Welcome to Yom Kippur at Maimonides!
This booklet is designed to give visitors guidance about the order of
prayer at Maimonides on Yom Kippur, to avoid all confusion.
As per the teaching’s of the Rav Za”l, the Chazanim may countless
number of nuanced changes to the words of the prayer, based on a
wide variety of philosophic, Halachic, and poetic considerations.
Those who would like more information about the changes made by
the prayer leaders should consult the Artscroll Soloveitchik Yom
Kippur Machzor. [The two most blatant changes, to “Kol Nidrei”
and to the middle bracha of the Shemoneh Esrei have been inserted
into your Machzor’s front cover, however.]
There are a number of additions, omissions, and changes to the
regular order of prayer that appears in your Machzor, which we
discuss below.
Additions
Before Kol Nidrei, we add one complete recitation of
Viduy/Confession (page 92-98)
Most significantly, we add Slichot to the Chazzan’s Repetition of
Shacharit and Mincha, immediately after Ya’aleh Ve-yavo (pages
412 and 676, respectively). These slichot appear, in total, in the
sheets that follow (blue for Shacharit and red for Mincha).
Also, we add the Piyyut “Atah Meivin” on page 806, to each of the
first four prayers of Yom Kippur (Page 132 at Maariv, 420 at
Shacharit, Page 600 at Mussaf and Page 686 at Mincha).

Changes
Our recitation of Slichot at Maariv and Mussaf differs from the way
it appears in the Machzor. The beginning of the Maariv Slichot, as

we recite them (after the silent Shemoneh Esrei), appear below in the
yellow page [replaces pages 102-110].
Our Slichot for Mussaf (green pages below) replace the piyuttim that
appear in your machzor from the middle of page 574 until page 584.
Smaller changes that we make include:
1. Shir Hamalot (Psalm 130, page 324) is recited before
Nishmat on page 318 (not after Yishtabach)
2. Shir Shel Yom – the song of the day, and Ledavid (pages
236-244), are recited before the Torah is removed from the
Ahron
3. When removing the Torah, on weekdays, we recite “Vayehi
Binsoa” once, followed by the 13 attributes of mercy once,
and “Va-ani Tefilati” once, and then remove the Torah from
the Ark with no further supplications.
4. We add an additional (fifth) verse to ( היום תאמצינוpage 622)
asking that “”היום תכתבינו לחיים טובים
5. When we blow Shofar at the end of Neilah, we blow a full
four blows, instead of just one.
Omissions
No Piyutim are added to the brachot surrounding the reading of the
Shema (pages 326-330 & 338-340)
In Shacharit, we skip from the bottom of 380 until 388, and only
recite the last paragraph on 384.
In Shacharit, we skip from the top of 400 to the middle of 404, and
only recite the first piyyut on page 402.
In Mussaf, we skip from the end of 514 until the top of page 522.
In Mussaf, we skip pages 606 and 608.

Slichot for Maariv of Yom Kippur
Congregation recites silently:
ׁשמֵ עַ ְּתפִ לָּה עָּ דֶ יָך כָּל בָּ שָּ ר יָבאּו :
יָבוא כָּל בָּ שָּ ר לְּ הִ ְּׁשתַ חֲות לְּ פָּ נֶיָך ה':
יָבואּו וְּ יִ ְּׁשתַ חֲוּו לְּ פָּ נֶיָך אֲ דנָּי וִ יכַבְּ דּו לִ ְּׁשמֶ ָך :
ּבאּו נִ ְּׁשתַ ֲחוֶה וְּ נִ כְּ ָּרעָּה נִ בְּ ְּרכָּה לִ פְּ נֵי ה' עשֵ נּו :
ּבאּו ְּׁשעָּ ָּריו בְּ תודָּ ה חֲצֵ רתָּ יו בִ ְּתהִ לָּה הודּו לו בָּ ְּרכּו ְּׁשמו :
עמ ִדים בְּ בֵ ית ה' בַ לֵילותְּ .שאּו יְּדֵ כֶם קדֶ ׁש ּובָּ ְּרכּו
הִ נֵה בָּ ְּרכּו אֶ ת ה' כָּל עַ בְּ דֵ י ה' הָּ ְּ
רוממּו ה' ֱאלהֵ ינּו וְּ הִ ְּׁשתַ חֲוּו
ְּ
אֶ ת ה' .נָּבואָּ ה לְּ ִמ ְּׁשכְּ נותָּ יו נִ ְּׁשתַ ֲחוֶה ַלהֲדם ַרגְּ לָּיו.
רוממּו ה' אֱ להֵ ינּו וְּ הִ ְּׁשתַ חֲוּו לְּ הַ ר קָּ ְּדׁשו כִ י קָּ דוׁש ה'
ַלהֲדם ַרגְּ לָּיו קָּ דוׁש הּואְּ .
אֱלהֵ ינּו .הִ ְּׁשתַ חֲוּו לה' בְּ הַ ְּד ַרת קדֶ ׁש חִ ילּו ִמפָּ נָּיו כָּל הָּ אָּ ֶרץַ .ו ֲאנַחְּ נּו בְּ רב חַ ְּס ְּדָך
נָּבוא בֵ יתֶ ָך נִ ְּׁשתַ ֲחוֶה אֶ ל הֵ יכַל קָּ ְּד ְּׁשָך בְּ יִ ְּראָּ תֶ ָך .נִ ְּׁשתַ ֲחוֶה אֶ ל הֵ יכַל קָּ ְּד ְּׁשָך וְּ נודֶ ה
אֶ ת ְּׁשמֶ ָך עַל חַ ְּס ְּדָך וְּ עַל אֲ ִמתֶ ָך כִ י הִ גְּ דַ לְּ תָּ עַל כָּל ִׁש ְּמָך ִא ְּמ ָּרתֶ ָך.
ה' אֱ להֵ י צְּ בָּ אות ִמי כָּמוָך ח ֲִסין יָּּה וֶאֱ מּונ ְָּּתָך ְּסבִ יבותֶ יָך :
כִ י ִמי בַ שַ חַ ק ַיעֲרְך לה' יִ ְּדמֶ ה לה' בִ בְּ נֵי אֵ לִ ים :
כִּ י גָדול אַ תָּ ה וְּ עשֵ ה נִ פְּ לָּאות אַ תָּ ה אֱלהִ ים לְּ בַ דֶ ָך :
כִּ י גָדול מֵ עַל ׁשָּ מַ יִ ם חַ ְּסדֶ ָך וְּ עַ ד ְּׁשחָּ קִ ים אֲ ִמתֶ ָך :
ּומ ֻהלָּל ְּמאד וְּ לִ גְּ ֻדלָּתו אֵ ין חֵ קֶ ר :
גָדול ה' ְּ
נורא הּוא עַל כָּל אֱלהִ ים :
ּומ ֻהלָּל ְּמאד ָּ
כִּ י גָדול ה' ְּ
כִּ י אֵ ל גָדול ה' ּומֶ לְֶך גָּדול עַל כָּל אֱלהִ ים :
אֲׁשֶ ר ִמי אֵ ל בַ שָּ מַ יִ ם ּובָּ אָּ ֶרץ אֲׁשֶ ר ַיעֲשֶ ה כְּ מַ עֲשֶ יָך וְּ כִ גְּ בּורתֶ ָך :
ִמי לא יִ ָּראֲָך מֶ לְֶך הַ גויִ ם כִ י לְּ ָך יָּאָּ תָּ ה כִ י בְּ כָּל חַ כְּ מֵ י הַ גויִ ם ּובְּ כָּל מַ לְּ כּותָּ ם מֵ אֵ ין
בּורה :
כָּמוָך .מֵ אֵ ין כָּמוָך ה' גָדול אַ תָ ה וְ גָדול ִּש ְמָך בִ גְּ ָּ
בּורה תָּ עז י ְָּּדָך תָּ רּום יְּ ִמינֶָך :
לְ ָך זְּרועַ עִ ם גְּ ָּ
לְ ָך יום אַ ף לְּ ָך לָּיְּ לָּה אַ תָּ ה הֲכִ ינותָּ מָּ אור וָּׁשָּ מֶ ׁש :
אֲׁשֶ ר בְּ יָּדו מֶ חְּ קְּ ֵרי אָּ ֶרץ וְּ תועֲפות הָּ ִרים לו :
ִמי יְּ מַ לֵל גְּ בּורות ה' י ְַּׁש ִמיעַ כָּל ְּתהִ לָּתו :
בּורה וְּ הַ ִתפְּ אֶ ֶרת וְּ הַ נֵצַ ח וְּ הַ הוד כִ י כל בַ שָּ מַ יִ ם ּובָּ אָּ ֶרץ :
לְ ָך ה' הַ גְּ ֻדלָּה וְּ הַ גְּ ָּ
לְ ָך ה' הַ מַ ְּמ ָּלכָּה וְּ הַ ִמ ְּתנַשֵ א לְּ כל לְּ ראׁש :

