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תפילת ליל יום הכיפורים

עם התקדש עלינו היום הקדוש, יום הכיפורים, פותחים בתפילה מיוחדת - תפילת "כל 
נדרי" – שבה אנו מתירים להתפלל עם העבריינים ומבטלים רק את הנדרים שבין אדם 

למקום.

ֶדק  ֶצֽ יו,  ְסִביָבֽ ל  ַוֲעָרֶפֽ ן  ָעָנֽ ים:  ֽ ַרּבִ ים  ֽ ִאּיִ ְמֽחּו  ִי�ׂשְ ֶרץ,  ָהָאֽ ֵגֽל  ּתָ ְך  ָמָלֽ ְיָי 
ירּו  ֵהִאֽ יו:  ָצָרֽ יב  ָסִבֽ ט  ּוְתַלֵהֽ ְך,  ֵלֽ ּתֵ ְלָפָנֽיו  ֵאׁ�  ְסֽאֹו:  ּכִ ְמכֹון  ט  ֽ ּפָ ּוִמׁ�ְ

ְפֵנֽי  ִמּלִ ְיָי,  ְפֵנֽי  ִמּלִ ּסּו  ָנַמֽ ּדֹוַנֽג  ּכַ ים  ָהִרֽ ֶרץ:  ָהָאֽ ֶחל  ֽ ַוּתָ ה  ָרֲאָתֽ ל,  ֵבֽ ּתֵ יו  ְבָרָקֽ

ׁ�ּו |  בֹוֽדֹו: ֵיֹבֽ ים ּכְ ֽ ִים ִצְדֽקֹו, ְוָרֽאּו ָכל־ָהַעּמִ ַמֽ ָ ידּו ַהּ�ׁ ֽ ֶרץ: ִהּגִ ל־ָהָאֽ ֲאדֹון ּכָ

ה  ְמָעֽ ים: ׁ�ָ ל־ֱאלִֹהֽ ֲחוּו־ֽלֹו ּכָ ּתַ ים, ִהׁ�ְ ֱאִליִלֽ ים ּבָ ְתַהְלִלֽ ֶסל ַהּמִ ְבֵדי ֶפֽ ל־ֹעֽ ּכָ

ְיָי  ה  ֽ י־ַאּתָ ּכִ ְיָי:  יָך  ֶטֽ ּפָ ִמׁ�ְ ַען  ְלַמֽ ה,  ְיהּוָדֽ נֹות  ּבְ ֵגְֽלָנה  ַוּתָ ֹון,  ִצּיֽ  | ח  ַמֽ �ׂשְ ַוּתִ

ָרע,  ְנֽאּו  �ׂשִ ְיָי  י  ֹאֲהֵבֽ ים:  ל־ֱאלִֹהֽ ַעל־ּכָ ַנֲעֵלֽיָת  ְמֹאד  ֶרץ,  ל־ָהָאֽ ַעל־ּכָ ֶעְלֽיֹון 

יֵלֽם: ים ַיּצִ ִעֽ ֽד ְרׁ�ָ יו, ִמּיַ ֹות ֲחִסיָדֽ ר ַנְפׁ�ֽ ֵמֽ ֹ�ׁ
הפסוקים האחרונים של המזמור נאמרים בקול ובכוונה.

ה: ְמָחֽ ב �ׂשִ ֵרי־ֵלֽ ּוְלִיׁ�ְ יק,   ֽ ּדִ ַע ַלּצַ אֹור ָזֻרֽ
)האותיות הסופיות בגימטריא 'טוב'(: )האותיות הסופיות יוצרות את המילה: קר"ע( 

ֹו: יָי, ְוהֹוֽדּו ְלֵזֶֽכר ָקְדׁ�ֽ ים ּבַ יִקֽ ְמֽחּו ַצּדִ �ׂשִ



תפילת יחיד ליום כיפור4

ְעָלה ל ַמֽ ה ׁ�ֶ יָבֽ יׁ�ִ ל ּבִ ָהֽ ַעת ַהּקָ ֽ ֽקֹום ְוַעל ּדַ ַעת ַהּמָ ֽ ַעל ּדַ

ים: ֽל ִעם ָהֲעַבְרָיִנֽ ּלֵ ין ְלִהְתּפַ יִרֽ נּו ַמּתִ ה ָאֽ ּטָ ל ַמֽ ה ׁ�ֶ יָבֽ ּוִביׁ�ִ

י.  ְוִקּנּוֵסֽ י.  ְוקֹוָנֵמֽ י.  ַוֲחָרֵמֽ י  בּוֵעֽ ּוׁ�ְ י.  ֶוֱאָסֵרֽ י.  ִנְדֵרֽ ל  ּכָ
יְמָנא.  ּוְדַאֲחִרֽ ְעָנא  ֽ ּבַ ּתַ ּוְדִאׁ�ְ ְרָנֽא.  ִאְנּדַ ּדְ ְוִכּנּוֵיֽי. 

יֹום  ַעד  ֶזה.  ים  ִרֽ ּפֻ ּכִ ֹום  ִמּיֽ ָנא.  ָתֽ ַנְפׁ�ָ ַעל  ּוְדָאַסְרָנֽא 

ְטָנא ְבהֹון�.  ֽהֹון ִאֲחַרֽ ֻכּלְ ה: ּבְ א ָעֵלֽינּו ְלטֹוָבֽ ֽ ים ַהּבָ ִרֽ ּפֻ ּכִ

ין�.  ִלֽ ין ּוְמֻבּטָ ֵטִלֽ ין�. ּבְ ִביִתֽ ין�. ׁ�ְ ִביִקֽ ן�. ׁ�ְ ָרֽ ֽהֹון ְיהֹון ׁ�ָ ּלְ ּכֻ

ָנא ָלא  י. ֶוֱאָסָרֽ ָנא ָלא ִנְדֵרֽ ין: ִנְדָרֽ ִמֽ ין�. ְוָלא ַקּיָ ִריִרֽ ָלא ׁ�ְ

בּוֽעֹות: ָנא ָלא ׁ�ְ בּוָעָתֽ י. ּוׁ�ְ ֱאָסֵרֽ

אומרים את הפסוק "ונסלח" שלוש פעמים.

ָגָגֽה: ְ�ׁ ם ּבִ י ְלָכל־ָהָעֽ ם. ּכִ תֹוָכֽ ֽר ּבְ ֽר ַהּגָ ל. ְוַלּגֵ ָרֵאֽ ֵני ִי�ׂשְ ת ּבְ ְוִנְסַלֽח ְלָכל־ֲעַדֽ

ולאחר מכן מסיימים את תפילת "כל נדרי" בפסוק המבטא את מחילת העוונות. 

ֽה  ַהּזֶ ם  ָלָעֽ אָתה  ֽ ָנ�ׂשָ ר  ֽ ְוַכֲאׁ�ֶ ָך  ֽ ַחְסּדֶ ֶדל  ֹגֽ ּכְ ֽה  ַהּזֶ ם  ָהָעֽ ן  ַלֲעֹוֽ ְסַלח־ָנֽא 

ר: ם ֶנֱאַמֽ ה: ְוׁ�ָ ּנָ ִים ְוַעד־ֵהֽ ְצַרֽ ִמּמִ

אומרים בקול רם, שלוש פעמים:

ָך:  ְדָבֶרֽ י ּכִ אֶמר ְיָי ָסַלְֽחּתִ ַוּיֹֽ

מברכים ברכת שהחינו, נשים שבירכו שהחינו בהדלקת נרות, אינן מברכות כעת:

ֽה: ן ַהּזֶ נּו ִלְזַמֽ יָעֽ נּו ְוִהּגִ ָמֽ ֶהֱחָיֽנּו ְוִקּיְ ֶלְך ָהעֹוָלֽם, ׁ�ֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ּבָ

תרגום

ואיסורים  הנדרים  כל 
וקללות  וחרמות  ושבועות 
שנדרנו  וכינויים,  וקנסות 
ושהחרמנו  ושנשבענו 
ושאסרנו על נפשותינו, מיום 
כיפורים זה עד יום הכיפורים 
בכולם  לטובה;  עלינו  הבא 
עליהם.  אנו  מתחרטים 
מותרים,  יהיו  כולם 
בטלים  מושבתים,  עזובים, 
ולא  שרירים  לא  ומבוטלים, 
נדרים,  אינם  נדרינו  קיימים; 
איסורים,  אינם  ואיסורינו 

ושבועותינו אינן שבועות.
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תפילת ערבית ליום כיפור

ֶדׁ� ּוָבְרֽכּו  ֶכם ֹקֽ אּו־ְיֵדֽ יֽלֹות: �ׂשְ ּלֵ ֵבית־ְיָי ּבַ ים ּבְ י ְיָי ָהֹעְמִדֽ ל־ַעְבֵדֽ ְרֽכּו ֶאת־ְיָי ּכָ ֽה | ּבָ ֲעֽלֹות, ִהּנֵ ַהּמַ יר  ׁשִ
ֽה  ִפּלָ י, ּתְ ֽ ה ִעּמִ יֹרֽ ְיָלה ׁ�ִ ֽ ֹו ּוַבּלַ ֽה ְיָי | ַחְסּדֽ ם | ְיַצּוֶ ֶרץ: יֹוָמֽ ִים ָוָאֽ ַמֽ ה ׁ�ָ ֽ ֹון, ֹע�ׂשֵ ּיֽ ֶאת־ְיָי: ְיָבֶרְכָךֽ ְיָי ִמּצִ

ם  יֵעֽ ְויֹוׁ�ִ ים  ִעֽ ם ֵמְרׁ�ָ ֵטֽ ְיַפּלְ ם  ֵטֽ ַוְיַפּלְ ְיָי  ם  ְעְזֵרֽ ַוּיַ ה:  ֵעת ָצָרֽ ֽם ּבְ ים ֵמְיָי ָמעּוּזָ יִקֽ ת ַצּדִ ֽי: ּוְתׁ�ּוַעֽ ַחּיָ ְלֵאל 

סּו בֹו: י־ָחֽ ּכִ

ם  י ָאָדֽ ֵרֽ ָלה )שלוש פעמים(: ְיָי ְצָבֽאֹות, ַאׁ�ְ ב ֶסֽ י ַיֲעֹקֽ ֽב־ָלֽנּו ֱאלֵֹהֽ ּגָ נּו, ִמ�ׂשְ ֽ ְיָי ְצָבֽאֹות ִעּמָ

נּו )ש לוש פעמים(: ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ ֽ יָעה, ַהּמֶ ֽ ְך )שלוש פעמים(: ְיָי הֹוׁ�ִ ַח ּבָ ֵטֽ ּבֹ

ים,  ֲעָרִבֽ יב  ַמֲעִרֽ ְדָבֽרֹו  ּבִ ר  ֲאׁ�ֶ ָהעֹוָלֽם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  ֽ ַאּתָ ֽרּוְך  ּבָ
ֶאת־ יף  ּוַמֲחִלֽ ים,  ֽ ִעּתִ ֽה  ּנֶ ְמׁ�ַ ּוִבְתבּוָנֽה  ים,  ָעִרֽ ְ�ׁ ַח  ּפֹוֵתֽ ה  ָחְכָמֽ ּבְ

א  ּבֹוֵרֽ ְרצֹוֽנֹו�.  ּכִ יַע,  ָרִקֽ ּבָ ם  ְמרֹוֵתיֶהֽ ִמׁ�ְ ּבְ ים,  ֶאת־ַהּכֹוָכִבֽ ר  ֽ ּוְמַסּדֵ ים  ֽ ַמּנִ ַהּזְ

יא  יר יֹום ּוֵמִבֽ ֵנֽי אֹור�. ּוַמֲעִבֽ ְך ִמּפְ ֶ�ׁ ְך, ְוֹחֽ ֶ�ׁ ֵנֽי ֹחֽ ְיָלה, ּגֹוֵלֽל אֹור ִמּפְ יֹום ָוָלֽ

ְיָי,  ה  ֽ ַאּתָ ֽרּוְך  ּבָ מֹו�.  ְ�ׁ ְצָבֽאֹות  ְיָי  ְיָלה,  ָלֽ ין  ּוֵבֽ יֹום  ין  ּבֵ יל  ֽ ּוַמְבּדִ ְיָלה,  ָלֽ

ים: יב ֲעָרִבֽ ֲעִרֽ ַהּמַ

ים  ִטֽ ּפָ ים ּוִמׁ�ְ ֽ ת ֻחּקִ ה ּוִמְצֹוֽ , ּתֹוָרֽ ְבּתָ ָךֽ ָאָהֽ ל ַעּמְ ָרֵאֽ ית ִי�ׂשְ ת עֹוָלֽם ּבֵ ַאֲהַבֽ
יָך,  ֽ ֻחּקֶ יַח ּבְ ֽ נּו ָנ�ׂשִ נּו ּוְבקּוֵמֽ ְכֵבֽ ָ�ׁ ינּו, ּבְ ן ְיָי ֱאלֵֹהֽ . ַעל ּכֵ ְדּתָ ֽ נּו ִלּמַ אֹוָתֽ

ינּו,  ֶרְך ָיֵמֽ ֽינּו ְוֹאֽ י ֵהם ַחּיֵ ד�. ּכִ יָך ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ י תֹוָרְתָךֽ ּוְבִמְצֹוֶתֽ ִדְבֵרֽ ח ּבְ ַמֽ ְוִנ�ׂשְ

ֽרּוְך  ּבָ ים.  ְלעֹוָלִמֽ ּנּו  ֽ ִמּמֶ ָתֽסּור  לֹא  ְוַאֲהָבְתָךֽ  ְיָלה,  ָוָלֽ ם  יֹוָמֽ ֽה  ֶנְהּגֶ ם  ּוָבֶהֽ

ל: ָרֵאֽ ֹו ִי�ׂשְ ב ַעּמֽ ה ְיָי, אֹוֵהֽ ֽ ַאּתָ
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קריאת שמע
על  הציוויים  את  בה  קוראים  אנו  בתפילה.  העיקריים  מהקטעים  היא  שמע'  'קריאת 
ידיעת אחדות הבורא ועל אהבתו, על לימוד תורה, הנחת תפילין, קביעת מזוזה וזכירת 

יציאת מצרים.

"אמת".  למילה  עד   – אחד  ברצף  הנאמרים  קטעים  משלושה  מורכבת  שמע'  'קריאת 
בעת אמירת 'קריאת שמע', ובפרט בשני הפסוקים הראשונים, יש להתרכז ולהבין את 

הנאמר.

באמירת הפסוק הראשון – "שמע ישראל" – מכסים את העיניים ביד הימנית )ועוצמים 
אותן(. באמירת המילה "אחד" על האדם לחשוב אודות כך שהבורא יחיד בעולמו )=א(, 

מושל בשבעת הרקיעים ובארץ )=ח( ובארבע רוחות השמים )=ד(.

ד: ינּו, ְיָי | ֶאָחֽ ל, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָרֵאֽ ַמע ִיׂשְ ׁשְ
בתפילות יום־כיפור אומרים פסוק זה בקול רם:

ד: בֹוד ַמְלכּוֽתֹו ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ ם ּכְ ֽרּוְך ׁשֵ ּבָ

ְוָהֽיּו  ָך:  ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ָךֽ  ּוְבָכל־ַנְפׁ�ְ ָכל־ְלָבְבָךֽ  ּבְ יָך,  ֱאלֶֹהֽ ְיָי  ֵאת   ֽ ְוָאַהְבּתָ
ם  ֽ ְנּתָ ּנַ ְוׁ�ִ ָך:  ַעל־ְלָבֶבֽ ֹום,  ַהּיֽ ָךֽ  ְמַצּוְ י  ָאֹנִכֽ ר  ֲאׁ�ֶ ה,  ּלֶ ָהֵאֽ ים  ָבִרֽ ַהּדְ

ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָךֽ  ְכּבְ ּוְבׁ�ָ ֶרְך  ֽ ַבּדֶ ָךֽ  ּוְבֶלְכּתְ ָך  ֵביֶתֽ ּבְ ָךֽ  ְבּתְ ִ�ׁ ּבְ ם,  ּבָ  ֽ ְרּתָ ְוִדּבַ ְלָבֶנֽיָך 

ַעל־ְמֻזֽזֹות  ם  ֽ ּוְכַתְבּתָ ֵעיֶנֽיָך:  ין  ּבֵ ת  ְלֹטָטֹפֽ ְוָהֽיּו  ָך,  ַעל־ָיֶדֽ ְלאֹות  ם  ֽ ְרּתָ ּוְקׁ�ַ

יָך: ָעֶרֽ ָך ּוִבׁ�ְ יֶתֽ ּבֵ

ֹום,  ַהּיֽ ם  ֶאְתֶכֽ ֽה  ְמַצּוֶ י  ָאֹנִכֽ ר  ֲאׁ�ֶ י,  ֶאל־ִמְצֹוַתֽ ְמֽעּו  ְ�ׁ ּתִ ַע  ֹמֽ ִאם־ׁ�ָ ְוָהָיֽה 
ם:  ֶכֽ ּוְבָכל־ַנְפׁ�ְ ם  ָכל־ְלַבְבֶכֽ ּבְ ּוְלָעְבֽדֹו,  ם  ֱאלֵֹהיֶכֽ ֶאת־ְיָי  ה  ְלַאֲהָבֽ

ָך:  ָךֽ ְוִיְצָהֶרֽ ֽ ְדָגֶנָֽך ְוִתיֹרׁ�ְ ה ּוַמְלֽקֹוׁ�, ְוָאַסְפּתָ ֹו יֹוֶרֽ ִעּתֽ ם ּבְ י ְמַטר־ַאְרְצֶכֽ ֽ ְוָנַתּתִ

ה  ֽ ִיְפּתֶ ן  ּפֶ ם  ָלֶכֽ ְמֽרּו  ָ ִהּ�ׁ  : ְעּתָ ָבֽ ְו�ׂשָ  ֽ ְוָאַכְלּתָ ָך  ֽ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָךֽ  �ׂשָ ּבְ ב  �ׂשֶ ֵעֽ י  ֽ ְוָנַתּתִ

ה ַאף־ְיָי  ם: ְוָחָרֽ ם ָלֶהֽ ֲחִויֶתֽ ּתַ ים ְוִהׁ�ְ ים ֲאֵחִרֽ ם ֱאלִֹהֽ ֽ ם ַוֲעַבְדּתֶ ֽ ם, ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכֽ

ּה,  ֶאת־ְיבּוָלֽ ן  ֽ ִתּתֵ לֹא  ה  ֲאָדָמֽ ְוָהֽ ר  ָמָטֽ ְולֹא־ִיְהֶיֽה  ִים  ַמֽ ָ ֶאת־ַהּ�ׁ ר  ְוָעַצֽ ם  ֶכֽ ּבָ

י  ָבַרֽ ם ֶאת־ּדְ ֽ ְמּתֶ ם: ְו�ׂשַ ן ָלֶכֽ ר ְיָי ֹנֵתֽ ה ֲאׁ�ֶ ָבֽ ֶרץ ַהּטֹ ל ָהָאֽ ה ֵמַעֽ ם ְמֵהָרֽ ֽ ַוֲאַבְדּתֶ
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ְוָהֽיּו  ם  ַעל־ֶיְדֶכֽ ְלאֹות  ם  ֹאָתֽ ם  ֽ ְרּתֶ ּוְקׁ�ַ ם,  ֶכֽ ְוַעל־ַנְפׁ�ְ ם  ַעל־ְלַבְבֶכֽ ה  ּלֶ ֵאֽ

ָךֽ  ְבּתְ ִ�ׁ ּבְ ם,  ּבָ ר  ֽ ְלַדּבֵ ם  ֵניֶכֽ ֶאת־ּבְ ם  ֹאָתֽ ם  ֽ ְדּתֶ ְוִלּמַ ם:  ֵעיֵניֶכֽ ין  ּבֵ ת  ְלטֹוָטֹפֽ

ָך  יֶתֽ ּבֵ ַעל־ְמזּוֽזֹות  ם  ֽ ּוְכַתְבּתָ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָךֽ  ְכּבְ ּוְבׁ�ָ ֶרְך  ֽ ַבּדֶ ָךֽ  ּוְבֶלְכּתְ ָך  ֵביֶתֽ ּבְ

ְיָי  ע  ֽ ּבַ ִנׁ�ְ ר  ֲאׁ�ֶ ה,  ָהֲאָדָמֽ ַעל  ם  ְבֵניֶכֽ י  ִויֵמֽ ם  ְיֵמיֶכֽ ּו  ִיְרּבֽ ַען  ְלַמֽ יָך:  ָעֶרֽ ּוִבׁ�ְ

ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ ַמֽ ָ י ַהּ�ׁ יֵמֽ ם, ּכִ ת ָלֶהֽ ם ָלֵתֽ ַלֲאֹבֵתיֶכֽ

ם  ּו ָלֶהֽ ם ְוָע�ׂשֽ ֽ ֲאֵלֶהֽ ל ְוָאַמְרּתָ ָרֵאֽ ֵנֽי ִי�ׂשְ ר ֶאל־ּבְ ֽ ּבֵ ר: ּדַ אֹמֽ ה ּלֵ ֽ ְיָי ֶאל־ֹמׁ�ֶ אֶמר  ַוּיֹֽ
ִתיל  ּפְ ָנֽף,  ַהּכָ ת  ַעל־ִציִצֽ ְוָנְתֽנּו  ם,  ְלֹדֹרָתֽ ם  ִבְגֵדיֶהֽ י  ְנֵפֽ ַעל־ּכַ ת  ִציִצֽ

ם  יֶתֽ ת ְיָי, ַוֲע�ׂשִ ל־ִמְצֹוֽ ם ֶאת־ּכָ ֽ ם ֹאֽתֹו, ּוְזַכְרּתֶ ת, ּוְרִאיֶתֽ ם ְלִציִצֽ ֶלת: ְוָהָיֽה ָלֶכֽ ֵכֽ ּתְ

ם:  ַאֲחֵריֶהֽ ים  ֹזִנֽ ם  ֽ ר־ַאּתֶ ֲאׁ�ֶ ם  ֵעיֵניֶכֽ י  ְוַאֲחֵרֽ ם  ְלַבְבֶכֽ י  ַאֲחֵרֽ ְולֹא־ָתֽתּורּו  ם.  ֹאָתֽ

ְיָי  ֲאִני  ֵלאלֵֹהיֶכֽם:  ים  ֽ ְקֹדׁ�ִ ם  ִוְהִייֶתֽ י,  ל־ִמְצֹוָתֽ ֶאת־ּכָ ם  יֶתֽ ַוֲע�ׂשִ ֽרּו  ְזּכְ ּתִ ַען  ְלַמֽ

ֲאִני  ים,  ֵלאלִֹהֽ ָלֶכֽם  ִלְהֽיֹות  ִים  ִמְצַרֽ ֶרץ  ֵמֶאֽ ם,  ֶאְתֶכֽ אִתי  הֹוֵצֽ ר  ֲאׁ�ֶ ם,  ֱאלֵֹהיֶכֽ

ְיָי ֱאלֵֹהיֶכֽם:

'קריאת שמע' מסתיימת במילים "אני ה' אלוקיכם", ומצרפים אליהן את המילה "אמת" 
שבראש הפסקה הבאה )"ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכֽם: ֱאֶמת"(.

