
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 תאמצינו (page 622) 

asking that “ ביםהיום תכתבינו לחיים טו ” 

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: 

ר  שָּ ל בָּ ֶדיָך כָּ ה עָּ ִפלָּ   :ָיבאּוׁשֵמַע תְּ

ֶניָך ה ָיבוא פָּ ַתֲחות לְּ ִהׁשְּ ר לְּ שָּ ל בָּ  :'כָּ

ֶמָך ָיבואּו דּו ִלׁשְּ י ִויַכבְּ ֶניָך ֲאדנָּ פָּ ַתֲחוּו לְּ ִיׁשְּ   :וְּ

ֵני ה' עֵשנּו ּבאּו ה ִלפְּ כָּ רְּ ה ִנבְּ עָּ רָּ ִנכְּ ַתֲחֶוה וְּ   :ִנׁשְּ

יו ּבאּו ה ֲחֵצרתָּ תודָּ יו בְּ רָּ עָּ מו ׁשְּ כּו ׁשְּ רְּ ה הודּו לו בָּ ִהלָּ   :ִבתְּ

 

ֵבית ה' ַבֵלילות ִדים בְּ עמְּ ֵדי ה' הָּ ל ַעבְּ כּו ֶאת ה' כָּ רְּ כּו .  ִהֵנה בָּ רְּ ֵדֶכם קֶדׁש ּובָּ אּו יְּ שְּ

יו. 'ֶאת ה לָּ ַתֲחֶוה ַלֲהדם ַרגְּ יו ִנׁשְּ נותָּ כְּ ִמׁשְּ ה לְּ ַתֲחוּו .  נָּבואָּ ִהׁשְּ מּו ה' ֱאלֵהינּו וְּ רומְּ

דוׁש הּואַלֲהדם ַרגְּ  יו קָּ דוׁש ה' . לָּ ׁשו ִכי קָּ דְּ ַהר קָּ ַתֲחוּו לְּ ִהׁשְּ מּו ה' ֱאלֵהינּו וְּ רומְּ

ֶרץ. ֱאלֵהינּו אָּ ל הָּ יו כָּ נָּ ַרת קֶדׁש ִחילּו ִמפָּ ַהדְּ ַתֲחוּו לה' בְּ ָך .  ִהׁשְּ דְּ רב ַחסְּ נּו בְּ ַוֲאַנחְּ

ֶתָך אָּ ִירְּ ָך בְּ ׁשְּ דְּ ַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל קָּ נוֶדה נִ . נָּבוא ֵביֶתָך ִנׁשְּ ָך וְּ ׁשְּ דְּ ַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל קָּ ׁשְּ

ָך דְּ ֶמָך ַעל ַחסְּ ֶתָך ֶאת ׁשְּ רָּ ָך ִאמְּ ל ִׁשמְּ תָּ ַעל כָּ ַדלְּ ַעל ֲאִמֶתָך ִכי ִהגְּ  .וְּ

 

ִביבוֶתיָך ָך סְּ מוָך ֲחִסין יָּּה ֶוֱאמּונָּתְּ אות ִמי כָּ בָּ   :ה' ֱאלֵהי צְּ

ֵני אֵ  ֶמה לה' ִבבְּ   :ִליםִכי ִמי ַבַשַחק ַיֲערְך לה' ִידְּ

י ָגדול ַבֶדָך כִּ ה ֱאלִהים לְּ אות ַאתָּ לָּ עֵשה ִנפְּ ה וְּ   :ַאתָּ

י ָגדול ִקים ֲאִמֶתָך כִּ חָּ ַעד ׁשְּ ֶדָך וְּ ַמִים ַחסְּ   :ֵמַעל ׁשָּ

תו ֵאין ֵחֶקרָגדול ה'  ֻדלָּ ִלגְּ אד וְּ ל מְּ ֻהלָּ   :ּומְּ

י ָגדול ה'  ל ֱאלִהיםכִּ א הּוא ַעל כָּ אד נורָּ ל מְּ ֻהלָּ   :ּומְּ

י ֵאל  ל ֱאלִהיםָגדול ה' כִּ דול ַעל כָּ   :ּוֶמֶלְך גָּ

בּורֶתָך ִכגְּ ַמֲעֶשיָך וְּ ֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶשה כְּ אָּ ַמִים ּובָּ   :ֲאֶׁשר ִמי ֵאל ַבשָּ

ם ֵמֵאין  כּותָּ ל ַמלְּ כָּ ֵמי ַהגוִים ּובְּ ל ַחכְּ כָּ ה ִכי בְּ תָּ ָך יָּאָּ ֲאָך ֶמֶלְך ַהגוִים ִכי לְּ ִמי לא ִירָּ

מוָך מוָך. כָּ ְמָךה'  ֵמֵאין כָּ ה ָגדול ַאָתה ְוָגדול שִּ בּורָּ   :ִבגְּ

 

ִמיֶנָך ְלָך רּום יְּ ָך תָּ עז יָּדְּ ה תָּ בּורָּ רוַע ִעם גְּ   :זְּ

ֶמׁש ְלָך ׁשָּ אור וָּ ה ֲהִכינותָּ מָּ ה ַאתָּ לָּ יְּ ָך לָּ   :יום ַאף לְּ

ִרים לו תוֲעפות הָּ ֶרץ וְּ ֵרי אָּ קְּ יָּדו ֶמחְּ   :ֲאֶׁשר בְּ

ִמי בּורות ה' ַיׁשְּ ַמֵלל גְּ תוִמי יְּ ִהלָּ ל תְּ   :ַע כָּ

ֶרץ ְלָך אָּ ַמִים ּובָּ ַההוד ִכי כל ַבשָּ ַהֵנַצח וְּ ֶאֶרת וְּ ַהִתפְּ ה וְּ בּורָּ ַהגְּ ה וְּ ֻדלָּ   :ה' ַהגְּ

ראׁש ְלָך כל לְּ ַנֵשא לְּ ַהִמתְּ ה וְּ כָּ לָּ   :ה' ַהַממְּ

ם ְלָך תָּ ַסדְּ ה יְּ ּה ַאתָּ לאָּ ֶרץ ֵתֵבל ּומְּ ָך אָּ ַמִים ַאף לְּ   :ׁשָּ

תָּ  ַאָתה םִהַצבְּ תָּ ַצרְּ ה יְּ חֶרף ַאתָּ ֶרץ ַקִיץ וָּ בּולות אָּ ל גְּ   : כָּ

ִצִיים ַאָתה ַעם לְּ ל לְּ ֶננּו ַמֲאכָּ ן ִתתְּ יָּתָּ אֵׁשי ִלוְּ תָּ רָּ   :ִרַצצְּ

