
ארגון רבני
גמר חתימה טובה

אֵתיֶכם  ל ַחטֹּ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמכֹּ ה ְיַכֵפּ י ַבּיֹום ַהֶזּ  "ִכּ
ְטָהרּו" )ויקרא ט"ז, ל( ִלְפֵני ֲא-דָֹני ִתּ

בשעת נעילה, הנחשבת לרגע השיא של תפילות יום הכיפורים, אפשר לצפות במחזה נדיר: מאות 
אלפי יהודים, כאלה שאינם באים בדרך כלל לבתי הכנסת, נוהרים להשתתף בתפילה, ולקחת חלק 
בסיומו של היום הקדוש. כי לא רק שערי השמים נפתחים ביום הכיפורים, אלא גם שערי הלב. הלב 

צמא לתפילה, אך הפה לעתים נבוך. בדיוק לשם כך נועד מחזור התפילה שבידך.

אמנם אין זה מחזור יוקרתי עם כריכה מהודרת. אולם ביום הכיפורים, גם הכוהן הגדול היה זונח את 
בגדי הזהב המפוארים, ומסתפק בבגדים לבנים חלקים. ביום הזה העטיפות אינן חשובות; רק התוכן. 

זהו מחזור צנוע, ובו הסברים לתוכן התפילה ולמנהגי בית הכנסת: מתי יושבים ומתי עומדים, מתי 
התפילה נאמרת באופן פרטי ובלחש, ומתי החזן מוביל בקול וכולם עוקבים אחריו. תפילותיהם של בני 
כל העדות יחד עולות ומתגבשות תחת כיסא הכבוד, ואנו ניסינו להביא לכם טעימה קטנה מהפסיפס 

המרהיב הזה של נוסחים ומנהגים.
 מחזור זה יכול לשמש אותך בכל בית כנסת. ארגון צהר מזמין אותך להשתתף בתפילות 

 יום כיפור מיוחדות לציבור הכללי, "מתפללים יחד", במשך כל היום הקדוש, ובתפילת נעילה בפרט. 
מקומות התפילה מפורטים בעמ' 15. 

תחילת תפילת נעילה )יום רביעי, י' בתשרי, 26.09.12( בשעה 16:00.
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בחסות: 

מחזור צהר לתפילת נעילה יוצא לאור בשיתוף קרן קרוניץ ועיתון ישראל היום

לזכרו של ד"ר אריה )ליאון( קרוניץ ז"ל
בישיבה  התחנך  בצעירותו  ב1985.  ונפטר  פולין,  בקלצק,  ב1917  נולד  קרוניץ  )ליאון(  אריה  ד"ר 
חייו  את  הקדיש  קרוניץ  ד"ר  יהודי.  לחינוך  כדוקטור  האקדמיים  לימודיו  את  סיים  כך  ואחר  תורנית 
לדוגמא  היו  חייו  היהודית,  בקהילה  ופעיל  ציוני  מנהיג  מוביל,  כמחנך  ישראל.  ולמדינת  היהודי  לעם 
וציוניים, מתוך  יהודיים  גישור בין כל חלקי העם היהודי. הוא היה פעיל במגוון רחב של ארגונים  של 
אמונה שזהו אמצעי חיוני לאחד את כל היהודים הציוניים בקנדה, דתיים וחילוניים, ימין ושמאל כאחד. 
הוא האמין בדבקות שיש יותר מרכיבי זהות שמחברים אותנו כיהודים מאשר אלו שמפרידים ביננו. 

בהסתדרות  קנדה,  של  הציונית  בפדרציה  ביניהם  היהודית,  בקהילה  מפתח  תפקידי  במספר  כיהן  קרוניץ  ד"ר 
והללו  האומה  ממנהיגי  רבים  בקרב  מוערכת  אישיות  היה  הוא  העולמי.  הציוני  ובקונגרס  העולמית  הציונית 
הגדולה  מחויבותו  עם  יחד  התפוצות.  יהדות  עם  לקשרים  הנוגע  בכל  בעיקר  ובתבונתו,  בחכמתו  בו,  נעזרו 
לו. והחשובים  הקרובים  בחיק  לבלות  במיוחד  שאהב  מסור  משפחה  איש  היה  קרוניץ  ד”ר  היהודי,  ולעם  החלק הבא כולל אוסף פסוקים המדברים על הברית שכרת לקהילה 

ה' עם ַעמֹו ישראל. מופיע בו גם קטע בשפה הארמית ובו 
תיאור של המלאכים המקדשים את שם ה'.

ַיֲעקֹב, ְנֻאם ֲא-דָֹני: ַוֲאִני זֹאת  ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָשֵבי ֶפַשע ְבּ

י  ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ֲא-דָֹני, רּוִחי ֲאֶשר ָעֶליָך, ּוְדָבַרי ֲאֶשר ַשְמִתּ ְבּ

י ֶזַרע ַזְרֲעָך, ָאַמר ֲא-דָֹני  י ַזְרֲעָך ּוִמִפּ יָך ּוִמִפּ ִפיָך, ֹלא ָימּוׁשּו ִמִפּ ְבּ

ִהּלֹות ִיְשָרֵאל: ְוָקָרא ֶזה  ה ָקדֹוׁש, יֹוֵשב ְתּ ה ְוַעד עֹוָלם: ְוַאָתּ ֵמַעָתּ

ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

 החזן חוזר על המילים הקודמות, והקהל ממשיך: 
בֹודֹו:   ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ֲא-דָֹני ְצ-ָבאֹות, ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ

ית  ָאה ֵבּ ְשֵמי ְמרֹוָמא ִעָלּ יׁש ִבּ ין ְוָאְמִרין: ַקִדּ ין ִמן ֵדּ ִלין ֵדּ ּוְמַקְבּ

יׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי  ּה, ַקִדּ בּוְרֵתּ יׁש ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ְגּ ּה, ַקִדּ ְשִכיְנֵתּ

ֵאִני רּוַח,  ָשּ א, ֲא-דָֹני ְצ-ָבאֹות, ַמְלָיא ָכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה. ַוִתּ ָעְלַמָיּ

ָוֶאְשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָגדֹול:

 החזן חוזר על המשפט האחרון, והקהל ממשיך:
קֹומֹו:  בֹוד ֲא-דָֹני ִמְמּ רּוְך ְכּ  ָבּ

ִחין ְוָאְמִרין:  ְמַשְבּ יא ִדּ ְתַרי ָקל ִזיַע ַסִגּ ּוְנָטַלְתִני רּוָחא, ּוְשָמִעית ַבּ

ּה. ֲא-דָֹני ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם  ית ְשִכיְנֵתּ ִריְך ְיָקָרא ַדֲא-דָֹני ֵמֲאַתר ֵבּ ְבּ

א.   ָוֶעד: ֲא-דָֹני ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ

ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְשָרֵאל ֲאבֹוֵתינּו, ָשְמָרה זֹאת 

ָך, ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶליָך: ְוהּוא  ְלעֹוָלם, ְלֵיֶצר ַמְחְשבֹות ְלַבב ַעֶמּ

ל  ה ְלָהִשיב ַאּפֹו, ְוֹלא ָיִעיר ָכּ ר ָעֹון ְוֹלא ַיְשִחית, ְוִהְרָבּ ַרחּום, ְיַכֵפּ

ח, ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָך: ִצְדָקְתָך  ה ֲא-דָֹני טֹוב ְוַסָלּ י ַאָתּ ֲחָמתֹו: ִכּ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם,  ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת: ִּתֵתּ

רּוְך ֲא-דָֹני, יֹום יֹום ַיֲעָמס  ְעָתּ ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם: ָבּ ֲאֶשר ִנְשַבּ

ב ָלנּו  נּו, ִמְשָגּ ָלנּו, ָהֵא-ל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה: ֲא-דָֹני ְצ-ָבאֹות ִעָמּ

ְך: ֲא-דָֹני  ֵטַח ָבּ ֱא-ֹלֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ֲא-דָֹני ְצ-ָבאֹות, ַאְשֵרי ָאָדם בֹּ

ָרָאנּו  רּוְך הּוא ֱא-ֹלֵהינּו ֶשְבּ ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ָבּ הֹוִשיָעה, ַהֶמּ

ברכת הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני צהר
וגוברים. כולנו כוספים  משנה לשנה דומה כי הגעגועים ליום הכיפורים הולכים 

ליום שבו נסיר מעלינו את המפריד והמוחצן, את השטחי והחומרי. 