ל  ָרֵאֽ ינּו ְוֵאין זּוָלֽתֹו, ַוֲאַנְֽחנּו ִי�ׂשְ י הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֽם ָעֵלֽינּו, ּכִ את, ְוַקּיָ ל־ֹזֽ ֱאֶמת, ֶוֱאמּוָנֽה ּכָ
ע  ְפָרֽ ל ַהּנִ ים. ָהֵאֽ ל־ֶהָעִריִצֽ ף ּכָ ֽ נּו ַהּגֹוֲאֵלֽנּו ִמּכַ ֽ ים, ַמְלּכֵ ֽד ְמָלִכֽ נּו ִמּיַ ֹו, ַהּפֹוֵדֽ ַעּמֽ

ֶקר, ְוִנְפָלֽאֹות  ין ֵחֽ ה ְגֹדֽלֹות ַעד־ֵאֽ ֽ נּו ָהֹע�ׂשֶ ֽ י ַנְפׁ�ֵ מּול ְלָכל־ֹאְיֵבֽ ֽם ּגְ ּלֵ ינּו, ְוַהְמׁ�ַ ֵרֽ ָלֽנּו ִמּצָ

ֽמֹות  ַעל־ּבָ נּו  ְדִריֵכֽ ַהּמַ ַרְגֵלֽנּו:  ֹוט  ַלּמֽ ן  ְולֹא־ָנַתֽ ים,  ֽ ַחּיִ ּבַ נּו  ֽ ַנְפׁ�ֵ ם  ֽ ַהּ�ׂשָ ר:  ֽ ִמְסּפָ ין  ַעד־ֵאֽ

ְוֹאֽתֹות  ה,  ַפְרֹעֽ ּבְ ה  ְנָקָמֽ ֽנּו  ה־ּלָ �ׂשֶ ָהֹעֽ ל  ָהֵאֽ ינּו�.  ְנֵאֽ ֹ ל־�ׂש ַעל־ּכָ ַקְרֵנֽנּו  ֶרם  ֽ ַוּיָ נּו,  אֹוְיֵבֽ

ֹו  ֶאת־ַעּמֽ א  ַוּיֹוֵצֽ ִים,  ִמְצָרֽ י  כֹוֵרֽ ל־ּבְ ּכָ ְבֶעְבָרֽתֹו  ֽה  ּכֶ ַהּמַ ם.  ֵני־ָחֽ ּבְ ת  ַאְדַמֽ ּבְ ים  ּומֹוְפִתֽ

ם ְוֶאת־ י ַים־ֽסּוף, ְוֶאת־רֹוְדֵפיֶהֽ ְזֵרֽ ין ּגִ ָנֽיו ּבֵ יר ּבָ ֲעִבֽ ם ְלֵחֽרּות עֹוָלֽם. ַהּמַ ל ִמּתֹוָכֽ ָרֵאֽ ִי�ׂשְ

ֽמֹו�. ּוַמְלכּוֽתֹו ְבָרֽצֹון  ֽחּו ְוהֹוֽדּו ִלׁ�ְ ּבְ בּוָרֽתֹו, ׁ�ִ ע, ְוָרֽאּו ָבָנֽיו ּגְ ֽ ְתהֹוֽמֹות ִטּבַ ם ּבִ ֹוְנֵאיֶהֽ �ׂש

ֽם: ה, ְוָאְמֽרּו ֻכּלָ ֽ ה ַרּבָ ְמָחֽ �ׂשִ ה ּבְ יָרֽ ל ְלָך ָעֽנּו ׁ�ִ ָרֵאֽ ה ּוְבֵנֽי ִי�ׂשְ ֽ ם, ֹמׁ�ֶ ֽלּו ֲעֵליֶהֽ ִקּבְ
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ֶלא: ַמְלכּוְתָךֽ  ה־ֶפֽ �ׂשֵ ת ֹעֽ א ְתִהּלֹֽ ֶדׁ�, נֹוָרֽ ּקֹֽ ר ּבַ ֽ ָכה ֶנְאּדָ ֹמֽ ם ְיָי, ִמי ּכָ ֵאִלֽ ָכה ּבָ ָכֹמֽ ִמי־ 
ד:  ְך ְלֹעָלֽם ָוֶעֽ י ָעֽנּו ְוָאְמֽרּו, ְיָי | ִיְמלֹֽ ה, ֶזה ֵאִלֽ ֽ ַע ָים ִלְפֵנֽי ֹמׁ�ֶ ָרֽאּו ָבֶנֽיָך, ּבֹוֵקֽ

ל: ָרֵאֽ ל ִי�ׂשְ ַאֽ ה ְיָי, ּגָ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ּנּו�. ּבָ ֽ ֽד ָחָזֽק ִמּמֶ ב, ּוְגָאֽלֹו ִמּיַ ה ְיָי ֶאת־ַיֲעֹקֽ י־ָפָדֽ ר, ּכִ ְוֶנֱאַמֽ

ה  ֵעָצֽ ֵנֽנּו ּבְ ֽלֹום, ְוַתּקְ ים ּוְלׁ�ָ ים טֹוִבֽ ֽ נּו ְלַחּיִ ֽ נּו ַמְלּכֵ ֽלֹום, ְוַהֲעִמיֵדֽ ינּו ְלׁ�ָ ָאִבֽ נּו  יֵבֽ ּכִ ַהׁשְ
ָך, מכאן עומדים ּוְפֽרֹו�ׂש ָעֵלֽינּו  ֶמֽ ַען ׁ�ְ ה ְלַמֽ נּו ְמֵהָרֽ יֵעֽ ָפֶנֽיָך, ְוהֹוׁ�ִ ה ִמּלְ טֹוָבֽ

ל  ָרֵאֽ ִי�ׂשְ ֹו  ל־ַעּמֽ ּכָ ְוַעל  ָעֵלֽינּו  ֽלֹום  ָ�ׁ ת  ֽ ֻסּכַ �ׂש  ַהּפֹוֵרֽ ְיָי,  ה  ֽ ַאּתָ ֽרּוְך  ּבָ ָך�.  לֹוֶמֽ ְ�ׁ ת  ֽ ֻסּכַ

ִים: ָלֽ ְוַעל ְירּוׁ�ָ

תפילת העמידה
ולהתרכז  אחד,  במקום  לעמוד  יש  שבתפילה.  העיקרי  החלק  היא  העמידה'  'תפילת 
המילים  את  לשמוע  המתפלל  על  ורק  בלחש,  נאמרת  התפילה  התפילה.  במילות 
ומיד לשוב בשלושה צעדים לפנים,  יש לצעוד שלושה צעדים לאחור,  היוצאות מפיו. 

ולהצמיד את הרגליים זו לזו.

ָך: ֶתֽ ִהּלָ יד ּתְ ֽ י ַיּגִ ח, ּוִפֽ ֽ ְפּתָ י ּתִ ָפַתֽ ֲאֹדָנֽי, �ׂשְ

את  מכופפים  "ברוך"  במילה  ומשתחווים:  כורעים  ה'"  אתה  "ברוך  המילים  באמירת 
וחוזרים  מזדקפים  "אדנ־י"  באמירת  בכפיפה;  משתחווים  "אתה"  במילה  הברכיים; 

לעמידה רגילה.

י  ֵואלֵֹהֽ ק  ִיְצָחֽ י  ֱאלֵֹהֽ ם,  ַאְבָרָהֽ י  ֱאלֵֹהֽ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ י  ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  ֽ ַאּתָ ֽרּוְך  ּבָ
ים,  ים טֹוִבֽ ל ֲחָסִדֽ ּגֹוֵמֽ א, ֵאל ֶעְלֽיֹון,  ְוַהּנֹוָרֽ ֹור  ּבֽ ַהּגִ ֽדֹול,  ל ַהּגָ ב, ָהֵאֽ ַיֲעֹקֽ

ה: ַאֲהָבֽ מֹו ּבְ ַען ׁ�ְ ם ְלַמֽ ל ִלְבֵנֽי ְבֵניֶהֽ יא גֹוֵאֽ י ָאֽבֹות, ּוֵמִבֽ ֽ ר ַחְסּדֵ ל, ְוזֹוֵכֽ קֹוֵנֽה ַהּכֹֽ

ים: ֽ ים ַחּיִ ים, ְלַמַעְנָךֽ ֱאלִֹהֽ ֽ ֶפר ַהַחּיִ ֵסֽ נּו ּבְ ים, ְוָכְתֵבֽ ֽ ַחּיִ ץ ּבַ ֶלְך ָחֵפֽ ים, ֶמֽ ֽ נּו ְלַחּיִ ָזְכֵרֽ

באמירת המילים "ברוך אתה ה'" כורעים ומשתחווים, לפי ההנחיות.

ם: ן ַאְבָרָהֽ ה ְיָי, ָמֵגֽ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ן�. ּבָ יַע ּוָמֵגֽ ֽ ֶלְך עֹוֵזֽר ּומֹוׁ�ִ ֶמֽ

יַע: ֽ ה, ַרב ְלהֹוׁ�ִ ֽ ים ַאּתָ ֽה ֵמִתֽ ֹור ְלעֹוָלֽם ֲאֹדָנֽי, ְמַחּיֶ ה ִגּבֽ ֽ ַאּתָ
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ל: ֽ יד ַהּטָ מֹוִרֽ

א  ְורֹוֵפֽ ים,  נֹוְפִלֽ ְך  ים, סֹוֵמֽ ֽ ַרּבִ ים  ַרֲחִמֽ ּבְ ים  ֵמִתֽ ֽה  ְמַחּיֶ ֶסד,  ֶחֽ ּבְ ים  ֽ ַחּיִ ל  ֽ ְמַכְלּכֵ
ַעל  ֽ ר�. ִמי־ָכֽמֹוָך ּבַ ֵנֽי ָעָפֽ ֽם ֱאמּוָנֽתֹו ִליׁ�ֵ ים, ּוְמַקּיֵ יר ֲאסּוִרֽ ֽ ים, ּוַמּתִ חֹוִלֽ

ה: יַח ְיׁ�ּוָעֽ ֽה ּוַמְצִמֽ ית ּוְמַחּיֶ ֶלְך ֵמִמֽ ְך, ֶמֽ ֹוֶמה ּלָ י ּדֽ בּוֽרֹות ּוִמֽ ּגְ

ים: ַרֲחִמֽ ים ּבְ ֽ יו ְלַחּיִ ר ְיצּוָרֽ ן זֹוֵכֽ ִמי־ָכֽמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמֽ

ים: ִתֽ ֽה ַהּמֵ ה ְיָי, ְמַחּיֶ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ים. ּבָ ה ְלַהֲחֽיֹות ֵמִתֽ ֽ ן ַאּתָ ְוֶנֱאָמֽ

ָלה: ֽ ָכל־ֽיֹום ְיַהְלֽלּוָך ּסֶ ים ּבְ ֽ ְמָךֽ ָקֽדֹוׁ�, ּוְקדֹוׁ�ִ ה ָקֽדֹוׁ� ְוׁ�ִ ֽ ַאּתָ

ֹו, ָמֽרֹום ְוָקֽדֹוׁ�: י הּוא, ְלַבּדֽ ל, ּכִ יכּו ָלֵאֽ ְלדֹור ָוֽדֹור ַהְמִלֽ

ֹון  ָך, ְוַעל ִצּיֽ ַלִֽם ִעיֶרֽ ָך, ְוַעל ְירּוׁ�ָ ֽ ל ַעּמֶ ָרֵאֽ ינּו ַעל ִי�ׂשְ ְמָךֽ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִ�ׁ �ׁ ֽ ן  ִיְתַקּדֵ ּוְבֵכֽ
ָך: ָך, ְוַעל ְמכֹוְנָךֽ ְוֵהיָכֶלֽ יֶחֽ ד ְמׁ�ִ ִוֽ ית ּדָ ָך, ְוַעל ַמְלֽכּות ּבֵ בֹוֶדֽ ן ּכְ ֽ ּכַ ִמׁ�ְ

אָת,  ָרֽ ּבָ ֶ ַמה־ּ�ׁ ּכֹל  ַעל  ְוֵאיָמְתָךֽ  יָך,  ֽ ל־ַמֲע�ׂשֶ ּכָ ַעל  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ָךֽ  ְחּדְ ּפַ ן  ּתֵ ן  ּוְבֵכֽ
ֽם  ֻכּלָ ּו  ְוֵיָע�ׂשֽ ים,  רּוִאֽ ל־ַהּבְ ּכָ ְלָפֶנֽיָך  ֲחֽוּו  ּתַ ְוִיׁ�ְ ים,  ֽ ֲע�ׂשִ ל־ַהּמַ ּכָ ְוִייָרֽאּוָך 

ן ְלָפֶנֽיָך,  ְלָטֽ ָ ַהּ�ׁ ינּו ׁ�ֶ ְענּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַדֽ ּיָ ֵלֽם. ׁ�ֶ ב ׁ�ָ ֵלָבֽ ֹות ְרצֹוְנָךֽ ּבְ ת ַלֲע�ׂשֽ ה ֶאָחֽ ֽ ֲאֻגּדָ

אָת: ָרֽ ּבָ ֶ א ַעל ּכֹל ַמה־ּ�ׁ ְמָךֽ נֹוָרֽ יִמיֶנָֽך�. ְוׁ�ִ ה ּבִ ָיְדָךֽ ּוְגבּוָרֽ ֹעז ּבְ

יָך, ּוִפְתֽחֹון־ ֽ ה ְלדֹוְרׁ�ֶ יָך, ְוִתְקָוֽה טֹוָבֽ ֽה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ָך, ּתְ ֽ ֽבֹוד ְיָי ְלַעּמֶ ן ּכָ ן  ּתֵ ּוְבֵכֽ
ד  ֶרן ְלָדִוֽ ת ֶקֽ ָך, ּוְצִמיַחֽ ֹון ְלִעיֶרֽ �ׂשֽ ָך, ְו�ׂשָ ה ְלַאְרֶצֽ ְמָחֽ ים ָלְך, �ׂשִ ה ַלְמַיֲחִלֽ ּפֶ

ינּו: ה ְבָיֵמֽ ְמֵהָרֽ ָך, ּבִ יֶחֽ י ְמׁ�ִ ֽ יַכת ֵנר ְלֶבן־ִיׁ�ַ ָך, ַוֲעִרֽ ֽ ַעְבּדֶ

ְועֹוָלָֽתה  ילּו�.  ָיִגֽ ֽה  ִרּנָ ּבְ ים  ַוֲחִסיִדֽ זּו�.  ַיֲעלֹֽ ים  ִרֽ ִויׁ�ָ חּו,  ָמֽ ְוִי�ׂשְ ִיְרֽאּו  ים  יִקֽ ן  ַצּדִ ּוְבֵכֽ
ָזֽדֹון  ֶלת  ֽ ֶמְמׁ�ֶ יר  ַתֲעִבֽ י  ּכִ ְכֶלֽה.  ּתִ ן  ֽ ָעׁ�ָ ּבֶ ּֽה  ֻכּלָ ה  ָעֽ ְוָהִרׁ�ְ יָה.  ֽ ץ־ּפִ ְקּפָ ּתִ

ֶרץ: ִמן ָהָאֽ
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ָך�.  בֹוֶדֽ ן ּכְ ֽ ּכַ ֹון ִמׁ�ְ ַהר ִצּיֽ יָך�. ּבְ ֽ ל־ַמֲע�ׂשֶ ָך, ַעל ּכָ ֽ ינּו ְלַבּדֶ ה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֽ ְך  ַאּתָ ְוִתְמלֹֽ
ְלעֹוָלֽם,   | ְיָי  ְך  ִיְמלֹֽ ָך,  ֽ ָקְדׁ�ֶ י  ִדְבֵרֽ ּבְ ֽתּוב  ּכָ ּכַ ָך�.  ֽ ָקְדׁ�ֶ ִעיר  ַלִֽם  ּוִבירּוׁ�ָ

ר, ַהְללּוָיּֽה: ֹון ְלֹדר ָוֹדֽ ִיְך ִצּיֽ ֱאלַֹהֽ

ְצָבֽאֹות  ְיָי  ּה  ֽ ְגּבַ ַוּיִ ֽתּוב,  ּכָ ּכַ יָך,  ְלָעֶדֽ ִמּבַ ֱאֽלֹוּהַ  ְוֵאין  ָך,  ֶמֽ ְ�ׁ א  ְונֹוָרֽ ה  ֽ ָקֽדֹוׁש  ַאּתָ
ֽדֹוׁ�: ֶלְך ַהּקָ ֽ ה ְיָי, ַהּמֶ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ְצָדָקֽ ׁ� ּבִ ֽ ֽדֹוׁ� ִנְקּדַ ל ַהּקָ ט, ְוָהֵאֽ ֽ ּפָ ְ�ׁ ּמִ ּבַ

ל־ ִמּכָ נּו  ֽ ְורֹוַמְמּתָ נּו,  ֽ ּבָ יָת  ְוָרִצֽ נּו  אֹוָתֽ ְבּתָ  ָאַהֽ ים,  ֽ ל־ָהַעּמִ ִמּכָ נּו  ֽ ה  ְבַחְרּתָ ֽ ַאּתָ
ְמָךֽ  ְוׁ�ִ ָך,  ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו  ֽ ַמְלּכֵ נּו  ֽ ְוֵקַרְבּתָ יָך,  ִמְצֹוֶתֽ ּבְ נּו  ֽ ּתָ ְ�ׁ ְוִקּדַ ׁ�ֹוֽנֹות,  ַהּלְ

אָת: ֽדֹוׁ� ָעֵלֽינּו ָקָרֽ ֽדֹול ְוַהּקָ ַהּגָ

ֽה,  ן ַהּזֶ ת ֶהָעֹוֽ ֽה, ֶאת־ֽיֹום ְסִליַחֽ ים ַהּזֶ ִרֽ ּפֻ ה ֶאת־ֽיֹום ַהּכִ ַאֲהָבֽ ינּו ּבְ ָלֽנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ן־  ּתֶ ֽ ַוּתִ
ֹו ֶאת־ ְוִלְמָחל־ּבֽ ה,  ָרֽ ּוְלַכּפָ ה  ְוִלְסִליָחֽ ִלְמִחיָלֽה  ֽה,  ַהּזֶ ֶדׁ�  ִמְקָרא־ֹקֽ ֶאת־ֽיֹום 

ִים: ת ִמְצָרֽ ֶדׁ� ֵזֶֽכר ִליִציַאֽ ינּו ִמְקָרא־ֹקֽ ל־ֲעֹונֹוֵתֽ ּכָ

ר,  ֵכֽ ְוִיּזָ ד  ֵקֽ ְוִיּפָ ע  ַמֽ ָ ְוִיּ�ׁ ה,  ְוֵיָרֶצֽ ה  ְוֵיָרֶאֽ יַע  ֽ ְוַיּגִ א,  ְוָיֹבֽ ַיֲעֶלֽה  ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ י  ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ
ְוִזְכֽרֹון  ָך,  ֽ ַעְבּדֶ ד  ִוֽ ן־ּדָ ּבֶ יַח  ֽ ָמׁ�ִ ְוִזְכֽרֹון  ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכֽרֹון  דֹוֵנֽנּו,  ּוִפּקְ ִזְכרֹוֵנֽנּו 

ְלֵחן  ה,  ְלטֹוָבֽ ה  ִלְפֵליָטֽ ְלָפֶנֽיָך,  ל  ָרֵאֽ ִי�ׂשְ ית  ּבֵ ָךֽ  ל־ַעּמְ ּכָ ְוִזְכֽרֹון  ָך,  ֽ ָקְדׁ�ֶ ִעיר  ַלִֽם  ְירּוׁ�ָ

ן  ת ֶהָעֹוֽ יֹום ְסִליַחֽ ֽה, ּבְ ים ַהּזֶ ִרֽ ּפֻ יֹום ַהּכִ ֽלֹום, ּבְ ים ּוְלׁ�ָ ים טֹוִבֽ ֽ ים ּוְלַחּיִ ֶסד ּוְלַרֲחִמֽ ּוְלֶחֽ

ה,  ִלְבָרָכֽ בֹו  נּו  ּוָפְקֵדֽ ה,  ְלטֹוָבֽ ּבֹו  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ָזְכֵרֽ ֽה,  ַהּזֶ ֶדׁ�  ִמְקָרא־ֹקֽ יֹום  ּבְ ֽה,  ַהּזֶ

ָעֵלֽינּו  ם  ְוַרֵחֽ ֽנּו  ְוָחּנֵ חּוס  ים  ְוַרֲחִמֽ ה  ְיׁ�ּוָעֽ ר  ּוִבְדַבֽ ים:  טֹוִבֽ ים  ֽ ְלַחּיִ בֹו  נּו  יֵעֽ ְוהֹוׁ�ִ

ה: ּתָ ּון ְוַרֽחּום ָאֽ ֶלְך ַחּנֽ י ֵאל ֶמֽ י ֵאֶלֽיָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ נּו ּכִ יֵעֽ ְוהֹוׁ�ִ

ן  ת ֶהָעֹוֽ יֹום ְסִליַחֽ ֽה, ּבְ ים ַהּזֶ ִרֽ ּפֻ יֹום ַהּכִ ינּו ּבְ ינּו, ְמֹחל | ַלֲעֹונֹוֵתֽ י ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ
ֶֽגד  ִמּנֶ ינּו  ְוַחּטֹאֵתֽ ינּו  ֵעֽ ָ�ׁ ּפְ ר  ְוַהֲעֵבֽ ְמֵחה  ֽה.  ַהּזֶ ֶדׁ�  ִמְקָרא־ֹקֽ יֹום  ּבְ ֽה,  ַהּזֶ