ן ַאָתה תָּ ַנֲהרות ֵאיתָּ ה הוַבׁשְּ נַָּחל ַאתָּ יָּן וָּ תָּ ַמעְּ ַקעְּ   :בָּ

אֵׁשי ַתִני ַאָתה תָּ רָּ ָך יָּם ִׁשַברְּ זְּ עָּ תָּ בְּ ִיםפוַררְּ   :ִנים ַעל ַהמָּ

ֵחם ַאָתה ַׁשבְּ ה תְּ יו ַאתָּ שוא ַגלָּ ֵגאּות ַהיָּם בְּ   :מוֵׁשל בְּ

 

ׁשו דְּ ִעיר ֱאלֵהינּו ַהר קָּ אד בְּ ל מְּ ֻהלָּ דול ה' ּומְּ ֵאל יֵׁשב . גָּ רָּ אות ֱאלֵהי ִישְּ בָּ ה' צְּ

ַבֶדָך ֱאלִהים לְּ ה הּוא הָּ ֻרִבים ַאתָּ דוִׁשים רַ . ַהכְּ סוד קְּ ץ בְּ ל ֵאל ַנֲערָּ א ַעל כָּ נורָּ ה וְּ בָּ

יו ִביבָּ דוִׁשים. סְּ ַהל קְּ ָך ִבקְּ ֲאָך ה' ַאף ֱאמּונָּתְּ ַמִים ִפלְּ יודּו ׁשָּ ה . וְּ ִריעָּ נָּה לה' נָּ ַרנְּ כּו נְּ לְּ

ֵענּו צּור ִיׁשְּ ִריַע לו. לְּ ִמרות נָּ ה ִבזְּ תודָּ יו בְּ נָּ ה פָּ מָּ ַקדְּ ֶאָך . נְּ כון ִכסְּ ט מְּ פָּ ֶצֶדק ּוִמׁשְּ

מּו ַקדְּ ֶניָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת יְּ ֶגׁש. פָּ רָּ ַהֵלְך בְּ ֵבית ֱאלִהים נְּ ִתיק סוד בְּ ו ַנמְּ דָּ  . ֲאֶׁשר ַיחְּ

רּו יו יָּצָּ ַיֶבֶׁשת יָּדָּ הּו וְּ שָּ הּוא עָּ ל . ֲאֶׁשר לו ַהיָּם וְּ רּוַח כָּ י וְּ ל חָּ יָּדו ֶנֶפׁש כָּ ֲאֶׁשר בְּ

ַשר ִאיׁש  .בְּ

 

לְָּך ה ַעל ֲעמָּ ְך. חּוסָּ ֳעלָּ ַהגּוף פָּ ְך וְּ ה לָּ מָּ ׁשָּ   :ַהנְּ

ַמַען  ְך. ה' ֲעֵשה לְּ ַהגּוף ֶׁשלָּ ְך. וְּ ה לָּ מָּ ׁשָּ   :ְשֶמָךַהנְּ

אנּו ַעל  תָּ ְמָךאָּ ַמַען  שִּ   :ְשֶמָךה' ֲעֵשה לְּ

בוד  ְמָךַבֲעבּור כְּ ַרחּום שִּ   :ְשֶמָך. ִכי ֵאל ַחנּון וְּ

ַמַען  ְמָךלְּ תָּ ַלֲעוֵננּו ִכי ַרב הּוא שִּ ַלחְּ סָּ   :ה' וְּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ נּו לוַמר ׁשְּ  בָּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ ֵרהוָּ נּו ַהיום  .לׁש ֶעשְּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַחנּון ֶאֶרְך ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ   :ַאַפִים וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ַסלָּ  ה ֲאדנָּי טוב וְּ ֶאיָךִכי ַאתָּ ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ   :ח וְּ

 



Chazan, then Congregation 

 

ֶתָך ִהלָּ ִהיא תְּ ַלטוִבים וְּ ִעים וְּ רָּ ַהֲאִריְך ַאֶפָך. לָּ ָך ֱאלֵהינּו לְּ כְּ  :ַדרְּ

 

ֵרִקים ֵתנּו ַדִלים וְּ ֵאה ֲעִמידָּ נּו. רְּ לא לָּ ָך ֱאלֵהינּו ֲעֵשה וְּ ַמַענְּ  :לְּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמיםֵאל ֶמֶלְך  מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

 

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ַרב ֶחסֶ  ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ ֶאיָךִכי ַאתָּ ל קורְּ כָּ  :ד לְּ

 

 

 

Responsively 

  :ִִּנּוֵננּו.ַעדַָעֶרבר ְוָעֵתנּוִַמּבֶקר.ְַוֵיָרֶאהשַַ ְוָיבוא .ֲחנּוֵננּוֵַמֶעֶרבתַַ ַיֲעֶלה

  :ְדיוֵננּו.ַעדַָעֶרבפִַ ְדָקֵתנּוִַמּבֶקר.ְַוֵיָרֶאהצִַ וֵלנּוֵַמֶעֶרב.ְַוָיבואק ַיֲעֶלה

 :ֲאָקֵתנּו.ַעדַָעֶרבנַַ יָחֵתנּוִַמּבֶקר.ְַוֵיָרֶאהְִלִַס ּנּוֵינּוֵַמֶעֶרב.ְַוָיבואעִַ ַיֲעֶלה

 

  :נּו.ַעדַָעֶרבכיפור ַמֲענוִַמּבֶקר.ְַוֵיָרֶאהלְַ ְִנּוֵסנּוֵַמֶעֶרב.ְַוָיבואמ ַיֲעֶלה

  :ּנּוֵננּו.ַעדַָעֶרבחִַ ֳִָהֵרנּוִַמּבֶקר.ְַוֵיָרֶאהט ְשֵענּוֵַמֶעֶרב.ְַוָיבואיִַ ַיֲעֶלה

  :ְדָרֵתנּו.ַעדַָעֶרבהַַ עּוֵדנּוִַמּבֶקר.ְַוֵיָרֶאהוִַ ְוָיבואְִִכרוֵננּוֵַמֶעֶרב.ַז ַיֲעֶלה

  :ָקָשֵתנּו.ַעדַָעֶרבּבַַ ִִיֵלנּוִַמּבֶקר.ְַוֵיָרֶאהג ְפֵקנּוֵַמֶעֶרב.ְַוָיבואדַָ ַיֲעֶלה