יום שבו נתמקד בפנימי, במחבר ובנצחי. יום שבו נתחבר למסורת יהודית בת 
אלפי שנים ולעברנו ההיסטורי, מתוך שאיפה לבנות עתיד. לבנות עתיד פרטי, 
משפחתי, חברתי ולאומי, המושתת על ערכים יהודיים. היהדות ונכסיה שייכים 
לכל רובדי האומה, ואין כמו יום הכיפורים כדי לבטא את תחושת השייכות הזאת.

השנה יותר מתמיד אנו חשים כי מדינת ישראל עומדת בפני איומים ואתגרים 
מבית ומחוץ. אנחנו בארגון רבני 'צהר' נעשה הכול, בעזרת השם ובשיתוף העם 
להעמיק את שורשינו  כדי  היהודית,  זהותנו  ולחזק את  להעצים  כדי  בישראל, 
בשרשרת  נוספת  כחוליה  ילדינו  של  עתידם  את  להבטיח  כדי  הזאת,  בארץ 

הדורות של העם היהודי.

ארגון רבני 'צהר' מבקש לאחל לכל בית ישראל כתיבה וחתימה טובה.

גמר חתימה טובה!   
הרב דוד סתיו  

סדר תפילת נעילה
רק ביום הכיפורים יש תפילה מיוחדת, הנאמרת לקראת 

צאת היום הקדוש. למה נקרא שמה "נעילה"? יש אומרים: כי 
התפילה נערכת בזמן שהיו ננעלים שערי המקדש. ויש אומרים: 
כי בזמן הזה אנו מדמים לשמוע את חריקת צירי שערי השמים 

הנסגרים, ומנסים להגניב פנימה עוד תפילה אחת אחרונה. 
אנחנו רוצים למשוך את הדקות היקרות הללו, את ההזדמנות 
המיוחדת הזו - להיפגש עם ה', לשוחח אתו, להתוודות בפניו, 

ֵעת ְנִעיַלת ׁשַער". בשעה ששערי  ַתח ָלנּו ַשַער, ְבּ לבקש ממנו: "ְפּ
השמים עומדים להינעל, נפתחים בתוכנו כל שערי הלב.

 בעדות ספרד פותחים את התפילה בפיוט 'א-ל נורא עלילה'.
מחבר הפיוט הוא ר' משה אבן עזרא )ספרד, המאה ה-11(.

ִעיָלה: ְׁשַעת ַהְנּ  ֵא-ל נֹוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. ִבּ

ִעיָלה: ְׁשַעת ַהְנּ ִחיָלה. ִבּ ִדים ְבּ ר ְקרּוִאים. ְלָך ַעִין נֹוְׂשִאים. ּוְמַסְלּ  ְמֵתי ִמְסָפּ

ְׁשַעת  ם. ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה. ִבּ ׁשֹוְפִכים ְלָך ַנְפׇשם. ְמֵחה ִפְׁשָעם ְוַכְחׇשׁ

ִעיָלה:  ַהְנּ

ְׁשַעת  ֵאָרה. ְוָחְתֵמם ְלהֹוד ּוְלִגיָלה. ִבּ ֵצם ִמְמּ ֱהֵיה ָלֶהם ְלִסְתָרה. ְוַחְלּ

ִעיָלה:  ַהְנּ

ִעיָלה: ְׁשַעת ַהְנּ ִליָלה. ִבּ ֶהם ְפּ  חֹון אֹוָתם ְוַרֵחם. ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם. ֲעֵשה ָבּ

ִעיָלה: ְׁשַעת ַהְנּ ה. ִבּ ֶקֶדם ּוְתִחָלּ ׁש ֶאת ְיֵמיֶהם. ְכּ  ְזכֹור ִצְדַקת ֲאִביֶהם. ְוַחֵדּ

ְׁשַעת  אן. ְלָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה. ִבּ ְקָרא ָנא ְשַנת ָרצֹון. ְוָהֵשב ְשֵאִרית ַהצֹּ

ִעיָלה:  ַהְנּ

ִעיָלה: ְׁשַעת ַהְנּ ה. ִבּ ָשִעים. ַוֲעֵשה ָנא ֶחֶסד ִעם. ְמקָֹרִאים ְסֻגָלּ  ְמֵחה ָכָעב ְפּ

ִעיָלה: ְׁשַעת ַהְנּ ִדיָצה ּוְבָצֳהָלה. ִבּ ִנים ְוָהָאבֹות. ְבּ ְזּכּו ְלָשִנים ַרּבֹות. ַהָבּ  ִתּ

ִעיָלה: ְׁשַעת ַהְנּ ה. ִבּ ֻאָלּ רּו ָנא ַהְגּ ְשֹּ הּו ְוַגְבִריֵאל. ַבּ ִמיָכֵאל ַשר ִיְשָרֵאל. ֵאִלָיּ

תפילת "אשרי", הפותחת את תפילת נעילה, מתבססת על 
מזמור קמ"ה מספר תהילים. חכמינו הדגישו בו את הפסוק: 

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון". בתפילת נעילה, שבה  "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשִבּ
נחתם גזר דיננו לשנה הבאה, מקבל פסוק זה משמעות 

מיוחדת: אנו מבקשים מה' שיספק גם בשנה זו את כל צרכינו 
- ביניהם: בריאות, פרנסה, ושמחה, שכולם מידו באים.

ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך 
עֹוד ְיַהְללּוָך ֶּסָלה: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשֲא-דָֹני 

ֱא-ֹלָהיו. ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְך ַוֲאָבֲרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם 
ָוֶעד: ְּבָכל יֹום ֲאָבֲרֶכָּך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּגדֹול ֲא-דָֹני ּוְמֻהָּלל 

ְמאֹד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו: 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְראֶֹתיָך יֹאֵמרּו 
 וגדולתיך ּוְגדּוָּלְתָך ֲאַסְּפֶרָּנה: ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּו: 

ַחּנּון ְוַרחּום ֲא-דָֹני ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד: טֹוב ֲא-דָֹני ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל 
 ָּכל ַמֲעָׂשיו: יֹודּוָך ֲא-דָֹני ָּכל ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבֲרכּוָכה: 

ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו 
ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עָֹלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל 

 ּדֹור ָודֹור: סֹוֵמְך ֲא-דָֹני ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים: 
ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתַח 

ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ֲא-דָֹני ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל 
 ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ֲא-דָֹני ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: 

 ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ֲא-דָֹני ֶאת 

 ָּכל אֲֹהָביו ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ְּתִהַּלת ֲא-דָֹני ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך 

ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

מבנה התפילה:
 1. מזמורי פתיחה לנעילה - עמוד 3

 2. תפילת עמידה הנאמרת בלחש - עמוד 4
 3. חזרת שליח הציבור בקול רם, חזן וציבור ביחד - עמוד 7

4. סיום נעילה, "אבינו מלכנו” ותקיעת שופר - עמוד 15
 שימו לב: ההדפסה ההמונית יוצרת חשש לשמירת קדושת הגליון.

 לכן, על פי דרישות ההלכה, הוספנו מקפים בשמות השם המופיעים בחוברת: א-דני וא-להים. 
בשעת התפילה יש לקרוא שמות אלו כרגיל, ולהתעלם מן המקף.
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תפילת העמידה היא מוקד התפילה ועיקרּה. היא נאמרת 
 בלחש, בשיח אישי בין האדם לבוראו. 

המתפלל עומד, תוך הצמדת רגליו זו לזו, כמלאכים אשר 
רגליהם צמודות.

ביום הכיפורים הדמיון למלאכים בולט במיוחד: במשך 
 יממה שלמה לא אכלנו ולא שתינו, בדומה למלאכים. 

יש מתפללים העטורים ב"קיטל", בגד לבן ארוך- כביכול 
בגד מלאכי, המזכיר גם את הלבוש הלבן והפשוט של 

הכהן הגדול דווקא ביום זה. הננו עוטים לבן ומשילים 
 מעלינו את כל הצבעים והמסכות. ביום זה כולנו 

אמיתיים ושווים, ממש כמו המלאכים, ללא הצגות וללא 
העמדות פנים.