ר,  ר: ְוֶנֱאַמֽ יָך לֹא ֶאְזּכֹֽ י, ְוַחּטֹאֶתֽ יָך ְלַמֲעִנֽ ֶעֽ ה ְפׁ�ָ י הּוא ֹמֶחֽ י ָאֹנִכֽ ָאֽמּור, ָאֹנִכֽ ֵעיֶנֽיָך, ּכָ

ֽה  ֹום ַהּזֶ י־ַבּיֽ ר, ּכִ יָך: ְוֶנֱאַמֽ ֽ י ְגַאְלּתִ ּוָבה ֵאַלֽי ּכִ יָך, ׁ�ֽ ן ַחּטֹאֶתֽ יָך ְוֶכָעָנֽ ֶעֽ ָ�ׁ ב ּפְ יִתי ָכָעֽ ָמִחֽ

יָך,  ִמְצֹוֶתֽ ּבְ נּו  ֽ ֵ�ׁ ַקּדְ רּו:  ְטָהֽ ּתִ ְיָי  ִלְפֵנֽי  ם,  ל ַחּטֹאֵתיֶכֽ ִמּכֹֽ ם  ר ֶאְתֶכֽ ְלַטֵהֽ ם,  ֲעֵליֶכֽ ר  ֽ ְיַכּפֵ
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ָךֽ  נּו ְלָעְבּדְ ֽ ר ִלּבֵ ָך, ְוַטֵהֽ יׁ�ּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֽ ַח ַנְפׁ�ֵ ֽ ּמֵ ָך ְו�ׂשַ נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּבְ ָך�. �ׂשַ תֹוָרֶתֽ נּו ּבְ ְוֵתן ֶחְלֵקֽ

יָך  ְלָעֶדֽ ּוִמּבַ ָוֽדֹור,  ֹור  ָכל־ּדֽ ּבְ ֽרּון  ְיׁ�ֻ י  ְבֵטֽ ְלׁ�ִ ן  ּוָמְחָלֽ ל  ָרֵאֽ ְלִי�ׂשְ ן  ָסְלָחֽ ה  ֽ ַאּתָ י  ּכִ ת.  ֱאֶמֽ ּבֶ

ְוַלֲעֹוֽנֹות  ינּו,  ַלֲעֹונֹוֵתֽ ְוסֹוֵלַֽח  ל  ֶלְך מֹוֵחֽ ֶמֽ ְיָי,  ה  ֽ ַאּתָ ֽרּוְך  ּבָ ְוסֹוֵלַֽח.  ל  ֶלְך מֹוֵחֽ ֶמֽ ָלֽנּו  ֵאין 

 �ׁ ֽ ֶרץ, ְמַקּדֵ ל־ָהָאֽ ֶלְך ַעל ּכָ ָנֽה, ֶמֽ ָנֽה ְוׁ�ָ ָכל־ׁ�ָ ינּו ּבְ מֹוֵתֽ יר ַאׁ�ְ ל, ּוַמֲעִבֽ ָרֵאֽ ית ִי�ׂשְ ֹו ּבֵ ַעּמֽ

ים: ִרֽ ּפֻ ל ְויֹום ַהּכִ ָרֵאֽ ִי�ׂשְ

יר  ִלְדִבֽ ה  ָהֲעבֹוָדֽ ב  ֽ ְוָהׁ�ֵ ֵעה,  ְ�ׁ ם  ָתֽ ְוִלְתִפּלָ ל  ָרֵאֽ ִי�ׂשְ ָךֽ  ַעּמְ ּבְ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְרֵצה  ְיָי 
ְלָרֽצֹון  י  ּוְתִהֽ ָרֽצֹון,  ּבְ ל  ֽ ְתַקּבֵ ה  ַאֲהָבֽ ּבְ ם  ָתֽ ּוְתִפּלָ ל  ָרֵאֽ ִי�ׂשְ י  ֽ ֵ ְוִאּ�ׁ ָך,  יֶתֽ ּבֵ

ָך: ֽ ל ַעּמֶ ָרֵאֽ ת ִי�ׂשְ יד ֲעבֹוַדֽ ִמֽ ּתָ

ִכיָנֽתֹו  ְ�ׁ יר  ֲחִזֽ ַהּמַ ְיָי,  ה  ֽ ַאּתָ ֽרּוְך  ּבָ ים.  ַרֲחִמֽ ּבְ ֹון  ְלִצּיֽ ׁ�ּוְבָךֽ  ּבְ ְוֶתֱחֶזֽיָנה  ֵעיֵנֽינּו 
ֹון: ְלִצּיֽ

באמירת "מודים" – משתחוים )בלא כיפוף הברכיים( ומזדקפים באמירת שם ה'.

ד, צּור  ינּו ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ י ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵואלֵֹהֽ ה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֽ ַאּתָ ֲאַנְֽחנּו ָלְך, ׁ�ָ ים  מֹוִדֽ
ָך, ַעל  ֶתֽ ִהּלָ ר ּתְ ֽ ָך ּוְנַסּפֵ ה ּלְ ה הּוא ְלדֹור ָוֽדֹור נֹוֶדֽ ֽ נּו, ַאּתָ ֵעֽ ן ִיׁ�ְ ֽינּו, ָמֵגֽ ַחּיֵ

נּו  ֽ ָכל־ֽיֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁ�ֶ ֽ ֻקֽדֹות ָלְך ְוַעל ִנּסֶ ינּו ַהּפְ מֹוֵתֽ ָך ְוַעל ִנׁ�ְ ָיֶדֽ ים ּבְ סּוִרֽ ֽינּו ַהּמְ ַחּיֵ

י לֹא־ָכֽלּו  ֹוב, ּכִ ִים. ַהּטֽ ֳהָרֽ ֶקר ְוָצֽ ֶרב ָוֹבֽ ת, ֶעֽ ָכל־ֵעֽ ּבְ יָך ׁ�ֶ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך: ֽ י ֵמעֹוָלֽם ִקּוִ יָך, ּכִ ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא־ַתֽ ם, ּכִ יָך, ְוַהְמַרֵחֽ ַרֲחֶמֽ

ד: יד ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ ִמֽ נּו ּתָ ֽ ְמָךֽ ַמְלּכֵ א ׁ�ִ ֽ ם ְוִיְתַנּ�ׂשֵ ְך ְוִיְתרֹוָמֽ ֵרֽ ֽם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל־ּכֻ

ָך: ֵנֽי ְבִריֶתֽ ל־ּבְ ים, ּכָ ים טֹוִבֽ ֽ ּוְכֽתֹוב ְלַחּיִ

נּו  ל ְיׁ�ּוָעֵתֽ י טֹוב, ָהֵאֽ ֽדֹול ְלעֹוָלֽם ּכִ ְמָךֽ ַהּגָ ָלה ִויַהְלֽלּו ׁ�ִ ֽ ים יֹוֽדּוָך ּסֶ ֽ ַהַחּיִ ְוָכל־ 
לפי  ומשתחווים,  כורעים  ו"אתה"  "ברוך"  המילים  באמירת  ֹוב.  ַהּטֽ ל  ָהֵאֽ ָלה,  ֶסֽ נּו  ְוֶעְזָרֵתֽ

ה ְלהֹוֽדֹות: ְמָךֽ ּוְלָךֽ ָנֶאֽ ֹוב ׁ�ִ ה ְיָי, ַהּטֽ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ההנחיות. ּבָ
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ל  ָרֵאֽ ל־ִי�ׂשְ ים, ָעֵלֽינּו ְוַעל ּכָ ֶסד ְוַרֲחִמֽ ים ֵחן ָוֶחֽ ֽ ה, ַחּיִ ה ּוְבָרָכֽ ֽלֹום, טֹוָבֽ ָ�ׁ ים  ׂשִ
ֽנּו ְיָי  ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ י ְבאֹור ּפָ ֶנֽיָך, ּכִ אֹור ּפָ ד ּבְ ֶאָחֽ ֽנּו ּכְ ּלָ ינּו ּכֻ נּו ָאִבֽ ְרֵכֽ ָך, ּבָ ֽ ַעּמֶ

ֽלֹום, ְוטֹוב  ים ְוׁ�ָ ֽ ים ְוַחּיִ ה ְוַרֲחִמֽ ה ּוְבָרָכֽ ֶסד ּוְצָדָקֽ ֲהַבת ֶחֽ ים ְוַאֽ ֽ ת ַחּיִ ינּו ּתֹוַרֽ ֱאלֵֹהֽ

ָך: לֹוֶמֽ ְ�ׁ ה ּבִ ָעֽ ת ּוְבָכל־ׁ�ָ ָכל־ֵעֽ ל ּבְ ָרֵאֽ ָךֽ ִי�ׂשְ ְך ֶאת־ַעּמְ ֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרֽ ּבְ

ר  ֵכֽ ִנּזָ טֹוֽבֹות,  ּוְגֵזֽרֹות  ה  ְוֶנָחָמֽ ה  ְיׁ�ּוָעֽ ה,  טֹוָבֽ ה  ּוַפְרָנָסֽ ֽלֹום  ְוׁ�ָ ה  ָרָכֽ ּבְ ים  ֽ ַחּיִ ֶפר  ּוְבֵסֽ

ֽלֹום: ים ּוְלׁ�ָ ים טֹוִבֽ ֽ ל, ְלַחּיִ ָרֵאֽ ית ִי�ׂשְ ָךֽ ּבֵ ב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל־ַעּמְ ֵתֽ ְוִנּכָ

ֽלֹום: ָ ׁ�ּ ל ּבַ ָרֵאֽ ֹו ִי�ׂשְ ְך ֶאת־ַעּמֽ ה ְיָי, ַהְמָבֵרֽ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ּבָ

י: י ְוֹגֲאִלֽ י ְלָפֶנֽיָך, ְיָי צּוִרֽ ֽ י ְוֶהְגֽיֹון ִלּבִ ִיְהֽיּו ְלָרֽצֹון | ִאְמֵרי־ִפֽ

מסיימים את תפילת ה'עמידה' באמירת 'וידוי':

נּו  ין ָאֽ ֵאֽ נּו, ׁ�ֶ ֵתֽ ִחּנָ ֽם ִמּתְ ְתַעּלַ נּו, ְוַאל־ּתִ ֵתֽ ִפּלָ ֽבֹוא ְלָפֶנֽיָך ּתְ ינּו, ּתָ י ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ
ים  יִקֽ ַצּדִ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ י  ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ְלָפֶנֽיָך  ר  לֹוַמֽ ֽעֶֹרף,  י  ֽ ּוְקׁ�ֵ ים  ָפִנֽ ֽי  ַעּזֵ

אנּו: ינּו ָחָטֽ אנּו, ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ
בקטע זה אנו מבקשים סליחה ומחילה על חטאינו ועוונותינו, יש להתכופף בהכנעה, 
ובאמירת כל אחת מהמילים להכות על הלב )הכאה קלה באגרוף קמוץ של יד ימין על 

צדו השמאלי של החזה(:

ְסנּו�.  ָחַמֽ ַזְֽדנּו�.  ְענּו�.  ֽ ְוִהְרׁ�ַ ינּו�.  ֶהֱעִוֽ ִֹפי:  ּדֽ ְרנּו  ֽ ּבַ ּדִ ַזְֽלנּו�.  ּגָ ְדנּו�.  ַגֽ ּבָ ְמנּו�.  ֽ ָאׁשַ
ְרנּו�.  ְצנּו�. ָסַרֽ ְדנּו�. ִנַאֽ ְצנּו�. ָמַרֽ ְֽבנּו�. ַלֽ ּזַ ְצנּו ָרע. ּכִ ֶקר: ָיַעֽ ֽ ְלנּו ׁ�ֶ ָטַפֽ
ינּו�.  ִעֽ ּתָ ְבנּו�.  ַעֽ ּתִ ְתנּו�.  ַחֽ ׁשִ ְענּו�.  ֽ ָרׁ�ַ ֽעֶֹרף:  ינּו  ֽ ִ ִקּ�ׁ ְרנּו�.  ָצַרֽ ְענּו�.  ֽ ַ�ׁ ּפָ ינּו�.  ָעִוֽ

ְענּו: מזדקפים ֽ ְעּתָ ּתִ
א  ֽ ל־ַהּבָ ּכָ ַעל  יק  ֽ ַצּדִ ה  ֽ ְוַאּתָ ָלֽנּו:  ָוה  ֽ ְולֹא־ׁ�ָ ים  ַהּטֹוִבֽ יָך  ֶטֽ ּפָ ְ�ׁ ּוִמּמִ יָך  ְצֹוֶתֽ ִמּמִ ְרנּו  ַסֽ

ְענּו: ֽ יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרׁ�ָ ֽ ת ָע�ׂשִ י־ֱאֶמֽ ָעֵלֽינּו, ּכִ

ֽרֹות  ְסּתָ ל־ַהּנִ ים. ֲהלֹא ּכָ ָחִקֽ ן ׁ�ְ ר ְלָפֶנֽיָך ׁ�ֹוֵכֽ ֽ ַסּפֵ ב ָמֽרֹום, ּוַמה־ּנְ ֽ ר ְלָפֶנֽיָך יֹוׁ�ֵ ַמה־ּנֹאַמֽ

ַע: ה יֹוֵדֽ ֽ ְגֽלֹות ַאּתָ ְוַהּנִ
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ן  ּוֹבֵחֽ ֶטן  ָבֽ י  ל־ַחְדֵרֽ ּכָ �ׂש  ֹחֵפֽ ה  ֽ ַאּתָ י:  ל־ָחֽ ּכָ י  ִסְתֵרֽ ְוַתֲעלּוֽמֹות  ָרֵזֽי עֹוָלֽם,  ַע  יֹוֵדֽ ה  ֽ ַאּתָ
ָרֽצֹון  ְיִהי  ן  ּוְבֵכֽ ֵעיֶנֽיָך:  ֶֽגד  ִמּנֶ ר  ֽ ִנְסּתָ ְוֵאין   , ּךָ ֽ ִמּמֶ ֶנְעָלֽם  ר  ָבֽ ּדָ ֵאין  ָוֵלֽב.  ָלֽיֹות  ּכְ

ינּו,  ל־ַחּטֹאֵתֽ ל ָלֽנּו ַעל ּכָ ם ָעֵלֽינּו ְוִתְמֹחֽ ַרֵחֽ ּתְ ינּו, ׁ�ֶ י ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵואלֵֹהֽ ָפֶנֽיָך, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִמּלְ

ינּו: ֵעֽ ָ�ׁ ל־ּפְ ל ְוִתְסַלֽח ָלֽנּו ַעל ּכָ ינּו, ְוִתְמֹחֽ ל־ֲעֹונֹוֵתֽ ר ָלֽנּו ַעל ּכָ ֽ ּוְתַכּפֵ

שוב מתכופפים בהכנעה, ובאמירת המילה "שחטאנו" מכים על הלב )הכאה קלה באגרוף קמוץ של יד 
ימין על צדו השמאלי של החזה(.

ֶנס ּוְבָרֽצֹון:  ֹאֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ֽב:  ּוץ ַהּלֵ ִאּמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ַעת:  י ָדֽ ְבִלֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבִ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ִים:  ָפָתֽ ּוי �ׂשְ ִבּטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ּוי ֲעָרֽיֹות:  ִגּלֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ֶתר:  ֽ ָגֽלּוי ּוַבּסָ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ה:  ַעת ּוְבִמְרָמֽ ַדֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ה:  ּור ּפֶ ִדּבֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ַע:  הֹוָנַֽאת ֵרֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ֽב:  ִהְרֽהּור ַהּלֵ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ת ְזנּות:  ְוִעיַדֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבִ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ה:  ּוי ּפֶ ִוּדֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ים:  ים ּומֹוִרֽ ִזְלֽזּול הֹוִרֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ָגָגֽה:  ָזֽדֹון ּוִבׁ�ְ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ֶזק־ָיד:  ֹחֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ם:  ֽ ֵ ּול ַהּ�ׁ ִחּלֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ִים:  ָפָתֽ ת �ׂשְ ֻטְמַאֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ה:  ּות ּפֶ ִטְפׁ�ֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ע:  ֵיֶֽצר ָהָרֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ים: א יֹוְדִעֽ ים ּוְבלֹֽ יֹוְדִעֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ
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באמירת המילים 'סלח.. מחל.. כפר' מכים על הלב.

ר ָלֽנּו: ֽ ּפֵ ֽ ְסִליֽחֹות, ְסַלח־ָלֽנּו, ְמָחל־ָלֽנּו, ּכַ ֽם ֱאלֹוּהַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ַחׁ� ּוְבָכָזֽב:  ַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ַחד:  ת־ׁ�ֹֽ ֽ ַכּפַ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ָלֽצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ע:  ֹון ָהָרֽ ָלׁ�ֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ן:  ֽ א ּוְבַמּתָ ֽ ַמּ�ׂשָ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ה:  ֽ ּתֶ ל ּוְבִמׁ�ְ ַמֲאָכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ית:  ֽ ּוְבַמְרּבִ ְך   ֶנֽׁ�ֶ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ֽרֹון:  ֽת ּגָ ְנִטּיַ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבִ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ינּו:  ְפתֹוֵתֽ יַח �ׂשִ ֽ ׂשִ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ִין:  ּור ָעֽ ִסּקֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ֵעיַנִֽים ָרֽמֹות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ַצח: ּות ֶמֽ ַעּזֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

באמירת המילים 'סלח.. מחל.. כפר' מכים על הלב.

ר ָלֽנּו: ֽ ּפֵ ֽ ְסִליֽחֹות, ְסַלח־ָלֽנּו, ְמָחל־ָלֽנּו, ּכַ ֽם ֱאלֹוּהַ ּלָ ְוַעל ּכֻ
יַקת־ֹעל:  ְפִרֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבִ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ְפִליֽלּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבִ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ַע:  ֽת־ֵרֽ ְצִדּיַ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבִ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ִין:  ָצֽרּות ָעֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ּות ֹראׁ�:  ַקּלֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ֶרף:  ֽיּות ֹעֽ ַקׁ�ְ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ע:  ת ַרְגַלִֽים ְלָהַרֽ ִריַצֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ְרִכיֽלּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבִ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ְוא:  ת ׁ�ָ בּוַעֽ ׁשְ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבִ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ֽם:  ת ִחּנָ ְנַאֽ ׂשִ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

ּוֶמת־ָיד:  ְת�ׂשֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבִ ָחָטֽ ַעל ֵחְטא ׁ�ֶ
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ב: ִתְמֽהֹון ֵלָבֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך, ּבְ ָחָטֽ ְוַעל ֵחְטא ׁ�ֶ

באמירת המילים 'סלח.. מחל.. כפר' מכים על הלב.

ר ָלֽנּו: ֽ ּפֵ ֽ ְסִליֽחֹות. ְסַלח־ָלֽנּו�. ְמָחל־ָלֽנּו�. ּכַ ֽם ֱאלֹוּהַ ּלָ ְוַעל ּכֻ
בכל פעם בעת אמירת המילה "חייבים" מכים על הלב.

ם עֹוָלֽה:  ים ֲעֵליֶהֽ ִבֽ נּו ַחּיָ ָאֽ ים ׁ�ֶ ְוַעל ֲחָטִאֽ

את:  ֽ ם ַחּטָ ים ֲעֵליֶהֽ ִבֽ נּו ַחּיָ ָאֽ ים ׁ�ֶ ְוַעל ֲחָטִאֽ

ד:  ן עֹוֶלֽה ְויֹוֵרֽ ֽ ם ָקְרּבָ ים ֲעֵליֶהֽ ִבֽ נּו ַחּיָ ָאֽ ים ׁ�ֶ ְוַעל ֲחָטִאֽ

אי ְוָתֽלּוי:  ֽ ם ַוּדַ ֽ ם ָאׁ�ָ ים ֲעֵליֶהֽ ִבֽ נּו ַחּיָ ָאֽ ים ׁ�ֶ ְוַעל ֲחָטִאֽ

ּות:  ת ַמְרּדֽ ֽ ם ַמּכַ ים ֲעֵליֶהֽ ִבֽ נּו ַחּיָ ָאֽ ים ׁ�ֶ ְוַעל ֲחָטִאֽ

ים:  ִעֽ ם ַמְלֽקּות ַאְרּבָ ים ֲעֵליֶהֽ ִבֽ נּו ַחּיָ ָאֽ ים ׁ�ֶ ְוַעל ֲחָטִאֽ

ִים:  ָמֽ י ׁ�ָ יֵדֽ ה ּבִ ם ִמיָתֽ ים ֲעֵליֶהֽ ִבֽ נּו ַחּיָ ָאֽ ים ׁ�ֶ ְוַעל ֲחָטִאֽ

י:  ת ַוֲעִריִרֽ ֵרֽ ם ּכָ ים ֲעֵליֶהֽ ִבֽ נּו ַחּיָ ָאֽ ים ׁ�ֶ ְוַעל ֲחָטִאֽ

ה,  ֵרָפֽ �ׂשְ ְסִקיָלֽה,  ין  ּדִ ית  ּבֵ ִמיֽתֹות  ע  ֽ ַאְרּבַ ם  ֲעֵליֶהֽ ים  ִבֽ ַחּיָ נּו  ָאֽ ֶ�ׁ ים  ֲחָטִאֽ  ְוַעל 

ֶנק:  ֶרג, ְוֶחֽ ֶהֽ

ן קּום  ֵהֽ ין ּבָ ֵאֽ ין ׁ�ֶ ה ּוֵבֽ ן קּום ֲע�ׂשֵ ֵהֽ ֽׁ� ּבָ ּיֵ ין ׁ�ֶ ה, ּבֵ ֽ ת לֹא ַתֲע�ׂשֶ ה ְוַעל ִמְצֹוֽ ת ֲע�ׂשֵ ִמְצֹוֽ ַעל 
ַבר ֲאַמְרֽנּום  ם ָלֽנּו, ּכְ לּוִיֽ ם ָלֽנּו�. ֶאת־ַהּגְ לּוִיֽ ֵאיָנֽם ּגְ ם ָלֽנּו ְוֶאת־ׁ�ֶ לּוִיֽ ה. ֶאת־ַהּגְ ֲע�ׂשֵ

ר  ָבֽ ּדָ ים, ּכַ ם ִוידּוִעֽ לּוִיֽ ם ָלֽנּו, ְלָפֶנֽיָך ֵהם ּגְ לּוִיֽ ֵאיָנֽם ּגְ ם. ְוֶאת־ׁ�ֶ ינּו ְלָך ֲעֵליֶהֽ ְלָפֶנֽיָך ְוהֹוִדֽ