  :ֵלינּו.ַעדַָעֶרבאֵַ ֶליָךִַמּבֶקר.ְַוֵיָרֶאהאֵַ ְנָקֵתנּוֵַמֶעֶרב.ְַוָיבואאֶַ ַיֲעֶלה

 
All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ נּו לוַמר ׁשְּ  בָּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ ֵרהוָּ נּו ַהיום  .לׁש ֶעשְּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַחנּון ֶאֶרְך  ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ   :ַאַפִים וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

 

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ַסלָּ  ה ֲאדנָּי טוב וְּ ֶאיָךִכי ַאתָּ ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ  :ח וְּ

 

Chazan, then Congregation 

ףתַ  ֶלה ִנדָּ עָּ ה לְּ   .ֲעֶלה ֲארּוכָּ

ֵאֶפרתִ  ר וָּ פָּ   :נֵָּחם ַעל עָּ

ַמֲעֶשיָךתַ  חן בְּ תָּ ֵאינּו וְּ ִליְך ֲחטָּ   .ׁשְּ

התֵ  קָּ דָּ נּו צְּ  :ֶרא ִכי ֵאין ִאיׁש ֲעֵשה ִעמָּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמיםֵאל ֶמֶלְך יוׁשֵ  מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום ּוזְּ  .וָּ כר לָּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחסֶ  ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ד ֶוֱאֶמתה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

 



נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

כָּ  ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ ֶאיָךִכי ַאתָּ  :ל קורְּ

Continue “Ha-azina,” bottom of page 110. 

Slichot for Shacharit of Yom Kippur 

 

Chazan continues his repetition: 

ֵרנּו ה' ֱאל ַחִיים טוִביםקזָּכְּ הוִׁשיֵענּו בו לְּ ה. וְּ כָּ רָּ ֵדנּו בו ִלבְּ קְּ ה. ּופָּ טובָּ  :ֵינּו בו לְּ

ַרֲחִמים חּו ה וְּ ׁשּועָּ ַבר יְּ ֵלינּוּוִבדְּ ַרֵחם עָּ ֵננּו. וְּ חָּ הוִׁשיֵענּו ִכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִכי  ס וְּ ֵל קוְּ

ַרחּום ה ֶמֶלְך ַחנּון וְּ תָּ  :אָּ

Congregation, then Chazan 

ִלי ֲאַבֶכהאֲ  1 הָּ ִענּוי ֶנֶפׁש קְּ ֶכה. בְּ ֶאבְּ ׁש וְּ רָּ ה ַתֲחנּוִנים כְּ רָּ   .ַדבְּ

כּו ֵכי. בָּ ֶזל ִסבְּ ֵבהִכי ִנַקף ַכַברְּ ם ַהרְּ עָּ   :ֶכהבֶ   הָּ

ַוִניבֶ  רוִרים ִהרְּ ִני. ַלֲענָּה וָּראׁש ּומְּ ַדע ַקרְּ גָּ ִביַעִני כְּ   .ֶכה ִהשְּ

ִאי ִנַחר רְּ קָּ ִתי בְּ ִתי קּוִמי רִני. יַָּגעְּ ַנמְּ ִתי וְּ ַממְּ  .רוִניגְּ  ֻהדְּ
 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחסִ  .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ידּותִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

ֵרה. לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ נָּו בְּ תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ַיֵצב  כְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ִפים נֵשא  ֲאלָּ ַנֵקהנֵצר ֶחֶסד לָּ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ   :עָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Congregation, then Chazan 

הגְּ   2 רּוכָּ ִהֵנה פְּ ה. ַקֵּוה ַנַחת וְּ רא ֲארּוכָּ ַׁשת קְּ נְּ   .רוִני הָּ

ֵני ֶקֶׁשת ה. ִמפְּ כָּ רָּ ִכי ִנסְּ ַדרְּ ִצפור וְּ ִתי כְּ הדְּ  נַֻדדְּ   :רּוכָּ

הדְּ  בָּ ִנים ַכֲחַׁשׁש ֶלהָּ ֶרֶבת פָּ צָּ ה. מְּ בָּ חָּ ִניַאי ּורְּ ׁשון ַמקְּ ה לְּ   .רּוכָּ

ֵלְך ּוסְּ  ַהׁשְּ ם בְּ בָּ ֵקם ִמַמצָּ אַנתְּ ם ַהיום ַהבָּ ִלַהט אותָּ ה. וְּ  .ִחיבָּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרהוָּ  בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ נּו ַהיום  .רּוַח. לא כְּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א ַוַיֲעבר ה' ַעל   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ
 

נּו מַ  ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ נּוסְּ עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ   :לְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Congregation, then Chazan 

גורהַ  3 מָּ ַהיוֵצא צוֶדה ִתִתי לְּ גר. וְּ ב ִלדְּ ַמֲארָּ ֵיה בְּ ַארְּ א כְּ   .בָּ

ֵרק ֲחִנית הָּ ֶניָך ֶתֱאגר. וְּ פָּ ם לְּ תָּ עָּ ל רָּ גרּו כָּ   :סְּ

גר מוּו מּוסְּ מָּ יֻזְּ ׁשונָּם וְּ מּו. ַבַלע ַפַלג לְּ יֳָּהמָּ ם וְּ אָּ ם ּומובָּ אָּ   .צָּ

ִׁשי ַקַחת ַנפְּ מּו. לָּ מָּ יֻדְּ ִפימו וְּ מּוזָּ  ֲהרס ִׁשֵנימו בְּ  .מָּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

הִראׁשון ִראׁש ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ מו ׁשֶ  בְּ ַיֵצב ִמֶקֶדם. כְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ כָּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

תָּ  ַלחְּ סָּ נּווְּ תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ   :ַלֲעוֵננּו ּולְּ

 

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Congregation, then Chazan 



ַצּוָּאר ֵאֶליָך. נוֲעצּו לִ זָּ  4 רּוץ בְּ מּו לָּ ֶליָךמְּ ִרית עָּ רת בְּ   .כְּ

ֶליָך ַיֲעזב אות ֲחיֶָּליָך. עָּ ָך ִצבְּ עונְּ   :יֶלָךחֵ  ִהִדיחּו ִממְּ

ָךחֵ  ַהֲחִטיבְּ ַתֵגב בְּ ִהשְּ ָך יָּרּוץ לְּ ָך. בְּ בְּ טָּ ַחֵבא ִמַפַחד קָּ ָך ִמתְּ   .ילְּ