במהלך תפילת הלחש: יש ברכות, שבהן מתנועעים, 
מתכופפים ומשתחווים, וכן פוסעים קדימה בתחילת 

התפילה ואחורה בסופה. אך דברים אלה אינם פוסלים 
את התפילה. עיקר התפילה תלוי בכוונת הלב ובעצם 

התודעה שאנו עומדים לפני ה' ומשוחחים באופן אישי 
עם בורא עולם.

תרגום לקדיש 

י עֹוָלם  יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים, ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ְוַחֵיּ ִלְכבֹודֹו, ְוִהְבִדּ

נּו ַאֲהָבתֹו  ִלֵבּ תֹוָרתֹו, ְוָיֵשם ְבּ נּו ְבּ ח ִלֵבּ תֹוֵכנּו. הּוא ִיְפַתּ ָנַטע ְבּ

ֵלָבב ָשֵלם, ְלַמַען ֹלא ִניַגע  ְוִיְרָאתֹו, ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְבּ

ָפֶניָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ָהָלה. ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ  ָלִריק, ְוֹלא ֵנֵלד ַלֶבּ

ה ְוִנְחֶיה  ה, ְוִנְזֶכּ עֹוָלם ַהֶזּ יָך ָבּ ְשמֹור ֻחֶקּ ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִנּ

י ָהעֹוָלם  ִשיַח ּוְלַחֵיּ ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה, ִלְשֵני ְימֹות ַהָמּ

ם, ֲא-דָֹני ֱא-ֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך:  ְרָך ָכבֹוד ְוֹלא ִידֹּ א. ְלַמַען ְיַזֶמּ ַהָבּ

ְטחּו  ֲא-דָֹני, ְוָהָיה ֲא-דָֹני ִמְבַטחֹו: ִבּ ֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַבּ רּוְך ַהֶגּ ָבּ
ָי-ּה ֲא-דָֹני צּור עֹוָלִמים: ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי  י ְבּ ַבֲא-דָֹני ֲעֵדי ַעד, ִכּ

יל  ְרֶשיָך, ֲא-דָֹני: ֲא-דָֹני ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו , ַיְגִדּ י ֹלא ָעַזְבָתּ דֹּ ְשֶמָך, ִכּ
יר:   ּתֹוָרה ְוַיְאִדּ

המשך תפילת הלחש בעמוד הבא

א )הקהל עונה: ָאֵמן(.  ׁש ְשֵמּה ַרָבּ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ  ִיְתַגּ
י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה  ָעְלָמא ִדּ ְבּ

 ִויָקֵרב ְמִשיֵחּה )הקהל עונה: ָאֵמן(. 
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב  ית ִיְשָרֵאל, ַבּ י ְדָכל ֵבּ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ ְבּ

 ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
א.  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ  הקהל: ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבּ

ה  ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַרְך ְוִיְשַתּ ִיְתָבּ
ִריְך הּוא(.  ִריְך הּוא )הקהל עונה: ְבּ ֻקְדָשא ְבּ ל ְשֵמּה ְדּ  ְוִיְתַהָלּ

ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ְשְבּ ְרָכָתא ְוִשיָרָתא ֻתּ ל ִבּ א ִמָכּ א ּוְלֵעָלּ ְלֵעָלּ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן )הקהל עונה: ָאֵמן(: ֲאִמיָרן ְבּ ַדּ

 יתגדל ויתקדש שמו הגדול. 
 בעולם אשר ברא כרצונו וימליך מלכותו ויצמיח ישועתו 

 ויקרב משיחו. 
בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב 

 ואמרו אמן. 
 יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. 

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה 
 ויתהלל שמו של הקדוש-ברוך-הוא,

יותר מכל הברכות והשירות והתשבחות והנחמות הנאמרות 
בעולם ואמרו אמן.

תפילת העמידה האישית

קדיש

ג. ברכת קדושת השם

י  ָלה. ִכּ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶסּ ה ָקדֹוׁש ְוִשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוׁשים ְבּ ַאָתּ
ה: דֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתּ  ֵא-ל ֶמֶלְך ָגּ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש. ּוְבֵכן  ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא-ל, ִכּ
ָך ְוַעל ְירּוָשַלִים  ׁש ִשְמָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמּ ִיְתַקֵדּ

ִוד ְמִשיֶחָך ְוַעל  ית ָדּ בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַכּ
 ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך:

ל ַמֲעֶשיָך, ְוֵאיָמְתָך ַעל  ָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ַעל ָכּ ְחְדּ ן ַפּ ּוְבֵכן ֵתּ
ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ָכּ ֲעִשים ְוִיְשַתּ ל ַהַמּ ָראָת, ְוִייָראּוָך ָכּ ָבּ ל ַמה ֶשּ ָכּ

ֵלָבב ָשֵלם.  ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְבּ ם ֲאֻגָדּ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָלּ ַהְבּ
ָיְדָך ּוְגבּוָרה  ְלָטן ְלָפֶניָך, עֹז ְבּ ַדְענּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ֶשַהָשּ מֹו ֶשָיּ ְכּ

ָראָת: ָבּ ל ַמה ֶשּ יִמיֶנָך, ְוִשְמָך נֹוָרא ַעל ָכּ  ִבּ
ה ִליֵרֶאיָך ְוִתְקָוה טֹוָבה  ִהָלּ ָך, ְתּ בֹוד ֲא-דָֹני ְלַעֶמּ ן ָכּ ּוְבֵכן ֵתּ

ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ׂשְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוָשׂשֹון ְלִעיֶרָך  ְלדֹוְרֶשיָך ּוִפְתחֹון ֶפּ
ְמֵהָרה  ָך ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַשי ְמִשיֶחָך ִבּ ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶדּ

 ְבָיֵמינּו:
ה ָיִגילּו,  ִרָנּ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשָמחּו ִויָשִרים ַיֲעֹלזּו ַוֲחִסיִדים ְבּ ּוְבֵכן ַצִדּ

י ַתֲעִביר  ְכֶלה, ִכּ ָעׁשן ִתּ ּה ְכּ ָלּ יָה, ְוָכל ָהִרְשָעה ֻכּ ץ ִפּ ְקָפּ ְועֹוָלָתה ִתּ
 ֶמְמֶשֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ:

ל ַמֲעֶשיָך.  ָך ַעל ָכּ ה הּוא ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבֶדּ ְוִתְמֹלְך ַאָתּ
ִדְבֵרי  תּוב ְבּ ָכּ בֹוֶדָך ּוִבירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך. ַכּ ן ְכּ ַהר ִצּיֹון ִמְשַכּ ְבּ

 ָקְדֶשָך: ִיְמֹלְך ֲא-דָֹני ְלעֹוָלם ֱא-ֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:
ּה ְגַבּ תּוב: ַוִיּ ָכּ ְלָעֶדיָך, ַכּ ה ְונֹוָרא ְשֶמָך ְוֵאין ֱאלֹוַהּ ִמַבּ  ָקדֹוׁש ַאָתּ

רּוְך  ְצָדָקה: ָבּ ׁש ִבּ דֹוׁש ִנְקַדּ ט ְוָהֵא-ל ַהָקּ ְשָפּ ִמּ ֲא-דָֹני ְצ-ָבאֹות ַבּ
דֹוׁש: ֶלְך ַהָקּ ה ֲא-דָֹני ַהֶמּ ַאָתּ

 ד. ברכת קדושת היום
נּו,  ים, ָאַהְבָתּ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ָבּ ל ָהַעִמּ נּו ִמָכּ ה ְבַחְרָתּ  ַאָתּ

נּו  נּו ַמְלֵכּ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבָתּ נּו ְבּ ְשָתּ ׁשֹונֹות ְוִקַדּ ל ַהְלּ נּו ִמָכּ ְורֹוַמְמָתּ

ן ָלנּו  ֶתּ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: ַוִתּ דֹול ְוַהָקּ  ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוִשְמָך ַהָגּ

ה  ת ַהֶזּ ָבּ ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהַשּ ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו )בשבת מוסיפים: ְבּ