ל־ ֶאת־ּכָ ֹות  ַלֲע�ׂשֽ עֹוָלֽם,  ַעד  ּוְלָבֵנֽינּו  ָלֽנּו  ת  ְגלֹֽ ְוַהּנִ ינּו,  ֱאלֵֹהֽ ַליָי  ת  ֹרֽ ְסּתָ ַהּנִ ר,  ֱאַמֽ ּנֶ ֶ�ׁ

ֹור ָוֽדֹור,  ָכל־ּדֽ ֽרּון ּבְ י ְיׁ�ֻ ְבֵטֽ ן ְלׁ�ִ ל, ּוָמְחָלֽ ָרֵאֽ ן ְלִי�ׂשְ ה ָסְלָחֽ ֽ י ַאּתָ את: ּכִ ה ַהּזֹֽ י ַהּתֹוָרֽ ְבֵרֽ ּדִ

ל ְוסֹוֵלַֽח: מזדקפים ֶלְך מֹוֵחֽ יָך ֵאין ָלֽנּו ֶמֽ ְלָעֶדֽ ּוִמּבַ

ר ֲאִני  י. ָעָפֽ ְרּתִ ִאּלּו לֹא נֹוָצֽ י ּכְ ְרּתִ ּנֹוַצֽ יו ׁ�ֶ ֽ י ְכַדאי, ְוַעְכׁ�ָ י ֵאיִנֽ ְרּתִ א נֹוַצֽ ּלֹֽ ַעד ׁ�ֶ י,  ֱאלַֹהֽ
ְיִהי  ה.  ֽ ּוְכִלּמָ ה  ֽ בּוׁ�ָ ָמֵלֽא  י  ְכִלֽ ּכִ ְלָפֶנֽיָך  ֲאִני  ֲהֵרי  י.  ִמיָתִתֽ ּבְ ֶמר  ָוֹחֽ ַקל  ֽי,  ַחּיַ ּבְ

אִתי ְלָפֶנֽיָך ְמחֹוק  ָחָטֽ ֶ א עֹוד, ּוַמה־ּ�ׁ א ֶאֱחָטֽ ּלֹֽ י, ׁ�ֶ י ֲאבֹוַתֽ י ֵואלֵֹהֽ ָפֶנֽיָך, ְיָי ֱאלַֹהֽ ָרֽצֹון ִמּלְ

ים: ם ָרִעֽ ֳחָלִיֽ ים ָוֽ י ִיּסּוִרֽ ים ֲאָבל לֹא ַעל־ְיֵדֽ ֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ּבְ
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י  ֽ ְוַנְפׁ�ִ ֹום,  ִתּדֽ י  ֽ ַנְפׁ�ִ ְוִלְמַקְלַלֽי  ה,  ִמְרָמֽ ר  ֽ ּבֵ ִמּדַ י  ָפַתֽ ּו�ׂשְ ע,  ֵמָרֽ י  ְלׁ�ֹוִנֽ ְנצֹור  י,  ֱאלַֹהֽ
ְוָכל־ י,  ֽ ַנְפׁ�ִ ֹוף  ְרּדֽ ּתִ יָך  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ָך  תֹוָרֶתֽ ּבְ י  ֽ ִלּבִ ַתח  ּפְ ְהֶיֽה:  ּתִ ל  ַלּכֹֽ ר  ָעָפֽ ּכֶ

ִלְפֵני־ֽרּוַח  ֹמץ  ּכְ ִיְהֽיּו  ם:  ֽ ְבּתָ ל ַמֲחׁ�ַ ְוַקְלֵקֽ ם  ר ֲעָצָתֽ ה ָהֵפֽ ה, ְמֵהָרֽ ָעַלֽי ָרָעֽ ים  ִבֽ ַהחֹוׁ�ְ

ָך,  ֶמֽ ְ�ׁ ַען  ְלַמֽ ה  ֲע�ׂשֵ ַוֲעֵנִֽני:  ְיִמיְנָךֽ  יָעה  ֽ יָך, הֹוׁ�ִ ְיִדיֶדֽ ֵיָחְלֽצּון  ַען  ְלַמֽ ה:  ּדֹוֶחֽ ְיָי  ְך  ּוַמְלַאֽ

י  ָך: ִיְהֽיּו ְלָרֽצֹון | ִאְמֵרי־ִפֽ ֶתֽ ָ ַען ְקֻדּ�ׁ ה ְלַמֽ ָך, ֲע�ׂשֵ ַען ּתֹוָרֶתֽ ה ְלַמֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲע�ׂשֵ ה ְלַמֽ ֲע�ׂשֵ

י: י ְוֹגֲאִלֽ י ְלָפֶנֽיָך, ְיָי צּוִרֽ ֽ ְוֶהְגֽיֹון ִלּבִ

אמירת  כדי  תוך  לאחור.  צעדים  שלושה  לפסוע  יש   - השלום"  "עושה   - אמירת  לפני 
מילות הפסוק נהוג לקוד קידה לצד שמאל, לצד ימין ולפנים, לאות פֵרדה.

ן: ל, ְוִאְמֽרּו ָאֵמֽ ָרֵאֽ ל־ִי�ׂשְ ֽלֹום ָעֵלֽינּו ְוַעל ּכָ ה ׁ�ָ ֽ יו, הּוא ַיֲע�ׂשֶ ְמרֹוָמֽ ֽלֹום ּבִ ָ ה ַהּ�ׁ ֽ ֹעׂשֶ

ינּו,  ה ְבָיֵמֽ ְמֵהָרֽ ׁ� ּבִ ֽ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנֽה ּבֵ ּבָ ּיִ ינּו, ׁ�ֶ י ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵואלֵֹהֽ ָפֶנֽיָך, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרֽצֹון ִמּלְ

ָך: תֹוָרֶתֽ נּו ּבְ ְוֵתן ֶחְלֵקֽ

תפילת "אבינו מלכנו"
אנּו )מכים על הלב( ְלָפֶנֽיָך: נּו ָחָטֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה: ּתָ א ָאֽ ּלָ ֶלְך ֶאֽ נּו ֵאין ָלֽנּו ֶמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֶמֽ ַען ׁ�ְ נּו ְלַמֽ ֽ ה ִעּמָ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה: ָנֽה טֹוָבֽ ׁ� ָעֵלֽינּו ׁ�ָ ֽ נּו ַחּדֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֹות: ֵזֽרֹות ָקׁ�ֽ ל־ּגְ ל ֵמָעֵלֽינּו ּכָ ֽ ּטֵ נּו ּבַ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: ֹוְנֵאֽ ֽבֹות �ׂש ל ַמְחׁ�ְ ֽ ּטֵ נּו ּבַ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: ר ֲעַצת אֹוְיֵבֽ נּו ָהֵפֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ין ֵמָעֵלֽינּו: ר ּוַמְסִטֽ ל־ַצֽ ֽה ּכָ ּלֵ נּו ּכַ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֹות ַמְסִטיֵנֽנּו ּוְמַקְטִריֵגֽנּו: ּיֽ נּו ְסתֹום ּפִ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֵנֽי ְבִריֶתֽ ית ִמּבְ ִחֽ י ּוַמׁ�ְ ִבֽ ב ּוׁ�ְ ֶרב ְוָרָעֽ ֶבר ְוֶחֽ ֽ ֽה ּדֶ ּלֵ נּו ּכַ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֲחָלֶתֽ ה ִמּנַ ָפֽ נּו ְמַנע ַמּגֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: נּו ְסַלח ּוְמֽחֹול ְלָכל־ֲעֹונֹוֵתֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ
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ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ינּו ִמּנֶ ֵעֽ ָ�ׁ ר ּפְ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: י חֹובֹוֵתֽ ְטֵרֽ ל־ׁ�ִ ים ּכָ ֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ נּו ְמחֹוק ּבְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה ְלָפֶנֽיָך: ֵלָמֽ ה ׁ�ְ ְתׁ�ּוָבֽ נּו ּבִ נּו ַהֲחִזיֵרֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֽ ה ְלחֹוֵלֽי ַעּמֶ ֵלָמֽ ה ׁ�ְ ַלח ְרפּוָאֽ נּו ׁ�ְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

יֵנֽנּו: ַזר ּדִ נּו ְקַרע ֽרֹוַע ּגְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֽרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך: ִזּכָ נּו ּבְ נּו ָזְכֵרֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ים: ים טֹוִבֽ ֽ ֶפר ַחּיִ ֵסֽ נּו ּבְ ְתֵבֽ נּו ּכָ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה: ֽה ִויׁ�ּוָעֽ ֻאּלָ ֶפר ּגְ ֵסֽ נּו ּבְ ְתֵבֽ נּו ּכָ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָלֽה: ה ְוַכְלּכָ ְרָנָסֽ ֶפר ּפַ ֵסֽ נּו ּבְ ְתֵבֽ נּו ּכָ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֹות: ֶפר ְזֻכּיֽ ֵסֽ נּו ּבְ ְתֵבֽ נּו ּכָ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה ּוְמִחיָלֽה: ֶפר ְסִליָחֽ ֵסֽ נּו ּבְ ְתֵבֽ נּו ּכָ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָקֽרֹוב: ה ּבְ ח ָלֽנּו ְיׁ�ּוָעֽ נּו ַהְצַמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֽ ל ַעּמֶ ָרֵאֽ ֶרן ִי�ׂשְ ם ֶקֽ נּו ָהֵרֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: יֶחֽ ֶרן ְמׁ�ִ ם ֶקֽ נּו ָהֵרֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

יָך: ְרכֹוֶתֽ ינּו ִמּבִ ֽא ָיֵדֽ נּו ַמּלֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ע: ָבֽ ינּו �ׂשָ ֽא ֲאָסֵמֽ נּו ַמּלֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ם ָעֵלֽינּו: ַמע קֹוֵלֽנּו חּוס ְוַרֵחֽ נּו ׁ�ְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

נּו: ֵתֽ ִפּלָ ים ּוְבָרֽצֹון ֶאת־ּתְ ַרֲחִמֽ ל ּבְ ֽ נּו ַקּבֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

נּו: ֵתֽ ִים ִלְתִפּלָ ַמֽ י ׁ�ָ ֲעֵרֽ ַתח ׁ�ַ נּו ּפְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ר ֲאָנְֽחנּו: י־ָעָפֽ נּו ָזֽכּור ּכִ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך: ם ִמּלְ נּו ֵריָקֽ יֵבֽ ִ�ׁ נּו ָנא ַאל ּתְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך: ים ְוֵעת ָרֽצֹון ִמּלְ ַעת ַרֲחִמֽ ֽ את ׁ�ַ ה ַהּזֹֽ ָעֽ ָ ֵהא ַהּ�ׁ נּו ּתְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: ֽ נּו ֲחמֹול ָעֵלֽינּו ְוַעל עֹוָלֵלֽינּו ְוַטּפֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֽ ם ָקְדׁ�ֶ ים ַעל ׁ�ֵ ַען ֲהרּוִגֽ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ים ַעל ִיחּוֶדֽ ַען ְטבּוִחֽ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֶמֽ ּוׁ� ׁ�ְ ִים ַעל ִקּדֽ ֽ ׁ� ּוַבּמַ י ָבֵאֽ ֵאֽ ַען ּבָ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ
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ֽפּוְך: ָ יָך ַהּ�ׁ ם ֲעָבֶדֽ ת ּדַ נּו ְנקֹום ִנְקַמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה ְלַמַעְנָךֽ ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽנּו: נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

נּו: יֵעֽ ה ְלַמַעְנָךֽ ְוהֹוׁ�ִ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ים: ֽ יָך ָהַרּבִ ַען ַרֲחֶמֽ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

א ָעֵלֽינּו: ְקָרֽ ּנִ א ׁ�ֶ ֹור ְוַהּנֹוָרֽ ּבֽ ֽדֹול ַהּגִ ְמָךֽ ַהּגָ ַען ׁ�ִ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו  ַמְלּכֵ ָאִבֽ

נּו: יֵעֽ ֶסד ְוהֹוׁ�ִ ה ָוֶחֽ נּו ְצָדָקֽ ֽ ה ִעּמָ ים ֲע�ׂשֵ ֽ נּו ַמֲע�ׂשִ ֽ י ֵאין ּבָ ֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ּכִ נּו ָחּנֵ ֽ ינּו  ַמְלּכֵ ָאִבֽ

פרק כ"ד בתהלים פותח בהכרזתו של דוד המלך: "לדוד מזמור, לה' הארץ ומלואה, תבל 
ויושבי בה". באמירת מזמור זה, יש להתרכז ולהתבונן היטב במשמעות המילים. אמירת 

המזמור בכוונה הראויה היא סגולה מיוחדת לפרנסה.

ים  ֽ י־ֽהּוא ַעל־ַיּמִ ֵבי ָבּה: ב ּכִ ְ�ׁ ל ְוֹיֽ ֵבֽ ּה, ּתֵ ֶרץ ּוְמלֹוָאֽ ִמְזֽמֹור, ַליָי ָהָאֽ ד  א ְלָדִוֽ

ּוִמי־ָיֽקּום  ַהר־ְיָי,  ּבְ ִמי־ַיֲעֶלֽה  ג  ְיכֹוְנֶנָֽה:  ְוַעל־ְנָהֽרֹות  ּה,  ְיָסָדֽ

י, ְולֹא  ֽ ְוא ַנְפׁ�ִ ֽ ָ א ַלּ�ׁ ֽ ר | לֹא־ָנ�ׂשָ ב, ֲאׁ�ֶ ִים ּוַבר־ֵלָבֽ ֽ ֹו: ד ְנִקי ַכּפַ ְמֽקֹום ָקְדׁ�ֽ ּבִ

ּדֹור  ֶזה  ו  ֽעֹו:  ִיׁ�ְ י  ֵמֱאלֵֹהֽ ה  ּוְצָדָקֽ ְיָי,  ת  ֵמֵאֽ ה  ְבָרָכֽ א  ֽ ִיּ�ׂשָ ה  ה:  ְלִמְרָמֽ ע  ֽ ּבַ ִנׁ�ְ

אּו  ֽ�ׂשְ ְוִהּנָ ם  יֶכֽ ָראׁ�ֵ  | ים  ָעִרֽ ְ�ׁ אּו  �ׂשְ ז  ָלה:  ֶסֽ ב  ַיֲעֹקֽ ָפֶנֽיָך  י  ֽ ְמַבְקׁ�ֵ יו,  ֽ ּדְֹרׁ�ָ

ֹור, ְיָי  ּוז ְוִגּבֽ ֽבֹוד, ְיָי ִעּזֽ ֶלְך ַהּכָ ֽבֹוד: ח ִמי ֶזה ֶמֽ ֶלְך ַהּכָ י עֹוָלֽם, ְוָיֽבֹוא ֶמֽ ְתֵחֽ ּפִ

ֶלְך  ֶמֽ א  ְוָיֹבֽ י עֹוָלֽם,  ְתֵחֽ ּפִ ֽאּו  ם ּו�ׂשְ יֶכֽ | ָראׁ�ֵ ים  ָעִרֽ ְ�ׁ אּו  �ׂשְ ה:ט  ֹור ִמְלָחָמֽ ּבֽ ּגִ

ָלה: ֽבֹוד ֶסֽ ֶלְך ַהּכָ ֽבֹוד, ְיָי ְצָבֽאֹות הּוא ֶמֽ ֶלְך ַהּכָ ֽבֹוד: י ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ ַהּכָ

תפילת "עלינו לשבח" נאמרת בעמידה.

גֹוֵיֽי  ּכְ נּו  ֽ ָע�ׂשָ א  ּלֹֽ ֶ�ׁ ית,  ֽ ֵראׁ�ִ ּבְ ר  ְליֹוֵצֽ ֽה  ֻדּלָ ּגְ ת  ָלֵתֽ ל,  ַהּכֹֽ ַלֲאֽדֹון  ַח  ֽ ּבֵ ְלׁ�ַ ָעֵלֽינּו 
ם  ֶהֽ ּכָ נּו  ֶחְלֵקֽ ם  �ׂשָ א  ּלֹֽ ֶ�ׁ ה.  ָהֲאָדָמֽ ֽחֹות  ּפְ ִמׁ�ְ ּכְ נּו  ָמֽ �ׂשָ ְולֹא  ָהֲאָרֽצֹות 

נוהגים   - ים  ּכֹוְרִעֽ ַוֲאַנְֽחנּו  יק:  ֶבל ְוָלִרֽ ְלֶהֽ ים  ֲחִוֽ ּתַ ִמׁ�ְ ם  ֵהֽ ֶ�ׁ ָכל־ֲהמֹוָנֽם,  ּכְ ְוגֹוָרֵלֽנּו 

ֽדֹוׁ�  ַהּקָ ים,  ָלִכֽ ַהּמְ י  ַמְלֵכֽ ֶלְך  ֶמֽ ִלְפֵנֽי  ים  ּומֹוִדֽ להשתחוות  נוהגים   - ים  ֲחִוֽ ּתַ ּוִמׁ�ְ לכרוע 

ַעל,  ֽ ִמּמַ ִים  ַמֽ ָ ׁ�ּ ּבַ ְיָקֽרֹו  ב  ֽ ּומֹוׁ�ַ ֶרץ,  ָאֽ ד  ְויֹוֵסֽ ִים  ַמֽ ָ�ׁ ה  נֹוֶטֽ ֽהּוא  ֶ�ׁ הּוא:  ֽרּוְך  ּבָ

ֶפס זּוָלֽתֹו,  נּו, ֶאֽ ֽ ינּו ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלּכֵ ים. הּוא ֱאלֵֹהֽ י ְמרֹוִמֽ ָגְבֵהֽ ֹו ּבְ ִכיַנֽת ֻעּזֽ ּוׁ�ְ
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ִים  ַמֽ ָ ׁ�ּ ים ּבַ י ְיָי הּוא ָהֱאלִֹהֽ ָך, ּכִ ֹבָתֽ ֶאל־ְלָבֶבֽ ֹום ַוֲהׁ�ֵ ֽ ַהּיֽ תֹוָרֽתֹו, ְוָיַדְעּתָ ֽתּוב ּבְ ּכָ ּכַ

ַחת, ֵאין עֹוד: ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל ְוַעל־ָהָאֽ ֽ ִמּמַ

ים  ּלּוִלֽ יר ּגִ ָֽך, ְלַהֲעִבֽ ֶרת ֻעּזֶ ִתְפֶאֽ ה ּבְ ינּו ִלְרֽאֹות ְמֵהָרֽ ָך ְיָי ֱאלֵֹהֽ ה ּלְ ּוֶ ן ְנַקֽ ֽ ּכֵ ְוַעל־ 
י; ְוָכל־ ֽ ּדַ ַמְלֽכּות ׁ�ַ ן עֹוָלֽם ּבְ ֽ תּון, ְלַתּקֵ ֵרֽ ִיּכָ ֽרֹות  ים ּכָ ֶרץ ְוָהֱאִליִלֽ ִמן־ָהָאֽ

י  ֵבֽ ל־יֹוׁ�ְ ירּו ְוֵיְדֽעּו ּכָ ֽ ֶרץ. ַיּכִ י ָאֽ ֵעֽ ל־ִרׁ�ְ ָך, ְלַהְפֽנֹות ֵאֶלֽיָך ּכָ ֶמֽ ר ִיְקְרֽאּו ִבׁ�ְ ֽ ֵני־ָב�ׂשָ ּבְ

ֹולּו,  ינּו ִיְכְרֽעּו ְוִיּפֽ ֹון�. ְלָפֶנֽיָך ְיָי ֱאלֵֹהֽ ל־ָלׁ�ֽ ע ּכָ ַבֽ ָ ׁ�ּ ֶרְך, ּתִ ֽ ל־ּבֶ ע ּכָ ְכַרֽ י־ְלָךֽ ּתִ ל, ּכִ ֵתֵבֽ

ְוִתְמֽלֹוְך  ָך,  ַמְלכּוֶתֽ ֶאת־ֽעֹול  ם  ֲעֵליֶהֽ ֽם  ֻכּלָ ֽלּו  ִויַקּבְ נּו  ֽ ִיּתֵ ְיָקר  ְמָךֽ  ִ�ׁ ְוִלְכֽבֹוד 

ְמֽלֹוְך  ּתִ ַעד  י  ּוְלעֹוְלֵמֽ ִהיא,  ָךֽ  ּלְ ֶ�ׁ ְלֽכּות  ַהּמַ י  ּכִ ד,  ָוֶעֽ ְלעֹוָלֽם  ה  ְמֵהָרֽ ם  ֲעֵליֶהֽ

ֶלְך ַעל־ ְלֶמֽ ְיָי  ְוָהָיֽה  ר,  ְוֶנֱאַמֽ ד:  ָוֶעֽ ְלֹעָלֽם  ְך  ִיְמלֹֽ  | ְיָי  ָך,  תֹוָרֶתֽ ּבְ ֽתּוב  ּכָ ּכַ ָכֽבֹוד,  ּבְ

ד: ֽמֹו ֶאָחֽ ד ּוׁ�ְ ֹום ַהֽהּוא ִיְהֶיֽה ְיָי ֶאָחֽ ּיֽ ֶרץ, ּבַ ל־ָהָאֽ ּכָ

מסיימים את התפילה באמירת פסוקים אלו:

נּו  ֽ י ִעּמָ ר ְולֹא ָיֽקּום, ּכִ ֽרּו ָדָבֽ ּבְ ר, ּדַ ה ְוֻתָפֽ צּו ֵעָצֽ א: ֻעֽ י ָתֹבֽ ים ּכִ ִעֽ ת ְרׁ�ָ ַאֽ ֹ ם, ּוִמּ�ׁ ְתֹאֽ ַחד ּפִ ֽ א ִמּפַ יָרֽ ַאל־ּתִ

ַאְך  ֽט:  ַוֲאַמּלֵ ל  ֶאְסּבֹֽ י  ַוֲאִנֽ א  ֽ ֶאּ�ׂשָ י  ַוֲאִנֽ יִתי  ֽ ָע�ׂשִ ֲאִני  ל,  ֶאְסּבֹֽ ֲאִני  ה  יָבֽ ְוַעד־�ׂשֵ הּוא,  ֲאִני  ְוַעד־ִזְקָנֽה  ֵאל: 

ֶנֽיָך: ים ֶאת־ּפָ ִרֽ ֽבּו ְיׁ�ָ ָך ֵיׁ�ְ ֶמֽ ים יֹוֽדּו ִלׁ�ְ יִקֽ ַצּדִ
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הזכרת נשמות – 'יזכור'

מנהג להזכיר את נשמות הנפטרים בסיום החגים וביום הכיפורים. מתחייבים לתרום כסף 
לצדקה, ומבקשים מבורא העולם שבזכות המצווה תתעלה הנשמה בגן־עדן. תפילה זו 

יאמר מי שהתייתם מאב או מאם, ה' ישמור. נוהגים לעמוד בעת אמירת 'יזכור'.