ה ַרב ָך. מָּ ֵהיִטיבְּ ָך וְּ בְּ ִהרְּ ָך וְּ ַׁשַען ַוֲאֵהבְּ ָךט בְּ  .ּובְּ

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ל בָּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ ֵרהוָּ נּו ַהיום  .ׁש ֶעשְּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַחנּון ֶאֶרְך אַ  ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ   :ַפִים וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ח ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ ֶאיָך ִכי ַאתָּ ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ  :וְּ
 

Congregation, then Chazan 

ַצֲאָך ֵאֶליָך לָּׁשּובט 5 ִהמָּ ַנֵפל בְּ ר יָּׁשּוב. ִמתְּ אָּ ָך יאֶבה ׁשְּ   .ּובְּ

בּוִׁשים וָּׁשּוב. ִמי יוֵדעַ  ֵרי כְּ   .ׁשּוביָּ  קוַח ִדבְּ

ֶהֶגה ִכִלינּויָּ  ֵנינּו כְּ ַכֵלנּו. ִכי ׁשָּ ַאל תְּ ָך וְּ   .ׁשּוב ֲחרונְּ

ָך ִכיֵלנּו. ֵהן ַהֶבט נָּא ַעמְּ ַהשְּ ֶדֶרְך זו ֵנֵלְך לְּ נּוכֻ  בְּ  .לָּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ עִ  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ ל לְּ קות ִעם כָּ דָּ ים. עוֶשה צְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ם וַ  ִעמו ֵׁשם הׁשָּ א בְּ רָּ א   :'ִיקְּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו ַלח לָּ נּוסְּ עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ   : אָּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

Congregation, then Chazan:  

יוכֻ 6 ִנינָּ ַרת פְּ ִרית ִיקְּ ִכיר בְּ יו. ַנזְּ נָּ ַחֶלה פָּ נּו ַיַחד נְּ   .לָּ

ֶצֶדק ַלֲחזוֵתנּו אור פָּ  ֶיהבְּ ִנחְּ ִקיֵמנּו וְּ יו. יְּ יולְּ  נָּ נָּ   :פָּ

קּומולְּ  בו ּובְּ כְּ ׁשָּ ַיֲחדו בְּ ר ַלֲהִקימו. ַעם מְּ פָּ ֵצף ֵמעָּ ַצפְּ יו מְּ נָּ   .פָּ

בוד ה רּוְך כְּ יום קּומו. בָּ ַחִכים לְּ קומומִ  'ֶנַצח מְּ  .מְּ

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים ֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר מו ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

מו ׁשֶ  ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ נָּובְּ תָּ ֶלעָּ ַיֵצב  הוַדעְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

פֶ  ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ ַנֵקהנֵצר ֶחֶסד לָּ ה וְּ אָּ ַחטָּ   :ַׁשע וְּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Congregation, then Chazan 

קומִ  7 פּוִׁשימְּ ֵאר יִָּמיר ֵאֶפר כְּ פּוִׁשי. ִלפְּ   .מו ִיֶצף ַכַחׁש ִרטְּ

עות רָּ ה בְּ עָּ בְּ ִפיִׁשי. ִכי שָּ ַהנְּ ה לְּ ׁשָּ ה קָּ ִׁשינַ  ֵמעֶצב ֲעבודָּ   :פְּ

הנַ  לּולָּ ָך סְּ וְּ נָּ ְך לְּ ה. ִדדּוי סָּ ִסלָּ ִׁשמּום מְּ ח לְּ תוחָּ ִׁשי ִתׁשְּ   .פְּ

נֶ  כונְּ ה. יְּ לָּ ִכסְּ לום ִמשּוב לְּ ִמיַע ׁשָּ םַמׁשְּ הסֶ  הָּ ַעד עולָּ  .לָּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ עָּ  בָּ רָּ רּוַח. לא כְּ ֵרהוָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ נּו ַהיום  .תָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

רָּ  יו ַוִיקְּ נָּ   :אַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ



ׁשָּ  ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ נּוסְּ   :עְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ
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Chazan continues his repetition: 

ֵרנּו ה' ֱאל ַחיִ קזָּכְּ הוִׁשיֵענּו בו לְּ ה. וְּ כָּ רָּ ֵדנּו בו ִלבְּ קְּ ה. ּופָּ טובָּ  :ים טוִביםֵינּו בו לְּ

ֵלינּו ַרֵחם עָּ ֵננּו. וְּ חָּ ַרֲחִמים חּוס וְּ ה וְּ ׁשּועָּ ַבר יְּ הוִׁשיֵענּו ִכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִכי  ּוִבדְּ ֵל קוְּ

ַרחּום ה ֶמֶלְך ַחנּון וְּ תָּ  :אָּ

Congregation, then Chazan 

א נָּא ַתֲחלּוֵאי ֶגֶפן פוִריָּהאֵ  1 פָּ   .ל נָּא. רְּ

ֻאמְּ ב ה וְּ ה ַוֲחפּורָּ יָּּהוׁשָּ   .ַלל ִפרְּ

ִריָּהגְּ  ה טְּ ֶלנָּה ִמַשַחת ּוִמַמכָּ   .אָּ

ַהר ַהמוִריָּה    ִבינּו בְּ ם אָּ הָּ רָּ ַאבְּ ִניתָּ לְּ ֶׁשעָּ  .ֲעֵננּו כְּ
 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

הִראׁשון ִראׁשון ִחילָּ ֶבה מְּ ל  . ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ מו ֶׁשכָּ  בְּ ַיֵצב ִמֶקֶדם. כְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

תָּ לַ  ַלחְּ סָּ נּווְּ תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ   :ֲעוֵננּו ּולְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Congregation, then Chazan 

שּוףדִ   2 רוַע חָּ דּוֵיי ִבזְּ ם פְּ ֵלי עָּ   .גְּ

ִׁשסּוף ֵצלהַ  יּו לְּ ַאל ִיהְּ   .ִמֶנֶגף וְּ

סףוְּ  ַמֲעֵשה יֶָּדיָך ִתכְּ ֵתנּו לְּ ִריאָּ   .ַתֲעֶנה קְּ

ִניתָּ ַלֲאבוֵתינּו ַעל ַים סּוף     ֶׁשעָּ  .ֲעֵננּו כְּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

מו ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ נָּו בְּ תָּ ֶלעָּ ַיֵצב  ֶׁשהוַדעְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ון וָּ  ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ ַנֵקהנֵצר ֶחֶסד לָּ ה וְּ אָּ ַחטָּ   :ֶפַׁשע וְּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ
 