ּומלאָּ ּה אַ תָּ ה יְּ סַ ְּדתָּ ם :
לְ ָך ׁשָּ מַ ִים אַ ף לְּ ָך אָּ ֶרץ תֵ בֵ ל ְּ
ָּחרף אַ תָּ ה יְּ צַ ְּרתָּ ם :
אַ תָ ה הִ צַ בְּ תָּ כָּל גְּ בּולות אָּ ֶרץ קַ יִץ ו ֶ
אַ תָ ה ִרצַ צְּ תָּ ָּראׁשֵ י לִ וְּ יָּתָּ ן ִת ְּתנֶנּו מַ ֲאכָּל לְּ עַ ם לְּ צִ יִ ים :
אַ תָ ה בָּ קַ עְּ תָּ מַ עְּ יָּן ָּונָּחַ ל אַ תָּ ה הובַ ְּׁשתָּ ַנהֲרות אֵ יתָּ ן :
פור ְּרתָּ בְּ ָּעזְָּך יָּם ִׁשבַ ְּרתָּ ָּראׁשֵ י תַ נִ ינִ ים עַל הַ מָּ יִ ם :
אַ תָ ה ַ
אַ תָ ה מוׁשֵ ל בְּ גֵאּות הַ יָּם בְּ שוא ַגלָּיו אַ תָּ ה ְּתׁשַ ְּבחֵ ם :
ּומ ֻהלָּל ְּמאד בְּ עִ יר אֱלהֵ ינּו הַ ר קָּ ְּדׁשו .ה' צְּ בָּ אות אֱלהֵ י יִ ְּש ָּראֵ ל יׁשֵ ב
גָּדול ה' ְּ
נורא עַל כָּל
דוׁשים ַרבָּ ה וְּ ָּ
הַ כְּ רֻ בִ ים אַ תָּ ה הּוא הָּ אֱלהִ ים לְּ בַ דֶ ָך .אֵ ל ַנע ֲָּרץ ְּבסוד קְּ ִ
דוׁשים .לְּ כּו נְּ ַרנְּ נָּה לה' נ ִָּריעָּה
ְּסבִ יבָּ יו .וְּ יודּו ׁשָּ מַ יִ ם פִ לְּ אֲָך ה' אַ ף ֱאמּונ ְָּּתָך ִבקְּ הַ ל קְּ ִ
ּומ ְּׁשפָּט ְּמכון כִ ְּסאֶ ָך
לְּ צּור יִ ְּׁשעֵנּו .נְּ קַ ְּדמָּ ה ָּפנָּיו בְּ תודָּ ה ִבז ְִּמרות נ ִָּרי ַע לו .צֶ דֶ ק ִ
ֱלהים נְּ הַ לְֵך ְּב ָּרגֶׁש.
חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת יְּ קַ ְּדמּו ָּפנֶיָך .אֲׁשֶ ר י ְַּחדָּ ו נ ְַּמ ִתיק סוד ְּבבֵ ית א ִ
אֲׁשֶ ר לו הַ יָּם וְּ הּוא עָּשָּ הּו וְּ יַבֶ ׁשֶ ת יָּדָּ יו יָּצָּ רּו .אֲׁשֶ ר ְּביָּדו ֶנפֶׁש כָּל חָּ י וְּ רּוחַ כָּל
בְּ שַ ר ִאיׁש.
הַ נְּ ׁשָּ מָּ ה לְָּך וְּ הַ גּוף ָּפ ֳעלְָּך .חּוסָּ ה עַל עֲמָּ לְָּך :
הַ נְּ ׁשָּ מָּ ה לְָּך .וְּ הַ גּוף ׁשֶ לְָּך .ה' עֲשֵ ה לְּ מַ עַן ְשמֶ ָך :
אָּ תָּ אנּו עַל ִּש ְמָך ה' עֲשֵ ה לְּ מַ עַן ְשמֶ ָך :
בַ עֲבּור כְּ בוד ִּש ְמָך .כִ י אֵ ל חַ נּון וְּ ַרחּום ְשמֶ ָך :
לְּ מַ עַן ִּש ְמָך ה' וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו כִ י ַרב הּוא :
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא ְּבׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך :
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ ָּלח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ

Chazan, then Congregation
דַ ְּרכְּ ָך אֱלהֵ ינּו לְּ הַ אֲ ִריְך אַ פֶָך .ל ָָּּרעִ ים וְּ לַטובִ ים וְּ הִ יא ְּתהִ לָּתֶ ָך:
לְּ מַ עַנְּ ָך אֱלהֵ ינּו עֲשֵ ה וְּ לא לָּנּוְּ .ראֵ ה ע ֲִמידָּ תֵ נּו דַ לִ ים וְּ ֵרקִ ים:
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ

Responsively

ּבקרַ.וְ י ֵָראֶ ה רִִּנּונֵנּו.עַ דַעָ ֶרב :
נּוַמ ֶ
יַעֲ לֶה תַַחֲ נּונֵנּוַמֵ עֶ ֶרב .וְ יָבוא שַַוְ עָ ֵת ִ
ּבקרַ.וְ י ֵָראֶ ה פִַ ְדיונֵנּו.עַ דַעָ ֶרב :
נּוַמ ֶ
יַעֲ לֶה קולֵנּוַמֵ עֶ ֶרבַ.וְ יָבוא צִַ ְד ָק ֵת ִ
ּבקרַ.וְ י ֵָראֶ ה ַַנאֲ ָק ֵתנּו.עַ דַעָ ֶרב :
נּוַמ ֶ
יַעֲ לֶה עִַּנּויֵנּוַמֵ עֶ ֶרבַ.וְ יָבוא סְִלִַיחָ ֵת ִ
ּבקרַ.וְ י ֵָראֶ ה כיפורנּו.עַ דַעָ ֶרב :
נוַמ ֶ
יַעֲ לֶה מְִנּוסֵ נּוַמֵ עֶ ֶרבַ.וְ יָבוא לְַמַ עֲ ִ
ּבקרַ.וְ י ֵָראֶ ה חִַּנּונֵנּו.עַ דַעָ ֶרב :
נּוַמ ֶ
יַעֲ לֶה ִַי ְשעֵ נּוַמֵ עֶ ֶרבַ.וְ יָבוא טִָהֳ ֵר ִ
ּבקרַ.וְ י ֵָראֶ ה הַַ ְד ָר ֵתנּו.עַ דַעָ ֶרב :
נּוַמ ֶ
יַעֲ לֶה זִִכְ רונֵנּוַמֵ עֶ ֶרבַ.וְ יָבוא וִַעּודֵ ִ
ּבקרַ.וְ י ֵָראֶ ה ּבַַ ָק ָש ֵתנּו.עַ דַעָ ֶרב :
ֵנּוַמ ֶ
יַעֲ לֶה דַָפְ ֵקנּוַמֵ עֶ ֶרבַ.וְ יָבוא גִִיל ִ

ּבקרַ.וְ י ֵָראֶ ה אֵַלֵינּו.עַ דַעָ ֶרב :
ֶיָךַמ ֶ
יַעֲ לֶה אֶַנְ ָק ֵתנּוַמֵ עֶ ֶרבַ.וְ יָבוא אֵַל ִ
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא ְּבׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ ָּלח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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תַ ֲעלֶה ֲארּוכָּה לְּ ָּעלֶה נִ דָּ ף .
ִתנָּחֵ ם עַל ָּע ָּפר וָּאֵ פֶר :
תַ ְּׁשלִ יְך חֲטָּ אֵ ינּו וְּ תָּ חן בְּ מַ עֲשֶ יָך .
תֵ ֶרא כִ י אֵ ין ִאיׁש עֲשֵ ה עִ מָּ נּו צְּ דָּ קָּ ה:
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.ו ְּזכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :

ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ ָּכל ְּ
Continue “Ha-azina,” bottom of page 110.
Slichot for Shacharit of Yom Kippur
Chazan continues his repetition:
הוׁשיעֵנּו בו לְּ חַ יִ ים טובִ ים:
זָּכְּ ֵרנּו ה' אֱ לקֵינּו בו לְּ טובָּ הּ .ופָּקְּ דֵ נּו בו לִ בְּ ָּרכָּה .וְּ ִ
הוׁשיעֵנּו כִ י אֵ לֶיָך ֵעינֵינּו .כִ י קֵל
ּובִ ְּדבַ ר יְּ ׁשּועָּה וְּ ַרח ֲִמים חּוס וְּ חָּ נֵנּו .וְּ ַרחֵ ם עָּ לֵינּו וְּ ִ
מֶ לְֶך חַ נּון וְּ ַרחּום אָּ תָּ ה:
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 1אֲ דַ בְּ ָּרה תַ חֲנּונִ ים כְּ ָּרׁש וְּ אֶ בְּ כֶה .בְּ עִ נּוי נֶפֶׁש קְּ הָּ לִ י אֲ בַ כֶה .
כִ י נִ קַ ף כַבַ ְּרזֶל ִסבְּ כֵי .בָּ כּו הָּ עָּ ם הַ ְּרבֵ ה בֶ כֶה :
רורים הִ ְּרוַנִ י .
ּומ ִ
בֶ כֶה הִ ְּשבִ יעַנִ י כְּ גָּדַ ע קַ ְּרנִ יַ .ל ֲענָּה וָּראׁש ְּ
קּומי רנִ יָּ .יגַעְּ ִתי בְּ קָּ ְּר ִאי נִ חַ ר גְּ רונִ י.
ה ְֻּדמַ ְּמ ִתי וְּ נ ְַּמ ִתי ִ
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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 2גְּ רונִ י הָּ נְּ ׁשַ ת קְּ רא אֲ רּוכָּה .קַ ּוֵה נַחַ ת וְּ הִ נֵה פְּ רּוכָּה .
נֻדַ ְּד ִתי כְּ צִ פור וְּ דַ ְּרכִ י נִ ְּס ָּרכָּהִ .מפְּ נֵי קֶ ׁשֶ ת ְּדרּוכָּה :
ְּדרּוכָּה לְּ ׁשון מַ קְּ נִ יאַ י ְּּורחָּ בָּ הְּ .מצָּ ֶרבֶ ת פָּנִ ים ַכחֲׁשַ ׁש לֶהָּ בָּ ה .
ּוסחִ יבָּ ה .וְּ לִ הַ ט אותָּ ם הַ יום הַ בָּ א.
נ ְַּתקֵ ם ִממַ צָּ בָּ ם בְּ הַ ְּׁשלְֵך ְּ

אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר ָּורּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא ְּבׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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 3הַ בָּ א כְּ אַ ְּריֵה בְּ מַ א ֲָּרב לִ ְּדגר .וְּ הַ יוצֵ א צודֶ ה ִת ִתי לְּ מָּ גור .
כָּל ָּרעָּתָּ ם לְּ ָּפנֶיָך תֶ ֱאגר .וְּ הָּ ֵרק חֲנִ ית ּו ְּסגר :
ּו ְּסגר מוצָּ אָּ ם ּומובָּ אָּ ם וְּ ָּיהֳמָּ מּו .בַ לַע ַפלַג לְּ ׁשונָּם וְּ יֻזְּמָּ מּו .
הֲרס ִׁשנֵימו בְּ פִ ימו וְּ י ְֻּדמָּ מּו .לָּקַ חַ ת נַפְּ ִׁשי ָּזמָּ מּו.
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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ָּ 4ז ְּממּו לָּרּוץ בְּ צַ ּוָּאר אֵ לֶיָך .נועֲצּו לִ כְּ רת בְּ ִרית עָּ לֶיָך .
הִ ִדיחּו ִמ ְּמעונְּ ָך צִ בְּ אות ֲח ָּילֶיָך .עָּ לֶיָך ַיעֲזב חֵ ילֶָך :
חֵ ילְּ ָך ִמ ְּתחַ בֵ א ִמפַ חַ ד קָּ טָּ בְּ ָך .בְּ ָך יָּרּוץ לְּ הִ ְּשתַ גֵב בְּ הַ ח ֲִטיבְּ ָך .
יטיבְּ ָך .מָּ ה ַרב טּובְּ ָך.
בְּ ׁשַ עַן וַאֲהֵ בְּ ָך וְּ הִ ְּרבְּ ָך וְּ הֵ ִ
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
ַיִ
ַיִ
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו ו קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם ו קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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 5טּובְּ ָך יאבֶ ה ְּׁשאָּ ר יָּׁשּובִ .מ ְּתנַפֵל בְּ הִ מָּ צַ אֲָך אֵ לֶיָך לָּׁשּוב .
בּוׁשים וָּׁשּובִ .מי יודֵ עַ ָּיׁשּוב .
קוחַ ִדבְּ ֵרי כְּ ִ
ָּיׁשּוב חֲרונְּ ָך וְּ אַ ל ְּת ַכלֵנּו .כִ י ׁשָּ נֵינּו כְּ הֶ גֶה כִ לִ ינּו .
בְּ דֶ ֶרְך זו ֵנלְֵך לְּ הַ ְּשכִ ילֵנּו .הֵ ן הַ בֶ ט נָּא עַ ְּמָך ֻכלָּנּו.
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם ַויִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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ֻ 6כלָּנּו יַחַ ד נְּ חַ לֶה ָּפנָּיוַ .נזְּכִ יר בְּ ִרית יִ קְּ ַרת פְּ נִ ינָּיו .
בְּ צֶ דֶ ק ַלחֲזותֵ נּו אור ָּפנָּיו .יְּ קִ ימֵ נּו וְּ נִ ְּחיֶה לְּ ָּפנָּיו :
ּובקּומו .
לְּ ָּפנָּיו ְּמצַ פְּ צֵ ף מֵ ָּעפָּר ַלהֲקִ ימוַ .עם ְּמ ַיחֲדו ְּבׁשָּ כְּ בו ְּ
נֶצַ ח ְּמחַ כִ ים לְּ יום קּומו .בָּ רּוְך כְּ בוד ה ' ִמ ְּמקומו.
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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פּוׁשי .
פּוׁשי .לִ פְּ אֵ ר י ִָּמיר אֵ פֶר כְּ ִ
ִ 7מ ְּמקומו יִ צֶ ף כַחַ ׁש ִר ְּט ִ
יׁשי .כִ י שָּ ְּבעָּה ְּב ָּרעות ַנפְּ ִׁשי :
מֵ עצֶ ב עֲבודָּ ה קָּ ׁשָּ ה לְּ הַ נְּ פִ ִ
ַנפְּ ִׁשי ִת ְּׁשתוחָּ ח לְּ ִׁשמּום ְּמ ִסלָּהִ .דדּוי סָּ ְך לְּ נָּוְּ ָך ְּסלּולָּה .
מַ ְּׁש ִמי ַע ׁשָּ לום ִמשּוב לְּ כִ ְּסלָּה .יְּכונְּ ֶנהָּ עַד עולָּם סֶ לָּה.
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּר ָּעתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :

ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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Chazan continues his repetition:
הוׁשיעֵנּו בו לְּ חַ יִ ים טובִ ים:
זָּכְּ ֵרנּו ה' אֱ לקֵינּו בו לְּ טובָּ הּ .ופָּקְּ דֵ נּו בו לִ בְּ ָּרכָּה .וְּ ִ
הוׁשיעֵנּו כִ י אֵ לֶיָך ֵעינֵינּו .כִ י קֵל
ּובִ ְּדבַ ר יְּ ׁשּועָּה וְּ ַרח ֲִמים חּוס וְּ חָּ נֵנּו .וְּ ַרחֵ ם עָּ לֵינּו וְּ ִ
מֶ לְֶך חַ נּון וְּ ַרחּום אָּ תָּ ה:
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פוריָּה .
 1אֵ ל נָּאְּ .רפָּא נָּא תַ חֲלּואֵ י גֶפֶן ִ
ֲפּורה וְּ אֻ ְּמלַל פִ ְּריָּּה .
בוׁשָּ ה ַוח ָּ
ּוממַ כָּה טְּ ִריָּה .
גְּ אָּ ֶלנָּה ִמשַ חַ ת ִ
מוריָּה.
ֲענֵנּו כְּ ׁשֶ עָּנִ יתָּ לְּ אַ בְּ ָּרהָּ ם אָּ בִ ינּו בְּ הַ ר הַ ִ
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ ָּכתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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ִ 2דגְּ לֵי עָּ ם פְּ דּויֵי בִ זְּרועַ חָּ שּוף .
הַ צֵ ל ִמ ֶנגֶף וְּ אַ ל יִ הְּ יּו לְּ ִׁשסּוף .
וְּ תַ ֲענֶה קְּ ִריאָּ תֵ נּו לְּ מַ עֲשֵ ה יָּדֶ יָך ִתכְּ סף .
ֲענֵנּו כְּ ׁשֶ עָּנִ יתָּ לַאֲ בותֵ ינּו עַל יַם סּוף.

All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
Congregation, then Chazan
ְּ 3זכּות צּור חֻצַ ב הַ יום לָּנּו ְּתגַל .
חָּ ְּשכֵנּו מֵ אֶ נֶף ּונְּ חֵ נּו בְּ יׁשֶ ר מַ עְּ גָּל .
תור ְּתָך ֵעינֵינּו גַל .
טַ הֵ ר ט ְֻּמאָּ תֵ נּו וְּ לִ ְּמאור ָּ
ֲענֵנּו כְּ ׁשֶ עָּנִ יתָּ לִ יהוׁשֻ עַ בַ גִ לְּ גָּל.
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּת ַנהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲא ָּלפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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ָּ 4יּה ְּראֵ ה דֶ ׁשֶ ן עָּקּוד וְּ הַ צְּ מַ ח לָּנּו ְּתרּופָּה .
ַכלֵה ׁשד וָּׁשֶ בֶ ר סַ עַ ר וְּ סּופָּה .
ַל ְּמדֵ נּו וְּ חַ כְּ מֵ נּו ִא ְּמ ָּר ְּתָך הַ צְּ רּופָּה .
ֲענֵנּו כְּ ׁשֶ עָּנִ יתָּ לִ ְּׁשמּואֵ ל בַ ִמצְּ פָּה.
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
ַיִ
ַיִ
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו ו קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם ו קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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ֻ 5מ ְּתמָּ ם מֵ ֶרחֶ ם ׁשָּ ָּרׁשָּ יו אַ ל תַ קְּ מֵ ל .
ַנקֵ נּו ִמכֶתֶ ם וָּׁשֶ מֶ ץ וְּ לא נֵאָּ מֵ ל .
ְּסעָּ דֵ נּו וְּ נִ ּוָּׁשֵ עָּה וְּ אָּ ְּרחות חֲסָּ דֶ יָך נִ גָּמֵ ל .
ֲענֵנּו כְּ ׁשֶ עָּנִ יתָּ לְּ אֵ לִ יָּהּו בְּ הַ ר הַ כ ְַּרמֶ ל.
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
Congregation, then Chazan:

ּומׁשּוגָּה .
 6כ ע ְּודדֵ נּו בְּ צֶ דֶ ק מָּ ׁשּוי ִממַ יִ ם וְּ ַכפֵר זָּדון ְּ
פְּ דֵ נּו ִמ ְּמהּומַ ת מָּ וֶת וְּ אָּ חור בַ ל נִ סוגָּה .
צַ ּוֵה יְּ ׁשּועָּתֵ נּו ּובַ עֲונותֵ ינּו אַ ל נִ ְּתמוגְּ גָּה .
ֲענֵנּו כְּ ׁשֶ עָּנִ יתָּ לְּ יו ָּנה ִב ְּמעֵ י הַ דָּ גָּה .
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּר ָּעתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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 7קְּ דֻשַ ת ִאיׁש ח ֲִסידֶ ָך זְּכר לִ יפַת ַפעֲמַ יִ ם .
עורר כִ י לֻקִ ינּו בְּ כִ פְּ ַל ִים .
ַרחֲמֶ יָך ְּת ֵ
ׁשּובֵ נּו תקֶ ף לְּ יִ ְּראָּ תֶ ָך וְּ לא נֵחָּ שֵ ף ׁשּולַיִ ם .
ֲענֵנּו כְּ ׁשֶ עָּנִ יתָּ לְּ דָּ וִ ד וְּ לִ ְּׁשלמה ְּבנו ִבירּוׁשָּ לָּיִ ם.
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא ְּבׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :

ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
Continue With Zechor, p. 676, then Zechor Lanu page 680
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The Avodah Ends (574):
אַ ְּׁש ֵרי עַ יִ ן ָּראֲתָּ ה ׁשָּ נִ י הַ ְּמלֻבָּ ןִ .מ ְּשעִ יר הַ קָּ ְּרבָּ ן.
הֲלא לְּ ִמ ְּׁשמַ ע אזֶן דָּ ֲאבָּ ה נַפְּ ׁשֵ נּו :
אַ ְּׁש ֵרי עַ יִ ן ָּראֲתָּ ה ְּת ִמ ִידים קְּ ֵרבִ ים .בְּ ׁשַ עַ ר בַ ת ַרבִ ים .
הֲלא לְּ ִמ ְּׁשמַ ע אזֶן דָּ ֲאבָּ ה נַפְּ ׁשֵ נּו :
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אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו
 1אֲ בָּ ל עֲונות אֲ בותֵ ינּו הֶ ח ֱִריבּו ָּנוֶה .וְּ חַ טאתֵ ינּו הֶ אֱ ִריכּו קִ צו .אֲבָּ ל זִכְּ רון ְּדבָּ ִרים
ְּתהֵ א ְּסלִ יחָּ תֵ נּו .וְּ עִ נּוי נַפְּ ׁשֵ נּו ְּתהֵ א כַפָּ ָּרתֵ נּו .עַל כֵן בְּ ַרחֲמֶ יָך הָּ ַרבִ ים נָּתַ תָּ לָּנּו אֶ ת
יום צום הַ כִ פ ִֻרים הַ זֶה .וְּ אֶ ת יום ְּמחִ ילַת הֶ עָּ ון הַ זֶה .לִ ְּסלִ יחַ ת עָּון ּולְּ ַכפ ַָּרת פָּׁשַ ע.
יום אָּ סּור בַ אֲכִ ילָּה .יום אָּ סּור בִ ְּׁש ִתיָּה .יום אָּ סּור בִ ְּרחִ יצָּ ה .יום אָּ סּור בְּ ִסיכָּה .
יום אָּ סּור בְּ תַ ְּׁש ִמיׁש הַ ִמטָּ ה .יום אָּ סּור בִ נְּ עִ ילַת הַ סַ נְּ דָּ ל .יום ִשימַ ת אַ הֲבָּ ה וְּ ֵרעּות.
יום ֲעזִיבַ ת קִ נְּ אָּ ה וְּ תַ חֲרּות .יום ׁשֶ ִת ְּמחל לְּ כָּל עֲונותֵ ינּוּ .ובָּ עֵת ּובָּ עונָּה הַ זאת גָּלּוי
וְּ יָּדּועַ לְּ פָּ נֶיָך וְּ לִ פְּ נֵי כִ סֵ א כְּ בודֶ ָךׁ .שֶ אֵ ין לָּנּו לא ְּמנַהֵ ל ַכי ִָּמים הָּ ִראׁשונִ ים .לא כהֵ ן
גָּדול לְּ הַ קְּ ִריב קָּ ְּרבָּ ן .וְּ לא ִמזְּבֵ חַ לְּ הַ ֲעלות עָּ לָּיו כָּלִ יל:
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :

ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י ֲאבותֵ ינּו
ּ 2ומֵ רב עֲונֵינּו אֵ ין לָּנּו לא ִא ִשים וְּ לא אָּ ׁשָּ ם .לא בַ ִדים וְּ לא ְּבלּולות .לא ג ָּורל
וְּ לא ַג ֲחלֵי אֵ ׁש .לא ְּדבִ יר וְּ לא דַ קָּ ה .לא הֵ יכָּל וְּ לא הַ ָּזיָּה .לא וִ דּוי וְּ לא פַ ר חַ טָּ את.
לא ֶזבַ ח וְּ לא ְּז ִריקָּ ה .לא חַ טָּ את וְּ לא ֲחל ִָּבים .לא ְּט ִבילָּה וְּ לא טָּ ה ֳָּרה .לא יְּ רּוׁשָּ לָּיִ ם
וְּ לא ַיעַר הַ לְּ בָּ נון .לא כִ יור וְּ לא ַכנו .לא לְּ בונָּה וְּ לא ֶלחֶ ם הַ פָּ נִ ים .לא ִמזְּבֵ חַ וְּ לא
ִמנְּ חָּ ה .לא נִ יחוחַ וְּ לא נְּ סָּ כִ ים .לא סלֶת וְּ לא סַ ִמים .לא ֵע ֶרְך וְּ לא עולָּה .לא פָּ רכֶת
טרת וְּ לא קָּ ְּרבָּ ן .לא רקַ ח וְּ לא ֵריחַ
וְּ לא ַכפ ֶרת .לא צִ יון וְּ לא צִ יץ הַ זָּהָּ ב .לא קְּ ֶ
נִ יחוחַ  .לא ׁשַ י וְּ לא ְּׁשל ִָּמים .לא תודָּ ה וְּ לא ְּת ִמ ִידים:
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא ְּבׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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ּ 3ומֵ עֵת חָּ סַ ְּרנּו כָּל אֵ לֶה :תָּ כְּ פּו ָּעלֵינּו צָּ רות ְּ .תלָּאות ָּע ְּברּו ראׁשֵ נּוִׁ .שחַ ְּרנּו
יְּ ׁשּועָּה וָּאָּ יִ ן ׁ.שָּ לום וְּ הִ נֵה קְּ פָּדָּ הַ :רבּו הַ קָּ ִמים ָּעלֵינּו ָּ .רמּו וְּ גַם ָּנ ְּשאּו ראׁש :קַ צְּ נּו
בְּ על עַלִ יזִים .קָּ ׁשֶ ה ָּעלֵינּו ִסבְּ לָּם .צְּ ִבי אֶ ֶרץ חָּ נְּ פָּה ָּעלֵינּו .צָּ ְּמחָּ ה וְּ לא לִ ְּב ָּרכָּה.
ֵיתים ׁשַ ְּמנָּם ֲ .עשותָּ ם
ָּפנִ ינּו לְּ הַ ְּרבֵ ה וְּ הִ נֵה ְּמ ָּעט ַ .פח נֶפֶ ׁש בָּ א בַ אֲסָּ מֵ ינּוָּ :ע ְּׁשקּו ז ִ
וְּ לא מָּ לְּ אּו סֶ פֶקְּ :סמָּ דַ ר ִאם ַי ְּרבֶ ה כ ֶֶרם ְּ .סבָּ או לא י ְַּׁשפִ י ַע יֶקֶ בֶ :נאֶ ְּררּו ִאבֵ י שָּ דֶ ה .