ה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה  ּפּוִרים ַהֶזּ ה ְוִלְמנּוָחה, ְו( ֶאת יֹום ַהִכּ ִלְקֻדָשּ

ַאֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש, ֵזֶכר  ל ֲעֹונֹוֵתינּו ְבּ ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָכּ ּוְלַכָפּ

ִליִציַאת ִמְצָרִים:

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה  ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִגּ

דֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון  ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּ ֵקד ְוִיָזּ ַמע ְוִיָפּ ְוִיָשּ

ָך  ל ַעְמּ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך ְוִזְכרֹון ָכּ ִוד ַעְבֶדּ ן ָדּ ָמִשיַח ֶבּ

ית ִיְשָרֵאל ְלָפֶניָך. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ֵבּ

ה. ָזְכֵרנּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו  ּפּוִרים ַהֶזּ יֹום ַהִכּ ים טֹוִבים ּוְלָשלֹום, ְבּ ְלַחִיּ

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר  ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיּ

י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,  נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשיֵענּו, ִכּ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ

ה: י ֵא-ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ  ִכּ

ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְמחֹל ַלֲעֹונֹוֵתינּו )בשבת מוסיפים: 

ָשֵעינּו  ה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפּ ּפּוִרים ַהֶזּ ה ּו( ְביֹום ַהִכּ ת ַהֶזּ ָבּ יֹום ַהַשּ ְבּ

ָאמּור: ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשֶעיָך  ֶגד ֵעיֶניָך. ָכּ אֵתינּו ִמֶנּ ְוַחטֹּ

ָשֶעיָך ְוֶכָעָנן  ר: ְוֶנֱאַמר: ָמִחיִתי ָכָעב ְפּ אֶתיָך ֹלא ֶאְזכֹּ ְלַמֲעִני ְוַחטֹּ

ר  ה ְיַכֵפּ י ַבּיֹום ַהֶזּ יָך: ְוֶנֱאַמר: ִכּ י ְגַאְלִתּ אֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִכּ ַחטֹּ

ְטָהרּו:  אֵתיֶכם ִלְפֵני ֲא-דָֹני ִתּ ל ַחטֹּ ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמכֹּ

)בשבת מוסיפים: ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו,( 

ֵחנּו  ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוַשְמּ תֹוָרֶתָך, ַשְבּ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ ֵשנּו ְבּ ַקְדּ

ת ָקְדֶשָך  ַבּ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַשׁ יׁשּוָעֶתָך. ְוַהְנִחיֵלנּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ְבּ ִבּ

י  ֱאֶמת. ִכּ ָך ֶבּ נּו ְלָעְבְדּ ֵשי ְשֶמָך. ְוַטֵהר ִלֵבּ ל ִיְשָרֵאל ְמַקְדּ ְוָינּוחּו בֹו ָכּ

ְלָעֶדיָך  ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִמַבּ רּון ְבּ ְבֵטי ְיֻשׁ ה ָסְלָחן ְלִיְשָׂרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִשׁ ַאָתּ

ה: א ָאָתּ  ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ֶאָלּ

ית  ה ֲא-דָֹני, ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵבּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ל ָהָאֶרץ  ָנה ְוׁשָנה, ֶמֶלְך ַעל ָכּ ָכל ָשׁ מֹוֵתינּו ְבּ ִיְשָׂרֵאל ּוַמֲעִביר ַאְשׁ

ּפּוִרים: ת ְו( ִיְשָׂרֵאל ְויֹום ַהִכּ ָבּ ׁש )בשבת מוסיפים: ַהַשּׁ ְמַקֵדּ

 ה. ברכת עבודה
ב ֶאת  ֵעה. ְוָהֵשׁ ָתם ְשׁ ָך ִיְשָׂרֵאל ְוִלְתִפָלּ ַעְמּ ְרֵצה ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ְבּ

ַאֲהָבה  ָתם ְמֵהָרה ְבּ י ִיְשָׂרֵאל ּוְתִפָלּ יֶתָך ְוִאֵשּׁ ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵבּ

ָך: ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשָׂרֵאל ַעֶמּ ָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ ל ְבּ  ְתַקֵבּ

ה ֲא-דָֹני  רּוְך ַאָתּ ַרֲחִמים: ָבּ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ְשׁ ַהַמּ

 ו. ברכת הודאה
ה הּוא ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ

ה הּוא ְלדֹור ָודֹור.  ֵענּו, ַאָתּ ינּו, ָמֵגן ִיְשׁ ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּוֵרנּו, צּור ַחֵיּ

מֹוֵתינּו  ָיֶדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ נֹוֶדה ְלּ

נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ ַהְפּ

י ֹלא ָכלּו  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ִכּ ְבּ ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשׁ

ינּו ָלְך: י ֵמעֹוָלם ִקִוּ י ֹלא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ִכּ ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם ִכּ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ ׂא ִשׁ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵשּ ם ִיְתָבּ ָלּ ְוַעל ֻכּ

ֵני ְבִריֶתָך: ל ְבּ ים טֹוִבים ָכּ ַוֲחתֹום ְלַחִיּ
ֱאֶמת  דֹול ֶבּ ְמָך ַהָגּ ָלה ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִשׁ ים יֹודּוָך ֶסּ ְוכֹל ַהַחִיּ

רּוְך  י טֹוב, ָהֵא-ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵא-ל ַהּטֹוב: ָבּ ְלעֹוָלם ִכּ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ֲא-דָֹני ַהּטֹוב ִשׁ ַאָתּ

 ז. ברכת שלום
ל  ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ַחִיּ ִשׂים ָשׁ

י ְבאֹור  ֶניָך, ִכּ אֹור ָפּ ֶאָחד ְבּ נּו ְכּ ָלּ ְרֵכנּו ָאִבינּו ֻכּ ָך. ָבּ ִיְשָׂרֵאל ַעֶמּ

ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ּוְצָדָקה  נּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו, ּתֹוַרת ַחִיּ ֶניָך ָנַתָתּ ָלּ ָפּ

ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך  לֹום. ְוטֹוב ִיְהֶיה ְבּ ים ְוָשׁ ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ

לֹוֶמָך: ְשׁ ָעה ִבּ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ָך ִיְשָׂרֵאל ְבּ ל ַעְמּ  ֶאת ָכּ

לֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ּוְגֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות  ָרָכה ְוָשׁ ים ְבּ ֵסֶפר ַחִיּ ְבּ

ים  ית ִיְשָׂרֵאל, ְלַחִיּ ָך ֵבּ ֵכר ְוֵנָחֵתם ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמּ ְוֶנָחמֹות, ִנָזּ

לֹום: ָשּׁ ה ֲא-דָֹני, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל ַבּ רּוְך ַאָתּ לֹום: ָבּ טֹוִבים ּוְלָשׁ

י ְלָפֶניָך, ֲא-דָֹני צּוִרי ְוגֲֹאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

י ֵשם ֲא-דָֹני ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלא-ֹלֵהינּו:  ִכּ

ֶתָך: ִהָלּ יד ְתּ ח ּוִפי ַיִגּ ְפָתּ ֲא-דָֹני ְשָפַתי ִתּ

 א. ברכת אבות
ה ֲא-דָֹני, ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱא-ֹלֵהי ַאְבָרָהם  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵא-ל  דֹול ַהִגּ ֱא-ֹלֵהי ִיְצָחק ֵוא-ֹלֵהי ַיֲעקֹב, ָהֵא-ל ַהָגּ

י ָאבֹות ּוֵמִביא  ל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדּ ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהכֹּ

ַאֲהָבה: מֹו ְבּ  גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְשׁ

ים ְוָחְתֵמנּו  ַחִיּ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבּ ָזְכֵרנּו ְלַחִיּ
ים: ים ְלַמַעְנָך ֱא-ֹלִהים ַחִיּ ֵסֶפר ַהַחִיּ  ְבּ

ה ֲא-דָֹני ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאָתּ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּוָמֵגן: ָבּ

 ב. ברכת גבורות
ה, ַרב ְלהֹוִשיע, ה ֵמִתים ַאָתּ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא-דָֹני, ְמַחֶיּ  ַאָתּ