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Congregation, then Chazan 

ַגלכּוזְּ  3 נּו תְּ   .ת צּור ֻחַצב ַהיום לָּ

לחָּ  גָּ יֶׁשר ַמעְּ ֵחנּו בְּ ֵכנּו ֵמֶאֶנף ּונְּ   .שְּ

ָך ֵעיֵנינּו ַגלטַ  תְּ אור תורָּ ִלמְּ ֵתנּו וְּ אָּ   .ֵהר ֻטמְּ

ל      גָּ ִניתָּ ִליהוֻׁשַע ַבִגלְּ ֶׁשעָּ  .ֲעֵננּו כְּ

All, while standing 

נַ  .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ֵהג ַבֲחִסידּותִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

ל ִרית ׁשְּ נָּובְּ תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ ַיֵצב  ׁש ֶעשְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ֲאלָּ  ַנֵקהנֵצר ֶחֶסד לָּ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ   :ִפים נֵשא עָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

 

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Congregation, then Chazan 



היָּ  4 רּופָּ נּו תְּ ַמח לָּ ַהצְּ קּוד וְּ ֵאה ֶדֶׁשן עָּ   .ּה רְּ

הכַ  סּופָּ ֶׁשֶבר ַסַער וְּ   .ֵלה ׁשד וָּ

הלַ  רּופָּ ָך ַהצְּ תְּ רָּ ֵמנּו ִאמְּ ַחכְּ ֵדנּו וְּ   .מְּ

ה      פָּ מּוֵאל ַבִמצְּ ִניתָּ ִלׁשְּ ֶׁשעָּ  .ֲעֵננּו כְּ

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ַרֲחִמיםֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא  מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהי .וָּ כר לָּ ום ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקהנ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :ֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ
 

Congregation, then Chazan 

ֵמלמֻ  5 יו ַאל ַתקְּ ׁשָּ רָּ ם ֵמֶרֶחם ׁשָּ מָּ  . תְּ

ֵמלנַ  לא ֵנאָּ ֶׁשֶמץ וְּ   .ֵקנּו ִמֶכֶתם וָּ

ֵמלסְּ  ֶדיָך ִנגָּ חות ֲחסָּ רְּ אָּ ה וְּ ֵׁשעָּ ִנּוָּ ֵדנּו וְּ   .עָּ

ֶמל     ַהר ַהַכרְּ ֵאִליָּהּו בְּ ִניתָּ לְּ ֶׁשעָּ  .ֲעֵננּו כְּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות . יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמיםֵאל ֶמֶלְך מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵר  בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .הוָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ    :ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ַרב חֶ  ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ ֶאיָךִכי ַאתָּ ל קורְּ כָּ  :ֶסד לְּ

Congregation, then Chazan:  

הע כ6 ׁשּוגָּ ַכֵפר זָּדון ּומְּ ׁשּוי ִמַמִים וְּ ֶצֶדק מָּ ֵדנּו בְּ   .ודְּ

הפְּ  חור ַבל ִנסוגָּ אָּ ֶות וְּ הּוַמת מָּ   .ֵדנּו ִממְּ

הצַ  גָּ מוגְּ ֵתנּו ּוַבֲעונוֵתינּו ַאל ִנתְּ ׁשּועָּ   .ֵּוה יְּ

יונָּ       ִניתָּ לְּ ֶׁשעָּ הֲעֵננּו כְּ גָּ ֵעי ַהדָּ   .ה ִבמְּ

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ עָּ  בָּ רָּ רּוַח. לא כְּ ֵרהוָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ נּו ַהיום  .תָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

רָּ  יו ַוִיקְּ נָּ   :אַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

ׁשָּ  ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ נּוסְּ   :עְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Congregation, then Chazan 

כר ִליַפת ַפֲעַמִיםקְּ  7   .ֻדַשת ִאיׁש ֲחִסיֶדָך זְּ

ַלִיםַר  ִכפְּ עוֵרר ִכי ֻלִקינּו בְּ   .ֲחֶמיָך תְּ

ֵשף ׁשּוַלִיםת ּוֵבנּוׁש לא ֵנחָּ ֶתָך וְּ אָּ ִירְּ   .ֶקף לְּ

ִים    לָּ נו ִבירּוׁשָּ למה בְּ ִלׁשְּ ִוד וְּ דָּ ִניתָּ לְּ ֶׁשעָּ  .ֲעֵננּו כְּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ִעים. עוֶשה  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ ל לְּ קות ִעם כָּ דָּ צְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

א בְּ  ִעמו רָּ ם ַוִיקְּ   :'ֵׁשם הׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ



ִבינּו כִ  נּו אָּ ַלח לָּ נּוסְּ עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ   :י חָּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Continue With Zechor, p. 676, then Zechor Lanu page 680 
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The Avodah Ends (574): 

ה ֲאתָּ ֵרי ַעִין רָּ ןנִ ׁשָּ  ַאׁשְּ בָּ רְּ ִעיר ַהקָּ ן. ִמשְּ ֻלבָּ  .י ַהמְּ

ֵׁשנּו      ה ַנפְּ ֲאבָּ ַמע אֶזן דָּ ִמׁשְּ   :ֲהלא לְּ

ה ֲאתָּ ֵרי ַעִין רָּ ַׁשַער ַבת ַרִביםתְּ  ַאׁשְּ ֵרִבים. בְּ   .ִמיִדים קְּ

ֵׁשנּו      ה ַנפְּ ֲאבָּ ַמע אֶזן דָּ ִמׁשְּ   :ֲהלא לְּ

 

Congregation and Chazzan 

 ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו

ַחטאֵתינּו 1 ל ֲעונות ֲאבוֵתינּו ֶהֱחִריבּו נֶָּוה. וְּ ִרים  ֲאבָּ בָּ רון דְּ ל ִזכְּ ֶהֱאִריכּו ִקצו. ֲאבָּ

ִענּוי ֵתנּו. וְּ ִליחָּ ֵהא סְּ ַרִבים נַָּתתָּ  תְּ ַרֲחֶמיָך הָּ ֵתנּו. ַעל ֵכן בְּ רָּ ֵהא ַכפָּ ֵׁשנּו תְּ נּו ֶאת  ַנפְּ לָּ

ֶאת יום מְּ  וןיום צום ַהִכֻפִרים ַהֶזה. וְּ ַׁשע.  ִחיַלת ֶהעָּ ַרת פָּ ַכפָּ ון ּולְּ ִליַחת עָּ ַהֶזה. ִלסְּ

ה סּור ַבֲאִכילָּ ה .יום אָּ ִסיכָּ סּור בְּ ה. יום אָּ ִחיצָּ סּור ִברְּ ִתיָּה. יום אָּ סּור ִבׁשְּ  .יום אָּ