נוסח התפילה לזכר נשמת אב:

י )פלוני  א מֹוִרֽ ֽ ת ַאּבָ ַמֽ ים ִנׁ�ְ ֱאלִֹהֽ ֹור  ִיְזּכֽ
ְלעֹוָלֽמֹו,  ְך  ָהַלֽ ֶ�ׁ פלונית(  בן 

ֲעֽדֹו�.  ּבַ ה  ְצָדָקֽ ן  ֽ ֶאּתֵ ֶנֶֽדר  י  ִלֽ ּבְ ֶ�ׁ ֲעֽבּור  ּבַ

ְצֽרֹור  ה | ּבִ ֹו ְצרּוָרֽ ֵהא ַנְפׁ�ֽ ר ֶזה ּתְ ַכֽ �ׂשְ ּבִ

ק  ִיְצָחֽ ם  ַאְבָרָהֽ ת  ַמֽ ִנׁ�ְ ִעם  ים  ֽ ַהַחּיִ

ְוִעם  ה,  ְוֵלָאֽ ל  ָרֵחֽ ה  ִרְבָקֽ ה  ָרֽ �ׂשָ ב,  ְוַיֲעֹקֽ

ֶדן,  ן־ֵעֽ ַגֽ ּבְ ֶ�ׁ ֹות  ְוִצְדָקִנּיֽ ים  יִקֽ ַצּדִ ָאר  ְ�ׁ

ן: ר ָאֵמֽ ְוֹנאַמֽ

נוסח התפילה לזכר נשמת אם:

י  מֹוָרִתֽ י  ֽ ִאּמִ ת  ַמֽ ִנׁ�ְ ים  ֱאלִֹהֽ ֹור  ִיְזּכֽ
ה  ְלָכֽ ָהֽ ֶ�ׁ פלונית(  בת  )פלונית 

ן  ֽ ֶאּתֵ ֶנֶֽדר  י  ִלֽ ּבְ ֶ�ׁ ֲעֽבּור  ּבַ ּה,  ְלעֹוָלָמֽ

ּה  ֽ ַנְפׁ�ָ ֵהא  ּתְ ֶזה  ר  ַכֽ �ׂשְ ּבִ ּה.  ֲעָדֽ ּבַ ה  ְצָדָקֽ

ת  ַמֽ ִנׁ�ְ ִעם  ים  ֽ ַהַחּיִ ְצֽרֹור  ּבִ  | ה  ְצרּוָרֽ

ה  ִרְבָקֽ ה  ָרֽ �ׂשָ ב,  ְוַיֲעֹקֽ ק  ִיְצָחֽ ם  ַאְבָרָהֽ

ים  יִקֽ ַצּדִ ָאר  ְ�ׁ ְוִעם  ה,  ְוֵלָאֽ ל  ָרֵחֽ

ן: ר ָאֵמֽ ֶדן, ְוֹנאַמֽ ן־ ֵעֽ ַגֽ ּבְ ֹות ׁ�ֶ ְוִצְדָקִנּיֽ

ומצטרפים לתפילת "אב הרחמים" – תפילה שתוקנה לזכר הקהילות שחרבו והיהודים 
שנהרגו על קידוש השם במסעי הצלב.

ים  ִרֽ ְוַהְיׁ�ָ ים  ַהֲחִסיִדֽ ים,  ַרֲחִמֽ ּבְ ִיְפֽקֹוד  הּוא  ים,  ָהֲעצּוִמֽ יו  ַרֲחָמֽ ּבְ ים,  ְמרֹוִמֽ ן  ׁ�ֹוֵכֽ ים  ָהַרֲחִמֽ ָאב 
ם,  יֶהֽ ַחּיֵ ּבְ ם  ִעיִמֽ ְוַהּנְ ים  ֱאָהִבֽ ַהּנֶ ם,  ֽ ֵ ַהּ�ׁ ת  ֽ ַ ַעל־ְקֻדּ�ׁ ם  ֽ ַנְפׁ�ָ ְסֽרּו  ּמָ ֶ�ׁ ֶדׁ�  ַהּקֹֽ ֹות  ְקִהּלֽ ים,  ִמיִמֽ ְוַהּתְ

ינּו  ם ֱאלֵֹהֽ ֵרֽ ם. ִיְזּכְ ֶפץ צּוָרֽ ֹות ְרצֹון קֹוָנֽם ְוֵחֽ רּו, ַלֲע�ׂשֽ ֵבֽ ּלּו, ּוֵמֲאָרֽיֹות ּגָ ים ַקֽ ִרֽ ָ�ׁ דּו: ִמּנְ ם לֹא ִנְפָרֽ ּוְבמֹוָתֽ

ִאיׁ�  ה  ֽ ֹמׁ�ֶ ת  תֹוַרֽ ּבְ ֽתּוב  ּכָ ּכַ ֽפּוְך�.  ָ ַהּ�ׁ יו  ֲעָבָדֽ ם  ּדַ ת  ִנְקַמֽ ְוִיְנֽקֹום  עֹוָלֽם,  י  יֵקֽ ַצּדִ ָאר  ְ�ׁ ִעם  ה,  ְלטֹוָבֽ

י  ְוַעל־ְיֵדֽ ֹו:  ַעּמֽ ַאְדָמֽתֹו  ר  ֽ ְוִכּפֶ יו,  ְלָצָרֽ יב  ֽ ָיׁ�ִ ם  ְוָנָקֽ ֹום,  ִיּקֽ יו  ַדם־ֲעָבָדֽ י  ּכִ ֹו,  ַעּמֽ ם  גֹוִיֽ ינּו  ַהְרִנֽ ים,  ָהֱאלִֹהֽ

ה |  ר, ָלּֽמָ ֶדׁ� ֶנֱאַמֽ י ַהּקֹֽ ֹון: ּוְבִכְתֵבֽ ִצּיֽ ן ּבְ ֵכֽ יִתי, ַויָי ׁ�ֹ ֽ ם לֹא־ִנּקֵ ָמֽ יִתי ּדָ ֽ ר, ְוִנּקֵ ֽתּוב ֵלאֹמֽ ים ּכָ ִביִאֽ יָך ַהּנְ ֲעָבֶדֽ

ים  ִמֽ ׁ� ּדָ י־ֹדֵרֽ ר, ּכִ ֽפּוְך: ְואֹוֵמֽ ָ יָך ַהּ�ׁ ם־ֲעָבֶדֽ ת ּדַ ם ְלֵעיֵנֽינּו ִנְקַמֽ ּגֹוִיֽ ע ּבַ ַדֽ ם, ִיּוָ ֽה ֱאלֵֹהיֶהֽ ם ַאּיֵ ֹיאְמֽרּו ַהּגֹוִיֽ

ַֽחל  ה. ִמּנַ ֽ ֶרץ ַרּבָ ַחץ ֹראׁ� ַעל־ֶאֽ ֹות ָמֽ ם ָמֵלֽא ְגִוּיֽ ּגֹוִיֽ ין ּבַ ר, ָיִדֽ ים: ְואֹוֵמֽ ת ֲעָנִוֽ ח ַצֲעַקֽ ַכֽ ר, לֹא־ׁ�ָ ם ָזָכֽ אֹוָתֽ

ים ֹראׁ�: ן ָיִרֽ ֽ ה, ַעל־ּכֵ ֽ ּתֶ ֶרְך ִיׁ�ְ ֽ ּדֶ ּבַ
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תפילת 'נעילה'

תפילת 'נעילה' נאמרת בדבקות ובנעימה ייחודית. 

ם  י ָהָעֽ ֵרֽ ָכה ּלֹו, ַאׁ�ְ ֽ ּכָ ם ׁ�ֶ י ָהָעֽ ֵרֽ ָלה: ַאׁ�ְ ֽ ָך, עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ּסֶ י ֵביֶתֽ ֵבֽ יֹוׁ�ְ י  ֵרֽ ַאׁשְ
ְמָךֽ  ִ�ׁ ה  ַוֲאָבְרָכֽ ֶלְך,  ֽ ַהּמֶ י  ֱאלֹוַהֽ ֲארֹוִמְמָךֽ  ד,  ְלָדִוֽ ֽה  ִהּלָ ּתְ יו:  ֱאלָֹהֽ ְיָי  ֶ�ׁ

ֽל  ּוְמֻהּלָ ְיָי  ֽדֹול  ּגָ ד:  ָוֶעֽ ְלעֹוָלֽם  ְמָךֽ  ִ�ׁ ַוֲאַהְלָלֽה   , ּךָ ֲאָבְרֶכֽ ָכל־ֽיֹום  ּבְ ד:  ָוֶעֽ ְלעֹוָלֽם 

ֲהַדר  ידּו:  ֽ ַיּגִ יָך  ּוְגבּוֹרֶתֽ יָך,  ֽ ַמֲע�ׂשֶ ח  ֽ ּבַ ְיׁ�ַ ְלדֹור  ּדֹור  ֶקר:  ֵאין ֵחֽ ֽתֹו  ְוִלְגֻדּלָ ְמֹאד, 

ְתָךֽ  ּוְגֻדּלָ רּו,  ֹיאֵמֽ יָך  נֹוְרֹאֶתֽ ֶוֱעֽזּוז  יָחה:  ֽ ָא�ׂשִ יָך,  ִנְפְלֹאֶתֽ י  ְוִדְבֵרֽ ָך  הֹוֶדֽ בֹוד  ּכְ

ִים  ֽ ַאּפַ ֶרְך  ֶאֽ ְיָי,  ְוַרֽחּום  ּון  ַחּנֽ ֽנּו:  ְיַרּנֵ ְוִצְדָקְתָךֽ  יעּו,  ֽ ַיּבִ ַרב־טּוְבָךֽ  ֶזֶֽכר  ה:  ּנָ ֶרֽ ֲאַסּפְ

יָך,  ֽ ל־ַמֲע�ׂשֶ ּכָ ְיָי  יֹוֽדּוָך  יו:  ֽ ל־ַמֲע�ׂשָ ַעל־ּכָ יו  ְוַרֲחָמֽ ל,  ַלּכֹֽ טֹוב־ְיָי  ֶסד:  ּוְגָדל־ָחֽ

יַע | ִלְבֵנֽי  רּו: ְלהֹוִדֽ ֽ רּו, ּוְגבּוָרְתָךֽ ְיַדּבֵ בֹוד ַמְלכּוְתָךֽ ֹיאֵמֽ יָך ְיָבְרֽכּוָכה: ּכְ ַוֲחִסיֶדֽ

ים,  ל־ֹעָלִמֽ ּכָ ַמְלֽכּות   , ַמְלכּוְתָךֽ ַמְלכּוֽתֹו:  ֲהַדר  ּוְכֽבֹוד  יו,  בּוֹרָתֽ ּגְ ם  ָהָאָדֽ

ים:  פּוִפֽ ְלָכל־ַהּכְ ף  ְוזֹוֵקֽ ים,  ְפִלֽ ְלָכל־ַהּנֹ ְיָי  ְך  סֹוֵמֽ ר:  ָוֹדֽ ֹור  ָכל־ּדֽ ּבְ ָךֽ  ְלּתְ ּוֶמְמׁ�ַ

 , ָך֒ ֶדֽ ֒ת־ָי֒ ֶא֒ ַח֒  ֹוֵתֽ ּפ֒ ֹו:  ִעּתֽ ּבְ ֶאת־ָאְכָלֽם  ם  ֽנֹוֵתן־ָלֶהֽ ה  ֽ ְוַאּתָ רּו,  ֽ ּבֵ ְי�ׂשַ ֵאֶלֽיָך  ל  יֵני־ֹכֽ ֵעֽ
ְיָי  ָקֽרֹוב  יו:  ֽ ָכל־ַמֲע�ׂשָ ּבְ יד  ְוָחִסֽ יו,  ָרָכֽ ָכל־ּדְ ּבְ ְיָי  יק  ֽ ַצּדִ ָרֽצֹון:  י  ְלָכל־ַחֽ יַע  ֽ ּבִ ּוַמ�ׂשְ

ם  ְוָעָתֽ ְוֶאת־ׁ�ַ ה,  ֽ ַיֲע�ׂשֶ יו  ְרצֹון־ְיֵרָאֽ ת:  ֶבֱאֶמֽ הּו  ִיְקָרֻאֽ ר  ֲאׁ�ֶ ְלֹכל  יו,  ְלָכל־ֹקְרָאֽ

ֽת  ִהּלַ יד: ּתְ ִמֽ ים ַיׁ�ְ ִעֽ ל־ָהְרׁ�ָ יו, ְוֵאת ּכָ ל־ֹאֲהָבֽ ר ְיָי ֶאת־ּכָ ם: ׁשֹוֵמֽ יֵעֽ ע ְויֹוׁ�ִ ַמֽ ִיׁ�ְ

ה  ֽ ְך ָיּה, ֵמַעּתָ ד: ַוֲאַנְֽחנּו | ְנָבֵרֽ ֹו ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ ם ָקְדׁ�ֽ ר ׁ�ֵ ֽ �ׂשָ ל־ּבָ ְך ּכָ י, ִויָבֵרֽ ֽ ר־ּפִ ְיָי ְיַדּבֶ

ְוַעד־עֹוָלֽם ַהְללּוָיּֽה:
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ר ְיָי,  ם ָאַמֽ י אֹוָתֽ ִריִתֽ י ֹזאת ּבְ ב, ְנֻאם ְיָי: ַוֲאִנֽ ַיֲעֹקֽ ע ּבְ ַ�ׁ י ֶפֽ ֵבֽ ל ּוְלׁ�ָ ֹון ּגֹוֵאֽ ְלִצּיֽ א  ּוָבֽ
י ַזְרֲעָךֽ  ֽ יָך ּוִמּפִ ֽ יָך, לֹא־ָיֽמּוׁ�ּו ִמּפִ ִפֽ י ּבְ ְמּתִ ֽ ר־�ׂשַ י ֲאׁ�ֶ ר ָעֶלֽיָך ּוְדָבַרֽ י ֲאׁ�ֶ רּוִחֽ

ֹות  ִהּלֽ ּתְ ב  ֽ יֹוׁ�ֵ ָקֽדֹוׁ�,  ה  ֽ ְוַאּתָ ְוַעד־עֹוָלֽם:  ה  ֽ ֵמַעּתָ ְיָי  ר  ָאַמֽ  , ַזְרֲעָךֽ ֶזַֽרע  י  ֽ ּוִמּפִ

ָכל־ ְמלֹא  ְצָבֽאֹות,  ְיָי  ָקֽדֹוׁ�  ָקֽדֹוׁ�,   | ָקֽדֹוׁ�  ר,  ְוָאַמֽ ֶאל־ֶזֽה  ֶזה  א  ְוָקָרֽ ל:  ָרֵאֽ ִי�ׂשְ

ית  ה ּבֵ ָאֽ י ְמרֹוָמא ִעּלָ ֵמֽ ְ�ׁ יׁ� ּבִ ין, ְוָאְמִרין ַקּדִ ֽ ין ִמן־ּדֵ ִלין ּדֵ בֹוֽדֹו: ּוְמַקּבְ ֶרץ ּכְ ָהָאֽ

ְיָי  ֽא,  ָעְלַמּיָ י  ּוְלָעְלֵמֽ ְלָעַלֽם  יׁ�  ַקּדִ ּה,  בּוְרּתֵ ּגְ א עֹוַבד  ַאְרָעֽ ַעל  יׁ�  ַקּדִ ּה,  ִכיְנּתֵ ְ�ׁ

ַעׁ�  ַרֽ קֹול  י  ַאֲחַרֽ ע  ַמֽ ָוֶאׁ�ְ ֽרּוַח,  ִני  ֵאֽ ּ�ׂשָ ַוּתִ ְיָקֵרּה:  ִזיו  א  ָכל־ַאְרָעֽ ַמְלָיא  ְצָבֽאֹות, 

יא  ַסּגִ יַע  ִזֽ ַקל  ְתַרי  ּבַ ָמִעית  ּוׁ�ְ רּוָחא  ִני  ֽ ּוְנַטְלּתַ קֹוֽמֹו:  ִמּמְ בֹוד־ְיָי  ּכְ ֽרּוְך  ּבָ ֽדֹול,  ּגָ

ד:  ְך ְלֹעָלֽם ָוֶעֽ ּה: ְיָי | ִיְמלֹֽ ִכיְנּתֵ ית ׁ�ְ ר ּבֵ ִריְך ְיָקָרא ַדיָי ֵמֲאַתֽ ִחין ְוָאְמִרין ּבְ ּבְ ְמׁ�ַ ּדִ

ל  ָרֵאֽ ְוִי�ׂשְ ק  ִיְצָחֽ ם  ַאְבָרָהֽ י  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ֽא:  ָעְלַמּיָ י  ּוְלָעְלֵמֽ ְלָעַלֽם  ָקֵאם  ּה  ַמְלכּוֵתֽ ְיָי 

ם ֵאֶלֽיָך:  ן ְלָבָבֽ ָך, ְוָהֵכֽ ֽ ֽבֹות ְלַבב ַעּמֶ את ְלעֹוָלֽם, ְלֵיֶֽצר ַמְחׁ�ְ ְמָרה־ּזֹֽ ינּו, ׁ�ָ ֲאֹבֵתֽ

ל־ ּכָ יר  ְולֹא־ָיִעֽ ֹו,  ַאּפֽ יב  ֽ ְלָהׁ�ִ ה  ֽ ְוִהְרּבָ ית,  ִחֽ ְולֹא־ַיׁ�ְ ן  ָעֹוֽ ר  ֽ ְיַכּפֵ  | ַרֽחּום  ְוהּוא 

ֶדק  ֶצֽ ִצְדָקְתָךֽ  יָך:  ְלָכל־ֹקְרֶאֽ ֶסד  ְוַרב־ֶחֽ ֽח  ְוַסּלָ טֹוב  ֲאֹדָנֽי  ה  ֽ י־ַאּתָ ּכִ ֲחָמֽתֹו: 

ְעּתָ  ֽ ּבַ ר־ִנׁ�ְ ֲאׁ�ֶ ם,  ְלַאְבָרָהֽ ֶסד  ֶחֽ ב,  ְלַיֲעֹקֽ ֱאֶמת  ן  ֽ ּתֵ ּתִ ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָךֽ  ְלעֹוָלֽם, 

ָלה: ְיָי  נּו ֶסֽ ל ְיׁ�ּוָעֵתֽ ֽרּוְך ֲאֹדָנֽי, יֹום | יֹום ַיֲֽעָמס־ָלֽנּו, ָהֵאֽ ֶדם: ּבָ יֵמי ֶקֽ ינּו ִמֽ ַלֲאֹבֵתֽ

ְך:  ַח ּבָ ֵטֽ ם ּבֹ י ָאָדֽ ֵרֽ ָלה: ְיָי ְצָבֽאֹות, ַאׁ�ְ ב ֶסֽ י ַיֲעֹקֽ ֽב־ָלֽנּו ֱאלֵֹהֽ ּגָ נּו, ִמ�ׂשְ ֽ ְצָבֽאֹות ִעּמָ

ִלְכבֹוֽדֹו,  נּו  ָרָאֽ ּבְ ֶ�ׁ ינּו  ֽרּוְך הּוא ֱאלֵֹהֽ ּבָ נּו:  ְביֹום־ָקְרֵאֽ ַיֲעֵנֽנּו  ֶלְך  ֽ ַהּמֶ יָעה,  ֽ ְיָי הֹוׁ�ִ

נּו, הּוא  תֹוֵכֽ ּבְ ע  ָנַטֽ עֹוָלֽם  ֽי  ְוַחּיֵ ֱאֶמת,  ת  ּתֹוַרֽ ָלֽנּו  ְוָנַֽתן  ים,  ַהּתֹוִעֽ ִמן  יָלֽנּו  ְוִהְבּדִ

ּוְלָעְבֽדֹו  ְרצֹוֽנֹו  ֹות  ְוַלֲע�ׂשֽ ְוִיְרָאֽתֹו,  ַאֲהָבֽתֹו  נּו  ֽ ִלּבֵ ּבְ ם  ֽ ְוָי�ׂשֵ תֹוָרֽתֹו,  ּבְ נּו  ֽ ִלּבֵ ח  ֽ ִיְפּתַ

ָפֶנֽיָך, ְיָי  ן ְיִהי ָרֽצֹון ִמּלְ ָהָלֽה: ּוְבֵכֽ יק, ְולֹא ֵנֵלֽד ַלּבֶ ַען לֹא ִניַגֽע ָלִרֽ ֵלֽם, ְלַמֽ ב ׁ�ָ ֵלָבֽ ּבְ

ה,  ְוִנְרֶאֽ ְוִנְחֶיֽה  ה  ֽ ְוִנְזּכֶ ֽה,  ַהּזֶ עֹוָלֽם  ּבָ יָך  ֽ ֻחּקֶ ֽמֹור  ְ�ׁ ּנִ ֶ�ׁ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ י  ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ

ְרָךֽ  ַען | ְיַזּמֶ א: ְלַמֽ ֽ ֽי ָהעֹוָלֽם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ֽ ִ�ׁ ֵנֽי ְימֹות ַהּמָ ה, ִלׁ�ְ ה ּוְבָרָכֽ ׁ� טֹוָבֽ ְוִניַרֽ

ְיָי  ְוָהָיֽה  יָי,  ּבַ ח  ִיְבַטֽ ר  ֶֽבר ֲאׁ�ֶ ֽרּוְך ַהּגֶ ּבָ  : ּךָ י ְלעֹוָלֽם אֹוֶדֽ ְיָי ֱאלַֹהֽ ם,  ִיּדֹֽ ָכֽבֹוד ְולֹא 
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ָך,  ֶמֽ י ׁ�ְ ים: ְוִיְבְטֽחּו ְבָך יֹוְדֵעֽ ָיּה ְיָי צּור עֹוָלִמֽ י ּבְ ד, ּכִ ְטֽחּו ַביָי ֲעֵדי־ַעֽ ִמְבַטֽחֹו: ּבִ

יר: ֽ ה ְוַיְאּדִ יל ּתֹוָרֽ ֽ ַען ִצְדֽקֹו, ַיְגּדִ ץ ְלַמֽ יָך ְיָי: ְיָי ָחֵפֽ ֽ י לֹא־ָעַזְֽבּתָ ּדְֹרׁ�ֶ ּכִ

תפילת העמידה
ולהתרכז  אחד,  במקום  לעמוד  יש  שבתפילה.  העיקרי  החלק  היא  העמידה'  'תפילת 
המילים  את  לשמוע  המתפלל  על  ורק  בלחש,  נאמרת  התפילה  התפילה.  במילות 
ומיד לשוב בשלושה צעדים לפנים,  יש לצעוד שלושה צעדים לאחור,  היוצאות מפיו. 