ּומ ִמיץ ּומֵ הֵ ָּריון .לְּ ָּזנָּב וְּ לא
נִ לְּ קְּ חּו מַ ְּטעַ מֵ י אכֶלִ :מ ִמכְּ לְּ אות צאן עֲדָּ ִרים דָּ לְּ לּו ִ .מגֵז ִ
לְּ ראׁש הּוׁשַ ְּתנּו ַ .לעֲבט וְּ לא הָּ עֳבַ ט לָּנּו :כחֵ נּו ל ִָּריק ּובֶ הָּ לָּה ָּ .כלָּה ִמבְּ לִ י שָּ כָּרַ :יד
כָּל עָּ מָּ ל בְּ כִ ְּׁשרון ָּ .י ְּרדָּ ה וְּ אֵ ין ִמי ַי ֲחזִיקֻ :טלְּ טַ לְּ נּו ִמיָּם וְּ ַעד יָּם .טַ ְּר ָּפם וְּ לא מָּ צְּ אּו
סֶ פֶק (נ"א טַ ְּרפָּ ם לא סֻפַק לָּמוֲ .חׁשֵ כָּה לְּ עֵ ין ִמ ְּשתַ כֵר ֻ .חשַ ב ְּשכָּרו לְּ מַ ָּפח :זועֲמּו
מַ לְּ וֶה וְּ לוֶה ֶ .זה בָּ זֶה ׁשֻ לְּ חּו מֵ עַתָּ ה :וְּ נִ לְּ אּו יְּ דֵ י מַ ְּמצִ יאֵ י יָּד .וְּ ע ִָּׁשיר לא חונֵן ָּרׁש :הֵ ן
אֶ ֶרץ נִ ְּמכְּ ָּרה בְּ יַד ָּרעִ ים .הָּ מון בָּ ּה לא מָּ צְּ אּו ֶרוַחְּ :דבִ יר בֵ ית אֱלהֵ ינּו ׁשָּ מֵ ם.
ְּד ָּרכֵינּו מֵ אֲנּו לְּ הַ צְּ לִ יחַ  :גִ יל ָּנוֶה ׁשָּ בַ ת .גִ ילָּה לִ לְּ בָּ בֵ נּו מַ ה ַנעַל .בְּ אֵ ין אֲרֻ חַ ת אָּ ב
אורחַ בַ מָּ לון .אֵ יפה נִ ְּמצָּ א מָּ נוחַ :
תָּ ִמיד .בְּ כֵן בֶ טֶ ן בָּ נִ ים תֶ חְּ סָּ ר :אֲ דון בַ יִ ת כְּ ֵ
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אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
ַיִ
ַיִ
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו ו קְּ ָּרא :
עִ מו ׁשָּ ם ו קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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ּומשֶ חָּ ַרב בֵ ית ִמקְּ דָּ ׁשֵ נּו :תַ נות צָּ רות לא נּוכַל ׁ.שֶ בֶ ר בְּ כָּל יום ַו ֲאנָּחָּ הָּ :רבְּ תָּ ה
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בָּ נּו חַ לְּ חָּ לָּה .קֶ ֶרן י ְָּּרדָּ ה עַ ד עָּפָּ ר :צָּ ֵרי עַ יִ ן מָּ צְּ אּו יָּד .פו ֲעלֵי ׁשֶ קֶ ר חַ יִ ל עָּשּו :עושֵ י
צְּ דָּ קָּ ה לא נִ ְּראּו .שונְּ אֵ י בֶ צַ ע לא עָּ מָּ דּו :נִ ְּד ִמינּו כִ כְּ לִ י ֵריק ִ .מכל נִ ְּׁשאַ ְּרנּו עֲרֻ ִמים:
לא נָּבִ יא וְּ לא חָּ זון בָּ נּו .כְּ עִ וְּ ִרים נְּ גַשֵ ׁש וְּ ֵנלְֵך :יום יום נאמַ ר מַ ה בְּ סופֵנּו .טוב מָּ וֶת
מֵ חַ יִ ים אָּ מַ ְּרנּו :חַ יֵינּו ְּתלּויִ ם ִמ ֶנגֶד ָּ .ז ִרים לְּ ראׁש וַאֲ נַחְּ נּו לְּ ָּזנָּבּ :ומַ ה ַנעֲשֶ ה ַוחֲטָּ אֵ ינּו
ּוׁשפָּלִ ים .גְּ עּולִ ים ְּמאּוסִ ים ּובְּ זּו ִיים .בְּ נֵי ֵנכָּר
עָּ שּו .הֵ ן אָּ נּו כְּ לא הָּ יִ ינּו :דַ לִ ים נִ בְּ זִים ְּ
ּוׁשלַח יֶׁשַ ע לְּ ָּג ֳאלֵנּו:
מָּ ְּׁשלּו בָּ נּו .אָּ מַ ְּרנּו נִ גְּ ז ְַּרנּו אָּ בָּ ְּדנּו :אָּ דון הָּ קֵ ל ֻעלֵנּוְּ .
All, while standing

אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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 5אַ ל תַ עַש עִ מָּ נּו ָּכלָּה .תאחֵ ז י ְָּּדָך בַ ִמ ְּׁש ָּפט ְּ .בבוא תוכֵחָּ ה לְּ נֶגְּ דֶ ָך ְּׁ .שמֵ נּו ִמ ִספְּ ְּרָך
ׁשּורָך .קָּ ֵרב
אַ ל ִתמַ ח :גִ ְּׁש ְּתָך לַחְּ תם מּוסָּ ר ַ .רחֲמֶ יָך יְּ קַ ְּדמּו ָּרגְּ זֶָך  :דַ לּות מַ ע ֲִשים ְּב ֶ
צֶ דֶ ק מֵ אֵ לֶיָך :ה ֵורנּו מַ ה שֶ נִ צְּ עַק לְּ ָּפנֶיָך .צַ ּוֵה יְּ ׁשּועָּתֵ נּו ְּבמַ פְּ גִ י ַע :וְּ תָּ ִׁשיב ְּׁשבּות
אָּ ֳהלֵי תָּ ם .פְּ תָּ חָּ יו ְּראֵ ה כִ י ׁשָּ מֵ מּוְּ :זכר שַ ְּחתָּ לא ִתשָּ כַח ֵעדּות ִמפִ י ז ְַּרעו :חותַ ם
ְּתעּודָּ ה תַ ִתיר .ס ְּודָך ִשים בְּ לִ מּודָּ ּה :טַ בּור אַ גַן הַ סַ הַ ר ָּ .נא אַ ל י ְֶּחסַ ר הַ מָּ זֶג :יְּ דַ ע אֶ ת
כּודים א ֲִס ֵירי הַ ִתקְּ וָּה:
אֲׁשֶ ר יְּ דָּ עּוָך .מַ גֵר ַעם לא יְּ דָּ עּוָך :כִ י תָּ ִׁשיב לְּ ִבצָּ רון .לְּ ִ
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אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :

ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו:
 6הֵ ן אָּ נּו אַ תָּ ה :כְּ תועִ ים וְּ אֵ ין לְּ בַ קֵ ׁש .כִ ְּׁשבּויִ ים וְּ אֵ ין לְּ ׁשובֵ ב .כִ ְּר ֵעבִ ים וְּ אֵ ין
לְּ הַ אֲכִ יל .כִ קְּ נּויִ ים וְּ אֵ ין לִ קְּ נות :כִ צְּ מֵ ִאים וְּ אֵ ין לְּ הַ ְּׁשקות .כִ פְּ תָּ ִאים וְּ אֵ ין לְּ לַמֵ ד:
נּואים וְּ אֵ ין לֶאֱהב :כְּ ֶנהְּ דָּ פִ ים וְּ אֵ ין לְּ קָּ ֵרב .כִ ְּמנ ִֻדים וְּ אֵ ין
ַכ ֲעיֵפִ ים וְּ אֵ ין לְּ הָּ ִׁשיב .כִ ְּש ִ
תומים וְּ אֵ ין לָּהֶ ם אָּ ב.
לְּ הַ ִתיר :כִ לְּ קּוחִ ים וְּ אֵ ין אֲ דונִ ים .כִ כְּ פּופִ ים וְּ אֵ ין לִ זְּקף :כִ י ִ
ומים וְּ אֵ ין
כִ ְּטמֵ ִאים וְּ אֵ ין לְּ טַ הֵ רַ :כ ֲחסֵ ִרים וְּ אֵ ין לְּ מַ לאת .כִ ְּזנּוחִ ים וְּ אֵ ין לִ זְּכר :כְּ ה ִ
לָּהֶ ם ְּמנּוחָּ ה .כְּ דַ לִ ים וְּ אֵ ין לְּ חָּ נְּ נָּם :כְּ ֵג ִרים וְּ אֵ ין לְּ קַ בֵ ל .כִ בְּ זּויִ ים וְּ אֵ ין לְּ כַבֵ ד.
נּוסים וְּ אֵ ין מָּ נוס:
ַכאֲ בֵ לִ ים וְּ אֵ ין לְּ נַחֵ םַ .כאֲ ִ
All, while standing
אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות ַעמו .מַ עֲבִ יר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
עֶש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ לֶעָּ נָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ְּ
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִ ים נשֵ א עָּ ון וָּפֶ ׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲ דנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
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אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו :

ִ 7אם תָּ עִ ינּו לא תַ ְּתעֵ נּוִ .אם ׁשָּ גַגְּ נּו לא תַ ְּׁשלֵנּוִ .אם ָּרחַ קְּ נּו קָּ ֵרב נָּאִ .אם קָּ ַר ְּבנּו
לא ִת ְּרחָּ קִ :אם צָּ עַקְּ נּו לא תַ עְּ לִ יםִ .אם ָּפׁשַ עְּ נּו לא ִתפְּ ָּרעִ :אם ָּעוִ ינּו לא ִתטרִ .אם
סַ ְּרנּו לא תָּ סּורִ :אם ָּנקַ ְּמנּו לא ִתלְּ חָּ םִ .אם מָּ ִרינּו לא תַ ְּמ ֵרנּוִ .אם ַלצְּ נּו לא ִתלְּ חָּ ץ.
אטאֵ נּוִ .אם חָּ בַ לְּ נּו
ִאם כִ חַ ְּׁשנּו לא ְּת ַכלֶהִ .אם ָּי ַר ְּדנּו לא תַ ְּט ִביעִַ .אם תָּ עִ ינּו לא ְּתטַ ְּ
לא תַ חְּ בלִ .אם ַז ְּדנּו לא ִתזְּכרִ .אם וִ כ ְַּחנּו לא תוכִ יחַ ִ .אם ִה ְּרׁשַ עְּ נּו לא תֶ ְּהדףִ .אם
דָּ פַקְּ נּו לא ִת ְּדחֶ הִ .אם ָּגעַלְּ נּו לא ִתגְּ עַלִ .אם בָּ אנּו לא ִת ְּמאַ סִ .אם אָּ ׁשַ ְּמנּו לא
ְּתאַ בֵ ד:
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אֵ ל מֶ לְֶך יוׁשֵ ב עַל כִ סֵ א ַרח ֲִמים ִ .מ ְּתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות מוחֵ ל עֲונות עַ מו .מַ ע ֲִביר
ַפוׁשעִ ים .עושֶ ה צְּ דָּ קות עִ ם כָּל
ּוסלִ יחָּ ה ל ְּ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְּרבֶ ה ְּמחִ ילָּה לְּ חַ טָּ ִאים ְּ
הוריתָּ לָּנּו לומַ ר ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה ּ.וזְּכר לָּנּו הַ יום
בָּ שָּ ר וָּרּוחַ  .לא כְּ ָּרעָּתָּ ם ִתגְּ מל .אֵ ל ֵ
בְּ ִרית ְּׁשלׁש ע ְֶּש ֵרה .כְּ מו ׁשֶ הודַ עְּ תָּ ֶל ָּענָּו ִמקֶ דֶ ם .כְּ מו ׁשֶ כָּתּוב ַוי ֵֶרד ה' בֶ ָּענָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב
עִ מו ׁשָּ ם וַיִ קְּ ָּרא בְּ ׁשֵ ם ה ':
ַו ַיעֲבר ה' עַל פָּ נָּיו וַיִ קְּ ָּרא :
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפיִ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :
נצֵ ר חֶ סֶ ד ָּל ֲאלָּפִ ים נשֵ א עָּון ָּו ֶפׁשַ ע וְּ חַ טָּ אָּ ה וְּ נַקֵ ה :
וְּ סָּ לַחְּ תָּ ַלעֲונֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּונְּ חַ לְּ תָּ נּו :
ְּסלַח לָּנּו אָּ בִ ינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּנּו מַ לְּ כֵנּו כִ י פָּׁשָּ עְּ נּו :
קוראֶ יָך:
כִ י אַ תָּ ה אֲדנָּי טוב וְּ סַ לָּח וְּ ַרב חֶ סֶ ד לְּ כָּל ְּ
מַ ה נְּ דַ בֵ ר פְּ נֵי מֵ יׁשָּ ִרים דובֵ רּ .ומַ ה ַנ ֲענֶה לְּ ִממֶ נּו מַ ֲענֶהּ .ומַ ה נִ צְּ טַ ְּדקָּ ה פְּ נֵי לובֵ ׁש
צְּ דָּ קָּ ה .גְּ מָּ לָּנּו טובות וְּ ִׁשל ְַּמנּו ָּרעותּ .ומַ ה יֵׁש לָּנּו עוד צְּ דָּ קָּ ה וְּ לִ זְּעק עוד אֶ ל פְּ נֵי
הַ מֶ לְֶך:
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