ל דָּ ִעיַלת ַהַסנְּ סּור ִבנְּ ה. יום אָּ ִמיׁש ַהִמטָּ ַתׁשְּ סּור בְּ ֵרעּות .יום אָּ ה וְּ . יום ִשיַמת ַאֲהבָּ

ַתֲחרּות. יום ה וְּ אָּ לּוי  יום ֲעִזיַבת ִקנְּ עונָּה ַהזאת גָּ ֵעת ּובָּ ל ֲעונוֵתינּו. ּובָּ כָּ חל לְּ ֶׁשִתמְּ

יָּדּועַ  ַנֵהל וְּ נּו לא מְּ בוֶדָך. ֶׁשֵאין לָּ ֵני ִכֵסא כְּ ִלפְּ ֶניָך וְּ פָּ ִראׁשוִנים. לא כֵהן  לְּ ַכיִָּמים הָּ

לא ן. וְּ בָּ רְּ ִריב קָּ ַהקְּ דול לְּ ַהעֲ  גָּ ֵבַח לְּ ִלילִמזְּ יו כָּ לָּ  :לות עָּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ תָּ  בָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ ֵרהוָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ נּו ַהיום  .ם ִתגְּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

רָּ  יו ַוִיקְּ נָּ   :אַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

 

ׁשָּ  ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ נּוסְּ   :עְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

Congregation and Chazzan: 

 ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו

נּו לא ּוֵמרב ֲעוֵנינּו 2 לאאִ  ֵאין לָּ ם. לאאָּ  ִשים וְּ לאבַ  ׁשָּ ל ג לּולות. לאבְּ  ִדים וְּ ורָּ

לא לאדְּ  ֲחֵלי ֵאׁש. לאגַ  וְּ לאהֵ  ה. לאקָּ דַ  ִביר וְּ ל וְּ יָּה. לאהַ  יכָּ את. וִ  זָּ לא ַפר ַחטָּ דּוי וְּ

לאזֶ  לא ה. לאזְּ  ַבח וְּ לאחַ  ִריקָּ את וְּ ִבים. לאחֲ  טָּ לאטְּ  לָּ ה וְּ ה. לאטָּ  ִבילָּ ִים יְּ  ֳהרָּ לָּ רּוׁשָּ

לא נון. לאיַ  וְּ בָּ לאכִ  ַער ַהלְּ לאלְּ  נו. לאכַ  יור וְּ ִנים. לאלֶ  בונָּה וְּ לאמִ  ֶחם ַהפָּ ֵבַח וְּ  זְּ

ה. למִ  חָּ לאנִ  אנְּ ִכים. לאנְּ  יחוַח וְּ לאס סָּ לאעֵ  ִמים. לאסַ  ֶלת וְּ ה. לאע ֶרְך וְּ רֶכת פָּ  ולָּ

לא כַ  לאצִ  ֶרת. לאפוְּ ב. לאצִ  יון וְּ הָּ לאקְּ  יץ ַהזָּ ן. לאקָּ  טֶרת וְּ בָּ לאר רְּ יַח ֵר  ַקח וְּ

לאׁשַ  ִניחוַח. לא ִמים. לאׁשְּ  י וְּ לאת לָּ ה וְּ  :ִמיִדיםתְּ  ודָּ

 

All, while standing 

ַנֵהג ַבֲחִסידּות .יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים ֵאל ֶמֶלְך מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵר  בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .הוָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ַיֵצב  בְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַר  ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ַרב ֶחסֶ  ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ ֶאיָךִכי ַאתָּ ל קורְּ כָּ  :ד לְּ
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ל ֵאֶלה 3 נּו כָּ ַסרְּ רותתָּ  :ּוֵמֵעת חָּ ֵלינּו צָּ פּו עָּ רּו ראֵׁשנּותְּ  .כְּ בְּ אות עָּ נּו ׁשִ  .לָּ ַחרְּ

ִין אָּ ה וָּ ׁשּועָּ הׁשָּ  .יְּ דָּ פָּ ִהֵנה קְּ ֵלינּוַר  :לום וְּ ִמים עָּ ַגם נָּ רָּ  .בּו ַהקָּ אּו ראׁשמּו וְּ נּו קַ  :שְּ צְּ

על ַעִליִזים םקָּ  .בְּ לָּ ֵלינּו ִסבְּ ֵלינּוצְּ  .ֶׁשה עָּ ה עָּ פָּ נְּ הצָּ  .ִבי ֶאֶרץ חָּ כָּ רָּ לא ִלבְּ ה וְּ חָּ  .מְּ

טפָּ  עָּ ִהֵנה מְּ ֵבה וְּ ַהרְּ ֵמינּופַ  .ִנינּו לְּ א ַבֲאסָּ נָּםעָּ  :ח ֶנֶפׁש בָּ קּו ֵזיִתים ַׁשמְּ ם עֲ  .ׁשְּ שותָּ

אּו ֶסֶפק לְּ לא מָּ ַדר ִאם יַ סְּ  :וְּ ֶבה ֶכֶרםמָּ ִפיַע ֶיֶקבסְּ  .רְּ או לא ַיׁשְּ ֶדהנֶ  :בָּ רּו ִאֵבי שָּ  .ֶארְּ



ַעֵמי אֶכלנִ  חּו ַמטְּ קְּ לּומִ מִ  :לְּ לְּ ִרים דָּ אות צאן ֲעדָּ לְּ יוןמִ  .כְּ לא לְּ  .ֵגז ּוִמִמיץ ּוֵמֵהרָּ זָּנָּב וְּ

נּו ראׁש הּוַׁשתְּ נּולַ  .לְּ ֳעַבט לָּ לא הָּ הכ :ֲעבט וְּ לָּ ִריק ּוֶבהָּ ה מִ כָּ  .ֵחנּו לָּ רלָּ כָּ ִלי שָּ ד יַ  :בְּ

רון ִכׁשְּ ל בְּ מָּ ל עָּ ֵאין ִמי ַיֲחִזיקיָּ  .כָּ ה וְּ דָּ ַעד יָּםטֻ  :רְּ נּו ִמיָּם וְּ ַטלְּ אּו טַ  .לְּ צְּ לא מָּ ם וְּ פָּ רְּ

מו ם לא ֻסַפק לָּ פָּ ַתֵכרחֲ . ֶסֶפק )נ"א ַטרְּ ֵעין ִמשְּ ה לְּ חחֻ  .ֵׁשכָּ ַמפָּ רו לְּ כָּ וֲעמּו ז :ַשב שְּ