ולהצמיד את הרגליים זו לזו.

ָך: ֶתֽ ִהּלָ יד ּתְ ֽ י ַיּגִ ח, ּוִפֽ ֽ ְפּתָ י ּתִ ָפַתֽ ֲאֹדָנֽי, �ׂשְ

את  מכופפים  "ברוך"  במילה  ומשתחווים:  כורעים  ה'"  אתה  "ברוך  המילים  באמירת 
וחוזרים  מזדקפים  "אדנ־י"  באמירת  בכפיפה;  משתחווים  "אתה"  במילה  הברכיים; 

לעמידה רגילה.

י  ֵואלֵֹהֽ ק  ִיְצָחֽ י  ֱאלֵֹֹהֽ ם,  ַאְבָרָהֽ י  ֱאלֵֹהֽ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ י  ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  ֽ ַאּתָ ֽרּוְך  ּבָ
ים,  ים טֹוִבֽ ל ֲחָסִדֽ ּגֹוֵמֽ א, ֵאל ֶעְלֽיֹון,  ְוַהּנֹוָרֽ ֹור  ּבֽ ַהּגִ ֽדֹול,  ל ַהּגָ ב, ָהֵאֽ ַיֲעֹקֽ

ה: ַאֲהָבֽ מֹו ּבְ ַען ׁ�ְ ם ְלַמֽ ל ִלְבֵנֽי ְבֵניֶהֽ יא גֹוֵאֽ י ָאֽבֹות, ּוֵמִבֽ ֽ ר ַחְסּדֵ ל, ְוזֹוֵכֽ קֹוֵנֽה ַהּכֹֽ

ים: ֽ ים ַחּיִ ים, ְלַמַעְנָךֽ ֱאלִֹהֽ ֽ ֶפר ַהַחּיִ ֵסֽ נּו ּבְ ים, ְוָחְתֵמֽ ֽ ַחּיִ ץ ּבַ ֶלְך ָחֵפֽ ים, ֶמֽ ֽ נּו ְלַחּיִ ָזְכֵרֽ

באמירת המילים "ברוך אתה ה'" כורעים ומשתחווים, לפי ההנחיות.

ם: ן ַאְבָרָהֽ ה ְיָי, ָמֵגֽ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ן�. ּבָ יַע ּוָמֵגֽ ֽ ֶלְך עֹוֵזֽר ּומֹוׁ�ִ ֶמֽ

יַע: ֽ ה, ַרב ְלהֹוׁ�ִ ֽ ים ַאּתָ ֽה ֵמִתֽ ֹור ְלעֹוָלֽם ֲאֹדָנֽי, ְמַחּיֶ ה ִגּבֽ ֽ ַאּתָ

ל: ֽ יד ַהּטָ מֹוִרֽ

א  ְורֹוֵפֽ ים,  נֹוְפִלֽ ְך  סֹוֵמֽ ים,  ֽ ַרּבִ ים  ַרֲחִמֽ ּבְ ים  ֵמִתֽ ֽה  ְמַחּיֶ ֶסד,  ֶחֽ ּבְ ים  ֽ ל  ַחּיִ ֽ ְמַכְלּכֵ
ַעל  ֽ ר�. ִמי־ָכֽמֹוָך ּבַ ֵנֽי ָעָפֽ ֽם ֱאמּוָנֽתֹו ִליׁ�ֵ ים, ּוְמַקּיֵ יר ֲאסּוִרֽ ֽ ים, ּוַמּתִ חֹוִלֽ

ה: יַח ְיׁ�ּוָעֽ ֽה ּוַמְצִמֽ ית ּוְמַחּיֶ ֶלְך ֵמִמֽ ְך, ֶמֽ ֹוֶמה ּלָ י ּדֽ בּוֽרֹות ּוִמֽ ּגְ

ים: ַרֲחִמֽ ים ּבְ ֽ יו ְלַחּיִ ר ְיצּוָרֽ ים זֹוֵכֽ ִמי־ָכֽמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמֽ
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ים: ִתֽ ֽה ַהּמֵ ה ְיָי, ְמַחּיֶ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ים. ּבָ ה ְלַהֲחֽיֹות ֵמִתֽ ֽ ן ַאּתָ ְוֶנֱאָמֽ

ָלה: ֽ ָכל־ֽיֹום ְיַהְלֽלּוָך ּסֶ ים ּבְ ֽ ְמָךֽ ָקֽדֹוׁ�, ּוְקדֹוׁ�ִ ה ָקֽדֹוׁ� ְוׁ�ִ ֽ ַאּתָ

ֹו, ָמֽרֹום ְוָקֽדֹוׁ�: י הּוא, ְלַבּדֽ ל, ּכִ יכּו ָלֵאֽ ְלדֹור ָוֽדֹור ַהְמִלֽ

ֹון  ָך, ְוַעל ִצּיֽ ַלִֽם ִעיֶרֽ ָך, ְוַעל ְירּוׁ�ָ ֽ ל ַעּמֶ ָרֵאֽ ינּו ַעל ִי�ׂשְ ְמָךֽ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ִ�ׁ �ׁ ֽ ן  ִיְתַקּדֵ ּוְבֵכֽ
ָך: ָך, ְוַעל ְמכֹוְנָךֽ ְוֵהיָכֶלֽ יֶחֽ ד ְמׁ�ִ ִוֽ ית ּדָ ָך, ְוַעל ַמְלֽכּות ּבֵ בֹוֶדֽ ן ּכְ ֽ ּכַ ִמׁ�ְ

אָת,  ָרֽ ּבָ ֶ ַמה־ּ�ׁ ּכֹל  ַעל  ְוֵאיָמְתָךֽ  יָך,  ֽ ל־ַמֲע�ׂשֶ ּכָ ַעל  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ָךֽ  ְחּדְ ּפַ ן  ּתֵ ן  ּוְבֵכֽ
ֽם  ֻכּלָ ּו  ְוֵיָע�ׂשֽ ים,  רּוִאֽ ל־ַהּבְ ּכָ ְלָפֶנֽיָך  ֲחֽוּו  ּתַ ְוִיׁ�ְ ים,  ֽ ֲע�ׂשִ ל־ַהּמַ ּכָ ְוִייָרֽאּוָך 

ן ְלָפֶנֽיָך,  ְלָטֽ ָ ַהּ�ׁ ינּו ׁ�ֶ ְענּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַדֽ ּיָ ֵלֽם. ׁ�ֶ ב ׁ�ָ ֵלָבֽ ֹות ְרצֹוְנָךֽ ּבְ ת ַלֲע�ׂשֽ ה ֶאָחֽ ֽ ֲאֻגּדָ

אָת: ָרֽ ּבָ ֶ א ַעל ּכֹל ַמה־ּ�ׁ ְמָךֽ נֹוָרֽ יִמיֶנָֽך�. ְוׁ�ִ ה ּבִ ָיְדָךֽ ּוְגבּוָרֽ ֹעז ּבְ

יָך, ּוִפְתֽחֹון־ ֽ ה ְלדֹוְרׁ�ֶ יָך, ְוִתְקָוֽה טֹוָבֽ ֽה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ָך, ּתְ ֽ ֽבֹוד ְיָי ְלַעּמֶ ן ּכָ ּתֵ ן  ּוְבֵכֽ
ד  ֶרן ְלָדִוֽ ת ֶקֽ ָך, ּוְצִמיַחֽ ֹון ְלִעיֶרֽ �ׂשֽ ָך, ְו�ׂשָ ה ְלַאְרֶצֽ ְמָחֽ ים ָלְך, �ׂשִ ה ַלְמַיֲחִלֽ ּפֶ

ינּו: ה ְבָיֵמֽ ְמֵהָרֽ ָך, ּבִ יֶחֽ י ְמׁ�ִ ֽ יַכת ֵנר ְלֶבן־ִיׁ�ַ ָך, ַוֲעִרֽ ֽ ַעְבּדֶ

ְועֹוָלָֽתה  ילּו�.  ָיִגֽ ֽה  ִרּנָ ּבְ ים  ַוֲחִסיִדֽ זּו�.  ַיֲעלֹֽ ים  ִרֽ ִויׁ�ָ חּו,  ָמֽ ְוִי�ׂשְ ִיְרֽאּו  ים  יִקֽ ן  ַצּדִ ּוְבֵכֽ
ָזֽדֹון  ֶלת  ֽ ֶמְמׁ�ֶ יר  ַתֲעִבֽ י  ּכִ ְכֶלֽה.  ּתִ ן  ֽ ָעׁ�ָ ּבֶ ּֽה  ֻכּלָ ה  ָעֽ ְוָהִרׁ�ְ יָה.  ֽ ץ־ּפִ ְקּפָ ּתִ

ֶרץ: ִמן ָהָאֽ

ָך�.  בֹוֶדֽ ן ּכְ ֽ ּכַ ֹון ִמׁ�ְ ַהר ִצּיֽ יָך�. ּבְ ֽ ל־ַמֲע�ׂשֶ ָך, ַעל ּכָ ֽ ינּו ְלַבּדֶ ה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֽ ְך  ַאּתָ ְוִתְמלֹֽ
ְלעֹוָלֽם,   | ְיָי  ְך  ִיְמלֹֽ ָך,  ֽ ָקְדׁ�ֶ י  ִדְבֵרֽ ּבְ ֽתּוב  ּכָ ּכַ ָך�.  ֽ ָקְדׁ�ֶ ִעיר  ַלִֽם  ּוִבירּוׁ�ָ

ר, ַהְללּוָיּֽה: ֹון ְלֹדר ָוֹדֽ ִיְך ִצּיֽ ֱאלַֹהֽ

ְצָבֽאֹות  ְיָי  ּה  ֽ ְגּבַ ַוּיִ ֽתּוב,  ּכָ ּכַ יָך,  ְלָעֶדֽ ִמּבַ ֱאֽלֹוּהַ  ְוֵאין  ָך,  ֶמֽ ְ�ׁ א  ְונֹוָרֽ ה  ֽ ָקֽדֹוׁש  ַאּתָ
ֽדֹוׁ�: ֶלְך ַהּקָ ֽ ה ְיָי, ַהּמֶ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ְצָדָקֽ ׁ� ּבִ ֽ ֽדֹוׁ� ִנְקּדַ ל ַהּקָ ט, ְוָהֵאֽ ֽ ּפָ ְ�ׁ ּמִ ּבַ

ל־ ִמּכָ נּו  ֽ ְורֹוַמְמּתָ נּו,  ֽ ּבָ יָת  ְוָרִצֽ נּו  אֹוָתֽ ְבּתָ  ָאַהֽ ים,  ֽ ל־ָהַעּמִ ִמּכָ נּו  ֽ ְבַחְרּתָ ה  ֽ ַאּתָ
ְמָךֽ  ְוׁ�ִ ָך,  ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו  ֽ ַמְלּכֵ נּו  ֽ ְוֵקַרְבּתָ יָך,  ִמְצֹוֶתֽ ּבְ נּו  ֽ ּתָ ְ�ׁ ְוִקּדַ ׁ�ֹוֽנֹות,  ַהּלְ

אָת: ֽדֹוׁ� ָעֵלֽינּו ָקָרֽ ֽדֹול ְוַהּקָ ַהּגָ
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ן  ת ֶהָעֹוֽ ֽה, ֶאת־ֽיֹום ְסִליַחֽ ים ַהּזֶ ִרֽ ּפֻ ה ֶאת־ֽיֹום ַהּכִ ַאֲהָבֽ ינּו ּבְ ָלֽנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ן־ ּתֶ ֽ ַוּתִ
ה,  ָרֽ ּוְלַכּפָ ה  ְוִלְסִליָחֽ ִלְמִחיָלֽה  ֽה,  ַהּזֶ ֶדׁ�  ִמְקָרא־ֹקֽ ֶאת־ֽיֹום  ֽה,  ַהּזֶ

ִים: ת ִמְצָרֽ ֶדׁ� ֵזֶֽכר ִליִציַאֽ ינּו ִמְקָרא־ֹקֽ ל־ֲעֹונֹוֵתֽ ֹו ֶאת־ּכָ ְוִלְמָחל־ּבֽ

ר,  ֵכֽ ְוִיּזָ ד  ֵקֽ ְוִיּפָ ע  ַמֽ ָ ְוִיּ�ׁ ה,  ְוֵיָרֶצֽ ה  ְוֵיָרֶאֽ יַע  ֽ ְוַיּגִ א,  ְוָיֹבֽ ַיֲעֶלֽה  ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ י  ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ
ְוִזְכֽרֹון  ָך,  ֽ ַעְבּדֶ ד  ִוֽ ן־ּדָ ּבֶ יַח  ֽ ָמׁ�ִ ְוִזְכֽרֹון  ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ְוִזְכֽרֹון  דֹוֵנֽנּו,  ּוִפּקְ ִזְכרֹוֵנֽנּו 

ְלֵחן  ה,  ְלטֹוָבֽ ה  ִלְפֵליָטֽ ְלָפֶנֽיָך,  ל  ָרֵאֽ ִי�ׂשְ ית  ּבֵ ָךֽ  ל־ַעּמְ ּכָ ְוִזְכֽרֹון  ָך,  ֽ ָקְדׁ�ֶ ִעיר  ַלִֽם  ְירּוׁ�ָ

ן  ת ֶהָעֹוֽ יֹום ְסִליַחֽ ֽה, ּבְ ים ַהּזֶ ִרֽ ּפֻ יֹום ַהּכִ ֽלֹום, ּבְ ים ּוְלׁ�ָ ים טֹוִבֽ ֽ ים ּוְלַחּיִ ֶסד ּוְלַרֲחִמֽ ּוְלֶחֽ

ה,  ִלְבָרָכֽ בֹו  נּו  ּוָפְקֵדֽ ה,  ְלטֹוָבֽ ּבֹו  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  נּו  ָזְכֵרֽ ֽה,  ַהּזֶ ֶדׁ�  ִמְקָרא־ֹקֽ יֹום  ּבְ ֽה,  ַהּזֶ

ָעֵלֽינּו  ם  ְוַרֵחֽ ֽנּו  ְוָחּנֵ חּוס  ים  ְוַרֲחִמֽ ה  ְיׁ�ּוָעֽ ר  ּוִבְדַבֽ ים:  טֹוִבֽ ים  ֽ ְלַחּיִ בֹו  נּו  יֵעֽ ְוהֹוׁ�ִ

ה: ּתָ ּון ְוַרֽחּום ָאֽ ֶלְך ַחּנֽ י ֵאל ֶמֽ י ֵאֶלֽיָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ נּו ּכִ יֵעֽ ְוהֹוׁ�ִ

ת  יֹום ְסִליַחֽ ֽה, ּבְ ים ַהּזֶ ִרֽ ּפֻ יֹום ַהּכִ ינּו ּבְ ינּו, ְמֹחל | ַלֲעֹונֹוֵתֽ י ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ
ינּו  ינּו ְוַחּטֹאֵתֽ ֵעֽ ָ�ׁ ר ּפְ ֽה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבֽ ֶדׁ� ַהּזֶ יֹום ִמְקָרא־ֹקֽ ֽה, ּבְ ן ַהּזֶ ֶהָעֹוֽ

לֹא  יָך  ְוַחּטֹאֶתֽ י,  ְלַמֲעִנֽ יָך  ֶעֽ ְפׁ�ָ ה  ֹמֶחֽ הּוא  י  ָאֹנִכֽ י  ָאֹנִכֽ ָאֽמּור,  ּכָ ֵעיֶנֽיָך,  ֶֽגד  ִמּנֶ

יָך:  ֽ י ְגַאְלּתִ ּוָבה ֵאַלֽי ּכִ יָך, ׁ�ֽ ן ַחּטֹאֶתֽ יָך ְוֶכָעָנֽ ֶעֽ ָ�ׁ ב ּפְ יִתי ָכָעֽ ר, ָמִחֽ ר: ְוֶנֱאַמֽ ֶאְזּכֹֽ

ְיָי  ִלְפֵנֽי  ם,  ַחּטֹאֵתיֶכֽ ל  ִמּכֹֽ ם  ֶאְתֶכֽ ר  ְלַטֵהֽ ם,  ֲעֵליֶכֽ ר  ֽ ְיַכּפֵ ֽה  ַהּזֶ ֹום  י־ַבּיֽ ּכִ ר,  ְוֶנֱאַמֽ

נּו  ֽ ַח ַנְפׁ�ֵ ֽ ּמֵ ָך ְו�ׂשַ נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּבְ ָך�. �ׂשַ תֹוָרֶתֽ נּו ּבְ יָך, ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ִמְצֹוֶתֽ נּו ּבְ ֽ ֵ�ׁ רּו: ַקּדְ ְטָהֽ ּתִ

י  ְבֵטֽ ן ְלׁ�ִ ל ּוָמְחָלֽ ָרֵאֽ ן ְלִי�ׂשְ ה ָסְלָחֽ ֽ י ַאּתָ ת. ּכִ ֱאֶמֽ ָךֽ ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ ֽ ר ִלּבֵ ָך,  ְוַטֵהֽ יׁ�ּוָעֶתֽ ּבִ

ְיָי,  ה  ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ּבָ ל ְוסֹוֵלַֽח.  ֶלְך מֹוֵחֽ ָלֽנּו ֶמֽ יָך ֵאין  ְלָעֶדֽ ּוִמּבַ ָוֽדֹור,  ֹור  ָכל־ּדֽ ֽרּון ּבְ ְיׁ�ֻ

ינּו  מֹוֵתֽ יר ַאׁ�ְ ל, ּוַמֲעִבֽ ָרֵאֽ ית ִי�ׂשְ ֹו ּבֵ ינּו, ְוַלֲעֹוֽנֹות ַעּמֽ ל ְוסֹוֵלַֽח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחֽ ֶמֽ

ים: ִרֽ ּפֻ ל ְויֹום ַהּכִ ָרֵאֽ ׁ� ִי�ׂשְ ֽ ֶרץ, ְמַקּדֵ ל־ָהָאֽ ֶלְך ַעל ּכָ ָנֽה, ֶמֽ ָנֽה ְוׁ�ָ ָכל־ׁ�ָ ּבְ

יר  ִלְדִבֽ ה  ָהֲעבֹוָדֽ ב  ֽ ְוָהׁ�ֵ ֵעה,  ְ�ׁ ם  ָתֽ ְוִלְתִפּלָ ל  ָרֵאֽ ִי�ׂשְ ָךֽ  ַעּמְ ּבְ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְרֵצה  ְיָי 
ְלָרֽצֹון  י  ּוְתִהֽ ָרֽצֹון,  ּבְ ל  ֽ ְתַקּבֵ ה  ַאֲהָבֽ ּבְ ם  ָתֽ ּוְתִפּלָ ל  ָרֵאֽ ִי�ׂשְ י  ֽ ֵ ְוִאּ�ׁ ָך,  יֶתֽ ּבֵ

ָך: ֽ ל ַעּמֶ ָרֵאֽ ת ִי�ׂשְ יד ֲעבֹוַדֽ ִמֽ ּתָ
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ִכיָנֽתֹו  ְ�ׁ ֲחִזֽיר  ַהּמַ ְיָי,  ה  ֽ ַאּתָ ֽרּוְך  ּבָ ים.  ַרֲחִמֽ ּבְ ֹון  ְלִצּיֽ ׁ�ּוְבָךֽ  ּבְ ְוֶתֱחֶזֽיָנה  ֵעיֵנֽינּו 
ֹון: ְלִצּיֽ

באמירת "מודים" – משתחוים )בלא כיפוף הברכיים( ומזדקפים באמירת שם ה'.