ל:  מֹוִריד ַהָטּ

ים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים  ַרֲחִמים ַרִבּ ה ֵמִתים ְבּ ֶחֶסד, ְמַחֶיּ ים ְבּ ל ַחִיּ ְמַכְלֵכּ

ם ֱאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר. ִמי  יר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵיּ ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִתּ

ה ּוַמְצִמיַח  ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּ בּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה ָלּ ַעל ְגּ ָכמֹוָך ַבּ

 ְיׁשּוָעה:

 ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן, זֹוֵכר ְיצּוָריו 
ַרֲחִמים:  ים ְבּ  ְלַחִיּ

ִתים: ה ַהֵמּ ה ֲא-דָֹני ְמַחֶיּ רּוְך ַאָתּ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ָבּ ְוֶנֱאָמן ַאָתּ
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התפילה בקול 
על ידי החזן

התפילה היהודית כוללת תפילה אישית בלחש, וגם תפילה 
ציבורית - החוזרת עליה בקול רם ומרחיבה אותה. אנחנו 

עומדים לפני הא-לוהים כיחידים, אך גם כציבור. בזמן תפילת 
שליח הציבור ארון הקודש פתוח. נוהגים לעמוד במהלך כל 

ה"חזרה”. אנשים המרגישים חולשה מחמת הצום יושבים 
 במשך רוב הזמן, ועומדים רק בקטעים ספורים.

ֶתָך: ִהָלּ יד ְתּ ח ּוִפי ַיִגּ ְפָתּ ֲא-דָֹני ְשָׂפַתי ִתּ

 א. ברכת אבות
ה ֲא-דָֹני, ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱא-ֹלֵהי ַאְבָרָהם  רּוְך ַאָתּ ָבּ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵא-ל  דֹול ַהִגּ ֱא-ֹלֵהי ִיְצָחק ֵוא-ֹלֵהי ַיֲעקֹב, ָהֵא-ל ַהָגּ
י ָאבֹות ּוֵמִביא  ל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדּ ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהכֹּ

ַאֲהָבה: מֹו ְבּ גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְשׁ

ה  ְתִפָלּ י ִבּ ָחה ִפּ ַעת ְמִביִנים. ֶאְפְתּ ֶמד ַדּ ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. ּוִמֶלּ
ֵני ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹוִנים: ן ְפּ ּוְבַתֲחנּוִנים. ְלַחּלֹות ּוְלַחֵנּ

י ָפָנה יֹום, ּגֹוְנֵננּו  ל ַהּיֹום: ֲעבּור ִכּ ֲחָך ָאיֹם. ֶנַצח ָכּ ׁשּו ְלַנֵצּ ֱאמּוִנים ָגּ
חֹם ַהּיֹום: ב ְכּ ֶצֶדק יֹוֵשׁ ְבּ

ים ְוָחְתֵמנּו  ַחִיּ ים ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבּ ָזְכֵרנּו ְלַחִיּ
ים:  ים ְלַמַעְנָך ֱא-ֹלִהים ַחִיּ ֵסֶפר ַהַחִיּ ְבּ

יַע ּוָמֵגן:  ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשׁ

מֹו(  רּוְך ְשׁ רּוְך הּוא ּוָבּ ה ֲא-דָֹני)הקהל עונה: ָבּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ָמֵגן ַאְבָרָהם: 

)הקהל עונה: ָאֵמן. וכך גם בסיומי הברכות הבאות(.

 ב. ברכת גבורות
יַע,  ה, ַרב ְלהֹוִשׁ ה ֵמִתים ַאָתּ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא-דָֹני, ְמַחֶיּ  ַאָתּ

ל:  מֹוִריד ַהָטּ
ים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים  ַרֲחִמים ַרִבּ ה ֵמִתים ְבּ ֶחֶסד, ְמַחֶיּ ים ְבּ ל ַחִיּ ְמַכְלֵכּ

ֵני ָעָפר. ִמי  ם ֱאמּוָנתֹו ִליֵשׁ יר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵיּ ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִתּ
ה ּוַמְצִמיַח  ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּ בּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה ָלּ ַעל ְגּ ָכמֹוָך ַבּ

ְיׁשּוָעה:

ֲעָך ָלנּו ְתָקֵרב. נּו ֵיָעֵרב, ְוֶיְשׁ ְמָך ָבּ  ָי-ּה ִשׁ
ָשׂח ִלְפנֹות ֶעֶרב: ַטל ְכּ ֶרב, ַהֲחֵיינּו ְבּ ַאל ָנא ִמֶקּ ְגּ

ַרֲחִמים:  ים ְבּ  ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִיּ
ִתים: ה ַהֵמּ ה ֲא-דָֹני ְמַחֶיּ רּוְך ַאָתּ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ָבּ ְוֶנֱאָמן ַאָתּ

ֵכס ְיָקָרה. ֳאָרה, ָי-ּה ֲחָקקֹו ְבּ  ֶטַבע ִזיו ָתּ
יָרא: ם ְמקֹום ַמה ּנֹוָרא, ְלֵעת ָקץ ָחז ַוִיּ ר ָתּ ָשׁ ְכּ

ִיְמֹלְך ֲא-דָֹני ְלעֹוָלם ֱא-ֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר 
ִהּלֹות  ב ְתּ ה ָקדֹוׁש יֹוֵשׁ ָודֹר ַהְללּוָיּה: ְוַאָתּ

ִיְשָׂרֵאל ֵא-ל ָנא:

 החזן אומר בקול והקהל חוזר אחריו:
ְלָך נֹוָרא ְוָאיֹם.  י ָפָנה יֹום. ּוְנַהֶלּ ַמע ָנא ְסַלח ָנא ַהּיֹום. ֲעבּור ִכּ ְשׁ

ָקדֹוׁש:

ה ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח: י ַאָתּ ה ִכּ  ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָשּׁ

 בקשה לפתיחת שערי שמים 
ח ְלבֹוֲאֵרי ַדת ָאמֹון:  ְמֵהָרה ִתְפַתּ ֲעֵרי ַאְרמֹון.   ַשׁ

ח ְלָדְתָך ֲאחּוִזים:  ְמֵהָרה ִתְפַתּ ֲעֵרי ְגנּוִזים.   ַשׁ
ח ִלְועּוִדים:  ְמֵהָרה ִתְפַתּ ֱחָמִדים.  ֲעֵרי ֵהיָכל ַהֶנּ  ַשׁ

ח ְלַחְכִליִלי ֵעיָנִים:  ְמֵהָרה ִתְפַתּ ֲעֵרי ְזבּול ַמֲחָנִים.   ַשׁ
ח ְלָיָפה ּוָבָרה:  ְמֵהָרה ִתְפַתּ ֲעֵרי ָטֳהָרה.   ַשׁ

ח ְלַעם ֹלא ַאְלָמן:  ְמֵהָרה ִתְפַתּ ן.  ֲעֵרי ֶכֶתר ַהְמֻיָמּ  ַשׁ
ְמָך  ים ִשׁ יִשׁ ְקִדּ סֹוד ִשׂיַח ַשְׂרֵפי קֶֹדׁש ַהַמּ ׁש. ְכּ ֲעָרץ ְוֻתְקָדּ ּוָבֶהם ֻתּ

ֶדׁש:  קֹּ ַבּ

וידוי
 )עדיין חלק מתפילת לחש(

חלק הכרחי מתהליך התשובה הוא הווידוי. בשעות אלו 
מהדהדת באדם חרטה עמוקה על הכישלונות שנכשל 

ועל מעשי העוול שעשה. כל אלו עלולים להישאר הרהורים 
מעורפלים וחסרי השפעה עד שהאדם יגבש אותם לכדי 

אמירה ברורה. קשה לומר במילים מפורשות עד כמה 
רחוקים אנו משלמות. דווקא משום כך האמירה הזו חיונית 

מאין כמותה לתהליך התיקון. הווידוי הוא הביטוי המילולי 
של תהליך נפשי פנימי - חרטה על חטאינו בעבר והחלטה 
להשתנות לטובה בעתיד. זאת בדומה, אולי, להמלצתו של 

פרויד לשתף ולנסח דברים במילים, כדרך לריפוי פצעים 
נפשיים. ייתכן שנחזור להיכשל בעתיד בחלק מהדברים 

שעליהם אנו מתוודים; עם זאת, באמירה כנה של וידוי אנו 
מבטאים את הרצון הכן והאמיתי שלנו להיות טובים יותר, 
אמיתיים יותר וישרים יותר. על רשימת החטאים הנזכרת 

בסידור מומלץ להוסיף בלחש גם וידוי אישי-פרטי, על 
החולשות ועל הכישלונות המוסריים המטרידים אותנו במיוחד.