לֶוה ֶוה וְּ ֶזה ֻׁשלְּ זֶ  .ַמלְּ הה בָּ ִציֵאי יָּדוְּ  :חּו ֵמַעתָּ ֵדי ַממְּ אּו יְּ ׁשוְּ  .ִנלְּ ִׁשיר לא חוֵנן רָּ ן הֵ  :עָּ

ִעים ַיד רָּ ה בְּ רָּ כְּ אּו ֶרַוחהָּ  .ֶאֶרץ ִנמְּ צְּ ּה לא מָּ ֵמםדְּ  :מון בָּ  .ִביר ֵבית ֱאלֵהינּו ׁשָּ

ִליחַ דְּ  ַהצְּ ֵכינּו ֵמֲאנּו לְּ ַבתגִ  :רָּ ֶוה ׁשָּ ֵבנּו ַמה ַנַעלגִ  .יל נָּ בָּ ה ִללְּ ב בְּ  .ילָּ ֵאין ֲאֻרַחת אָּ

ִמיד רבְּ  .תָּ סָּ ִנים ֶתחְּ לוןאֲ  :ֵכן ֶבֶטן בָּ אוֵרַח ַבמָּ נוחַ אֵ  .דון ַבִית כְּ א מָּ צָּ  :יפה ִנמְּ
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ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ֶבה  הִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ ִחילָּ ל  מְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ תּוב ַוֵירֶ  בְּ מו ֶׁשכָּ ַיֵצב ִמֶקֶדם. כְּ ן ַוִיתְּ נָּ ד ה' ֶבעָּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ א   :'ׁשָּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

תָּ ַלֲעוֵננּו ּו ַלחְּ סָּ נּווְּ תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ   :לְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ
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ׁשֵ  4 דָּ ַרב ֵבית ִמקְּ רות לא נּוַכלתַ  :נּוּוִמֶשחָּ הׁשֶ  .נות צָּ ל יום ַוֲאנָּחָּ כָּ ה רָּ  :ֶבר בְּ תָּ בְּ

ה לָּ חָּ נּו ַחלְּ רקֶ  .בָּ פָּ ה ַעד עָּ דָּ אּו יָּדצָּ  :ֶרן יָּרְּ צְּ שּופ .ֵרי ַעִין מָּ וֵשי ע :וֲעֵלי ֶׁשֶקר ַחִיל עָּ

אּו ה לא ִנרְּ קָּ דָּ דּוש .צְּ מָּ ֵאי ֶבַצע לא עָּ ִלי ֵריקנִ  :ונְּ ִמינּו ִככְּ ַארְּ מִ  .דְּ  :נּו ֲעֻרִמיםכל ִנׁשְּ

נּול זון בָּ לא חָּ ִביא וְּ ֵנֵלְךכְּ  .א נָּ ַגֵשׁש וְּ ִרים נְּ סוֵפנּוי :ִעוְּ ֶות ט .ום יום נאַמר ַמה בְּ וב מָּ

נּו ַמרְּ לּוִים ִמֶנֶגדחַ  :ֵמַחִיים אָּ זָּנָּבזָּ  .ֵיינּו תְּ נּו לְּ ראׁש ַוֲאַנחְּ ֵאינּו ּו :ִרים לְּ ַמה ַנֲעֶשה ַוֲחטָּ

שּו לא הֵ  .עָּ נּו כְּ ִיינּון אָּ ִליםדַ  :הָּ פָּ ִזים ּוׁשְּ זּוִייםגְּ  .ִלים ִנבְּ אּוִסים ּובְּ ר בְּ  .עּוִלים מְּ ֵני ֵנכָּ

נּו לּו בָּ ׁשְּ נּואָּ  .מָּ דְּ בָּ נּו אָּ ַזרְּ נּו ִנגְּ ֳאֵלנּו :ַמרְּ גָּ ַלח ֶיַׁשע לְּ ֵקל ֻעֵלנּו. ּוׁשְּ דון הָּ  :אָּ
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ַנהֵ  .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ג ַבֲחִסידּותִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

לׁש ִרית ׁשְּ נָּו בְּ תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ ַיֵצב  ֶעשְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

פִ  ֲאלָּ ַנֵקהנֵצר ֶחֶסד לָּ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ   :ים נֵשא עָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ
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האַ  5 לָּ נּו כָּ טת .ל ַתַעש ִעמָּ פָּ ָך ַבִמׁשְּ ֶדָךבְּ  .אֵחז יָּדְּ ֶנגְּ ה לְּ ָך ׁשְּ  .בוא תוֵכחָּ רְּ ֵמנּו ִמִספְּ

רגִ  :ַאל ִתַמח תם מּוסָּ ָך ַלחְּ תְּ ֶזָךרַ  .ׁשְּ גְּ מּו רָּ ַקדְּ ׁשּוֶרָךדַ   :ֲחֶמיָך יְּ ב ֵר קָּ  .לּות ַמֲעִשים בְּ

ֶניָךה :ֶצֶדק ֵמֵאֶליָך פָּ ַעק לְּ ִגיעַ צַ  .וֵרנּו ַמה ֶשִנצְּ ַמפְּ ֵתנּו בְּ ׁשּועָּ בּות וְּ  :ֵּוה יְּ ִׁשיב ׁשְּ תָּ

ם ֳהֵלי תָּ ֵממּופְּ  .אָּ ֵאה ִכי ׁשָּ יו רְּ חָּ ַכחזְּ  :תָּ תָּ לא ִתשָּ עועֵ  כר ַשחְּ וַתם ח :דּות ִמִפי ַזרְּ

ה ַתִתיר עּודָּ ּהס .תְּ ִלמּודָּ ָך ִשים בְּ ֶזגנָּ  .בּור ַאַגן ַהַסַהרטַ  :ודְּ ַסר ַהמָּ ַדע ֶאת  :א ַאל ֶיחְּ יְּ

עּוָך דָּ עּוָךמַ  .ֲאֶׁשר יְּ דָּ רוןכִ  :ֵגר ַעם לא יְּ ִבצָּ ִׁשיב לְּ הלְּ  .י תָּ וָּ  :כּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִתקְּ
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ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים ת ַעמו. ַמֲעִביר מוֵחל ֲעונו ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

תָּ  מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ נָּובְּ ַיֵצב   ֶלעָּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

חַ  ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ ַנֵקהנֵצר ֶחֶסד לָּ ה וְּ אָּ   :טָּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ



 

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ
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ה 6 נּו ַאתָּ ַבֵקׁש. כִ תכְּ  :ֵהן אָּ ֵאין לְּ ׁשוֵבב. כִ ׁשְּ וִעים וְּ ֵאין לְּ ֵאין רְּ בּוִיים וְּ ֵעִבים וְּ

ַהֲאִכיל. כִ  נותקְּ לְּ ֵאין ִלקְּ קות. כִ צְּ כִ  :נּוִיים וְּ ַהׁשְּ ֵאין לְּ ַלֵמדפְּ ֵמִאים וְּ ֵאין לְּ ִאים וְּ  :תָּ

ִׁשיב. כִ עֲ כַ  הָּ ֵאין לְּ ֵאין ֶלֱאהבנּוִאישְּ ֵיִפים וְּ ֵרב. כִ נֶ כְּ  :ם וְּ קָּ ֵאין לְּ ִפים וְּ דָּ ֵאין מְּ הְּ נִֻדים וְּ

ַהִתיר ֵאין ֲאדוִנים. כִ לְּ כִ  :לְּ קףכְּ קּוִחים וְּ ֵאין ִלזְּ ב. יכִ  :פּוִפים וְּ ֶהם אָּ ֵאין לָּ תוִמים וְּ

ַטֵהרטְּ כִ  ֵאין לְּ ַמלאת. כִ חֲ כַ  :ֵמִאים וְּ ֵאין לְּ כרזְּ ֵסִרים וְּ ֵאין ִלזְּ ֵאין הכְּ  :נּוִחים וְּ וִמים וְּ

ה. כְּ  נּוחָּ ֶהם מְּ נָּםדַ לָּ נְּ חָּ ֵאין לְּ ַקֵבל. כִ גֵ כְּ  :ִלים וְּ ֵאין לְּ ַכֵבדבְּ ִרים וְּ ֵאין לְּ  .זּוִיים וְּ

ַנֵחם. כַ אֲ כַ  ֵאין לְּ נוסאֲ ֵבִלים וְּ ֵאין מָּ  :נּוִסים וְּ
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ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים ֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר מו ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ל  ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ לְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

מו ׁשֶ  ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ נָּובְּ תָּ ֶלעָּ ַיֵצב  הוַדעְּ ן ַוִיתְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ִמֶקֶדם. כְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

פֶ  ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ ַנֵקהנֵצר ֶחֶסד לָּ ה וְּ אָּ ַחטָּ   :ַׁשע וְּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ   :וְּ

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ
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ֵענּו. ִאםתָּ  ִאם 7 ֵלנּוׁשָּ  ִעינּו לא ַתתְּ נּו לא ַתׁשְּ ֵרב נָּא. ִאםרָּ  ִאם .ַגגְּ נּו קָּ נּו קָּ  ַחקְּ ַרבְּ

ק חָּ ִלים. ִאםצָּ  ִאם :לא ִתרְּ נּו לא ַתעְּ עפָּ  ַעקְּ רָּ נּו לא ִתפְּ  ִוינּו לא ִתטר. ִאםעָּ  ִאם :ַׁשעְּ

סּורסַ  נּו לא תָּ חָּ נָּ  ִאם :רְּ נּו לא ִתלְּ ֵרנּומָּ  ם. ִאםַקמְּ ץ. לַ  ִאם .ִרינּו לא ַתמְּ חָּ נּו לא ִתלְּ צְּ

ַכֶלהכִ  ִאם נּו לא תְּ ִעינּו לא תְּ יָּ  ִאם .ַחׁשְּ ִביַע. ִאם תָּ נּו לא ַתטְּ ֵאנּוטַ ַרדְּ נּו חָּ  ִאם .אטְּ ַבלְּ

בל. ִאם כרזַ  לא ַתחְּ נּו לא ִתזְּ נּו לא תוִכיַח. ִאםוִ  ִאם .דְּ דףהִ  ַכחְּ נּו לא ֶתהְּ ַׁשעְּ  ִאם .רְּ

ֶחה. ִאםדָּ  נּו לא ִתדְּ ַעלגָּ  ַפקְּ נּו לא ִתגְּ ַאס. ִאםבָּ  ִאם .ַעלְּ נּו לא אָּ  אנּו לא ִתמְּ ַׁשמְּ

ַאֵבד  :תְּ
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ַנֵהג ַבֲחִסידּות .ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים מוֵחל ֲעונות ַעמו. ַמֲעִביר  ִמתְּ

ה ִחילָּ ֶבה מְּ ִאי ִראׁשון ִראׁשון. ַמרְּ ַחטָּ ל לְּ קות ִעם כָּ דָּ ִעים. עוֶשה צְּ ה ַלפוׁשְּ ִליחָּ ם ּוסְּ

ר שָּ ֵרה בָּ לׁש ֶעשְּ נּו לוַמר ׁשְּ מל. ֵאל הוֵריתָּ לָּ ם ִתגְּ תָּ עָּ רָּ רּוַח. לא כְּ נּו ַהיום  .וָּ כר לָּ ּוזְּ

נָּו תָּ ֶלעָּ מו ֶׁשהוַדעְּ ֵרה. כְּ לׁש ֶעשְּ ִרית ׁשְּ ן ַויִ  בְּ נָּ תּוב ַוֵיֶרד ה' ֶבעָּ מו ֶׁשכָּ ַיֵצב ִמֶקֶדם. כְּ תְּ

ֵׁשם ה ִעמו א בְּ רָּ ם ַוִיקְּ   :'ׁשָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ   :ַוַיֲעבר ה' ַעל פָּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ   :ה' ה' ֵאל ַרחּום וְּ

ַנֵקה ה וְּ אָּ ַחטָּ ֶפַׁשע וְּ ון וָּ ִפים נֵשא עָּ ֲאלָּ   :נֵצר ֶחֶסד לָּ

חַ  אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ נּווְּ תָּ   :לְּ

 

נּו עְּ ׁשָּ ֵכנּו ִכי פָּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ   :סְּ

ֶאיָך ל קורְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאדנָּי טוב וְּ  :ִכי ַאתָּ

 

ִרים דוֵבר. ּוַמה ַנֲעֶנה ֵני ֵמיׁשָּ ַדֵבר פְּ ֵני לובֵ  ַמה נְּ ה פְּ קָּ ַטדְּ ִמֶמנּו ַמֲעֶנה. ּוַמה ִנצְּ ׁש לְּ

ה קָּ דָּ ה .צְּ קָּ דָּ נּו עוד צְּ עות. ּוַמה ֵיׁש לָּ נּו רָּ ִׁשַלמְּ נּו טובות וְּ לָּ מָּ ֵני  גְּ עק עוד ֶאל פְּ ִלזְּ וְּ

 :ַהֶמֶלְך
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