ד, צּור  ינּו ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ י ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵואלֵֹהֽ ה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֽ ַאּתָ ֲאַנְֽחנּו ָלְך, ׁ�ָ ים  מֹוִדֽ
ָך, ַעל  ֶתֽ ִהּלָ ר ּתְ ֽ ָך ּוְנַסּפֵ ה ּלְ ה הּוא ְלדֹור ָוֽדֹור נֹוֶדֽ ֽ נּו, ַאּתָ ֵעֽ ן ִיׁ�ְ ֽינּו, ָמֵגֽ ַחּיֵ

נּו  ֽ ָכל־ֽיֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁ�ֶ ֽ ֻקֽדֹות ָלְך ְוַעל ִנּסֶ ינּו ַהּפְ מֹוֵתֽ ָך ְוַעל ִנׁ�ְ ָיֶדֽ ים ּבְ סּוִרֽ ֽינּו ַהּמְ ַחּיֵ

י לֹא־ָכֽלּו  ֹוב, ּכִ ִים. ַהּטֽ ֳהָרֽ ֶקר ְוָצֽ ֶרב ָוֹבֽ ת, ֶעֽ ָכל־ֵעֽ ּבְ יָך ׁ�ֶ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך: ֽ י ֵמעֹוָלֽם ִקּוִ יָך, ּכִ ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא־ַתֽ ם, ּכִ יָך, ְוַהְמַרֵחֽ ַרֲחֶמֽ

ד: יד ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ ִמֽ נּו ּתָ ֽ ְמָךֽ ַמְלּכֵ א ׁ�ִ ֽ ם ְוִיְתַנּ�ׂשֵ ְך ְוִיְתרֹוָמֽ ֵרֽ ֽם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל־ּכֻ

ָך: ֵנֽי ְבִריֶתֽ ל־ּבְ ים, ּכָ ים טֹוִבֽ ֽ ַוֲחתֹום ְלַחּיִ

נּו  ל ְיׁ�ּוָעֵתֽ י טֹוב, ָהֵאֽ ֽדֹול ְלעֹוָלֽם ּכִ ְמָךֽ ַהּגָ ָלה ִויַהְלֽלּו ׁ�ִ ֽ ים יֹוֽדּוָך ּסֶ ֽ ַהַחּיִ ְוָכל־ 
לפי  ומשתחווים,  כורעים  ו"אתה"  "ברוך"  המילים  באמירת  ֹוב.  ַהּטֽ ל  ָהֵאֽ ָלה,  ֶסֽ נּו  ְוֶעְזָרֵתֽ

ה ְלהֹוֽדֹות: ְמָךֽ ּוְלָךֽ ָנֶאֽ ֹוב ׁ�ִ ה ְיָי, ַהּטֽ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ההנחיות. ּבָ

ָך,  ֽ ל ַעּמֶ ָרֵאֽ ל־ִי�ׂשְ ים, ָעֵלֽינּו ְוַעל ּכָ ֶסד ְוַרֲחִמֽ ים ֵחן ָוֶחֽ ֽ ה, ַחּיִ ה ּוְבָרָכֽ ֽלֹום, טֹוָבֽ ָ�ׁ ים  ׂשִ
ת  ינּו ּתֹוַרֽ ֽנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ י ְבאֹור ּפָ ֶנֽיָך, ּכִ אֹור ּפָ ד ּבְ ֶאָחֽ ֽנּו ּכְ ּלָ ינּו ּכֻ נּו ָאִבֽ ְרֵכֽ ּבָ

ְך ֶאת־ ֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרֽ ֽלֹום, ְוטֹוב ּבְ ים ְוׁ�ָ ֽ ים ְוַחּיִ ה ְוַרֲחִמֽ ה ּוְבָרָכֽ ֶסד ּוְצָדָקֽ ֲהַבת ֶחֽ ים ְוַאֽ ֽ ַחּיִ

ָך: לֹוֶמֽ ְ�ׁ ה ּבִ ָעֽ ת ּוְבָכל־ׁ�ָ ָכל־ֵעֽ ל ּבְ ָרֵאֽ ָךֽ ִי�ׂשְ ַעּמְ

ר  ֵכֽ ִנּזָ טֹוֽבֹות,  ּוְגֵזֽרֹות  ה  ְוֶנָחָמֽ ה  ְיׁ�ּוָעֽ ה,  טֹוָבֽ ה  ּוַפְרָנָסֽ ֽלֹום  ְוׁ�ָ ה  ָרָכֽ ּבְ ים  ֽ ַחּיִ ֶפר  ּוְבֵסֽ

ֽלֹום: ים ּוְלׁ�ָ ים טֹוִבֽ ֽ ל, ְלַחּיִ ָרֵאֽ ית ִי�ׂשְ ָךֽ ּבֵ ְוֵנָחֵתם ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל־ַעּמְ

ֽלֹום: ָ ׁ�ּ ל ּבַ ָרֵאֽ ֹו ִי�ׂשְ ְך ֶאת־ַעּמֽ ה ְיָי, ַהְמָבֵרֽ ֽ ֽרּוְך ַאּתָ ּבָ

י: י ְוֹגֲאִלֽ י ְלָפֶנֽיָך, ְיָי צּוִרֽ ֽ י ְוֶהְגֽיֹון ִלּבִ ִיְהֽיּו ְלָרֽצֹון | ִאְמֵרי־ִפֽ
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מסיימים את תפילת ה'עמידה' באמירת 'וידוי':

נּו  ין ָאֽ ֵאֽ נּו, ׁ�ֶ ֵתֽ ִחּנָ ֽם ִמּתְ ְתַעּלַ נּו, ְוַאל־ּתִ ֵתֽ ִפּלָ ֽבֹוא ְלָפֶנֽיָך ּתְ ינּו, ּתָ י ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ
ים  יִקֽ ַצּדִ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ י  ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ְלָפֶנֽיָך  ר  לֹוַמֽ ֽעֶֹרף,  י  ֽ ּוְקׁ�ֵ ים  ָפִנֽ ֽי  ַעּזֵ

אנּו: ינּו ָחָטֽ אנּו, ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

בקטע זה אנו מבקשים סליחה ומחילה על חטאינו ועוונותינו, יש להתכופף בהכנעה, 
ובאמירת כל אחת מהמילים להכות על הלב )הכאה קלה באגרוף קמוץ של יד ימין על 

צדו השמאלי של החזה(:

ֶקר:  ֽ ְלנּו ׁ�ֶ ְסנּו�. ָטַפֽ ְענּו�. ַזְֽדנּו�. ָחַמֽ ֽ ינּו�. ְוִהְרׁ�ַ ִֹפי: ֶהֱעִוֽ ְרנּו ּדֽ ֽ ּבַ ַזְֽלנּו�. ּדִ ְדנּו�. ּגָ ַגֽ ּבָ ְמנּו�.  ֽ ָאׁשַ
ְרנּו�.  ָצַרֽ ְענּו�.  ֽ ַ�ׁ ּפָ ינּו�.  ָעִוֽ ְרנּו�.  ָסַרֽ ְצנּו�.  ִנַאֽ ְדנּו�.  ָמַרֽ ְצנּו�.  ַלֽ ְֽבנּו�.  ּזַ ּכִ ָרע.  ְצנּו  ָיַעֽ

ְענּו: מזדקפים ֽ ְעּתָ ינּו�. ּתִ ִעֽ ְבנּו�. ּתָ ַעֽ ְתנּו�. ּתִ ַחֽ ְענּו�. ׁשִ ֽ ינּו ֽעֶֹרף: ָרׁ�ַ ֽ ִ ִקּ�ׁ

א  ֽ ל־ַהּבָ ּכָ ַעל  יק  ֽ ַצּדִ ה  ֽ ְוַאּתָ ָלֽנּו:  ָוה  ֽ ְולֹא־ׁ�ָ ים  ַהּטֹוִבֽ יָך  ֶטֽ ּפָ ְ�ׁ ּוִמּמִ יָך  ְצֹוֶתֽ ִמּמִ ְרנּו  ַסֽ

ְענּו: ֽ יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרׁ�ָ ֽ ת ָע�ׂשִ י־ֱאֶמֽ ָעֵלֽינּו, ּכִ

ֽרֹות  ְסּתָ ל־ַהּנִ ים. ֲהלֹא ּכָ ָחִקֽ ן ׁ�ְ ר ְלָפֶנֽיָך ׁ�ֹוֵכֽ ֽ ַסּפֵ ב ָמֽרֹום, ּוַמה־ּנְ ֽ ר ְלָפֶנֽיָך יֹוׁ�ֵ ַמה־ּנֹאַמֽ

ַע: ה יֹוֵדֽ ֽ ְגֽלֹות ַאּתָ ְוַהּנִ

ֹות ְלָפֶנֽיָך ַעל  ינּו ְלִהְתַוּדֽ נּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֵדֽ ַלּמְ ים. ַוּתְ ִבֽ ל ׁ�ָ ֽ ה ְלַקּבֵ ים. ִויִמיְנָךֽ ְפׁ�ּוָטֽ ִעֽ ן ָיד ַלּפֹוׁ�ְ נֹוֵתֽ ה  ֽ ַאּתָ
ים  ֽ ִ ִאּ�ׁ ּכְ ְלָפֶנֽיָך  ה  ֵלָמֽ ְ�ׁ ה  ְתׁ�ּוָבֽ ּבִ ֵלֽנּו  ּוְתַקּבְ ינּו�.  ָיֵדֽ ק  ֶ�ׁ ֵמֹעֽ ל  ֽ ֶנְחּדַ ַען  ְלַמֽ ינּו�.  ל־ֲעֹונֹוֵתֽ ּכָ

י  ְלִניחֹוֵחֽ ר  ֽ ִמְסּפָ ְוֵאין  ינּו  חֹובֹוֵתֽ י  ֽ ֵ ְלִאּ�ׁ ֵקץ  ֵאין   : ְרּתָ ָאַמֽ ר  ֲאׁ�ֶ יָך  ָבֶרֽ ּדְ ַען  ְלַמֽ ים.  ּוְכִניחֹוִחֽ

ֽינּו, ֶמה  נּו, ֶמה ַחּיֵ נּו�. ָמה ָאֽ יָת ְסִליָחֵתֽ ֽ ְך ִהְרּבֵ ה ְלִפיָכֽ ה ְותֹוֵלָעֽ ֽ נּו ִרּמָ ַאֲחִריֵתֽ ַע ׁ�ֶ ה יֹוֵדֽ ֽ נּו�. ְוַאּתָ מֹוֵתֽ ַאׁ�ְ

ֲהלֹא  ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ י  ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ְלָפֶנֽיָך,  אַמר  ַמה־ּנֹֽ נּו�.  בּוָרֵתֽ נּו, ַמה־ּגְ ֵחֽ נּו, ַמה־ּכֹ ְדֵקֽ נּו, ַמה־ּצִ ֽ ַחְסּדֵ

י רֹוב  ל, ּכִ ֽ ּכֵ י ַה�ׂשְ ְבִלֽ ים ּכִ ע, ּוְנבֹוִנֽ ֽ י ַמּדָ ְבִלֽ ים ּכִ לֹא ָהֽיּו, ַוֲחָכִמֽ ם ּכְ ֽ ֵ י ַהּ�ׁ ֽ ִין ְלָפֶנֽיָך, ְוַאְנׁ�ֵ ַאֽ ים ּכְ ּבֹוִרֽ ל־ַהּגִ ּכָ

ֶבל: ל ָהֽ י ַהּכֹֽ ִין ּכִ ה ָאֽ ֵהָמֽ ם ִמן־ַהּבְ ר ָהָאָדֽ ֶבל ְלָפֶנֽיָך, ּומֹוַתֽ ם ֶהֽ יֶהֽ י ַחּיֵ הּו, ִויֵמֽ ם ּתֹֽ יֶהֽ ַמֲע�ׂשֵ

ל.  ְפָעֽ ר ְלָך ַמה־ּתִ י ִמי ֹיאַמֽ ּכִ ד ְלָפֶנֽיָך�.  הּו ַלֲעֹמֽ יֵרֽ ּכִ ַוּתַ אׁ�  ְלּתָ ֱאנֹוׁ� ֵמֹרֽ ֽ ִהְבּדַ ה  ֽ ַאּתָ
ֽה,  ים ַהּזֶ ִרֽ ּפֻ ה ֶאת־ֽיֹום ַהּכִ ַאֲהָבֽ ינּו ּבְ ן־ָלֽנּו ְיָי ֱאלֵֹהֽ ּתֶ ֽ ן ָלְך: ַוּתִ ּתֶ ֽ ק ַמה־ּיִ ֽ ְוִאם ִיְצּדַ

ַעל  ה  ּוְסִליָחֽ ּוְמִחיָלֽה  ֵקץ  ֽה,  ַהּזֶ ֶדׁ�  ִמְקָרא־ֹקֽ ֶאת־ֽיֹום  ֽה,  ַהּזֶ ן  ֶהָעֹוֽ ת  ְסִליַחֽ ֶאת־ֽיֹום 

ֵלֽם:  ב ׁ�ָ ֵלָבֽ י ְרצֹוְנָךֽ ּבְ ֽ ֹות ֻחּקֵ ּוב ֵאֶלֽיָך ַלֲע�ׂשֽ ינּו ְוָנׁ�ֽ ק ָיֵדֽ ֶ�ׁ ל ֵמֹעֽ ֽ ַען ֶנְחּדַ ינּו ְלַמֽ ל־ֲעֹונֹוֵתֽ ּכָ

ּו  ְרׁ�ֽ ר, ּדִ ֱאַמֽ ּנֶ ת עֹוָלֽם, ׁ�ֶ ָחַתֽ ַהׁ�ְ ץ ּבְ י לֹא ַתְחּפֹֽ ם ָעֵלֽינּו ּכִ ים ַרֵחֽ ֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ה ּבְ ֽ ְוַאּתָ
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יו  ֹבָתֽ ַמְחׁ�ְ ֶון  ָאֽ ְוִאיׁ�  ֹו  ְרּכֽ ּדַ ע  ֽ ָרׁ�ָ ב  ַיֲעֹזֽ ר,  ְוֶנֱאַמֽ ָקֽרֹוב:  ְהיֹוֽתֹו  ּבִ הּו  ְקָרֻאֽ ְצֽאֹו  ִהּמָ ּבְ ְיָי 

ּון  ַחּנֽ ְסִליֽחֹות   ֽ ֱאלֹוּהַ ה  ֽ ְוַאּתָ ִלְסֽלֹוַח:  ֽה  י־ַיְרּבֶ ּכִ ינּו  ְוֶאל־ֱאלֵֹהֽ הּו  ִויַרֲחֵמֽ ֶאל־ְיָי  ב  ְוָיׁ�ֹֽ

ים  ִעֽ ת ְרׁ�ָ ְתׁ�ּוַבֽ ה ּבִ ֽ ה ַאּתָ יב ְורֹוֶצֽ ֽה ְלֵהיִטֽ ת ּוַמְרּבֶ ֶסד ֶוֱאֶמֽ ִים ְוַרב־ֶחֽ ֽ ֶרְך ַאּפַ ְוַרֽחּום ֶאֽ

ים ִאם־ ֱאלִֹהֽ ֲאֹדָנֽי  ְנֻאם   | ִני  ַחי־ָאֽ ם  ֲאֵליֶהֽ ֱאֹמר  ר,  ֱאַמֽ ּנֶ ֶ�ׁ ם,  ִמיָתָתֽ ּבְ ץ  ָחֵפֽ ה  ֽ ַאּתָ ְוֵאין 

ים  ם ָהָרִעֽ ְרֵכיֶכֽ ּובּו ִמּדַ ּובּו ׁ�ֽ ֹו ְוָחָיֽה. ׁ�ֽ ְרּכֽ ע ִמּדַ ֽ ּוב ָרׁ�ָ ֽ�ׁ י ִאם־ּבְ ע ּכִ ֽ מֹות ָהָרׁ�ָ ץ ּבְ ֶאְחּפֹֽ

ים ֲהלֹוא  ע ְנֻאם ֲאֹדָנֽי ֱאלִֹהֽ ֽ ץ מֹות ָרׁ�ָ ץ ֶאְחּפֹֽ ר, ֶהָחֹפֽ ל: ְוֶנֱאַמֽ ָרֵאֽ ית ִי�ׂשְ ה ָתֽמּותּו ּבֵ ְוָלּֽמָ

יבּו  ֽ ים ְוָהׁ�ִ ת ְנֻאם ֲאֹדָנֽי ֱאלִֹהֽ ֽ מֹות ַהּמֵ ץ ּבְ י לֹא ֶאְחּפֹֽ ר, ּכִ יו ְוָחָיֽה: ְוֶנֱאַמֽ ָרָכֽ ׁ�ּוֽבֹו ִמּדְ ּבְ

יָך ֵאין  ְלָעֶדֽ ֹור ָוֽדֹור ּוִמּבַ ָכל־ּדֽ ֽרּון ּבְ י ְיׁ�ֻ ְבֵטֽ ן ְלׁ�ִ ל ּוָמְחָלֽ ָרֵאֽ ן ְלִי�ׂשְ ה ָסְלָחֽ ֽ י ַאּתָ ִוְחֽיּו: ּכִ

ל ְוסֹוֵלַֽח: ֶלְך מֹוֵחֽ ָלֽנּו ֶמֽ

ר ֲאִני  י. ָעָפֽ ְרּתִ ִאּלּו לֹא נֹוָצֽ י ּכְ ְרּתִ ּנֹוַצֽ יו ׁ�ֶ ֽ י ְכַדאי, ְוַעְכׁ�ָ י ֵאיִנֽ ְרּתִ א נֹוַצֽ ּלֹֽ ַעד ׁ�ֶ י,  ֱאלַֹהֽ
ְיִהי  ה.  ֽ ּוְכִלּמָ ה  ֽ בּוׁ�ָ ָמֵלֽא  י  ְכִלֽ ּכִ ְלָפֶנֽיָך  ֲאִני  ֲהֵרי  י.  ִמיָתִתֽ ּבְ ֶמר  ָוֹחֽ ַקל  ֽי,  ַחּיַ ּבְ

אִתי ְלָפֶנֽיָך ְמחֹוק  ָחָטֽ ֶ א עֹוד, ּוַמה־ּ�ׁ א ֶאֱחָטֽ ּלֹֽ י, ׁ�ֶ י ֲאבֹוַתֽ י ֵואלֵֹהֽ ָפֶנֽיָך, ְיָי ֱאלַֹהֽ ָרֽצֹון ִמּלְ

ים: ם ָרִעֽ ֳחָלִיֽ ים ָוֽ י ִיּסּוִרֽ ים ֲאָבל לֹא ַעל־ְיֵדֽ ֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ּבְ

י  ֽ ְוַנְפׁ�ִ ֹום,  ִתּדֽ י  ֽ ַנְפׁ�ִ ְוִלְמַקְלַלֽי  ה,  ִמְרָמֽ ר  ֽ ּבֵ ִמּדַ י  ָפַתֽ ּו�ׂשְ ע,  ֵמָרֽ י  ְלׁ�ֹוִנֽ ְנצֹור  י,  ֱאלַֹהֽ
ְוָכל־ י,  ֽ ַנְפׁ�ִ ֹוף  ְרּדֽ ּתִ יָך  ּוְבִמְצֹוֶתֽ ָך  תֹוָרֶתֽ ּבְ י  ֽ ִלּבִ ַתח  ּפְ ְהֶיֽה:  ּתִ ל  ַלּכֹֽ ר  ָעָפֽ ּכֶ

ִלְפֵני־ֽרּוַח  ֹמץ  ּכְ ִיְהֽיּו  ם:  ֽ ְבּתָ ל ַמֲחׁ�ַ ְוַקְלֵקֽ ם  ר ֲעָצָתֽ ה ָהֵפֽ ה, ְמֵהָרֽ ָעַלֽי ָרָעֽ ים  ִבֽ ַהחֹוׁ�ְ

ָך,  ֶמֽ ְ�ׁ ַען  ְלַמֽ ה  ֲע�ׂשֵ ַוֲעֵנִֽני:  ְיִמיְנָךֽ  יָעה  ֽ יָך, הֹוׁ�ִ ְיִדיֶדֽ ֵיָחְלֽצּון  ַען  ְלַמֽ ה:  ּדֹוֶחֽ ְיָי  ְך  ּוַמְלַאֽ

י  ָך: ִיְהֽיּו ְלָרֽצֹון | ִאְמֵרי־ִפֽ ֶתֽ ָ ַען ְקֻדּ�ׁ ה ְלַמֽ ָך, ֲע�ׂשֵ ַען ּתֹוָרֶתֽ ה ְלַמֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲע�ׂשֵ ה ְלַמֽ ֲע�ׂשֵ

י: י ְוֹגֲאִלֽ י ְלָפֶנֽיָך, ְיָי צּוִרֽ ֽ ְוֶהְגֽיֹון ִלּבִ

אמירת  כדי  תוך  לאחור.  צעדים  שלושה  לפסוע  יש   - השלום"  "עושה   - אמירת  לפני 
מילות הפסוק נהוג לקוד קידה לצד שמאל, לצד ימין ולפנים, לאות פֵרדה.

ן: ל, ְוִאְמֽרּו ָאֵמֽ ָרֵאֽ ל־ִי�ׂשְ ֽלֹום ָעֵלֽינּו ְוַעל ּכָ ה ׁ�ָ ֽ יו, הּוא ַיֲע�ׂשֶ ְמרֹוָמֽ ֽלֹום ּבִ ָ ה ַהּ�ׁ ֽ ֹעׂשֶ

ְוֵתן  ינּו,  ְבָיֵמֽ ה  ְמֵהָרֽ ּבִ  �ׁ ֽ ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶנֽה  ּבָ ּיִ ֶ�ׁ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ י  ֵואלֵֹהֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ָפֶנֽיָך,  ִמּלְ ָרֽצֹון  ְיִהי 
ָך: תֹוָרֶתֽ נּו ּבְ ֶחְלֵקֽ
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אנּו )מכים על הלב( ְלָפֶנֽיָך: נּו ָחָטֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה: ּתָ א ָאֽ ּלָ ֶלְך ֶאֽ נּו ֵאין ָלֽנּו ֶמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֶמֽ ַען ׁ�ְ נּו ְלַמֽ ֽ ה ִעּמָ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה: ָנֽה טֹוָבֽ ׁ� ָעֵלֽינּו ׁ�ָ ֽ נּו ַחּדֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֹות: ֵזֽרֹות ָקׁ�ֽ ל־ּגְ ל ֵמָעֵלֽינּו ּכָ ֽ ּטֵ נּו ּבַ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: ֹוְנֵאֽ ֽבֹות �ׂש ל ַמְחׁ�ְ ֽ ּטֵ נּו ּבַ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: ר ֲעַצת אֹוְיֵבֽ נּו ָהֵפֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ין ֵמָעֵלֽינּו: ר ּוַמְסִטֽ ל־ַצֽ ֽה ּכָ ּלֵ נּו ּכַ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֹות ַמְסִטיֵנֽנּו ּוְמַקְטִריֵגֽנּו: ּיֽ נּו ְסתֹום ּפִ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֵנֽי ְבִריֶתֽ ית ִמּבְ ִחֽ י ּוַמׁ�ְ ִבֽ ב ּוׁ�ְ ֶרב ְוָרָעֽ ֶבר ְוֶחֽ ֽ ֽה ּדֶ ּלֵ נּו ּכַ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֲחָלֶתֽ ה ִמּנַ ָפֽ נּו ְמַנע ַמּגֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: נּו ְסַלח ּוְמֽחֹול ְלָכל־ֲעֹונֹוֵתֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ינּו ִמּנֶ ֵעֽ ָ�ׁ ר ּפְ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: י חֹובֹוֵתֽ ְטֵרֽ ל־ׁ�ִ ים ּכָ ֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ נּו ְמחֹוק ּבְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה ְלָפֶנֽיָך: ֵלָמֽ ה ׁ�ְ ְתׁ�ּוָבֽ נּו ּבִ נּו ַהֲחִזיֵרֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֽ ה ְלחֹוֵלֽי ַעּמֶ ֵלָמֽ ה ׁ�ְ ַלח ְרפּוָאֽ נּו ׁ�ְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

יֵנֽנּו: ַזר ּדִ נּו ְקַרע ֽרֹוַע ּגְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֽרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך: ִזּכָ נּו ּבְ נּו ָזְכֵרֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ים: ים טֹוִבֽ ֽ ֶפר ַחּיִ ֵסֽ נּו ּבְ נּו ָחְתֵמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה: ֽה ִויׁ�ּוָעֽ ֻאּלָ ֶפר ּגְ ֵסֽ נּו ּבְ נּו ָחְתֵמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָלֽה: ה ְוַכְלּכָ ְרָנָסֽ ֶפר ּפַ ֵסֽ נּו ּבְ נּו ָחְתֵמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֹות: ֶפר ְזֻכּיֽ ֵסֽ נּו ּבְ נּו ָחְתֵמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה ּוְמִחיָלֽה: ֶפר ְסִליָחֽ ֵסֽ נּו ּבְ נּו ָחְתֵמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָקֽרֹוב: ה ּבְ ח ָלֽנּו ְיׁ�ּוָעֽ נּו ַהְצַמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֽ ל ַעּמֶ ָרֵאֽ ֶרן ִי�ׂשְ ם ֶקֽ נּו ָהֵרֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ
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ָך: יֶחֽ ֶרן ְמׁ�ִ ם ֶקֽ נּו ָהֵרֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

יָך: ְרכֹוֶתֽ ינּו ִמּבִ ֽא ָיֵדֽ נּו ַמּלֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ע: ָבֽ ינּו �ׂשָ ֽא ֲאָסֵמֽ נּו ַמּלֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ם ָעֵלֽינּו: ַמע קֹוֵלֽנּו חּוס ְוַרֵחֽ נּו ׁ�ְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

נּו: ֵתֽ ִפּלָ ים ּוְבָרֽצֹון ֶאת־ּתְ ַרֲחִמֽ ל ּבְ ֽ נּו ַקּבֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

נּו: ֵתֽ ִים ִלְתִפּלָ ַמֽ י ׁ�ָ ֲעֵרֽ ַתח ׁ�ַ נּו ּפְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ר ֲאָנְֽחנּו: י־ָעָפֽ נּו ָזֽכּור ּכִ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך: ם ִמּלְ נּו ֵריָקֽ יֵבֽ ִ�ׁ נּו ָנא ַאל ּתְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך: ים ְוֵעת ָרֽצֹון ִמּלְ ַעת ַרֲחִמֽ ֽ את ׁ�ַ ה ַהּזֹֽ ָעֽ ָ ֵהא ַהּ�ׁ נּו ּתְ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ינּו: ֽ נּו ֲחמֹול ָעֵלֽינּו ְוַעל עֹוָלֵלֽינּו ְוַטּפֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֽ ם ָקְדׁ�ֶ ים ַעל ׁ�ֵ ַען ֲהרּוִגֽ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ים ַעל ִיחּוֶדֽ ַען ְטבּוִחֽ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ָך: ֶמֽ ּוׁ� ׁ�ְ ִים ַעל ִקּדֽ ֽ ׁ� ּוַבּמַ י ָבֵאֽ ֵאֽ ַען ּבָ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ֽפּוְך: ָ יָך ַהּ�ׁ ם ֲעָבֶדֽ ת ּדַ נּו ְנקֹום ִנְקַמֽ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ה ְלַמַעְנָךֽ ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽנּו: נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

נּו: יֵעֽ ה ְלַמַעְנָךֽ ְוהֹוׁ�ִ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

ים: ֽ יָך ָהַרּבִ ַען ַרֲחֶמֽ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו ַמְלּכֵ ָאִבֽ

א ָעֵלֽינּו: ְקָרֽ ּנִ א ׁ�ֶ ֹור ְוַהּנֹוָרֽ ּבֽ ֽדֹול ַהּגִ ְמָךֽ ַהּגָ ַען ׁ�ִ ה ְלַמֽ נּו ֲע�ׂשֵ ֽ ינּו  ַמְלּכֵ ָאִבֽ

נּו: יֵעֽ ֶסד ְוהֹוׁ�ִ ה ָוֶחֽ נּו ְצָדָקֽ ֽ ה ִעּמָ ים ֲע�ׂשֵ ֽ נּו ַמֲע�ׂשִ ֽ י ֵאין ּבָ ֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ּכִ נּו ָחּנֵ ֽ ינּו  ַמְלּכֵ ָאִבֽ

לפיכך    הקדוש.  היום  בתפילת  השיא  רגעי  הם  הכיפורים  מיום  הפרדה  רגעי 
אומרים בהם פסוקים המבטאים את אמונתנו ואת דבקותנו הנצחית בא־ל אחד. 

פסוקים אלו נאמרים בכוונה גדולה, המלווה ברגשי תשובה מעומק הלב.

את    'נעילה'  תפילת  בסיום  אומרים  שכאשר  מובא  השל"ה  בספר 
לכוון  אחד  כל  צריך  גדולה,  ובכוונה  רם  בקול  ישראל"  "שמע  הפסוק 
השם! קדושת  על  ממש  בפועל  נפשו  את  למסור  נכון  הוא  כי   בלבו 
מי שמכוון כוונה זו, נחשב לו כאילו הוא אכן מסר את נפשו, ועמד בניסיון של 

קידוש השם.
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ד: ינּו, ְיָי | ֶאָחֽ ל, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָרֵאֽ ַמע ִיׂשְ ׁשְ
ד: בֹוד ַמְלכּוֽתֹו ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ ם ּכְ ֽרּוְך ׁ�ֵ א ּבָ

ד: בֹוד ַמְלכּוֽתֹו ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ ם ּכְ ֽרּוְך ׁ�ֵ ב ּבָ

ד: בֹוד ַמְלכּוֽתֹו ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ ם ּכְ ֽרּוְך ׁ�ֵ ג ּבָ

אחר־כך תוקעים בשופר תקיעה אחת, ומכריזים בקול רם:

ָלִֽם: ירּוׁשָ ה ּבִ ָאֽ ָנֽה ַהּבָ ְלׁשָ
התפילות "קוה אל ה'" ו"עלינו לשבח" חותמות את תפילת 'נעילה'.

י ִמי  ינּו: ּכִ אלֵֹהֽ ָך, ְוֵאין צּור ּכֵ ֽ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ יָי, ּכִ ֽה ֶאל־ְיָי: ֵאין־ָקֽדֹוׁ� ּכַ ָך, ְוַקּוֵ ֽ ץ ִלּבֶ ֽה ֶאל־ְיָי, ֲחַזק ְוַיֲאֵמֽ ַקּוֵ
ינּו: י ֱאלֵֹהֽ י צּור זּוָלִתֽ י ְיָי, ּוִמֽ ְלֲעֵדֽ ֱאֽלֹוּהַ ִמּבַ

נּו, ִמי  ֽ ינּו, ִמי ַכאדֹוֵנֽנּו, ִמי ְכַמְלּכֵ נּו: ִמי ֵכאלֵֹהֽ יֵעֽ מֹוׁ�ִ נּו, ֵאין ּכְ ֽ ַמְלּכֵ אדֹוֵנֽנּו, ֵאין ּכְ ינּו, ֵאין ּכַ אלֵֹהֽ ּכֵ ֵאין 
ינּו,  ֱאלֵֹהֽ ֽרּוְך  ּבָ נּו:  יֵעֽ ְלמֹוׁ�ִ ה  נֹוֶדֽ נּו,  ֽ ְלַמְלּכֵ ה  נֹוֶדֽ ַלאדֹוֵנֽנּו,  ה  נֹוֶדֽ ינּו,  ֵלאלֵֹהֽ ה  נֹוֶדֽ נּו:  יֵעֽ ְכמֹוׁ�ִ

נּו,  ֽ ה הּוא ַמְלּכֵ ֽ ה הּוא ֲאדֹוֵנֽנּו, ַאּתָ ֽ ינּו, ַאּתָ ה הּוא ֱאלֵֹהֽ ֽ נּו: ַאּתָ יֵעֽ ֽרּוְך מֹוׁ�ִ נּו, ּבָ ֽ ֽרּוְך ַמְלּכֵ ֽרּוְך ֲאדֹוֵנֽנּו, ּבָ ּבָ

ה  ֽ ַאּתָ ד:  א מֹוֵעֽ י־ָבֽ ּכִ ְלֶחְנָנּֽה  ת  י־ֵעֽ ּכִ ֹון  ִצּיֽ ם  ַרֵחֽ ּתְ ה ָתֽקּום  ֽ ַאּתָ נּו:  יֵעֽ ּתֹוׁ�ִ ה  ֽ ַאּתָ נּו,  יֵעֽ ה הּוא מֹוׁ�ִ ֽ ַאּתָ

ים: ֽ ּמִ ֶרת ַהּסַ ינּו ְלָפֶנֽיָך ֶאת־ְקֹטֽ ירּו ֲאבֹוֵתֽ ִהְקִטֽ ינּו, ׁ�ֶ י ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵואלֵֹהֽ הּוא ְיָי ֱאלֵֹהֽ

ה מֹור  ָמֶנֽה,  ים  ְבִעֽ ִ�ׁ ים  ְבִעֽ ִ�ׁ ל  ַקֽ ִמׁ�ְ בֹוָנֽה  ד ְוַהּלְ ָנֽה  ג ַהֶחְלּבְ ֶרן,  ּפֹֽ ב ְוַהּצִ י  ִרֽ א ַהּצֳ ֶרת:  ֹטֽ ַהּקְ ּום  ּטֽ ּפִ
ֵנים  ְ�ׁ ְט  ְ�ׁ ט ַהּקֹֽ ָמֶנֽה,  ר  ֽ ָע�ׂשָ ה  ֽ ָ ׁ�ּ ִ�ׁ ר  ֽ ָע�ׂשָ ה  ֽ ָ ׁ�ּ ִ�ׁ ל  ַקֽ ִמׁ�ְ ם  ח ְוַכְרּכֹֽ ֵנְרּדְ  ֶֹלת  ּבֽ ז ׁ�ִ ה,  ו ּוְקִציָעֽ

א  ָלָתֽ ּתְ ְסִאין  ין  ַקְפִריִסֽ ֵיין  ין,  ַקּבִ ה  ָעֽ ְ�ׁ ּתִ יָנֽה  ְרׁ�ִ ּכַ ית  ִרֽ ּבֹ ה.  ָעֽ ְ�ׁ ּתִ ֽמֹון  יא ִקּנָ ה,  ֽ ֹלׁ�ָ ְ�ׁ ה  י ִקּלּוָפֽ ר,  ֽ ָע�ׂשָ

ן,  ֽ ַבע, ַמֲעֶלֽה ָעׁ�ָ ֹרֽ ית  ַלח ְסדֹוִמֽ ֶמֽ יק.  ֽ ַעּתִ ן  ְרָיֽ ִחּוַ יא ֲחַמר  ין ֵמִבֽ ֵיין ַקְפִריִסֽ א, ְוִאם ֵאין לֹו  ָלָתֽ ּתְ ין  ְוַקּבִ

ר  ֽ ָסָלּֽה, ְוִאם ִחּסַ ַבׁ� ּפְ ּה ּדְ ן ּבָ יא, ְוִאם ָנַתֽ ִהֽ ל־ׁ�ֶ ן ּכָ ֽ ְרּדֵ ת ַהּיַ ֽ ּפַ ר: ַאף ּכִ י אֹוֵמֽ ְבִלֽ ן ַהּבַ י ָנָתֽ ֽהּוא: ַרּבִ ל־ׁ�ֶ ּכָ

י  ף ֵמֲעֵצֽ ָרף ַהּנֹוֵטֽ א �ׂשְ ּלָ י ֵאיֽנֹו ֶאֽ ִרֽ ר, ַהּצֳ ל אֹוֵמֽ ְמִליֵאֽ ן ּגַ ְמֽעֹון ּבֶ ן ׁ�ִ ֽ ה: ַרּבָ ֽב ִמיָתֽ ָמֶנֽיָה ַחּיָ ל־ַסּמְ ד ִמּכָ ֶאָחֽ

ֶאת־ ּבֹו  ין  ֹוִרֽ ׁ�ּ ֶ�ׁ ין  ַקְפִריִסֽ ֵיין  ה;  ָנָאֽ א  ֵהֽ ּתְ ֶ�ׁ ֵדי  ּכְ ֶרן,  ּפֹֽ ֶאת־ַהּצִ ּה  ּבָ ין  ִפֽ ָ ׁ�ּ ֶ�ׁ יָנֽה  ְרׁ�ִ ּכַ ית  ִרֽ ּבֹ ף,  ָטֽ ַהּקְ

 �ׁ ֽ ְקּדָ ּמִ ּבַ ִים  ַרְגַלֽ ֵמי  ין  ַמְכִניִסֽ ין  ֵאֽ ֶ�ׁ א  ּלָ ֶאֽ ָלּה,  ין  ָיִפֽ ִים  ַרְגַלֽ ֵמי  א  ַוֲהלֹֽ ֽה.  ַעּזָ א  ֵהֽ ּתְ ֶ�ׁ ֵדי  ּכְ ֶרן,  ּפֹֽ ַהּצִ

ֽבֹוד: ֵנֽי ַהּכָ ִמּפְ

ים:  ָהֱאלִֹהֽ הּוא  ְיָי   א 

ים:  ָהֱאלִֹהֽ הּוא  ְיָי  ב 

ים:  ָהֱאלִֹהֽ הּוא  ְיָי   ג 

ים: ָהֱאלִֹהֽ הּוא  ְיָי  ד 

ים: הּוא ָהֱאלִֹהֽ ְיָי   ה 

ים: הּוא ָהֱאלִֹהֽ ְיָי  ו 

ים: ז ְיָי הּוא ָהֱאלִֹהֽ
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ר, ֲהִליֽכֹות  ֱאַמֽ ּנֶ א, ׁ�ֶ ֽ ן עֹוָלֽם ַהּבָ ֽהּוא ּבֶ ח לֹו ׁ�ֶ ָכל־ֽיֹום ֻמְבַטֽ ֹוֶנֽה ֲהָלֽכֹות ּבְ ל־ַהּ�ׁ ֽהּו, ּכָ ָנא  ְדֵבי ֵאִלּיָ ּתָ
א ֲהָלֽכֹות: ּלָ י ֲהִליֽכֹות ֶאֽ ְקֵרֽ עֹוָלֽם לֹו, ַאל ּתִ

ִיְך  ַנֽ ְוָכל־ּבָ ר,  ֱאַמֽ ּנֶ ֶ�ׁ עֹוָלֽם,  ּבָ ֽלֹום  ָ�ׁ ים  ֽ ַמְרּבִ ים  ֲחָכִמֽ י  ְלִמיֵדֽ ּתַ ֲחִניָנֽא,  י  ֽ ַרּבִ ר  ָאַמֽ ֶאְלָעָזֽר  י  ֽ ַרּבִ ר  ָאַמֽ
ָך, ְוֵאין־ָלֽמֹו  י תֹוָרֶתֽ ֽלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבֽ ִיְך: ׁ�ָ א ּבֹוָנֽ ּלָ ִיְך, ֶאֽ ָנֽ י ּבָ ְקֵרֽ ִיְך: ַאל ּתִ ָנֽ לֹום ּבָ י ְיָי, ְוַרב ׁ�ְ ִלּמּוֵדֽ

ְך:  ּבָ ֽלֹום  ָ�ׁ ֽא  ָרה־ּנָ ֲאַדּבְ י,  ְוֵרָעֽ י  ַאַחֽ ַען  ְלַמֽ ִיְך:  ַאְרְמנֹוָתֽ ּבְ ְלָוֽה  ַ�ׁ ְך,  ֵחיֵלֽ ּבְ ֽלֹום  ְיִהי־ׁ�ָ ֹול:  ִמְכׁ�ֽ

ֽלֹום: ָ ֹו ַבּ�ׁ ְך ֶאת־ַעּמֽ ן,ְיָי | ְיָבֵרֽ ֽ ֹו ִיּתֵ ה טֹוב ָלְך: ְיָי, ֹעז ְלַעּמֽ ֽ ינּו, ֲאַבְקׁ�ָ ית־ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַען ּבֵ ְלַמֽ

תפילת "עלינו לשבח" נאמרת בעמידה.

גֹוֵיֽי ָהֲאָרֽצֹות  נּו ּכְ ֽ א ָע�ׂשָ ּלֹֽ ית, ׁ�ֶ ֽ ֵראׁ�ִ ר ּבְ ֽה ְליֹוֵצֽ ֻדּלָ ת ּגְ ל, ָלֵתֽ ַח ַלֲאֽדֹון ַהּכֹֽ ֽ ּבֵ ְלׁ�ַ ָעֵלֽינּו 
ָכל־ֲהמֹוָנֽם,  ם ְוגֹוָרֵלֽנּו ּכְ ֶהֽ נּו ּכָ ם ֶחְלֵקֽ א �ׂשָ ּלֹֽ ה. ׁ�ֶ ֽחֹות ָהֲאָדָמֽ ּפְ ִמׁ�ְ נּו ּכְ ָמֽ ְולֹא �ׂשָ

נוהגים   - ים  ֲחִוֽ ּתַ ּוִמׁ�ְ לכרוע  נוהגים   - ים  ּכֹוְרִעֽ ַוֲאַנְֽחנּו  יק:  ֶבל ְוָלִרֽ ְלֶהֽ ים  ֲחִוֽ ּתַ ִמׁ�ְ ם  ֵהֽ ֶ�ׁ

ִים  ַמֽ ה ׁ�ָ ֽהּוא נֹוֶטֽ ֽרּוְך הּוא: ׁ�ֶ ֽדֹוׁ� ּבָ ים, ַהּקָ ָלִכֽ י ַהּמְ ֶלְך ַמְלֵכֽ ים ִלְפֵנֽי ֶמֽ להשתחוות ּומֹוִדֽ

ינּו  ים. הּוא ֱאלֵֹהֽ י ְמרֹוִמֽ ָגְבֵהֽ ֹו ּבְ ִכיַנֽת ֻעּזֽ ַעל, ּוׁ�ְ ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁ�ּ ב ְיָקֽרֹו ּבַ ֽ ֶרץ, ּומֹוׁ�ַ ד ָאֽ ְויֹוֵסֽ

ָך,  ֹבָתֽ ֶאל־ְלָבֶבֽ ֹום ַוֲהׁ�ֵ ֽ ַהּיֽ תֹוָרֽתֹו, ְוָיַדְעּתָ ֽתּוב ּבְ ּכָ ֶפס זּוָלֽתֹו, ּכַ נּו, ֶאֽ ֽ ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלּכֵ

ַחת, ֵאין עֹוד: ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל ְוַעל־ָהָאֽ ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁ�ּ ים ּבַ י ְיָי הּוא ָהֱאלִֹהֽ ּכִ

ִמן־ ים  ּלּוִלֽ ּגִ יר  ְלַהֲעִבֽ ָֽך,  ֻעּזֶ ֶרת  ִתְפֶאֽ ּבְ ה  ְמֵהָרֽ ִלְרֽאֹות  ינּו  ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָך  ּלְ ה  ּוֶ ְנַקֽ ן  ֽ ְוַעל־ּכֵ
ֵני־ ְוָכל־ּבְ י;  ֽ ּדַ ַ�ׁ ַמְלֽכּות  ּבְ עֹוָלֽם  ן  ֽ ְלַתּקֵ תּון,  ֵרֽ ִיּכָ ֽרֹות  ּכָ ים  ְוָהֱאִליִלֽ ֶרץ  ָהָאֽ

ל,  ֵתֵבֽ י  ֵבֽ ל־יֹוׁ�ְ ּכָ ְוֵיְדֽעּו  ירּו  ֽ ַיּכִ ֶרץ.  ָאֽ י  ֵעֽ ל־ִרׁ�ְ ּכָ ֵאֶלֽיָך  ְלַהְפֽנֹות  ָך,  ֶמֽ ִבׁ�ְ ִיְקְרֽאּו  ר  ֽ ָב�ׂשָ

ְוִלְכֽבֹוד  ֹולּו,  ְוִיּפֽ ִיְכְרֽעּו  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ְלָפֶנֽיָך  ֹון�.  ל־ָלׁ�ֽ ּכָ ע  ַבֽ ָ ׁ�ּ ּתִ ֶרְך,  ֽ ל־ּבֶ ּכָ ע  ְכַרֽ ּתִ י־ְלָךֽ  ּכִ

ה  ְמֵהָרֽ ם  ֲעֵליֶהֽ ְוִתְמֽלֹוְך  ָך,  ַמְלכּוֶתֽ ֶאת־ֽעֹול  ם  ֲעֵליֶהֽ ֽם  ֻכּלָ ֽלּו  ִויַקּבְ נּו  ֽ ִיּתֵ ְיָקר  ְמָךֽ  ִ�ׁ

ָך,  תֹוָרֶתֽ ֽתּוב ּבְ ּכָ ָכֽבֹוד, ּכַ ְמֽלֹוְך ּבְ י ַעד ּתִ ָךֽ ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמֽ ּלְ ְלֽכּות ׁ�ֶ י ַהּמַ ד, ּכִ ְלעֹוָלֽם ָוֶעֽ

ד  ֹום ַהֽהּוא ִיְהֶיֽה ְיָי ֶאָחֽ ּיֽ ֶרץ, ּבַ ל־ָהָאֽ ֶלְך ַעל־ּכָ ר, ְוָהָיֽה ְיָי ְלֶמֽ ד: ְוֶנֱאַמֽ ְך ְלֹעָלֽם ָוֶעֽ ְיָי | ִיְמלֹֽ

ד: ֽמֹו ֶאָחֽ ּוׁ�ְ

נּו ֵאל:  ֽ י ִעּמָ ר ְולֹא ָיֽקּום, ּכִ ֽרּו ָדָבֽ ּבְ ר, ּדַ ה ְוֻתָפֽ צּו ֵעָצֽ א: ֻעֽ י ָתֹבֽ ים ּכִ ִעֽ ת ְרׁ�ָ ַאֽ ֹ ם, ּוִמּ�ׁ ְתֹאֽ ַחד ּפִ ֽ א ִמּפַ יָרֽ ַאל־  ּתִ
ים יֹוֽדּו  יִקֽ ֽט: ַאְך ַצּדִ ל ַוֲאַמּלֵ י ֶאְסּבֹֽ א ַוֲאִנֽ ֽ י ֶאּ�ׂשָ יִתי ַוֲאִנֽ ֽ ל, ֲאִני ָע�ׂשִ ה ֲאִני ֶאְסּבֹֽ יָבֽ ְוַעד־ִזְקָנֽה ֲאִני הּוא, ְוַעד־�ׂשֵ

ֶנֽיָך: ים ֶאת־ּפָ ִרֽ ֽבּו ְיׁ�ָ ָך ֵיׁ�ְ ֶמֽ ִלׁ�ְ