ם  ְתַעַלּ ֵתנּו, ְוַאל ִתּ ִפָלּ בֹוא ְלָפֶניָך ְתּ ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתּ

י עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ֲא-דָֹני  י ָפִנים ּוְקֵשׁ ֵאין ָאנּו ַעֵזּ ֵתנּו. ֶשׁ ִחָנּ  ִמְתּ

יִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל  ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדּ

ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

בזמן אמירת כל אחד מתיאורי החטא שמופיעים להלן נוהגים 
להכות מכה קלה ביד ימין על לבנו החוטא:

ִפי. ֶהֱעִוינּו.  ְרנּו דֹּ ַבּ ַזְלנּו. ִדּ ַגְדנּו. ָגּ ְמנּו. ָבּ ָאַשׁ
ֶקר. ָיַעְצנּו  ְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשׁ ְוִהְרַשׁ

ְבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו.  ַזּ ָרע. ִכּ
ַחְתנּו.  ְענּו. ִשׁ ינּו עֶֹרף. ָרַשׁ ְענּו. ָצַרְרנּו. ִקִשּׁ ַשׁ ָפּ

ְענּו: ְעָתּ ִעינּו. ִתּ ַעְבנּו. ָתּ ִתּ
יק  ה ַצִדּ ָוה ָלנּו. ְוַאָתּ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְוֹלא ָשׁ ָפּ ְשׁ ְצֹוֶתיָך ּוִמִמּ ַסְרנּו ִמִמּ

ְענּו: י ֱאֶמת ָעִשׂיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָשׁ א ָעֵלינּו, ִכּ ל ַהָבּ  ַעל ָכּ

ָחִקים.  ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ְשׁ ַסֵפּ ב ָמרֹום. ּוַמה ְנּ אַמר ְלָפֶניָך יֹוֵשׁ ַמה נֹּ

ה יֹוֵדַע: ְגלֹות ַאָתּ רֹות ְוַהִנּ ְסָתּ ל ַהִנּ  ֲהֹלא ָכּ

ֵדנּו  ַלְמּ ִבים. ַוְתּ ל ָשׁ ִעים. ִויִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקֵבּ ה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוְשׁ ַאָתּ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו, ְלַמַען  ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ַעל ָכּ

ים  ִאִשּׁ ֵלָמה ְלָפֶניָך ְכּ ְתׁשּוָבה ְשׁ ֵלנּו ִבּ ק ָיֵדינּו. ּוְתַקְבּ ל ֵמעֶשׁ ֶנְחַדּ

י חֹובֹוֵתינּו  . ֵאין ֵקץ ְלִאֵשּׁ ר ָאַמְרָתּ ָבֶריָך ֲאֶשׁ ּוְכִניחֹוִחים, ְלַמַען ְדּ

ה  ַאֲחִריֵתנּו ִרָמּ ה יֹוֵדַע ֶשׁ ָמֵתנּו, ְוַאָתּ ר ְלִניחֹוֵחי ַאְשׁ ְוֵאין ִמְסָפּ

נּו,  ינּו, ֶמה ַחְסֵדּ יָת ְסִליָחֵתנּו. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵיּ ְותֹוֵלָעה, ְלִפיָכְך ִהְרֵבּ

אַמר  בּוָרֵתנּו. ַמה נֹּ ֵחנּו, ַמה ְגּ ְדֵקנּו, ַמה ְיׁשּוָעֵתנּו, ַמה כֹּ ַמה ִצּ

ַאִין  ּבֹוִרים ְכּ ל ַהִגּ ְלָפֶניָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֲהֹלא ָכּ

ְבִלי  ע ּוְנבֹוִנים ִכּ ְבִלי ַמָדּ ֹלא ָהיּו ַוֲחָכִמים ִכּ ם ְכּ י ַהֵשּׁ ְלָפֶניָך ְוַאְנֵשׁ

יֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך. ּומֹוַתר  הּו ִויֵמי ַחֵיּ י רֹב ַמֲעֵשׂיֶהם תֹּ ל, ִכּ ַהְשֵׂכּ

ל ָהֶבל:  י ַהכֹּ ֵהָמה ָאִין, ִכּ ָהָאָדם ִמן ַהְבּ

י ִמי יֹאַמר  יֵרהּו ַלֲעמֹד ְלָפֶניָך. ִכּ ִכּ ְלָתּ ֱאנֹוׁש ֵמרֹאׁש ַוַתּ ה ִהְבַדּ ַאָתּ

ן ָלְך: ֶתּ ק ַמה ִיּ ְפָעל, ְוִאם ִיְצַדּ  ְלָך ַמה ִתּ

ה, ֵקץ  ִרים ַהֶזּ ֻפּ ַאֲהָבה ֶאת יֹום צֹום ַהִכּ ן ָלנּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ְבּ ֶתּ ַוִתּ

ק ָיֵדינּו ְוָנׁשּוב  ל ֵמעֶשׁ ל ֲעֹונֹוֵתינּו, ְלַמַען ֶנְחַדּ ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ַעל ָכּ

ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ה ְבּ ֵלם: ְוַאָתּ ֵלָבב ָשׁ י ְרצֹוְנָך ְבּ ֵאֶליָך ַלֲעׂשֹות ֻחֵקּ

ְרׁשּו  ֱאַמר: ִדּ ֶנּ ָחַתת עֹוָלם. ֶשׁ ַהְשׁ ץ ְבּ י ֹלא ַתְחפֹּ ַרֵחם ָעֵלינּו, ִכּ

ְרּכֹו  ע ַדּ ְהיֹותֹו ָקרֹוב: ְוֶנֱאַמר: ַיֲעזֹב ָרָשׁ ְצאֹו ְקָרֻאהּו ִבּ ִהָמּ ֲא-דָֹני ְבּ

י  ב ֶאל ֲא-דָֹני ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא-ֹלֵהינּו ִכּ בֹוָתיו ְוָישֹׁ ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְשׁ

ִים ְוַרב  ה ֱאלֹוַהּ ְסִליחֹות, ַחּנּון ְוַרחּום, ֶאֶרְך ַאַפּ ה ִלְסֹלַח: ְוַאָתּ ַיְרֶבּ

ִעים ְוֵאין  ְתׁשּוַבת ְרָשׁ ה ִבּ ה ְלֵהיִטיב ְורֹוֶצה ַאָתּ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ּוַמְרֶבּ

ֱאַמר: ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ֲא-דָֹני  ֶנּ ִמיָתָתם, ֶשׁ ה ָחֵפץ ְבּ ַאָתּ

ְרּכֹו  ע ִמַדּ ׁשּוב ָרָשׁ י ִאם ְבּ ע ִכּ מֹות ָהָרָשׁ ץ ְבּ ֱא-ֹלִהים ִאם ֶאְחפֹּ

ית  ה ָתמּותּו ֵבּ ְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלָמּ ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר: ׁשּובּו ׁשּובּו ִמַדּ

ע ְנֻאם ֲא-דָֹני ֱא-ֹלִהים,  ץ מֹות ָרָשׁ ִיְשָׂרֵאל: ְוֶנֱאַמר ֶהָחפֹץ ֶאְחפֹּ

ת  מֹות ַהֵמּ ץ ְבּ י ֹלא ֶאְחפֹּ ָרָכיו ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר: ִכּ ׁשּובֹו ִמְדּ ֲהלֹוא ְבּ

 ְנֻאם ֲא-דָֹני 

יבּו ִוְחיּו: ֱא-ֹלִהים ְוָהִשׁ

רּון ְבָכל ּדֹור ָודֹור  ְבֵטי ְיֻשׁ ה ָסְלָחן ְלִיְשָׂרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִשׁ י ַאָתּ ִכּ

ה: א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ֶאָלּ ּוִמַבּ

ִאּלּו ֹלא  י ְכּ ּנֹוַצְרִתּ ו ֶשׁ י ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָשׁ ֹּלא נֹוַצְרִתּ ֱא-ֹלַהי. ַעד ֶשׁ

ְכִלי  ִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶניָך ִכּ י, ַקל ָוחֶֹמר ְבּ ַחַיּ י. ָעָפר ֲאִני ְבּ נֹוָצְרִתּ

ָפֶניָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלַהי ֵוא-ֹלֵהי  ה: ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ ה ּוְכִלָמּ ָמֵלא בּוָשׁ

ַרֲחֶמיָך  ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְמחֹק ְבּ ֹּלא ֶאֱחָטא עֹוד. ּוַמה ֶשּׁ ֲאבֹוַתי ֶשׁ

ים. ֲאָבל ֹלא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִיים ָרִעים: ָהַרִבּ

י  ר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁ ֵבּ ֱא-ֹלַהי, ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְשָׂפַתי ִמַדּ

תֹוָרֶתָך ְוַאֲחֵרי  י ְבּ ַתח ִלִבּ ְהֶיה. ְפּ ל ִתּ ָעָפר ַלכֹּ י ֶכּ ם, ְוַנְפִשׁ ִתדֹּ

ִבים ָעַלי ְלָרָעה, ְמֵהָרה  ִמים ְוַהחֹוְשׁ י. ְוָכל ַהָקּ ף ַנְפִשׁ ְרדֹּ ִמְצֹוֶתיָך ִתּ

ֶמָך, ֲעֵשׂה ְלַמַען  ם. ֲעֵשׂה ְלַמַען ְשׁ ְבָתּ ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַשׁ

ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון  ְיִמיֶנָך, ֲעֵשׂה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעֵשׂה ְלַמַען ְקֻדָשּׁ

י  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ ְיִדיֶדיָך הֹוִשׁ

ְלָפֶניָך ֲא-דָֹני צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: 

ל ִיְשָׂרֵאל  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁ לֹום ִבּ עֶֹשׂה ַהָשּׁ

ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ית  ֶנה ֵבּ ָבּ ִיּ ָפֶניָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ

ם ַנֲעָבְדָך  תֹוָרֶתָך: ְוָשׁ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ ׁש ִבּ ְקָדּ ַהִמּ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַלֲא-דָֹני ִמְנַחת  יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ִיְרָאה ִכּ ְבּ

ִנים ַקְדמִֹנּיֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ָלִים ִכּ ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ

עד כאן תפילת העמידה בלחש. כעת ניתן לשבת ולהמתין 
לחזן שיחזור על התפילה בקול רם.
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סליחות

ִוד  ן ָדּ יַח ֶבּ דֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמִשׁ ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּ ֵקד ְוִיָזּ ַמע ְוִיָפּ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּׁ ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִגּ
לֹום,  ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ית ִיְשָׂרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָך ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ַעְבֶדּ

ים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  יֵענּו בֹו ְלַחִיּ ה. ָזְכֵרנּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ ּפּוִרים ַהֶזּ יֹום ַהִכּ ְבּ
ה: י ֵא-ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכּ יֵענּו, ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְוָחֵנּ

 שליח הציבור אומר והקהל חוזר אחריו בקול: 
ָעֶריָך: ֶמׁש ָיבֹא ְוִיְפֶנה, ָנבֹוָאה ְשׁ י ָפָנה יֹום: ַהּיֹום ִיְפֶנה, ַהֶשּׁ ַער, ִכּ ֵעת ְנִעיַלת ַשׁ ַער, ְבּ ַתח ָלנּו ַשׁ  ְפּ

בֹׁש ֵחְטא ְוָעֹון: ר ָנא, ְכּ ֶפּ א ֵא-ל ָנא, ָשׂא ָנא, ְסַלח ָנא, ְמַחל ָנא, ֲחָמל ָנא, ַרֶחם ָנא, ַכּ ָאָנּ

הסליחות הן תפילות ופיוטים מיוחדים הנאמרים לקראת 
הימים הנוראים ובמהלכם. הסליחות כוללות ביטויים של 

חרטה ובקשת מחילה ורחמים. הפעם האחרונה שבה 
 אומרים סליחות היא בתפילת נעילה. 

במוקד הסליחות עומד טקסט שנקרא "י"ג מידות", כלומר 
שלוש עשרה מידות )=תכונות( של ה', המופיעות בפסוק 

"ה' ה' אל רחום וחנון...". המסורת מייחסת חשיבות עצומה 
לרשימת המידות, שהתגלתה למשה רבינו לאחר חטא 

 העגל. למה? מאחר שעל כל אדם לשאוף להידמות 
למידותיו הטובות של ה', כלומר: "מה הוא נקרא רחום וחנון - 

 אף אתה היה רחום וחנון". אמירת י"ג מידות מכוונת אותנו 
לתיקוננו המוסרי. יתרה מכך, לפי המסורת היהודית, עצם 

הזכרת מידות הרחמים, מתוך תחנונים, יכולה להביא 
להמתקת דיננו. בסליחות של נעילה, בין פיוט לפיוט, אנו 

חוזרים שבע פעמים על פסוקי י"ג מידות, בכל פעם יחד עם 
קטע הקדמה וסיכום. במחזור זה הקטע שחוזר על עצמו 

מצויין בצבע כחול. 

ֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַבּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֵא-ל ֶמֶלְך יֹוֵשׁ
ִאים ּוְסִליָחה  ה ְמִחיָלה ְלַחָטּ ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶבּ

ְגמֹל.  ָשׂר ָורּוַח, ֹלא ְכָרָעָתם ִתּ ל ָבּ ִעים, עֹוֶשׂה ְצָדקֹות ִעם ָכּ ַלּפֹוְשׁ
לׁש  לׁש ֶעְשֵׂרה, ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְשׁ נּו לֹוַמר ְשׁ ֵא-ל הֹוֵריָת ָלּ

ָעָנן  ֶרד ֲא-דָֹני ֶבּ תּוב: ַוֵיּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶדם, ְכּ הֹוַדְעָתּ ֶלָעָנו ִמֶקּ ֶעְשֵׂרה. ְכּ
ם ֲא-דָֹני:  ְקָרא ְבֵשׁ ם ַוִיּ ב ִעּמֹו ָשׁ ְתַיֵצּ ַוִיּ

הקהל אומר ואחריו החזן )וכן בפעמים הבאות(:

ְקָרא: ָניו ַוִיּ ֲעבֹר ֲא-דָֹני ַעל ָפּ  ַוַיּ
ִים  ֲא-דָֹני ֲא-דָֹני ֵא-ל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, נֵֹשׂא 

ה:  ָאה ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ ָעֹון ָוֶפַשׁ
י ָחָטאנּו,  נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכּ אֵתנּו ּוְנַחְלָתּ ְוָסַלְחָתּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָטּ
ח ְוַרב ֶחֶסד  ה ֲא-דָֹני טֹוב ְוַסָלּ י ַאָתּ ְענּו: ִכּ י ָפָשׁ נּו ִכּ ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכּ

ְלָכל קֹוְרֶאיָך: 

ָמר ָי-ּה, ֲא-דָֹני  ְשׁ ֵרא: ִאם ֲעֹונֹות ִתּ ָוּ ִליָחה ְלַמַען ִתּ ָך ַהְסּ י ִעְמּ ִכּ
ַרֵחם ֲא-דָֹני ָעֵלינּו: ַלֲא-דָֹני  ן ְתּ ִנים, ֵכּ ַרֵחם ָאב ַעל ָבּ ִמי ַיֲעמֹד: ְכּ

ב ָלנּו  נּו, ִמְשָׂגּ ָלה: ֲא-דָֹני ְצ-ָבאֹות ִעָמּ ָך ִבְרָכֶתָך ֶסּ ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעְמּ
ְך: ֲא-דָֹני  ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָבּ ֱא-ֹלֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ֲא-דָֹני ְצ-ָבאֹות, ַאְשׁ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:  יָעה, ַהֶמּ הֹוִשׁ

ר ָנָשׂאָתה  ָך, ְוַכֲאֶשׁ גֶֹדל ַחְסֶדּ ה ְכּ החזן: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזּ
ם ֶנֱאַמר:  ה, ְוָשׁ ְצַרִים ְוַעד ֵהָנּ ה ִמִמּ  ָלָעם ַהֶזּ

ְדָבֶרָך: י ִכּ אֶמר ֲא-דָֹני ָסַלְחִתּ הקהל: ַויֹּ

ְממֵֹתינּו ְוָהִעיר  ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה שֹׁ ָמע, ְפּ ה ֱא-ֹלַהי ָאְזְנָך ּוֲשׁ ַהֵטּ
יִלים  י ֹלא ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמִפּ ְמָך ָעֶליָה. ִכּ ר ִנְקָרא ִשׁ ֲאֶשׁ

ָמָעה, ֲא-דָֹני  ים: ֲא-דָֹני ְשׁ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ִכּ ַתּ
י  ַאַחר, ְלַמַעְנָך ֱא-ֹלַהי, ִכּ יָבה, ַוֲעֵשׂה ַאל ְתּ ְסָלָחה, ֲא-דָֹני ַהְקִשׁ

ָך:  ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶמּ ִשׁ

ְגמֹר.  ין ִאם ִתּ מֹר. ּוִמי ָיקּום ִדּ ְשׁ  ּוִמי ַיֲעמֹד ֵחְטא ִאם ִתּ
ְתָך ִלְכמֹר:  ם ְלָך ִמָדּ י ֵלאמֹר. ָהַרֲחִמים ַגּ ָך ָסַלְחִתּ ִליָחה ִעְמּ  ַהְסּ

ָרֶכיָך ֶחְפֵצנּו  ַעת ְנִתיב ְדּ ְכִלים. ַדּ ּלּוֵתנּו ְרֵאה ְוַאל ַתּ ְכּדּוְך ַדּ ִדּ
ק  ּבֹוֵרי כַֹח ְרצֹוְנָך ַחֵזּ דֹול ְוָקטֹן רּוַח ֵשֶׂכל ַהֲחִלים. ִגּ ִלים. ָגּ ַתְשׁ

יְתָך ַיְפִריחּו ְוֹלא יֹוִסיפּו  ל ְנָדָבה. ֵבּ ִבים ַקֵבּ ֶבת ָשׁ ָך ֶשׁ ִצְלּ ְוַהֲאִלים: ְבּ
רּוַח  ית נֹוֵגׁׂש ּוַמְדֵהָבה. ָאז ַיֲעלּו ְוֵיָראּו ְבּ ִבּ ְשׁ ח ַתּ ְלַדֲאָבה. אֹוֵבד ְוִנָדּ

ְנִדיָבה:

ֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַבּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֵא-ל ֶמֶלְך יֹוֵשׁ
ִאים ּוְסִליָחה  ה ְמִחיָלה ְלַחָטּ ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶבּ

ְגמֹל.  ָשׂר ָורּוַח, ֹלא ְכָרָעָתם ִתּ ל ָבּ ִעים, עֹוֶשׂה ְצָדקֹות ִעם ָכּ ַלּפֹוְשׁ
לׁש  ִרית ְשׁ לׁש ֶעְשֵׂרה, ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום ְבּ נּו לֹוַמר ְשׁ ֵא-ל הֹוֵריָת ָלּ

ָעָנן  ֶרד ֲא-דָֹני ֶבּ תּוב: ַוֵיּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶדם, ְכּ הֹוַדְעָתּ ֶלָעָנו ִמֶקּ ֶעְשֵׂרה. ְכּ
ם ֲא-דָֹני: ְקָרא ְבֵשׁ ם ַוִיּ ב ִעּמֹו ָשׁ ְתַיֵצּ ַוִיּ

ְקָרא: ָניו ַוִיּ ֲעבֹר ֲא-דָֹני ַעל ָפּ  ַוַיּ
ִים   ֲא-דָֹני ֲא-דָֹני ֵא-ל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, נֵֹשׂא 

ה:  ָאה ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ ָעֹון ָוֶפַשׁ
י ָחָטאנּו,  נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכּ אֵתנּו ּוְנַחְלָתּ ְוָסַלְחָתּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָטּ
ח ְוַרב ֶחֶסד  ה ֲא-דָֹני טֹוב ְוַסָלּ י ַאָתּ ְענּו: ִכּ י ָפָשׁ נּו ִכּ ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכּ

ְלָכל קֹוְרֶאיָך: 

ּכֹון ֱאֶמת.  ִרים ְשָׂפֵתינּו ִתּ ּלּום ָפּ  ִשׁ
ר ַהֲעֵמת.  נּו ַאֲחֶריָך ְבתֹם ְויֶשׁ  ֶלְכֵתּ

ת.  ִני ַצֵמּ ל ּוְמָלְשׁ ר ַקֵבּ  ֵמִליץ יֶֹשׁ
ת:  מֹות ַהֵמּ ים ְוֹלא ְבּ ַחִיּ  ֶהָחֵפץ ַבּ

ה.  ּבֹון ִיְתַמֵצּ ֶניָך ְוֶחְשׁ אֹור ָפּ  ֲהִקיֵמנּו ְבּ
ֵצא.  ֶפר ִיָמּ ַחת כֹּ  ִקּיּום ֵמֶרֶדת ַשׁ

ּבּור ֵיֵצא.   ֶטֶרם ִנְקָרא עֹוד ִדּ
ינּו ֲא-דָֹני ְרֵצה: ִנְדבֹות ִפּ

ֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַבּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֵא-ל ֶמֶלְך יֹוֵשׁ
ִאים ּוְסִליָחה  ה ְמִחיָלה ְלַחָטּ ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶבּ

ְגמֹל.  ָשׂר ָורּוַח, ֹלא ְכָרָעָתם ִתּ ל ָבּ ִעים, עֹוֶשׂה ְצָדקֹות ִעם ָכּ ַלּפֹוְשׁ
לׁש  ִרית ְשׁ לׁש ֶעְשֵׂרה, ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום ְבּ נּו לֹוַמר ְשׁ ֵא-ל הֹוֵריָת ָלּ

ָעָנן  ֶרד ֲא-דָֹני ֶבּ תּוב: ַוֵיּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶדם, ְכּ הֹוַדְעָתּ ֶלָעָנו ִמֶקּ ֶעְשֵׂרה. ְכּ
ם ֲא-דָֹני:  ְקָרא ְבֵשׁ ם ַוִיּ ב ִעּמֹו ָשׁ ְתַיֵצּ ַוִיּ

ְקָרא: ָניו ַוִיּ ֲעבֹר ֲא-דָֹני ַעל ָפּ  ַוַיּ
ִים   ֲא-דָֹני ֲא-דָֹני ֵא-ל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, נֵֹשׂא 

ה:  ָאה ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ ָעֹון ָוֶפַשׁ
י ָחָטאנּו,  נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכּ אֵתנּו ּוְנַחְלָתּ ְוָסַלְחָתּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָטּ
ח ְוַרב ֶחֶסד  ה ֲא-דָֹני טֹוב ְוַסָלּ י ַאָתּ ְענּו: ִכּ י ָפָשׁ נּו ִכּ ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכּ

ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

קדושה
 ה"קדושה" היא אחד השיאים של תפילת העמידה.

 בתפילת הקדושה אנו מצטרפים אל המלאכים באמירת 
שבחיו של בורא העולם וריבונו. בזמן אמירת הקדושה נהוג 
לעמוד ברגליים צמודות כמו בתפילת הלחש. הקהל אומר 

שורה, ושליח הציבור חוזר אחריו. בזמן אמירת המילים 
"קדוש, קדוש, קדוש" נוהגים להתרומם מעט שלוש פעמים 

על קצות אצבעות הרגליים - כאילו מנסים אנו להתקרב 
 מעט לשמים. 

ָך  נּו ְלָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה, ִעם ַעְמּ ֶתר ִיְתּ ֶכּ
ה.  ִיְשָׂרֵאל ְקבּוֵצי ַמָטּ

ָבר ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביֶאָך, ְוָקָרא  ָדּ ׁשּו, ַכּ ֵלּ ה ְלָך ְיַשