיֲעבר ה' ַעל ָפָניו ַויִּ ר ֶחֶסד, ָלֲאָלפִּ ַרב ֶחֶסד, ֶוֱאֶמת: נצֵּ

ה: ְוָסַלְחָת ַלֲעונֵּנּו ּו א ָעון, ָוֶפַשע, ְוַחָּטָאה, ְוַנקֵּ נּו ּוְנַחְלָתנּונשֵּ :ְלַחָּטאתֵּ  

 

נּו ֵמָרעות  ָתַמהְׁ

ָצרות נּו מִּ ָרעות. ָתַשש כחֵּ ְמאד. ָשַפְלנּו ַעד ָעָפר :ָתַמְהנּו מֵּ י עֶרף   :ַשְחנּו ַעד לִּ נּו. ְקשֵּ ָּדתֵּ יא מִּ ַרחּום ַכְך הִּ

ים ֲאַנְחנּו נּו :ּוַמְמרִּ בֵּ ש לִּ קֵּ ינּו ָחָטאנּו. ְפַתְלתל ְועִּ יא  :ָצַעְקנּו ְבפִּ ְמָך הִּ יָחה עִּ עוָלם. ְסלִּ   :ֶעְליון ַרֲחֶמיָך מֵּ

י חֶ  ה ְכַלפֵּ ָחם ַעל ָהָרָעה. ַמּטֵּ י ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאַנְחנּו :ֶסדנִּ ל. כִּ תות ָכאֵּ ְתַעָּלם ְבעִּ ינֵּי ַהכל.   :לא תִּ ָּוַדע ְלעֵּ יִּ

ָמנּו ּדום :טּוְבָך ְוַחְסְּדָך עִּ ינּו. ְזעם בו ְויִּ ין ָעלֵּ נּו. הּוא    :ֲחתם ֶפה ָשָטן ְוַאל ַיְשטִּ יץ טוב ְלַצְּדקֵּ לִּ ְוַיֲעמד מֵּ

נּו יד ָיְשרֵּ תְּדָרֶכיָך  :ַיגִּ יָת ְלֶנֱאַמן ַביִּ ּלִּ ְּלָפֶניָך. ֱאמּוָנְתָך הוַדְעָת ּלו :ַרחּום ְוַחנּון. גִּ :ְבַבְקשו ָאז מִּ  
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אשון. ַמְר  אשון רִּ יר רִּ ל ֲעונות ַעמו ַמֲעבִּ ידּות. מוחֵּ ג ַבֲחסִּ ְתַנהֵּ ים ּומִּ א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ ל ֶמֶלְך יושֵּ ֶבה  אֵּ

ל   ל. אֵּ ם ָכל ָבָשר ְורּוַח. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם גומֵּ ים. עוֶשה ְצָדקות עִּ יָחה ַלפוְשעִּ ים. ּוְסלִּ יָלה ַלַחָּטאִּ ְמחִּ

ן ֶקֶדם. ְוכֵּ ה. ְכמו ֶשהוַדְעָת ֶלָעָנו מִּ ית ְשלש ֶעְשרֵּ ה. ְזכר ָלנּו ַהיום ְברִּ ּדות ְשלש ֶעְשרֵּ ָתנּו לוַמר מִּ   הורֵּ

ם, ה' . ְוָשם ֶנֱאַמרָכתּו ְקָרא ְבשֵּ מו ָשם. ַויִּ ב עִּ ְתַיצֵּ : ב ְבתוָרָתְך. ַויֵֶּרד ה' ֶבָעָנן ַויִּ  

 

ְקָרא ל  ,ה' |  ה' :ַוַיֲעבר ה' ַעל ָפָניו ַויִּ ם  , ְוַחנּון, ֶאֶרְך  ,ַרחּום  , אֵּ ר ֶחֶסד :ֶוֱאֶמת ,ְוַרב ֶחֶסד  ,ַאַפיִּ ים ,נצֵּ   , ָלֲאָלפִּ

א ָעון  ה  ,ָוֶפַשע   ,נשֵּ נּו ּוְנַחְלָתנּו :ְוַחָּטָאה, ְוַנקֵּ :ְוָסַלְחָת ַלֲעונֵּנּו ּוְלַחָּטאתֵּ  

 

 ַאל ַתַעׂש ִעָמנּו ָכָלה 

ינּו י ֲאבותֵּ ינּו וֵּאלהֵּ ְשָפט . ֱאלהֵּ ז ָיְדָך ַבמִּ ָמנּו ָכָלה. תאחֵּ ְפְרָך ַאל   :ַאל ַתַעש עִּ סִּ נּו מִּ ָחה ֶנְגֶּדָך. ְשמֵּ ְבבא תוכֵּ

ְשְתָך ַלֲחקר מּוָסר. ַרֲחֶמיָך ְיַקְּדמּו ָרְגֶזָך  :ֶתַמח ֶליָך :גִּ אֵּ ב ֶצֶדק מֵּ ים ְבשּוֶרָך. ָקרֵּ נּו,   :ַּדּלּות ַמֲעשִּ הורֵּ

יעַ  נּו ְבַמְפגִּ נּו ָלְך. ַצו ְישּוָעתֵּ יב ְשבּות ָאֳהלֵּ   :ְבַזֲעקֵּ מּוְוָתשִּ י ָשמֵּ ה כִּ דּות לא   :י ָתם. ְפָתָחיו ְראֵּ ְזכר ָנַאְמָת. עֵּ

י ַזְרעו פִּ ָשַכח מִּ מּוֶדָך  :תִּ ים ְבלִּ יר. סוְדָך שִּ ָיּה,   :ַטבּור ַאַגן ַהַסַהר. ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהָמֶזג  .חוָתם ְתעּוָדה ַתתִּ

ר ֶאת ַהגויִּ  ל ֲאֶשר ְיָדעּוָך. ַמגֵּ ְשָראֵּ י   :ם ֲאֶשר לא ְיָדעּוָךַּדע ֶאת יִּ ירֵּ ים ֲאסִּ ָצרון. ְלכּודִּ יב ְלבִּ י ָתשִּ כִּ

ְקָוה :ַהתִּ  

 

ין  נּו. ֶשאֵּ ָנתֵּ ְתחִּ נּו מִּ ְתַעַּלם ַמְלכֵּ נּו. ְוַאל תִּ ָּלתֵּ ינּו. ָתבא ְלָפֶניָך ְתפִּ י ֲאבותֵּ ינּו וֵּאלהֵּ י  ָאָנא ה' ֱאלהֵּ ֲאַנְחנּו ַעזֵּ

י עֶרף לוַמר ְלָפֶני ים ּוְקשֵּ יָפנִּ ים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו.  ָך ה' ֱאלהֵּ יקִּ ינּו, ַצּדִּ י ֲאבותֵּ נּו וֵּאלהֵּ

נּו יתֵּ י בֵּ ינּו ְוַאְנשֵּ ינּו. ָפַשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבותֵּ :ָעוִּ  

ְרַשְענּו  .ָאַשְמנּו. ָבַגְדנּו ינּו. ְוהִּ י ְוָלשון ָהָרע. ֶהֱעוִּ ַבְרנּו דפִּ ְרָמהַזדְ  .ָגַזְלנּו. ּדִּ   . נּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר ּומִּ

ַזְבנּו. ָכַעְסנּו צות ָרעות כִּ ְשַבְענּו ַלָשְוא    .ַלְצנּו. לוַצְצנּו . ָיַעְצנּו עֵּ ַאְפנּו. נִּ ַאְצנּו. נִּ ינּו ְדָבֶריָך. נִּ ָמַרְדנּו. ָמרִּ

ינּו. ָפַשְענּו. ָצַרְרנּו. ינּו ְוַלֶשֶקר. ָסַרְרנּו. ָעוִּ שִּ ֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו    קִּ ינּו ְותִּ ַעְבנּו. ָתעִּ ַחְתנּו. תִּ עֶרף. ָרַשְענּו. שִּ

יָת.  י ֱאֶמת ָעשִּ ינּו. כִּ יק ַעל ָכל ַהָבא ָעלֵּ ים ְולא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצּדִּ ְשָפֶטיָך ַהּטובִּ מִּ ְצוֶתיָך ּומִּ מִּ ַוֲאַנְחנּו   מִּ

ְרָשְענּו :הִּ  

 

וַ  ֶדה ַעל ֲעֵברות ִרבונו ֶשל עוָלם. ֶאתְׁ  

רות. ַקּלות ַוֲחמּורות. ַבַּלְיָלה ְלסוף ַאְשמּורות בונו ֶשל עוָלם. ֶאְתַוֶּדה ַעל ֲעבֵּ ילות ְבֶרַשע    :רִּ י ֲעלִּ ְצרִּ יִּ

יל ּלֵּ ר ַמה מִּ ַּלְיָלה שומֵּ ר ַמה מִּ ל. שומֵּ ְתעולֵּ יַני ַלֲחטא יֵּאותּו. ְויום ָוַלְיָלה לא יִּ   :ְלהִּ י ְועֵּ בִּ ּוְשָאר   :ְשבתּולִּ

יד לא ֶיֱחשּו ְתַלֲחשּו. ָכל ַהיום ְוָכל ַהַּלְיָלה ָתמִּ יֶניָך יִּ ָבַרי ַלֲעשות ָהַרע ְבעֵּ ְצות   :אֵּ י ַעל מִּ ְוַיַען ֲאֶשר ָעַבְרתִּ

ְשַמע י ַאְמֶסה: אּוַלי יִּ י ַעְרשִּ ְמָעתִּ י ְבדִּ ָּטתִּ ן ְוַאְשֶחה ְבָכל ַלְיָלה מִּ תֵּ י יִּ ְצות לא ַתֲעֶשה. מִּ ה ְוַעל מִּ קול   ֲעשֵּ

י ַבָּלְיָלה יָלה. יום ָצַעְקתִּ י נוָרא ֲעלִּ ְכיִּ י. ַעל פִּ  :בִּ ים קולִּ ָיה  ֶאְקָרא יוָמם ְוָארִּ י. ְוַלְיָלה ְולא דּומִּ י ּוַמֲעלִּ ְשעִּ

י ידות. ַלְיָלה ָאקּום ְלהודות :לִּ ְפנֵּי צוֶפה ֲעתִּ יר לִּ י ַמְזכִּ ְקַצת ֲחָטַאי ֲאנִּ י ְפָשַעי ּוְזדוַני.    :ֶאת מִּ ְואוֶדה ֲעלֵּ

:' ַהַּלְיָלה ַהֶזה לה    
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נּו ִמָכל ָעם  ָאַשמְׁ

ָכל ָעם ָכל ג  . ָאַשְמנּו מִּ ֶמנּו ָמשוש  . ויבוְשנּו מִּ ינּו .ָגָלה מִּ נּו ַבֲחָטאֵּ בֵּ נּו  . ָהְחַבל ֶאְויֵּנּו . ָּדֶוה לִּ רֵּ ְפַרע ְפאֵּ   .ְונִּ

נּו ְקָּדשֵּ ב ַבֲעונֵּינּו  . ְזבּול מִּ נּו ָהְיָתה ְלַשָמה .ָחרֵּ יָרתֵּ ים   .טִּ נּו ְלָזרִּ י ַאְדָמתֵּ ים .ְיפִּ נּו ְלָנְכרִּ ינֵּינּו ָעְשקּו   :כחֵּ ְלעֵּ

נּו ֶמנּו  .ֲעָמלֵּ ינּו  .ְמֻמָשְך ּומָרט מִּ נּו  .ָנְתנּו ֻעָּלם ָעלֵּ ְכמֵּ ים ָמְשלּו ָבנּו . ָסַבְלנּו ַעל שִּ ָיָדם . ֲעָבדִּ ין מִּ ק אֵּ   . פורֵּ

ינּו . ָצרות ַרבות ְסָבבּונּו ֶמנּו ַבֲעונֵּינּו  . ְקָראנּוָך ה' ֱאלהֵּ ַחְקָת מִּ אַ  .רִּ ינּו ַכצאן ְוָאַבְדנּו .ֲחֶריָך ַשְבנּו מֵּ   . ָתעִּ

ינּו וֵּאלהֵּ  נּו. לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלהֵּ יז ָפנֵּינּו. ְוַנְקֶשה ָעְרפֵּ יַאְך ָנעִּ נּו. ְוהֵּ ָיתֵּ ְתעִּ ן לא ַשְבנּו מִּ ינּו.  ַוֲעַדיִּ י ֲאבותֵּ

ינּו ים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו: )ֲאָבל ָחָטאנּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבותֵּ יקִּ :(ַצּדִּ  

 

ִליחות ַהסְׁ  ַלאדָני ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים וְׁ

י ָחָטאנּו לו יחות. כִּ ים ְוַהְסלִּ ינּו ָהַרֲחמִּ :ַלאדָני ֱאלהֵּ  

י ָמַרְדנּו בו חות. כִּ ים ְוַהְסלִּ ינּו ָהַרֲחמִּ :ַלאדָני ֱאלהֵּ  

ינּו ַחָּטאת ֲאֶשר נוַאְלנּו ַוֲאֶשר ָחָטאנּו ת ָעלֵּ : ַאל ָנא ָתשֵּ  

נּוָחָטאנּו  נּו. ְסַלח ָלנּו יוְצרֵּ : צּורֵּ  

ינּו ל. ה' ֱאלהֵּ ְשָראֵּ :ה' ֶאָחד :ְשַמע יִּ  

ים ים. ה' הּוא ָהֱאלהִּ : ה' הּוא ָהֱאלהִּ  

ים ים. ה' הּוא ָהֱאלהִּ ים ְואוְמרִּ י ְסֻגָּלה. עונִּ ירֵּ ים ה' ֲאדונֵּנּו. ְבחִּ י ַמְעָלה. אוְמרִּ לֵּ ים :ֶאְראֵּ :ה' הוא ָהֱאלהִּ  

י  יםַגְלַגּלֵּ ים. ה' הּוא ָהֱאלהִּ ים ְואוְמרִּ י ְסֻגָּלה. עונִּ ים ה' ֲאדונֵּנּו. ְּדגּולֵּ ים :ַמְעָלה. אוְמרִּ :ה' הוא ָהֱאלהִּ  

ים ים .ה' ֲאדונֵּנּו  :ֲהמונֵּי ַמְעָלה. אוְמרִּ ים ְואוְמרִּ ל ְבָצָרָתם ּוְבָגלּוָתם עונִּ ְשָראֵּ ים. ה' הּוא   :יִּ ה' הּוא ָהֱאלהִּ

ים :ָהֱאלהִּ  

 

עוָלם ָוֶעדה' ֶמֶלְך. ה'  לְך לְׁ : ָמָלְך. ה' ִימְׁ  

 

ְמָתחּו  ים נִּ ים ַוֲאָרקִּ ם    .ה' ָמָלְך  .ְוַעד לא ְמאורות ָזָרחּו   .ה' ֶמֶלְך  .ְבֶטֶרם ְשָחקִּ ְבֶלה. ְוָשַמיִּ ְוָהָאֶרץ ַכֶבֶגד תִּ

ְמָלחּו ְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד .ְכָעָשן נִּ ְמלְך  :ה' יִּ :ְלעוָלם ָוֶעדה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' יִּ  

 

י ֲאָרצות  . ה' ֶמֶלְך . ְוַעד לא ָעָשה ֶאֶרץ ְוחּוצות ים ֲעלֵּ ינו ְיצּורִּ ַאְרַבע    .ה' ָמָלְך  .ּוַבֲהכִּ ים מֵּ ץ ְנפּוצִּ ת ְיַקבֵּ ְועֵּ

ְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד . ְתפּוצות ְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד :ה' יִּ :ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' יִּ  

 

ְהֶיה . ְבֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיהְמיּוָחד  ל . הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶוה ְוהּוא יִּ ית ּוְמַחֶיה. ְלָפָניו לא נוַצר אֵּ מִּ   . הּוא מֵּ

ְהֶיה : ְוַאֲחָריו לא יִּ  
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ֶתָך :ָגדול ֲאדונֵּנּו. ָקדוש ְונוָרא ְשמו  ֶאָחד ֱאלֵהינּו.  ים ֲאמִּ ם ַחְסֶּדָך. ְוַעד ְשָחקִּ ַעל ָשַמיִּ י ָגדול מֵּ י   :כִּ כִּ

ים ְלַבֶּדָך ְפָלאות. ַאָתה ֱאלהִּ ה נִּ ם ֲאֶשר לא ְיָדעּוָך. ְוַעל ַמְמָלכות.   :ָגדול ַאָתה ְועשֵּ ְשפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהגויִּ

ְמָך לא ָקָראּו : ֲאֶשר ְבשִּ  

ך  ֻדַשת ִשמְׁ ה ְולאִלקְׁ ֶתָך :ָלנּו ֲעשֵּ ן ָכבוד. ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאמִּ ְמָך תֵּ י ְלשִּ ָלָמה יאְמרּו   :לא ָלנּו ה' לא ָלנּו. כִּ

יֶהם ם. ַאיֵּה ָנא ֱאלהֵּ ם. ַחי ְוַקָים    :ַהגויִּ נּו ְבָכל יום ַפֲעַמיִּ דּותֵּ ם. עֵּ ינּו ַבָשַמיִּ ם. ֶאָחד ֱאלהֵּ ינּו ַבָשַמיִּ וֵּאלהֵּ

ץ ָעָשה ַבָשמַ  יּות הּוא. ָכל ֲאֶשר ָחפֵּ א ַזכִּ ים הּוא. ָמלֵּ א ַרֲחמִּ י יאַמר לו ַמה  הּוא. ָמלֵּ ין מִּ ם ּוָבָאֶרץ. אֵּ יִּ

י יאַמר לו מַ  ין מִּ ה ָיָדיוַתֲעֶשה. ְואֵּ י ַהכל ַמֲעשֵּ ְפַעל. כִּ :ה תִּ  

 

נּו ם ְשַמע קולֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

נּו ְבָרצון ָּלתֵּ ל ְתפִּ נּו ְוַקבֵּ ם ְשַמע קולֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

נּו נּו ְבאֶרְך ָגלּותֵּ ם ַאל ְתַאְבדֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ד  ם ַאבֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינּו ְלָרָעהֱאלהֵּ ים ָעלֵּ :ָכל ַהָקמִּ  

נּו ְשָכחֵּ יְתָך ְזכר ְוַאל תִּ ם ְברִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ינּו  ימֵּ נּו ְוֶאת מֵּ ְך ֶאת ַלְחמֵּ ם ָברֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

נּו ְבשורות טובות ם ַבְשרֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ינּו  ינּו ָכל ְגזֵּרות ָקשות ְוָרעותֱאלהֵּ ָעלֵּ ל מֵּ ם ַבּטֵּ :ֶשַבָשַמיִּ  

ינּו ְגזֵּרות טובות ם ְגזר ָעלֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ָרה ינּו ְמהֵּ ה ְכבוד ַמְלכּוְתָך ָעלֵּ ם ַגּלֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

א ָלנּו ָמצֵּ ם ְּדַרְשנּוָך הִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ינּו ַיד ָקמֵּ ינּו מִּ ם ְּדרש ָּדמֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

נּו ָּלתֵּ ְתפִּ ר ָלנּו ַהיום ּוְבָכל יום ָויום בִּ ָעתֵּ ם הֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ָמה ְלָפֶניָך ְתשּוָבה ְשלֵּ נּו בִּ ירֵּ ם ַהֲחזִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ישֵּ  ם ְוַאל ְתבִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ ְקָרא ְוַאָתה ַתֲענֵּנּוֱאלהֵּ נּו: ְונִּ ְברֵּ שִּ : נּו מִּ  

ינֵּנּו נּו ְבדִּ ְּלָפֶניָך: ַזכֵּ ְכרון טוב מִּ נּו ְבזִּ ם ָזְכרֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ינּו ינּו ְוַעל עוָללֵּ ינּו ְוַעל ַטפֵּ ם ֲחמל ָעלֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ינּו ם ָעלֵּ ם חּוס ְוַרחֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ינּו ֻּטְמאותֵּ נּו מִּ ֲעונֵּינּו: ַטֲהרֵּ נּו מֵּ ם ַטֲהרֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ינּו ם ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעלֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  
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 בעשרת ימי תשובה מוסיפים

ִיים טוִבים ר חַּ ְתֵבנּו ְבֵספֶׁ ִים כָּׁ מַּ שָּׁ בַּ :ֱאלֵהינּו שֶׁ  

ֲחִסיִדיםֱאלֵהינּו  ִדיִקים וַּ ר צַּ ְתֵבנּו ְבֵספֶׁ ִים כָּׁ מַּ שָּׁ בַּ :שֶׁ  

ִרים ּוְתִמיִמים  ר ְישָּׁ ְתֵבנּו ְבֵספֶׁ ִים כָּׁ מַּ שָּׁ בַּ :ֱאלֵהינּו שֶׁ  

ר זִָּׁכיות ְתֵבנּו ְבֵספֶׁ ִים כָּׁ מַּ שָּׁ בַּ :ֱאלֵהינּו שֶׁ  

ה ה טובָּׁ ְרנָּׁסָּׁ ר ְמזונות ּופַּ ְתֵבנּו ְבֵספֶׁ ִים כָּׁ מַּ שָּׁ בַּ : ֱאלֵהינּו שֶׁ  

ה רָּׁ פָּׁ ה ְוכַּ ה ּוְסִליחָּׁ ר ְמִחילָּׁ ְתֵבנּו ְבֵספֶׁ ִים כָּׁ מַּ שָּׁ בַּ : ֱאלֵהינּו שֶׁ  

ה ה ִוישּועָּׁ ר ְגֻאלָּׁ ְתֵבנּו ְבֵספֶׁ ִים כָּׁ מַּ שָּׁ בַּ : ֱאלֵהינּו שֶׁ  

 

ָמנּו נּו: ָכָלה ַאל ַתַעש עִּ ם ְכבש ֶאת כוְבשֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ם לְ  ינּו ֶשַבָשַמיִּ ם לא ְלַמֲענֵּנּוֱאלהֵּ ה אִּ :ַמֲעָנְך ֲעשֵּ  

ינּו ינּו: ְלַחם ֶאת לוֲחמֵּ ם ְלַחץ ֶאת לוֲחצֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

נּו ְלטוָבה ַלֲעבוָדֶתָך בֵּ ְשֲאלות לִּ א מִּ ם ַמּלֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

נּו ְקָמתֵּ ם ְנקם ֶאת נִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ינּו  נּוֱאלהֵּ יָלתֵּ ם ְסמְך ֶאת ְנפִּ :ֶשַבָשַמיִּ  

ד ַהנוֶפֶלת ם ְסמְך ֶאת ֻסַכת ָּדוִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

נּו יָרתֵּ ם ֲענֵּה ֶאת ֲעתִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

נּו: ַענֵּה ְמַענֵּנּו ם ֲענֵּנּו ְביום ָקְראֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

נּו  ם ְפדֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ נּו ָהַרעֱאלהֵּ ְצרֵּ י יִּ ידֵּ נּו מִּ ינּו: ְפדֵּ י ָכל אוְיבֵּ ידֵּ : מִּ  

ָתנּו ְישּועוֶתיָך ה אִּ ְרכוֶתיָך: ַצּוֵּ ָתנּו בִּ ה אִּ ם ַצּוֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ינֵּנּו( נּו ְבדִּ ְשָפֶטיָך: )ַצְּדקֵּ נּו ְבמִּ ם ַצְּדקֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ם ָקרֵּ  ינּו ֶשַבָשַמיִּ ץ ַהְגֻאָּלהֱאלהֵּ :ב ָלנּו קֵּ  

נּו ַלֲעבוָדֶתָך ב ָלנּו יום ַהְישּוָעה: ָקְרבֵּ ם ָקרֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ל ְשָראֵּ י ַעְמָך יִּ ה ָבֳענִּ נּו: ְראֵּ נּו ּוְגָאלֵּ יבֵּ יָבה רִּ ם רִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ל: ְשָראֵּ י ַעְמָך יִּ ם ְרָפא ָכל חולֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ ה ְבדַחק ַהָשָעה  ֱאלהֵּ : ְראֵּ  

נּו ה ֶאת ַשְוָעתֵּ ם ְשעֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ינּו ית ַשְלָוה ְבַאְרְמנותֵּ ינֵּינּו: שִּ ית ָשלום בֵּ ם שִּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  



 

10 Selihot Ohel Itshak 

ן ָשָבע ָבעוָלם ן ָשלום ָבָאֶרץ: תֵּ ם תֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ינּו ֶשַבָשַמיִּ  ן ָשלום ַבַמְלכּותֱאלהֵּ : ם תֵּ  

תו ָבָאֶרץ ְבָרָכה ְבעִּ ן ַטל ּוָמָטר לִּ ם תֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

ל  ַע ְוֶלֶחם ָלאוכֵּ ן ֶזַרע ַלזורֵּ ם תֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ :ֱאלהֵּ  

י ַהָּטף ָלשַבע ן ֶלֶחם ְלפִּ ם תֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ : ֱאלהֵּ  

ינּו  נּו ְקטֶרת ְלָפֶניָךֱאלהֵּ ָּלתֵּ כון ְתפִּ ם תִּ :ֶשַבָשַמיִּ  

ְראּו ים. יִּ ָמנּו אות ְלַרֲחמִּ ה עִּ ישּוָעה. ֲעשֵּ ָמנּו אות לִּ ה עִּ ָמנּו אות ְלטוָבה. ֲעשֵּ ה עִּ ם ֲעשֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ   ֱאלהֵּ

י ַאָתה ה' עֲ  ָכְלמּו. כִּ ינּו ְויִּ ינּו ְויֵּבושּו. ֶיֱחזּו אוְיבֵּ ַחְמָתנּושוְנאֵּ   :ַזְרָתנּו ְונִּ

ית ְואַ  ט ַלְברִּ ְזכר. ַהבֵּ ימּות תִּ ְזכר. ְברֶגז ְתמִּ ָדה תִּ ְזכר. ְברֶגז ֲעקֵּ ְזכר. ְברֶגז ַאֲהָבה תִּ ם תִּ ר  ְברֶגז ַרחֵּ ל ָתפֵּ

ָתנּו יְתָך אִּ ת ּוָבעוָנה ַהזאתְברִּ :. ֲענֵּנּו ָבעֵּ  

 

תָ   ֱאלִהים ַאָתה ָיַדעְׁ

י גֶדל ְמש י ַעל ְלָבבִּ ְכֲחדּו ָכל ְזדונוַתי. ְבַהֲעלותִּ ְמָך לא נִּ י ְוַאְשמוַתי. מִּ ַּוְלתִּ ים ַאָתה ָיַדְעָת ְלאִּ ּובוַתי.  ֱאלהִּ

יָבה ְבקול ַתֲחנּונוָתי ְתָפְרדּו ָכל ַעְצמוָתי. ַהְקשִּ י ְוהִּ ְשַפְכתִּ ם נִּ ק שַ  :ַכַמיִּ ְזכר ְלדופֵּ ם ְברֶגז תִּ י  ַרחֵּ ֲערֵּ

יד ְזרוֲעָך  ר ְגֻדָּלֶתָך. ַאגִּ יַני ַאְשמּורות ְלַספֵּ ְּדמּו עֵּ יָחֶתָך. קִּ ש ְסלִּ ל ְמַבקֵּ ד ְכַדל שואֵּ ְלדור  ֶחְמָלֶתָך. ָהעומֵּ

ץ ְפָלאות.  :ְלָכל ָיבוא ְגבּוָרֶתָך י קֵּ ְמָך ְמַיֲחלֵּ ְפָלאות. ְיַזְמרּו ְלשִּ תוָרְתָך נִּ יָטה מִּ יַני ְוַאבִּ ב  ַגל עֵּ ְתשובֵּ

ים ְצָבאות י ַאָתה ה' ֱאלהִּ אות. כִּ ים ְבָכל פֵּ יֶהם ְפזּורִּ ְנוֵּ נּו. נוָראות ְבֶצֶדק ַתֲענֵּנּו.    :לִּ יבֵּ ים ְצָבאות ֲהשִּ ֱאלהִּ

ינּו ֲענֵּנּו י ָבְך ְלעוָלם ְיַרנֵּנּו. ֲענֵּנּו ָאבִּ ְשְמחּו ָכל חוסֵּ נֵּנּו. ְויִּ ה ָמגִּ יֶחָך ּוְראֵּ ט ְפנֵּי ְמשִּ :ַהבֵּ  

 

 ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו 

ינּו ֲענֵּנּו  נּו ֲענֵּנּו .ֲענֵּנּו ָאבִּ נּו ֲענֵּנּו  .ֲענֵּנּו בוְראֵּ נּו ֲענֵּנּו . ֲענֵּנּו גוֲאלֵּ ֲענֵּנּו   .ֲענֵּנּו הוד ְוָהָדר ֲענֵּנּו . ֲענֵּנּו ּדוְרשֵּ

יק ְבֶנָחמות ֲענֵּנּו ם ֲענֵּנּו  .ֲענֵּנּו ַחי ְוַקָים ֲענֵּנּו  . ֲענֵּנּו ַזְך ְוָיָשר ֲענֵּנּו . ָותִּ יַניִּ ם   .ֲענֵּנּו ְטהור עֵּ ב ָשַמיִּ ֲענֵּנּו יושֵּ

יר כַח ֲענֵּנּו .ֲענֵּנּו ץ ְבֶרַשע ֲענֵּנּו   .ֲענֵּנּו ַכבִּ ל ָחפֵּ ים ֲענֵּנּו .ֲענֵּנּו לא אֵּ י ַהְמָלכִּ ֲענֵּנּו נוָרא   . ֲענֵּנּו ֶמֶלְך ַמְלכֵּ

ְשָגב ֲענֵּנּו ים ֲענֵּנּו . ְונִּ ְך נוְפלִּ ים ֲענֵּנּו . ֲענֵּנּו סומֵּ יל ֲענֵּנּו . ֲענֵּנּו עוזֵּר ַּדּלִּ יק   . ֲענֵּנּו פוֶדה ּוַמצִּ יק ּוַמְצּדִּ ֲענֵּנּו ַצּדִּ

ָשא ֲענֵּנּו . ֲענֵּנּו ָקרוב ְלָכל קוְרָאיו ֶבֱאֶמת ֲענֵּנּו .ֲענֵּנּו ן ְשָחקִּ   .ֲענֵּנּו ָרם ְונִּ ְך   . ים ֲענֵּנּוֲענֵּנּו שוכֵּ ֲענֵּנּו תומֵּ

ים ֲענֵּנּו ימִּ י ַאְבָרָהם ֲענֵּנּו . ְתמִּ ְצָחק ֲענֵּנּו . ֲענֵּנּו ֱאלהֵּ יר ַיֲעקב ֲענֵּנּו  .ֲענֵּנּו ּוַפַחד יִּ ד  .ֲענֵּנּו ֲאבִּ ן ָּדוִּ ֲענֵּנּו ָמגֵּ

ת ָרצון ֲענֵּנּו  .ֲענֵּנּו ת ָצָרה ֲענֵּנּו .ֲענֵּנּו ָהעוֶנה ְבעֵּ ים ֲענֵּנּוֲענֵּ  . ֲענֵּנּו ָהעוֶנה ְבעֵּ ת ַרֲחמִּ ֲענֵּנּו    .נּו ָהעוֶנה ְבעֵּ

י ַהֶמְרָכָבה ֲענֵּנּו יר ֲענֵּנּו  . ֱאלהֵּ אִּ ם   . ֲענֵּנּו ַרחּום ְוַחנּון ֲענֵּנּו . ֲענֵּנּו ֱאָלָהא ְדמֵּ ַרחּום ְוַחנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרחֵּ

ינּו :ָעלֵּ  
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ִליחות   ֲאדון ַהסְׁ

יחות ן ְלָבבות . ֲאדון ַהְסלִּ ר ְצָדקות  .גוֶלה ֲעמּוקות  . בוחֵּ ינּו .ּדובֵּ ם ָעלֵּ :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרחֵּ  

ְפָלאות  יק ְבֶנָחמות  .ָהדּור ְבנִּ ית ָאבות . ָותִּ ר ְברִּ ר ְכָליות . זוכֵּ ינּו . חוקֵּ ם ָעלֵּ : ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרחֵּ  

יות יב ַלְברִּ טִּ ְסָתרות  . טוב ּומֵּ ַע ָכל נִּ ש ֲעונות .יודֵּ ש ְצָדקות . כובֵּ ינּו . לובֵּ ם ָעלֵּ :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרחֵּ  

יּות  א ַזכִּ ּלות .ָמלֵּ ַח ֲעונות . נוָרא ְתהִּ ת ָצרות  . סולֵּ ינּו .עוֶנה ְבעֵּ ם ָעלֵּ :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרחֵּ  

ל ְישּועות ידות . פועֵּ א ַהּדורות . צוֶפה ֲעתִּ ב ֲעָרבות   . קורֵּ ּלות .רוכֵּ ַע ְתפִּ עות . שומֵּ ים ּדֵּ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך   . ְתמִּ

ינּו ם ָעלֵּ : ַרחֵּ  

ְמָך ל ַחנּון שִּ ְמָך. אֵּ ל ַרחּום שִּ ְמָך . אֵּ ים שִּ א ַרֲחמִּ ְמָך. ָמלֵּ ם שִּ ל ֶאֶרְך ַאַפיִּ ה   . אֵּ ְמָך. ה' ֲעשֵּ ְקָרא שִּ ָבנּו נִּ

: ְלַמַען ְשֶמָך  

 

ַוֲהִקיֵמנּו ה' ָחֵננּו   

נּו ימֵּ נּו . ה' ָחנֵּנּו ַוֲהקִּ נּו ְוָכְתבֵּ ים ָזְכרֵּ ֶפר ַחיִּ נּו  :ּוְבסֵּ נּו ְוַרֲחמֵּ נּו    .ה' ְביום ְישּוָעָתה ַבְשרֵּ ים ָזְכרֵּ ֶפר ַחיִּ ּוְבסֵּ

נּו ינּו :ְוָכְתבֵּ נּו . ה' ַגְלגֵּל ֲהמון ַרֲחֶמיָך ָעלֵּ נּו ְוָכְתבֵּ ים ָזְכרֵּ ֶפר ַחיִּ ינּו ה' ֶיֱהמ :ּוְבסֵּ ֶפר   .ּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעלֵּ ּוְבסֵּ

נּו נּו ְוָכְתבֵּ ים ָזְכרֵּ נּו :ַחיִּ ימֵּ ב ַהיום שִּ נּו . ה' ַכחוָתם ַעל לֵּ נּו ְוָכְתבֵּ ים ָזְכרֵּ ֶפר ַחיִּ נּו ּוְלַחם   :ּוְבסֵּ יבֵּ יָבה רִּ ה' רִּ

נּו נּו ְוָכְתבֵּ ים ָזְכרֵּ ֶפר ַחיִּ ינוּ. ּוְבסֵּ ינּו  :לוֲחמֵּ ימֵּ נּו ְוֶאת מֵּ ְך ֶאת ַלְחמֵּ נּו  .ה' ָברֵּ נּו ְוָכְתבֵּ ים ָזְכרֵּ ֶפר ַחיִּ :ּוְבסֵּ  

ֶמך  ַמַען שְׁ ל ַעֶמָך  ה' ֲעֵׂשה לְׁ ְשָראֵּ ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ֶאזְ  :ְוחּוָסה ַעל יִּ יֶמךָ. ְוחּוָסה ַעל  ה' ֲעשֵּ ָרח ְתמִּ

ל ַעֶמָך ְשָראֵּ ְצָחק ֶנֱעַקד ְבאּוַלֶמך :יִּ ה ְלַמַען יִּ ל ַעֶמָך  .ה' ֲעשֵּ ְשָראֵּ ה ְלַמַען ַיֲעקב ֶנֱעָנה   :ְוחּוָסה ַעל יִּ ה' ֲעשֵּ

ְמרוֶמיָך  ל ַעֶמָך  .ְבֻסָּלם מִּ ְשָראֵּ ה ְלַמַען מֶשה ֶנֱאָמן ְבכָ   :ְוחּוָסה ַעל יִּ ל  ה' ֲעשֵּ ְשָראֵּ יֶתךָ. ְוחּוָסה ַעל יִּ ל בֵּ

ל ַעֶמָך :ַעֶמָך ְשָראֵּ ן ְבאּוֶריָך ְוֻתֶמיך.ָ ְוחּוָסה ַעל יִּ הֵּ ה ְלַמַען ַאֲהרן כִּ ף   :ה' ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְזכּות יוסֵּ ה' ֲעשֵּ

ל ַעֶמָך ְשָראֵּ יֶקךָ. ְוחּוָסה ַעל יִּ יר ַצּדִּ ירו :ָאסִּ ים ְזמִּ ד ְנעִּ ה ְלַמַען ָּדוִּ ל ַעֶמָך  .ֶתיָך ה' ֲעשֵּ ְשָראֵּ ה'   :ְוחּוָסה ַעל יִּ

ל ַעֶמָך ְשָראֵּ ְשֶמךָ. ְוחּוָסה ַעל יִּ נֵּא לִּ יְנָחס ַזְך קִּ ה ְלַמַען פִּ ְשֶמךָ.  :ֲעשֵּ ת לִּ ה ְלַמַען ֶמֶלְך ְשלמה ָבָנה ַביִּ ה' ֲעשֵּ

ל ַעֶמָך ְשָראֵּ ים :ְוחּוָסה ַעל יִּ ים ּוְשרּופִּ ה ְלַמַען ֲהרּוגִּ חּוד ְקֻדַשת ְשֶמָך  :ה' ֲעשֵּ ל   . ַעל יִּ ְשָראֵּ ְוחּוָסה ַעל יִּ

ל ַעֶמָך :ַעֶמָך ְשָראֵּ ה ְלַמַען ְשֶמָך ְוחּוָסה ַעל יִּ    :ה' ֲעשֵּ

ָמְך ַמַען שְׁ ָתְך . ֲעֵׂשה לְׁ ה ְלַמַען ֲאמִּ ָתְך  . ֲעשֵּ ה ְלַמַען ֲאמִּ יָתְך .ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְברִּ ה ְלַמַען ָגְדָלְך . ֲעשֵּ ה   .ֲעשֵּ ֲעשֵּ

ה ְלַמַען ֲהָדָרְך  .ְלַמַען ָּדָתְך יעּוָדְך . ֲעשֵּ ה ְלַמַען וִּ ְכָרְך  . ֲעשֵּ ה ְלַמַען זִּ ה ְלַמַען ַחְסָּדְך .ֲעשֵּ ה ְלַמַען   . ֲעשֵּ ֲעשֵּ

ה ְלַמַען ָיְשָרְך  . טּוָבְך ה ְלַמַען ְכבוָדְך .ֲעשֵּ מּוָדְך  . ֲעשֵּ ה ְלַמַען לִּ ה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך  . ֲעשֵּ ה ְלַמַען    .ֲעשֵּ ֲעשֵּ

ְצָחְך ה ְלַמַען סוָדְך  .נִּ ה ְלַמַען ֻעָזְך  .ֲעשֵּ ָרְך .ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְפאֵּ ְדָקָתְך . ֲעשֵּ ה ְלַמַען צִּ ה ְלַמַען ְקֻדָשָתְך . ֲעשֵּ   .ֲעשֵּ

ה ְלַמַען ַרֲחָמנּוָתְך יָנָתְך  . ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְשכִּ ה ְלַמַען תוָרָתְך   .ֲעשֵּ ְצָחק ְוַיֲעקב .ֲעשֵּ ה ְלַמַען ַאְבָרָהם יִּ   . ֲעשֵּ

ה ְלַמַען מֶשה ְוַאֲהרן ד ּוְשלמה  . ֲעשֵּ ף ָּדוִּ ה ְלַמַען יוסֵּ יר ַהקֶדש .ֲעשֵּ ם עִּ ה ְלַמַען ְירּוָשַליִּ ה ְלַמַען   . ֲעשֵּ ֲעשֵּ

ְשַכן ְכבוָדְך יון מִּ יָתְך עֲ  . צִּ ה ְלַמַען ָחְרַבן בֵּ יָכָלְך .שֵּ ֲממּות הֵּ ה ְלַמַען שִּ ים  . ֲעשֵּ יִּ ל ָהֲענִּ ְשָראֵּ ה ְלַמַען יִּ   .ֲעשֵּ

ים  ל ַהַּדּלִּ ְשָראֵּ ה ְלַמַען יִּ ים ְבָצרות .ֲעשֵּ ל ַהְשרּויִּ ְשָראֵּ ה ְלַמַען יִּ ים ְוַאְלָמנות . ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְיתומִּ ה   .ֲעשֵּ ֲעשֵּ

י   ם ְלַמַען יוְנקֵּ י ָחָלב .ָשַדיִּ ה ְלַמַען ְגמּולֵּ ית ַרָבן ֶשּלא ָחְטאּו . ֲעשֵּ ינוקות ֶשל בֵּ ה ְלַמַען תִּ :ֲעשֵּ  
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ָעֵני ַלֲעִנֵיי. ֲעֵניָנן   דְׁ

יֵּי. ֲענֵּיָנן י. ֲענֵּיָנן :ְּדָענֵּי ַלֲענִּ יקֵּ ָבא. ֲענֵּיָנן :ְּדָענֵּי ַלֲעשִּ י לִּ ירֵּ ְתבִּ י ַדְעָתא. ֲענֵּיָנן :ְּדָענֵּי לִּ ְפלֵּ ְּדָענֵּי  :ְּדָענֵּי ְלשִּ

י רּוָחא. ֲענֵּיָנן יכֵּ ָיה. ֲענֵּיָנן :ְלַמכִּ ינּו ְבַהר ַהמורִּ י ַמְדְבָחא. ֲענֵּיָנן :ְּדָענֵּי ְלַאְבָרָהם ָאבִּ ְצָחק ַעל ַגבֵּ  :ְּדָענֵּי ְליִּ

ית ל. ֲענֵּיָנן  ְּדָענֵּי ְלַיֲעקב ְבבֵּ י. ֲענֵּיָנן :אֵּ ירֵּ ית ֲאסִּ ף ְבבֵּ ינּו ַעל ַים סּוף.   :ְּדָענֵּי ְליוסֵּ ְּדָענֵּי ְלמֶשה ַוֲאבותֵּ

ים. ֲענֵּיָנן :ְּדָענֵּי ְלַאֲהרן ַבַמְחָתא. ֲענֵּיָנן :ֲענֵּיָנן ּטִּ יְנָחס ַבשִּ ְלָגל. ֲענֵּיָנן :ְּדָענֵּי ְלפִּ יהוֻשַע ַבגִּ ְּדָענֵּי  :ְּדָענֵּי לִּ

י ָבָרָמה. ֲענֵּיָנןלְ  לִּ ְצָפה. ֲענֵּיָנן :עֵּ ל ַבמִּ ְשמּואֵּ ם. ֲענֵּיָנן  :ְּדָענֵּי לִּ ירּוָשַליִּ ְשלמה ְבנו בִּ ד ְולִּ ְּדָענֵּי  :ְּדָענֵּי ְלָדוִּ

ָיהּו ְבַהר ַהַכְרֶמל. ֲענֵּיָנן לִּ יחו. ֲענֵּיָנן :ְלאֵּ ירִּ יָשע בִּ ָיהּו ַבֲחלותו. ֲענֵּיָנן :ְּדָענֵּי ֶלֱאלִּ ְזקִּ ְּדָענֵּי ְליוָנה   :ְּדָענֵּי ְלחִּ

י ַהָּדָגה. ֲענֵּיָנן ְמעֵּ ְדָתא. ֲענֵּיָנן :בִּ ל ַוֲעַזְרָיה ְבגו ַאתּון נּוָרא ָיקִּ יָשאֵּ יֵּאל ְבֻגָבא   :ְּדָענֵּי ַלֲחַנְנָיה מִּ ְּדָענֵּי ְלָדנִּ

יָרה. ֲענֵּיָנן :ָיָוָתא. ֲענֵּיָנןְדַאְר  ר ְבשּוַשן ַהבִּ י   :ְּדָענֵּי ְלֶעְזָרא ַבגוָלה. ֲענֵּיָנן :ְּדָענֵּי ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסתֵּ ְּדָענֵּי ְלחונִּ

י ְבָכל ָּדר ְוָדר. ֲענֵּיָנן :ַבַמְעָגל. ֲענֵּיָנן י ּדִּ ימֵּ י ּוְתמִּ ידֵּ י ַוֲחסִּ יקֵּ יב.  ַרֲחָמָנא עֲ  :ְּדָענֵּי ְלַצּדִּ נֵּיָנן. ַרֲחָמָנא ְשזִּ

י ַרֲחמִּ  ְתְמלֵּ ל ָאָחָנא.  ַרֲחָמָנא ְפרק. ַרֲחָמָנא ְּדיִּ ְשָראֵּ יָתָנא. ְוַעל ָכל יִּ י בֵּ ם ָעָלָנא ְוַעל ָכל ַאְנשֵּ ין ַרחֵּ

יל ְשָמְך ַרָבא ָנן ְבדִּ ְנהוָרא ַאְפקִּ ֲחשוָכא לִּ :ּומֵּ  

 

יוֶניך  ַמע ֶאבְׁ  ָיּה שְׁ

ם ָאְזֶניָך ָיּה ְשַמע ֶאְביוֶני ינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַתְעלֵּ ים ָפֶניָך. ָאבִּ . ָך. ַהְמַחּלִּ  

ְּלָפֶניָך ים. ַהיום מִּ קִּ ם רֵּ יבֵּ ים. ַאל ָנא ְתשִּ רב ְמצּוקִּ ְקְראּו מֵּ ים. יִּ ַמֲעַמקִּ :ָיּה ַעם מִּ  

ם  ינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַתְעלֵּ ים ָפֶניָך. ָאבִּ . ָאְזֶניָך ָיּה ְשַמע ֶאְביוֶניָך. ַהְמַחּלִּ  

י ְלַמֲעֶנָך ה צּורִּ ם לא ַתֲעֶשה ְלַמֲעָנם. ֲעשֵּ י ְזדוָנם. ְואִּ ה ְוֻרבֵּ : ַהּווָתם ַוֲעוָנם. ְמחֵּ  

ם ָאְזֶניָך  ינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַתְעלֵּ ים ָפֶניָך. ָאבִּ . ָיּה ְשַמע ֶאְביוֶניָך. ַהְמַחּלִּ  

יָבם. ּוְלָך  ה ְכמו ַשי נִּ ה ַהיום חוָבם. ּוְרצֵּ יב ָאְזֶנָךּוְמחֵּ ָבם. ְוַגם ַתְקשִּ ין לִּ : ָתכִּ  

ם ָאְזֶניָך  ינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַתְעלֵּ ים ָפֶניָך. ָאבִּ . ָיּה ְשַמע ֶאְביוֶניָך. ַהְמַחּלִּ  

ים ְלָך רוֶעה. ּוְפקד ְבטוב צאֶנָך ֶדר תוֶעה. ְוָתקִּ ְשֶעה. ְוֶתֱאסף עֵּ ְמַעת ְפנֵּיֶהם תִּ :ּדִּ  

ם ָאְזֶניָך ָיּה ְשַמע ֶאְביוֶניָך. הַ  ינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַתְעלֵּ ים ָפֶניָך. ָאבִּ . ְמַחּלִּ  

ֶנָך ם חִּ יאֵּ ַּלת ַהַשַחר. ַהְמצִּ ְתפִּ יָחה. ּובִּ ם ַהיום ְסלִּ י ְבֶדֶרְך ְנכוָחה. ְתַבְשרֵּ :הוְלכֵּ  

 

 ִאם ָאֵפס רַבע ַהֵקן 

ן. ַאל ָנא   קֵּ ם רִּ ן אִּ כֵּ ן. אֶהל שִּ ס רַבע ַהקֵּ ם ָאפֵּ ןאִּ ן. יֵּש ָלנּו ָאב ָזקֵּ י ַעל כֵּ ְדקו   :נאְבָדה כִּ יר. ְוצִּ ים לו ַתכִּ ָפנִּ

יר ְמָצה ָדמו ַעל קִּ יר. ְונִּ ן ַיקִּ יר. ַקח ָנא בֵּ ישו. ְוַנְפשו ְקשּוָרה ְבַנְפשו.   :ְלָפֶניָך ַנְזכִּ ָרץ ֶאל ַהַנַער ְלַהְקּדִּ

שו. נֵֶּזר ֱאלָהיו ַעל ראש  ים ְואִּ צִּ ְּטרו ָבעֵּ יא.   :ועִּ ים ָנבִּ צִּ ש ְוָהעֵּ נֵּה ָהאֵּ י. הִּ י. ָעָנה ְוָאַמר ָאבִּ יד הּוַקל ַכְצבִּ ָיחִּ

יא ין ְלָהבִּ ְרֶאה לו. ְויוַדע ה' ֶאת   : ּוְתשּוָרה אֵּ ים יִּ י, ֱאלהִּ ילו. ַוַיַען ַויאֶמר לו. ְבנִּ ְּלַהְבהִּ יבו מִּ ים ֱהשִּ ּלִּ מִּ

ים. וְ  :ֲאֶשר לו ְזָהרִּ ְצָוְתָך ְשנֵּיֶהם נִּ יםְבמִּ ים. ַעל ַאַחד ֶהָהרִּ ְמָהרִּ ים. ָחשּו ְוָהְלכּו נִּ ָראּו   :ַאֲחֶריָך לא ְמַהְרְהרִּ

ָּלה י עוָלה. ַיַחד ְבַאֲהָבה ְכלּוָלה. ַיְשרּו ָבֲעָרָבה ְמסִּ ֲהרּו ֲעצֵּ ד ְתלּוָלה. מִּ י הּוא ַהֶשה. ָנַאם   :אֵּ יד כִּ ָרָאה ָיחִּ

י ַכֶכֶבש י אותִּ ם   :ַתֲעֶשה. לא ַתְחמל ְולא ְתַכֶסה ְלהורו ַהְמנֶֻסה. ָאבִּ י לו ַלֲחשף. אִּ ְכסף. ְלָבבִּ ץ ְונִּ י ָחפֵּ בִּ
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ָליו ֶיֱאסף י אֵּ ְשָמתִּ י ְונִּ י סוף. רּוחִּ נִּ ְמָנעֵּ ים ָשַקד.    :תִּ צִּ ָיָדיו ְוַרְגָליו ָעַקד. ְוַחְרבו ָעָליו ָפַקד. ְלשּומו ַעל ָהעֵּ

ַח תּוַקד ְזבֵּ ש ַעל ַהמִּ ָצב ָעָליוַצָּוא :ְוָהאֵּ נֵּה ה' נִּ ם ְבָעָליו. ְוהִּ ָליו. ְלשֲחטו ְלשֵּ ַגש אֵּ יו נִּ ָליו. ְוָאבִּ אֵּ   :ר ָפַשט מֵּ

ים ֶאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ם ָנָשא. ַוַיְרא ֱאלהִּ בו ֶאל ַכַפיִּ   : ֲחקר ֶאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה. ָהָאב ַעל ְבנו לא ָחָסה. ְולִּ

ְשָחר. ְתמּור  ֶרֶחם מִּ ה ַאל ְתַאַחר ָקָרא מֵּ ל ַאַחר. ַוֲעשֵּ נֵּה ַאיִּ ְבָחר. ְוהִּ ְנָך ַהנִּ כון  :בִּ י ַאְזָכָרתו. תִּ יפֵּ ֲחלִּ

יְמָרתו. ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתו ית   :ְכַהְקָטָרתו. ְוַתֲעֶלה ְלָך תִּ ֶפר יּוַחק. ְברִּ ָכרון ְלָפֶניָך ַבַשַחק. ָלַעד ַבסֵּ זִּ

ְצָחקעוָלם ַבל יְֻמַחק. ֶאת ַאְברָ  ים   :ָהם ְוֶאת יִּ ְשקד. ְוצאְנָך ְבַרֲחמִּ ָדה תִּ ים ָלקוד. ְבָצָרה ֲעקֵּ קוְרֶאיָך ָבאִּ

ְפקד. ְפנֵּי ַהצאן ֶאל ָעקוד יְך   :תִּ ים. ְלַהְמשִּ ְדָהמִּ ים נִּ דִּ ְפֶּדה ֲחרֵּ ים. ְלַמַעְנָך תִּ ְרָּדמִּ יץ נִּ עוְרָרה ְגבּוָרְתָך ְלָהקִּ

י  ְשמֵּ יםַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך מִּ א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ ל ֶמֶלְך יושֵּ ים. אֵּ :ְמרומִּ  

 

 ֵאל ֶמֶלְך יוֵשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים

אשון. ַמְרֶבה   אשון רִּ יר רִּ ל ֲעונות ַעמו ַמֲעבִּ ידּות. מוחֵּ ג ַבֲחסִּ ְתַנהֵּ ים ּומִּ א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ ל ֶמֶלְך יושֵּ אֵּ

יָחה  ים. ּוְסלִּ יָלה ַלַחָּטאִּ ם ָכל ְמחִּ ים. עוֶשה ְצָדקות עִּ ל  ַלפוְשעִּ ל. אֵּ ָבָשר ְורּוַח. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם גומֵּ

ן ֶקֶדם. ְוכֵּ ה. ְכמו ֶשהוַדְעָת ֶלָעָנו מִּ ית ְשלש ֶעְשרֵּ ה. ְזכר ָלנּו ַהיום ְברִּ ּדות ְשלש ֶעְשרֵּ ָתנּו לוַמר מִּ   הורֵּ

ם, ה' . ְוָשם ֶנֱאַמר ָכתּוב ְבתוָרָתְך. ַויֵֶּרד ה' ֶבָעָנן וַ  ְקָרא ְבשֵּ מו ָשם. ַויִּ ב עִּ ְתַיצֵּ . יִּ  

 

ְקָרא ל  ,ה' |  ה' :ַוַיֲעבר ה' ַעל ָפָניו ַויִּ ם  , ְוַחנּון, ֶאֶרְך  ,ַרחּום  , אֵּ ר ֶחֶסד :ֶוֱאֶמת ,ְוַרב ֶחֶסד  ,ַאַפיִּ ים ,נצֵּ   , ָלֲאָלפִּ

א ָעון  ה  ,ָוֶפַשע   ,נשֵּ נּו ּוְנַחְלָתנּוְוָסַלְחָת לַ  :ְוַחָּטָאה, ְוַנקֵּ :ֲעונֵּנּו ּוְלַחָּטאתֵּ  

 

נּו יעֵּ ינּו ְוהושִּ ם ָעלֵּ :ַרחּום ְוַחנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרחֵּ  

י ֶאָשא ֶליָך ה' ַנְפשִּ ד אֵּ י :ְלָדוִּ בוָשה. ַאל ַיַעְלצּו אוְיַבי לִּ י ַאל אֵּ ַגם ָכל קֶויָך לא יֵּבשּו.   :ֱאלַהי ְבָך ָבַטְחתִּ

יָקם ים רֵּ י :יֵּבשּו ַהבוְגדִּ נִּ י. אְרחוֶתיָך ַלְמדֵּ נִּ יעֵּ י   :ְּדָרֶכיָך ה' הודִּ י ַאָתה ֱאלהֵּ י כִּ נִּ ֶתָך, ְוַלְמדֵּ י ַבֲאמִּ נִּ יכֵּ ַהְדרִּ

יתִּ  ּוִּ י. אוְתָך קִּ ְשעִּ ָמה :י ָכל ַהיוםיִּ עוָלם הֵּ י מֵּ ְזכר.   :ְזכר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך. כִּ ַחּטאת ְנעּוַרי ּוְפָשַעי ַאל תִּ

י ַאָתה. ְלַמַען טּוְבָך ה  ים ַבָּדֶרְך ':ְכַחְסְּדָך ְזָכר לִּ ן יוֶרה ַחָּטאִּ ְשָפט.   : טוב ְוָיָשר ה'. ַעל כֵּ ים ַבמִּ ְך ֲעָנוִּ ַיְדרֵּ

ד  יַלמֵּ ים ַּדְרכווִּ דָתיו :ֲעָנוִּ יתו ְועֵּ י ְברִּ י   :ָכל ָאְרחות ה' ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ְלנְצרֵּ י כִּ ְמָך ה' . ְוָסַלְחָת ַלֲעונִּ ְלַמַען שִּ

ְבָחר :ַרב הּוא א ה' . יוֶרנּו ְבֶדֶרְך יִּ יש ְירֵּ י ֶזה ָהאִּ יַרש ָאֶרץ :מִּ ין. ְוַזְרעו יִּ ָאיו.   :ַנְפשו ְבטוב ָתלִּ ירֵּ סוד ה' לִּ

יָעם יתו ְלהודִּ ֶרֶשת ַרְגָלי :ּוְברִּ יא מֵּ י הּוא יוצִּ יד ֶאל ה' . כִּ יַני ָתמִּ י :עֵּ י ָאנִּ יד ְוָענִּ י ָיחִּ י. כִּ ַלי ְוָחנֵּנִּ   :ְפנֵּה אֵּ

י נִּ יאֵּ ְמצּוקוַתי הוצִּ יבּו. מִּ ְרחִּ י הִּ י. ְוָשא ְלָכל ַחּטאָתי :ָצרות ְלָבבִּ י ַוֲעָמלִּ ה ָעְניִּ י ַרבּו :ְראֵּ ה אְיַבי כִּ .  ְראֵּ

י ְנַאת ָחָמס ְשנֵּאּונִּ י ָבְך :ְושִּ יתִּ י ָחסִּ בוש כִּ י. ַאל אֵּ נִּ ילֵּ י ְוַהצִּ יָך :ָשְמָרה ַנְפשִּ יתִּ ּוִּ י קִּ י. כִּ ְצרּונִּ   :תם ָויֶשר יִּ

כל ָצרוָתיו ל. מִּ ְשָראֵּ ים ֶאת יִּ ה ֱאלהִּ ָכל ֲעונוָתיו :ְפדֵּ ל. מִּ ְשָראֵּ ְפֶּדה ֶאת יִּ ל שּוב   :ְוהּוא יִּ ְשָראֵּ י יִּ ה' ֱאלהֵּ

ם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָך ָנחֵּ ֲחרון ַאֶפָך. ְוהִּ : מֵּ  
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ַוֶדה ַחּטאָתיו ִמתְׁ  לְׁ

ְתַוֶּדה ַחּטאָתיו, ּומוֶדה ַעל רב ֲאָשָמיו ין   . ֲאֶשר ַבֶהֶבל ְשנוָתיו, ָכלּו ְבָיגון ָיָמיו . ְלמִּ בֵּ ָצרוָתיו, ּומִּ ק מִּ צועֵּ

ְגַרת ָקָמיו . תִּ  

ים ַרֲחָמיו  י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ה' כִּ :נִּ  

י י ַהָשְוא ֲעונִּ י, ְבַחְבלֵּ י ָמַשְכתִּ ְהיותִּ י . מִּ ינִּ ַדע יום ּדִּ י לא אֵּ י, כִּ ַחְמתִּ י ְונִּ ן ַשְבתִּ י   . ָלכֵּ י, ְוָנַסְכתִּ ְקַרְבתִּ י הִּ רִּ ּוְשאֵּ

י  ינִּ י עֵּ י לא ָכלּו ַרֲחָמיואּו  .מֵּ י, כִּ ם קונִּ :ַלי ְיַרחֵּ  

ים ַרֲחָמיו י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ה' כִּ : נִּ  

ים  יַנק ראש ְפָתנִּ י ָצָמקּו, ָואִּ ילִּ י גִּ ים   .ְשדֵּ י ֲאָבנִּ בִּ עוז ְכאֵּ יַני ָשֲחקּו, מֵּ י עֵּ י ָאב ָרָחקּו, ְולא ָחַמל    .ּומֵּ ְוַרֲחמֵּ

ים  ָעיו ְוַרֲחָמיו  .ַעל ָבנִּ ְתַאָפקּו, ֲהמון מֵּ ַלי יִּ : ְואֵּ  

ים ַרֲחָמיו י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ה' כִּ : נִּ  

ְצפו י קִּ יָלנִּ ְנחִּ ים, ְוהִּ י ְבבור ְלָבאִּ יָאנִּ י ְבַים ַזְעפ . ֱהבִּ ים, ְוָטַבְעתִּ ית ְכָלאִּ י ְבבֵּ ְשַכְחתִּ י   .ו ְונִּ ְבָכל יום ָיַרְדתִּ

י ַאפו  יְך לִּ י ֶהֱארִּ ים, ַאֲחרֵּ ם ָקַפץ ְבַאף ַרֲחָמיו .ְפָלאִּ ל, אִּ :ֲהָשַכח ַחנות אֵּ  

ים ַרֲחָמיו י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ה' כִּ : נִּ  

 

ָכִבי ִרי ַעל ִמשְׁ ָזכְׁ  בְׁ

י ַוֲאָשָמיו בִּ י, ְזדון לִּ ְשָכבִּ י ַעל מִּ ית ֱאלַהי ַוֲהדוָמיו  . ְבָזְכרִּ ן,    .ָאקּוָמה ְוָאבוָאה, ֶאל בֵּ י ַעיִּ ָואַמר ְבָנְשאִּ

י ָשָמיו  . ְבַתֲחנּוַני ֱאלֵּ  

ים ַרֲחָמיו י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ה' כִּ : נִּ  

י י ְבָצָרתִּ י, ְמנּוָסתִּ ילִּ י צּור חֵּ לִּ י  . ְלָך אֵּ י ְבָגלּותִּ י, ֱאָילּותִּ ְקָותִּ י ְותִּ ְברִּ י, ְוֶנְגְּדָך ָכל  ְלָך  .ְבָך שִּ בִּ ְשֲאלות לִּ ָכל מִּ

י  ַיד רוָדיו ְוָקָמיו .ַתֲאָותִּ ק, מִּ ה ֶעֶבד ְלָך צועֵּ : ְפדֵּ  

ים ַרֲחָמיו י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ה' כִּ ַצר :נִּ ן ַהמֵּ י מִּ י, ְבָקְראִּ י ה' ֲענֵּנִּ ְקַצר . ֲענֵּנִּ י ָיְדָך לא תִּ ים, כִּ ָּוַדע ָבַעמִּ   .ְויִּ

ְבֶזה  ְגַרת ַצרְוַאל תִּ תִּ ק מִּ י, צועֵּ ְתַוֶּדה ַעל ֲעלּוָמיו . ֱענּות ָענִּ :ֲאֶשר ְפָשָעיו ְלָך מוֶדה, ּומִּ  

ים ַרֲחָמיו י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ה' כִּ : נִּ  

ְצַטָּדק ר ְויִּ ְתאונֵּן ְויאַמר, ַמה ְיַדבֵּ ָיתו ְכָאָבק ַּדק  .ַמה יִּ יר חֶמר ֲאֶשר ָתשּוב, ְגוִּ י   .ְיצִּ ן ְלָך ָהָאָדם, כִּ תֵּ ַמה יִּ

ְצַּדק י יִּ ְרַשע ְוכִּ ֶפר ָיָמיו .יִּ ים ְבסֵּ ְפָעָליו, ְכתּובִּ ָּליו ּומִּ :ֲהלא מִּ  

ים ַרֲחָמיו י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ה' כִּ : נִּ  

ֶפן ְלַמעֲ  .ֲחצות ַלְיָלה ְלָך ָקמּו, ֲעָבֶדיָך ְבַמֲהָלָלם  ְזכר, ְוַאל תֵּ י   .ָלָלם ְזכּות ָאבות ָלֶהם תִּ ימֵּ ְקנֵּה ֲעָדְתָך כִּ

ְמרוָמיו . ֶקֶדם, ְקדוש ַיֲעקב גֲאָלם ל, עוֶשה ַהָשלום בִּ א ָהאֵּ ָנשֵּ : ְוהִּ  

ים ַרֲחָמיו י ַרבִּ ְפָלה ָנא ְבַיד ה' כִּ : נִּ  

 



 

15 Selihot Ohel Itshak 

:  תחינה ליום ראשון  

ל גוי ֶאָחדה' ַשְוַעת   ְשָראֵּ י ְכַעְמָך יִּ ָמנּו אות ְלטוָבה. ּומִּ ה עִּ יָבה. ַוֲעשֵּ נֵּי ֲאָריות   :ַעְמָך ַהְקשִּ ין שִּ בֵּ מִּ

ב אוָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד ם. ְוָקרֵּ ַאְרַבע רּוחות ְתַקְבצֵּ ם. ּומֵּ יָבה   :ְתַחְּלצֵּ ם. ְוֶאת ָאֳהלִּ יון ְתַנחֵּ י צִּ לֵּ ְוֶאת ֲאבֵּ

ְהיות ֶאָחדַהְנדּוָדה תְ  ר ֶאת ָהאֶהל לִּ ם. ְלַחבֵּ ֶזה    :ַרחֵּ כּו ְלַחַיי. מִּ ֱאדום ּומוָאב ָצְמתּו ַבבור ַחַיי. ְבֶחְרָפה הִּ

ֶזה ֶאָחד ין ַגם ֶאָחד :ֶאָחד ּומִּ ין עוֶשה טוב אֵּ ְתַלֲחשּו ָעַלי ַיַחד. אֵּ ַחזֵּק ַעְמָך   :ְלַרְגַלי ָטְמנּו ַפח ָוַפַחת. ַויִּ

ן ְשמֵּ  ְהֶיה ה' ֶאָחד  שוכֵּ ְהיּו ְלָכָלה ָוֶחֶרץ. ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ. ַביום ַההּוא יִּ י ֶעֶרץ. ְואוְיֶביָך יִּ

ם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָך :ּוְשמו ֶאָחד ָנחֵּ ֲחרון ַאֶפָך, ְוהִּ :שּוב מֵּ  

 

: תחינה ליום שני   

בות ָכל ְבנֵּי  יד לִּ יה' ָיחִּ נִּ י בֶקר יום שֵּ י ֶעֶרב ַוְיהִּ ֶקר. ַוְיהִּ ין חֵּ ר. עוֶשה ְגדולות ַעד אֵּ ב    :ָאָדם חוקֵּ ַהְקשֵּ

י נִּ ין שֵּ ימו. יֵּש ֶאָחד ְואֵּ ְכמו. ְויום ָנְפלו ַלֲהקִּ ל ָגלּות ַעל שִּ ֻאמו. סובֵּ יַחת ַעְבְּדָך ְונִּ ית ְידִּ   :שִּ יָך.  ידֶ ּוְזכר ְברִּ

ים ֶנְגֶּדָך. ְבנֵּ  יְלַעם צוֲעקִּ נִּ ּלוָתם ְכָמנות.   :י ַיֲעקב ֲעָבֶדיָך. ַוְיַצו ַגם ֶאת ַהשֵּ נות. ַוֲחשב ְתפִּ ב ְתחִּ י ַהְקשֵּ ּדודִּ

י נִּ ל ֶבן צּוָער ַביום ַהשֵּ ים ָקְרָבנות. ְנַתְנאֵּ יבִּ ְזכּות ַמְקרִּ ְדֶקָך.   :בִּ יח צִּ ַּלת ַעֶמָך. ּוְשַלח ָלנּו ְמשִּ ְתפִּ ַהט ָאְזְנָך לִּ

יב י ְוַנְקרִּ נִּ י.   :ָקְרָבנות ְלָפֶניָך. ֶאת ַהֶכֶבש ֶאָחד ַבבֶקר ְוֶאת ַהֶכֶבש ַהשֵּ יר ֶחְשכִּ ר ְלָהאִּ י. ּוַמהֵּ י ַמְלכִּ בִּ ַחזֵּק לִּ

י נִּ יָחה ָנא ְלַעְבְּדָך ַביום ַהשֵּ י. ַהְצלִּ ְסְתָרה ַּדְרכִּ ם נִּ ם ַעל ָהָרָעה ְלַעמֶ  :אִּ ָנחֵּ ֲחרון ַאֶפָך, ְוהִּ :ָךשּוב מֵּ  

 

: תחינה ליום שלישי  

י ֶאְקָרא ה יַני ַלָמרום. ַבַצר לִּ ְפנֵּי    ':ה' ַּדּלּו עֵּ י לִּ י. ָוֶאְשפְך ֶאת ַנְפשִּ יחִּ י ְושִּ רב ַכְעסִּ י. מֵּ ף ָעַלי רּוחִּ ְתַעּטֵּ ַותִּ

י. ַרבות  ':ה מִּ ה אות ְלטוָבה עִּ י. ַוֲעשֵּ ֻאמִּ ב נִּ יָת ַאָתה ה ָיּה ַהְקשֵּ יק  ':ָעשִּ ל ַצּדִּ יַע. אֵּ י ְיהושִּ י ְולִּ ַּדּלותִּ

י ה  יתִּ ּוִּ ישּוָעְתָך קִּ יַע. לִּ י ה  ':ּומושִּ י ָעֶליָך ָבַטְחתִּ י. ַוֲאנִּ בִּ יָרא לִּ י. לא יִּ י   ':ְבקּום ָעַלי אוְיבִּ ָרָמה ְבָך ָידִּ

יעַ  ית יושִּ י לא ְבֶחֶרב ּוַבֲחנִּ י. כִּ י. ְולא ְבַחְרבִּ ְשַגבִּ ְתַאַפק   ': ה מִּ ֶּלה תִּ ְתַאָמרּו. ַהַעל אֵּ אוְיַבי ָגָברּו. ְוָעַלי הִּ

ם ה  ':ה ל ַקנוא ְונוקֵּ יר. אֵּ יר. ְואויֵּב ָעַלי ַיְכתִּ יָמה.   ':ָלָמה ָפֶניָך ַתְסתִּ י ָאהִּ ם ְלָבבִּ יָמה. ְועִּ י ָאשִּ צות ְבַנְפשִּ עֵּ

ְזַנח ה ים יִּ ים   ':ַהְלעוָלמִּ ְזַנח ְלעוָלם ה זֵּדִּ י לא יִּ י. כִּ יבּונִּ יַפי ְישִּ י. ְסעִּ יבּונִּ י ְלָך ה'   ':ְירִּ י. כִּ ַבְרתִּ ַרֲחֶמיָך שִּ

י. ַאָתה ַתֲעֶנה ֲאדָני ֱאלָהי ם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָך  :הוַחְלתִּ ָנחֵּ ֲחרון ַאֶפָך, ְוהִּ : שּוב מֵּ  

 

:תחינה ליום רביעי   

ם  ְשָפט ֶאת ַעְבֶּדָךה' אִּ י ֲעשה. ַאל ָתבוא ְבמִּ ְסַכְלתִּ ְנשוא. ְוהִּ י מִּ ר. ְוַחּטאת ְנעּוַרי   :ָגַדל ֲעונִּ י ָהבֵּ י ְלָבבִּ ְגעֵּ נִּ

ים ֲחשְך ַעְבֶּדָך זֵּדִּ ר. ַגם מִּ ַח ֶנֶפש ַעְבֶּדָך :ַהֲעבֵּ י ָשְברּו. ַשמֵּ בִּ י רָ  :ְיגונוַתי ָגְברּו. ְוַאְנחוַתי לִּ י ָעַלי  ּדוְרשֵּ ָעתִּ

ַעְבֶּדָך ר ָפֶניָך מֵּ ילּו. ַאל ַתְסתֵּ י ָיגִּ ילּו. ְלַהָּותִּ ְגּדִּ ְשָפט.   :הִּ ְשָפט. ָמַתי ַתֲעֶשה ְברוְדַפי מִּ ין מִּ ַע ְואֵּ ְוַעד ָאן ֲאַשּוֵּ

י ַעְבֶּדָך ְמָרתְ  :ַכָמה ְימֵּ י. ְכאִּ נִּ י ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחמֵּ י. ְיהִּ נִּ י. ְוָעֶליָך   :ָך ְלַעְבֶּדָךָישּוב ַאְפָך ְלַרֲחמֵּ ַפְרתִּ ְּדָרַכי סִּ

יָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבֶּדָך י. ָהאִּ ְסַמְכתִּ ֶבֶטן נִּ יָת ֶאת   :מִּ ים. ֲאֶשר ָעשִּ ידִּ יב ְיחִּ ים. צּור מושִּ ָכל ַהֲחָסדִּ י מִּ ָקטְנתִּ

י  :ַעְבֶּדָך ם ָאְזְנָך ְלַרְוָחתִּ י. ַאל ַתְעלֵּ ַחָּטאתִּ י מֵּ נִּ י ַעְבֶּדָךַטֲהרֵּ י ֲאנִּ י. ָאָנא ה' כִּ י. ַאל   :ְלַשְוָעתִּ נִּ ְפָלאות ַהְראֵּ נִּ

י. ַאל ַתט ְבַאף ַעְבֶּדָך ֶמנִּ ר ָפֶניָך מִּ ם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָך :ַתְסתֵּ ָנחֵּ ֲחרון ַאֶפָך, ְוהִּ : שּוב מֵּ  

 



 

16 Selihot Ohel Itshak 

:  תחינה ליום חמישי  

ר ְשנַ  נו. ְועורֵּ קִּ ד מִּ ה נודֵּ י ַהַּלְיָלהה' ְשעֵּ ינו. ַוָיָקם ַבֲחצִּ ְמָעתו. ֶלֶחם   :ת עֵּ ְפנֵּי בֶשת ַאְשָמתו. ָהְיָתה ּלו דִּ מִּ

ְרָּדף. ְלחֶרב ַביום ּוְלֶקַרח ַבַּלְיָלה  :יוָמם ָוַלְיָלה ְבָעה נִּ ַהר ְלגִּ ְביו ֶנְהָּדף. ּומֵּ י ְבשִּ ְלָחצּו.   :ַוְיהִּ י יִּ ים אותִּ אוְיבִּ

ְתָיֲעצּו. ַויִּ  י ַבַּלְיָלה :ְתָחְרשּו ָכל ַהַּלְיָלהְוָעַלי יִּ י. יום ָצַעְקתִּ י ְישּוָעתִּ י. ה' ֱאלהֵּ ָּלתִּ שּוב   :ְלָפֶניָך ָתבא ְתפִּ

ם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָך ָנחֵּ ֲחרון ַאֶפָך, ְוהִּ : מֵּ  

 

:תחינה ליום ששי   

ית ה'  ים. ְבבֵּ ה ְלעוְמדִּ ים. ְשעֵּ ידִּ יב ְיחִּ ים מושִּ ילותה' ֱאלהִּ י   :ַבּלֵּ ְשָכבִּ י. ַעל מִּ ְמָך ָזַכְרתִּ י. ְושִּ ְבָך ָבַטְחתִּ

ילות ילות :ַבּלֵּ ַפַחד ַבּלֵּ כו. מִּ יש ַחְרבו ַעל ְירֵּ ְך ּוָבכה. אִּ ם ַעל הולֵּ י   :ַרחֵּ ְך ְשחוַח. לא ָמָצאתִּ י הולֵּ ְננִּ הִּ

ילות ים ַגם לֵּ ק ֶנְגֶּדָך.  :ָמנוַח. ָימִּ ט צועֵּ ילותַמּלֵּ יד ַבבֶקר ַחְסֶּדָך. ֶוֱאמּוָנְתָך ַבּלֵּ ֲחרון ַאֶפָך,   :ְלַהגִּ שּוב מֵּ

ם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָך ָנחֵּ :ְוהִּ  

 

 

אד  צף ה' ַעד מְׁ  ַאל ִתקְׁ

ן ַהֶבט ָנא  ְזכר ָעון. הֵּ ְקצף ה' ַעד ְמאד ְוַאל ָלַעד תִּ א  :ַעְמָך ֻכָּלנּוַאל תִּ סֵּ ל כִּ ְנַאץ ְלַמַען ְשֶמָך. ַאל ְתַנבֵּ ַאל תִּ

ָתנּו יְתָך אִּ ר ְברִּ ינּו ְלָך    :ְכבוֶדָך. ְזכר ַאל ָתפֵּ י ַרבּו ְמשּובותֵּ ה ְלַמַען ְשֶמָך. כִּ ם ֲעונֵּינּו ָענּו ָבנּו. ה' ֲעשֵּ אִּ

:ָחָטאנּו. ָאדון ְסַלח ָלנּו  

נּו ַכתולַ  ם ֲאָשמֵּ ֶמק אִּ ַבְרתו ְבעֵּ ים. גִּ ַכְשּדִּ ים. ְלַמַען ָאב ֻמָצל מִּ ים. ה' ֶאת ֲהמון ַרֲחֶמיָך ַתְקּדִּ ע ֶהֱאדִּ

ינּו ְלָך ָחָטאנּו. ָאדון ְסַלח ָלנּו י ַרבּו ְמשּובותֵּ ים. ַאֲהָבתו ְזכר ַהיום ָלנּו. כִּ ּדִּ :ַהשִּ  

ה ָלנּו עֵּ  ינּו ָלצון. ה' ַגּלֵּ ְרבִּ ם ָחָטאנּו ְוהִּ ל הּוַשת ָכְפרו ְלָרצון.  אִּ ת ָרצון. ְלַמַען ָּדגּול ַהֶנֱעַקד ַכצאן. ְוַאיִּ

ינּו ְלָך ָחָטאנּו. ָאדון ְסַלח ָלנּו י ַרבּו ְמשּובותֵּ ָדתו ְזכר ַהיום ָלנּו. כִּ :ֲעקֵּ  

יָרה. ְלַמַען ָתם ָחָזה ֻסָּלם וַ  ה ַבֲעתִּ ְתַרצֵּ ָרה. ה' הִּ ינּו ֶפַשע ַוֲעבֵּ ְרבִּ ם הִּ יָרא. ְוָלן ַבָמקום ַמה נוָרא. ֻתָמתו  אִּ יִּ

ינּו ְלָך ָחָטאנּו. ָאדון ְסַלח ָלנּו י ַרבּו ְמשּובותֵּ :ְזכר ַהיום ָלנּו. כִּ  

 

ַחלות ָפֶניך  ָאָתאנּו לְׁ

נּו. ָנא ַאל ְתשִּ  ישֵּ י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך. ָנא ַאל ְתבִּ ְּלָפֶניָך. ְסַלח ָאָתאנּו ְלַחּלות ָפֶניָך. כִּ יָקם מִּ נּו רֵּ יבֵּ

ְמעוֶנָך ים מִּ ְמָך ַכָפָרה. ָאים  :ָלנּו. ּוְשַלח ָלנּו. ְישּוָעה ְוַרֲחמִּ ש מִּ תות ַבָצָרה.   ָאָתאנּו ְלַבקֵּ ְשָגב ְלעִּ ְונוָרא. מִּ

ְמעוֶנָך ים מִּ ְקָרא. ְסַלח ָלנּו. ּוְשַלח ָלנּו. ְישּוָעה ְוַרֲחמִּ ְמָך נִּ : ְתַחיֵּינּו. ְתָחנֵּנּו. ּוְבשִּ  

ְתחַ  ְתַחְנָנן ְכַעְבָּדא ְּדמִּ ְשַמָיא. ָלְך מִּ ן ַקָמְךָמָרָנא ְדבִּ יָקם מִּ יּוְבָתא. ְוָלא ֶנְהַּדר רֵּ ָבא ְלתִּ ּה. ַהב ָלן לִּ   :נֵּן ְלָמארֵּ

ְשַמיָ  ין. ְוַעָמְך  ָמָרָנא ְדבִּ ְתָפְרקִּ ְבָיא ְבַכְסָפא מִּ ּה. ֻכְּלהון ְבנֵּי שִּ ְתַחנֵּן ְלָמארֵּ ְבָיא ְדמִּ ְתַחְנָנן ְכַבר שִּ א. ָלְך מִּ

ין ּו ְצלותִּ ל בִּ ְשָראֵּ ית יִּ ַתָיאבֵּ ְבָרא ְדַחָיָיא ּומֵּ יָנְך ְוַאְצַמח ֻפְרָקָנְך. סִּ ם ְימִּ ין. ָארֵּ ים.   :ְבַתֲחנּונִּ ְתַרֶצה ְבַרֲחמִּ מִּ

ּלְ  ְזָבָנא ְּדמִּ ָעְלָמא ְמשֵּ י ּוְמֻדְלָּדל. ְפרוָקָנא ְדמֵּ ְתַפיֵּס. ְלַעם ָענִּ ה ְוהִּ ְתַרצֵּ ים. הִּ ְתַפיֵּס ְבַתֲחנּונִּ ין. ְפרק  ּומִּ ַקְדמִּ

ְבָיאַיעֲ  ַאְרָעא ְדשִּ ּה מֵּ יק ַזְרעֵּ יָקא. ְוַאסִּ ַאְרָעא ְרחִּ : קב מֵּ  
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ן ְשאול ְלַחיֵּי ָעְלָמא ַמֵחי ּוַמֵסי. יק מִּ י. ַמסִּ חֵּ ית ּומֵּ מִּ :מֵּ  

ּה אבֵּ י ְלכֵּ יס. ַאסֵּ י ְדַחיִּ י ַלְקיֵּּה. ָאבּוהִּ י. ָאבּוהִּ יב.   :ְבָרא ַכד ָחטֵּ ּה ָתאִּ יק ְבקוָלר. ְלָמארֵּ יד. ְוָנפִּ ַעְבָּדא ְדָמרִּ

יָנן ַקָמְך. ָהא ַרוְ  ּה. ְבָרְך ֻבְכָרְך ֲאָנן. ְוַחּטֵּ ְתַבר קוָלרֵּ יןיִּ ין ּוְמָרדִּ ּדִּ ין. ְבגִּ ָהא ַעְבָּדְך ֲאָנן. ּוְמַרְּדָנן  :ָיא ַנְפשִּ

י  ְבָיא. ְוָהא ְבַמְלקִּ ְזָתא ְושִּ ין.   :ּוָתאַקָמְך. ָהא ְבבִּ אבִּ י ְלכֵּ ין. ַאסֵּ ישִּ ְנפִּ ָנְך. ְבַרֲחָמְך ּדִּ ָנְך. ְבָמטּו מִּ ְבָבעּו מִּ

ְבָיא יָרא ְבשִּ י. ְגמִּ ְתָקפּו ֲעָלן. ַעד ְּדָלא ֶנֱהוֵּ ן ְשאול ְלַחיֵּי ָעְלָמא :ְּדאִּ יק מִּ י. ַמסִּ חֵּ ית ּומֵּ מִּ י. מֵּ י ּוַמסֵּ :ַמחֵּ  

ַקְשנּו  ים בִּ ים ְפשּוטִּ ָמנּו ְלַמַען ְשֶמָך. ָאָנא ה'  ַרֲחמִּ ה עִּ ָמְך. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֲעשֵּ ים עִּ ים ַרֲחמִּ י ַרבִּ ָמְך. כִּ מִּ

י ָכל ַעְמָך  ָבתֵּ ינּו. ּומִּ ָבתֵּ ֶמנּו ּומִּ ר מִּ ינּו ָהסֵּ ם. ֶּדֶבר. ְוֶחֶרב. ְוָרָעה. ְוָרָעב.   ֱאלהֵּ ל ְבָכל ָמקום ֶשהֵּ ְשָראֵּ ית יִּ בֵּ

ָזה  י. ּובִּ ַעָמָךּוְשבִּ ים. ְוַצר. מֵּ ים ָרעִּ ָפה. ְוָשָטן. ְויֵֶּצר ָהָרע. ְוחוָלאִּ ית. ּוַמגֵּ :. ּוַמְשחִּ  

ָמנּו ְלַמַען ְשֶמָך. ָאָנא ה' ֱאל ה עִּ ָמְך. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֲעשֵּ ים עִּ י ְמקור ַחיִּ ָמְך. כִּ ים ָשַאְלנּו מִּ ים טובִּ ינּו.  ַחיִּ הֵּ

ינּו ּומִּ  ָבתֵּ ֶמנּו ּומִּ ר מִּ י ָכל ַעְמָך בֵּ ָהסֵּ י.  ָבתֵּ ם. ֶּדֶבר. ְוֶחֶרב. ְוָרָעה. ְוָרָעב. ּוְשבִּ ל ְבָכל ָמקום ֶשהֵּ ְשָראֵּ ית יִּ

ַעָמְך ים. ְוַצר. מֵּ ים ָרעִּ ָפה. ְוָשָטן. ְויֵֶּצר ָהָרע. ְוחוָלאִּ ית. ּוַמגֵּ ָזה. ּוַמְשחִּ :ּובִּ  

 

 ֵאֶליך ה' ָנָׂשאִתי ֵעיַני 

ֶליָך ה'  יַני. ְשַמע קול ַתֲחנּוַני. ְכגֶדל ַחְסֶּדָךאֵּ י עֵּ י.   :ָנָשאתִּ ים ָלַקְחתִּ י. ְּדָברִּ ַּטְחתִּ י. ְוַכַפי שִּ ְמָך ָבַטְחתִּ ְבשִּ

י ָעֶדיָך י ָכל ֲעונוַתי. ַשָתה ְלֶנְגֶּדָך :ּוָבאתִּ ְרבּו ַאְנחוַתי. כִּ תּוָגה. ַנְפשִּ  :ָגְברּו ְיגונוַתי. ַויִּ י ָהֲענּוָגה.  ָּדְלָפה מִּ

ְּדָאָגה. ֶנֶפש ַעְבֶּדָך ץ מִּ יָמה ְבנאֶדָך :ְוַחּלֵּ י. שִּ ְמָעתִּ י. ְוַגם ֶאת ּדִּ י ְישּוָעתִּ י. ֱאלהֵּ ר ַחָּטאתִּ ם.   :ַהֲעבֵּ ּוְברֶגז ַרחֵּ

ם. ֶנֶפש ַעְבֶּדָך ַח ְוַנחֵּ ם. ְוַשמֵּ ָנחֵּ י. ַעד מָ  :ָזְכָרה ְוהִּ עודִּ י. ַלֲעָנה מֵּ י ּוְמרּודִּ ֶדיָךְזכר ָעְניִּ ש עֵּ י. ְתַחּדֵּ   :ַתי ְלֶנְגּדִּ

י ְבַפְחֶּדָך ב ָנא ֲאָמַרי. ְבבאִּ י צוְרַרי. אוְיַבי ְושוְרַרי. ַהְקשֵּ ְרפּונִּ ים. ּוָבֶהם   :חֵּ ים ּוְמצּודִּ ים. ַפחִּ י זֵּדִּ ָטְמנּו לִּ

יֶדיָך י ְידִּ ים. ַפֲעמֵּ ְלָכדִּ ים. בְ  :נִּ ידִּ י ְמעִּ ים. ְוֶשֶקר בִּ י ְמצּודִּ ימּון לִּ ְלָעֶדיָךְישִּ ים. צּור, בִּ י זֵּדִּ ה    :ָעלּונִּ ְכבוְדָך ַגּלֵּ

יֶדיָך ְשרִּ ְרַחק. ְזכר  :צּור. ְלַעם ָעזּוב ְוָעצּור. ְוטּוְבָך ַהָנצּור. ְתָנה לִּ ֶהם ַאל תִּ ים ְברב ּדַחק. מֵּ ְלחּוצִּ

ל ֲעָבֶדיָך ְשָראֵּ ְצָחק. ּוְליִּ ם ַעל עֲ  :ְלַאְבָרָהם ְליִּ ים. ַרחֵּ ְמרומִּ י  ָמרום מִּ ידֵּ ים. ְילִּ ים. ְוַעל ֶזַרע ְרחּומִּ גּומִּ

יֶדיָך יֶדיָך :ְידִּ ְפלּות. ֶגַזע ֲחסִּ שִּ ם מִּ ים ְבבור ָגלּות. ְבָך ָשמּו ֱאָילּות. ְוָהרֵּ ל.   :נוֲאקִּ י על ְתַצהֵּ סוְבלֵּ

י ְגדּוֶדיָך ְגלֵּ ל. ּדִּ ל. ּוְכֶקֶדם ְתַנהֵּ יֶהם ְתַבהֵּ ב ֶאת ְשבּוָתם.    :ְואוְיבֵּ יָלָתם. ְוָהשֵּ יָרָתם. ְסמְך ֶאת ְנפִּ ֲענֵּה ֶאת ֲעתִּ

י ֶחְלֶּדָך ַאְפסֵּ ם ּדוֶמה. ְבָגלּות ֶזה ַכֶמה. ָשְבעּו ְנדּוֶדי  :מֵּ ּלֵּ ה ַעם ְלָך הוֶמה. ּוְכאִּ ְפָעלות. ְלָך   :ָךְפדֵּ יק ְבמִּ ַצּדִּ

ְמצּולות. ְלַמַען ֲחָסֶדיָך נּו מִּ ילות. ְּדלֵּ ְתְכנּו ֲעלִּ ים.   :נִּ ים. ְבָלעּום ַאְכָזרִּ י ַצר ְסגּורִּ ים. ְבַכְבלֵּ ץ ְמֻפָזרִּ ַקבֵּ

ה ָנא ְלַמַען. ְשלֶשת   :ָשְרפּו מוֲעֶדיָך ְשָען. ְלַעם ָרֶוה ַלַען. ַוֲעשֵּ ְשַגְבָת. ְבָכל   :ֲעָבֶדיָךַרחּום ֱהיֵּה ְלמִּ ַשַּדי נִּ

יק ַאָתה. ְוֶצֶדק ַמֶּדיָך י ַצּדִּ י. ֱאלַהי   :ֲאֶשר ָפַעְלָת. כִּ י. ְוכונֵּן ֶאת ַּדְרכִּ י ְבָך ַמְלכִּ ְברִּ י. שִּ י כִּ ר ֲעונִּ ְתַכפֵּ

י  :ְלָעְבֶּדָך ְקָותִּ י ַאָתה תִּ י. כִּ ָנתִּ יַח רִּ י. ּוְלשִּ ָּלתִּ ְתפִּ ְשֶעה לִּ יֶדָךתִּ י לא ְיעִּ : . ּומִּ  

 

 ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן

ינּו ָאב ָהַרֲחָמן נּו ְלַמַען ְשֶמָך ָאבִּ יעֵּ נּו ְלַמַען ְשֶמָך : הושִּ יעֵּ ינוּ. הושִּ י ֲאבותֵּ ינּו וֵּאלהֵּ ַבָצר ָלנּו  :ֱאלהֵּ

נּו ְלַמַען ְשֶמָך ְקָראנּוךָ. יעֵּ נּו ְלַמַען ְשֶמָך :הושִּ יעֵּ ינּו ֲהמון ַרֲחֶמיךָ. הושִּ ל ָעלֵּ א ָלנּו :ַגְלגֵּ ָמצֵּ   . ְּדַרְשנּוָך הִּ

נּו ְלַמַען ְשֶמָך יעֵּ נּו :הושִּ ָּלתֵּ ְתפִּ ר ָלנּו ַהיום ּוְבָכל יום ָויום בִּ ָעתֵּ נּו ְלַמַען ְשֶמָך :הֵּ יעֵּ נּו   :הושִּ ישֵּ ְוַאל ְתבִּ

נּו ְברֵּ שִּ נּו לְ  . מִּ יעֵּ ְּלָפֶניךָ. :ַמַען ְשֶמָךהושִּ ְכרון טוב מִּ נּו ְבזִּ נּו ְלַמַען ְשֶמָך ָזְכרֵּ יעֵּ ינוּ.   :הושִּ ם ָעלֵּ חּוס ְוַרחֵּ

נּו ְלַמַען ְשֶמָך יעֵּ ֻּטְמאות ֲעונֵּינוּ. :הושִּ נּו מִּ נּו ְלַמַען ְשֶמָך ַטֲהרֵּ יעֵּ נּו   :הושִּ יעֵּ ינוּ. הושִּ ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעלֵּ

נּו ַוֲענֵּנּו :ְלַמַען ְשֶמָך ם ַעל ַנֲחָלָתְך. חּוָסה ָנא ְכרב ַרֲחֶמיָך. ָחנֵּנּו ַמְלכֵּ :ֲחמל ַעל ַעָמְך. ְוַרחֵּ  
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ֵכנּו  ָאִבינּו ַמלְׁ

ינּו ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ינּו ַמְלכֵּ ין ָלנּו ֶאָּלא ַאָתה. ָאבִּ נּו אֵּ ינּו ַמְלכֵּ ינּו ַאָתה. ָאבִּ נּו ָאבִּ ינּו ַמְלכֵּ ַטְבנּו פַעל.   :ָאבִּ ם הֵּ אִּ

ַרְענּו ַמַעל.  ם הֵּ ינּו ַאָתה. ְואִּ ינּו ָאבִּ ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ינּו ַמְלכֵּ ין ָלנּו ֶאָּלא ַאָתה. ָאבִּ ינּו   :אֵּ נּו. ָאבִּ ְשעֵּ ם ָגַבר פִּ אִּ

ינּו ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ינּו ַמְלכֵּ ין ָלנּו ֶאָּלא ַאָתה. ָאבִּ נּו. אֵּ ְשעֵּ ם הִּ  : ַאָתה. ַאָתה צּור יִּ ינּו ַאָתה.  אִּ ינּו אֶמר. ָאבִּ ְרבִּ

ינּו ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ינּו ַמְלכֵּ ין ָלנּו ֶאָּלא ַאָתה. ָאבִּ י ֲאַנְחנּו חֶמר. אֵּ ינּו ַאָתה. ָאדון   : ְזכר כִּ ם ְלָך ָחָטאנּו. ָאבִּ אִּ

ינּו ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ינּו ַמְלכֵּ ין ָלנּו ֶאָּלא ַאָתה. ָאבִּ ינּו.  : ְסַלח ָלנּו. אֵּ ּוִּ ין   ְלָך ה' קִּ ינּו. אֵּ י ַאָתה ָאבִּ ינּו ַאָתה. כִּ ָאבִּ

ינּו ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ינּו ַמְלכֵּ ין ָלנּו ֶאָּלא   :ָלנּו ֶאָּלא ַאָתה. ָאבִּ יא ָלנּו ַתַעל. אֵּ ינּו ַאָתה. ַהְמצִּ ַרְשנּו ַשַעל. ָאבִּ ְלָך פֵּ

ינּו ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ינּו ַמְלכֵּ ין ָלנּו ֶאָּלא ַאָתה.   :ַאָתה. ָאבִּ יַח. אֵּ יץ ֶיַשע ַתְפרִּ ינּו ַאָתה. ְוצִּ יַח. ָאבִּ חּוָשה ְשַלח ָמשִּ

ינּו ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ינּו ַמְלכֵּ נּו   :ָאבִּ ינּו ַמְלכֵּ ין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָתה. ָאבִּ נּו אֵּ ינּו ַמְלכֵּ ינּו ַאָתה. ָאבִּ נּו ָאבִּ ינּו ַמְלכֵּ ָאבִּ

ינּו ם ָעלֵּ ינּו  :ַרחֵּ ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ינּו ַמְלכֵּ ין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָתה. ָאבִּ נּו אֵּ ינּו ַמְלכֵּ ינּו ַאָתה. ָאבִּ נּו ָאבִּ ינּו ַמְלכֵּ   :ָאבִּ

ְמָך ַהָגדול וְ  ָמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען שִּ ה עִּ ים. ֲעשֵּ ין ָבנּו ַמֲעשִּ י אֵּ נּו ָחנֵּנּו ַוֲענֵּנּו כִּ ינּו ַמְלכֵּ נּוהושִּ ָאבִּ   :יעֵּ

ינֵּינּו י ָעֶליָך עֵּ : ַוֲאַנְחנּו לא נֵַּדע ַמה ַנֲעֶשה כִּ  

 

כר ַרֲחֶמיך ה 'זְׁ  

ָמה עוָלם הֵּ י מֵּ ַחְלנּו ָלְך :ְזכר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך. כִּ ינּו. ַכֲאֶשר יִּ י ַחְסְּדָך ה' ָעלֵּ ְזָכר ָלנּו ֲעונת   :ְיהִּ ַאל תִּ

י ַדּלונּו ְמאד  ר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך. כִּ ים. ַמהֵּ אשנִּ ם ָוָאֶרץ :רִּ ם ה' . עוֶשה ָשַמיִּ נּו ְבשֵּ י   :ֶעְזרֵּ ָחנֵּנּו ה' ָחנֵּנּו. כִּ

ימּות תִּ  :ַרב ָשַבְענּו בּוז ְזכר. ְברֶגז ְתמִּ ָדה תִּ ְזכר. ְברֶגז ֲעקֵּ ם תִּ ְזכרְברֶגז ַרחֵּ ה'   :ְזכר. ְברֶגז ַאֲהָבה תִּ

נּו יָעה. ַהֶמֶלְך ַיֲענֵּנּו ְביום ָקְראֵּ י ָעָפר ֲאָנְחנּו :הושִּ נּו. ָזכּור כִּ ְצרֵּ י הּוא ָיַדע יִּ נּו ַעל   :כִּ ְשעֵּ י יִּ נּו ֱאלהֵּ ָעְזרֵּ

ינּו ְלַמַען ְשֶמָך ר ַעל ַחּטאתֵּ נּו ְוַכפֵּ ילֵּ : ְּדַבר ְכבוד ְשֶמָך. ְוַהצִּ  

 

ָרֵאל ש וֵמר ִיׂשְׁ  

ל ְשָראֵּ ים ְבָכל יום. ְשַמע יִּ ל. ָהאוְמרִּ ְשָראֵּ ל. ְוַאל יאַבד יִּ ְשָראֵּ ית יִּ רִּ ל. ְשמר ְשאֵּ ְשָראֵּ ר יִּ ר גוי   :שומֵּ שומֵּ

ית גוי אֶ  רִּ ינּו.  ֶאָחד. ְשמר ְשאֵּ ל. ה' ֱאלהֵּ ְשָראֵּ ים ְבָכל יום. ְשַמע יִּ ה'  ָחד. ְוַאל יאַבד גוי ֶאָחד. ָהאוְמרִּ

ים ְבָכל יום. ָקדוש.   :ֶאָחד ית גוי ָקדוש. ְוַאל יאַבד גוי ָקדוש. ָהאוְמרִּ רִּ ר גוי ָקדוש. ְשמר ְשאֵּ שומֵּ

ן   :ָקדוש. ָקדוש ים ְבָכל יום. ָאמֵּ ית גוי ַרָבא. ְוַאל יאַבד גוי ַרָבא. ָהאוְמרִּ רִּ ר גוי ַרָבא. ְשמר ְשאֵּ שומֵּ

יּה ַרָבא א ְשמֵּ :ְיהֵּ  

 

:ואומר החזן  

יּה. ְוַיצְ  יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִּ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִּ ּה ַרָבא. )אמן( ְבָעְלָמא ּדִּ ְתַקַּדש ְשמֵּ ְתַגַּדל ְויִּ ב  יִּ יָקרֵּ ַמח ֻפְרָקנֵּיּה. וִּ

ן. )א ְמרּו ָאמֵּ יב ְואִּ ְזַמן ָקרִּ ל ַבֲעָגָלא ּובִּ ְשָראֵּ ית יִּ יכון ּוְבַחיֵּי ְדכל בֵּ יּה. )אמן( ְבַחיֵּיכון ּוְביומֵּ יחֵּ מן( ְמשִּ

ְתפָ  ְשַתַבח. ְויִּ ְתָבַרְך. ְויִּ י ָעְלַמָיא יִּ ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ ְתַהָּדר.  ְיהֵּ א. ְויִּ ְתַנשֵּ ְתרוַמם. ְויִּ ַאר. ְויִּ

ְשְבָחָתא יָרָתא. תִּ ְרָכָתא. שִּ ן ָכל בִּ יָּלא מִּ יְך הּוא. )אמן( ְלעֵּ יּה ְּדֻקְדָשא ְברִּ ְתַהָּלל ְשמֵּ ְתַעֶּלה. ְויִּ ְוֶנָחָמָתא.   ְויִּ

ן. )אמן ְמרּו ָאמֵּ יָרן ְבָעְלָמא ְואִּ (:ַּדֲאמִּ  
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ָעְתרּו בְ  ָענּו ְותֵּ יַרְתֶכם.  תֵּ ַּלְתֶכם ְבָרצון. ְויֵָּעֶנה קול ֲעתִּ ָשַמע ְתפִּ ם. ְתֻקַבל ַצֲעַקְתֶכם. תִּ ן ַהָשַמיִּ ים מִּ ַרֲחמִּ

ְקָרא ֶשָכתּוב יַקיֵּם ָבֶכם מִּ ֶבר   :וִּ ְך ֶאְתֶכם ַכֲאֶשר ּדִּ יָברֵּ ים. וִּ יֶכם ָכֶכם ֶאֶלף ְפָעמִּ ף ֲעלֵּ ֶכם יסֵּ י ֲאבותֵּ ה' ֱאלהֵּ

ן ָלֶכם. )בעשרת  י ָרצון ְונאַמר ָאמֵּ ן ְיהִּ ים( ְוכֵּ ים טובִּ ֶפר ַחיִּ ל ְבסֵּ ְכָתְבֶכם ָהאֵּ . ימי תשובה: ְויִּ  

ְשַמָיא ְוַאְרָעא ל. ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדבִּ ְשָראֵּ ית יִּ ם ְצלוְתהון ּוָבעּוְתהון ְּדָכל בֵּ ְתַקַבל ְצלוָתָנא ּוָבעּוָתָנא עִּ   תִּ

ן  ְמרּו ָאמֵּ ( )אמן. ְואִּ  

א  יָחה ְוַכָפָרה ְיהֵּ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסלִּ ישּוָעה ְוֶנָחָמה ְושֵּ ים ְוָשָבע וִּ ן ְשַמָיא. ַחיִּ ְוֶרַוח  ְשָלָמא ַרָבא מִּ

ן. )אמן( ְמרּו ָאמֵּ ל ְואִּ ְשָראֵּ  ְוַהָצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעמו יִּ

ְמרוָמיו. הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשל  ן. )אמן(עוֶשה ָשלום בִּ ְמרּו ָאמֵּ ל ְואִּ ְשָראֵּ ינּו. ְוַעל ָכל ַעמו יִּ ום ָעלֵּ  

 

יָך ה ים ְקָראתִּ ַמֲעַמקִּ יר ַהַמֲעלות. מִּ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻשבות. ְלקול ַתֲחנּוָני  ':שִּ י. תִּ ְמָעה ְבקולִּ ם   :ֲאדָני שִּ אִּ

י ַיֲעמד ְשָמר ָיּה. ֲאדָני מִּ ְמָך ַהְסלִּ  :ֲעונות תִּ י עִּ אכִּ ָּורֵּ ְדָברו   :יָחה. ְלַמַען תִּ י. ְולִּ ְּוָתה ַנְפשִּ י ה' קִּ יתִּ ּוִּ קִּ

י ים ַלבֶקר :הוָחְלתִּ ים ַלבֶקר שְמרִּ שְמרִּ י ַלאדָני. מִּ ה   :ַנְפשִּ ם ה' ַהֶחֶסד. ְוַהְרבֵּ י עִּ ל ֶאל ה' . כִּ ְשָראֵּ ל יִּ ַיחֵּ

מו ְפדּות כל ֲעונוָתיו :עִּ ל מִּ ְשָראֵּ ְפֶּדה ֶאת יִּ :ְוהּוא יִּ  

 

 קדיש יהא שלמא

יּה. ְוַיְצַמח יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִּ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִּ יּה ַרָבא. )אמן( ְבָעְלָמא ּדִּ ְתַקַּדש ְשמֵּ ְתַגַּדל ְויִּ ֻפְרָקנֵּיּה.   יִּ

ְמרּו  יב ְואִּ ְזַמן ָקרִּ ל ַבֲעָגָלא ּובִּ ְשָראֵּ ית יִּ יכון ּוְבַחיֵּי ְדכל בֵּ יּה. )אמן( ְבַחיֵּיכון ּוְביומֵּ יחֵּ ב ְמשִּ יָקרֵּ ן.  וִּ ָאמֵּ

ְתָפַאר.   ְשַתַבח. ְויִּ ְתָבַרְך. ְויִּ י ָעְלַמָיא יִּ יּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ א.  )אמן( ְיהֵּ ְתַנשֵּ ְתרוַמם. ְויִּ ְויִּ

יָרָתא.  ְרָכָתא. שִּ ן ָכל בִּ יָּלא מִּ יְך הּוא. )אמן( ְלעֵּ יּה ְּדֻקְדָשא ְברִּ ְתַהָּלל ְשמֵּ ְתַעֶּלה. ְויִּ ְתַהָּדר. ְויִּ ְשְבָחָתא  ְויִּ תִּ

ן. )אמן( ְמרּו ָאמֵּ יָרן ְבָעְלָמא ְואִּ  ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאמִּ

ן ְשמַ  א ְשָלָמא ַרָבא מִּ יָחה ְוַכָפָרה ְוֶרַוח  ְיהֵּ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסלִּ ישּוָעה ְוֶנָחָמה ְושֵּ ים ְוָשָבע וִּ ָיא. ַחיִּ

ן. )אמן( ְמרּו ָאמֵּ ל ְואִּ ְשָראֵּ  ְוַהָצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעמו יִּ

ינּו. ְוַעל ָכל עַ  ְמרוָמיו. הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלום ָעלֵּ ן. )אמן(עוֶשה ָשלום בִּ ְמרּו ָאמֵּ ל ְואִּ ְשָראֵּ מו יִּ  
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Merci de faire attention à la sainteté du fascicule



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


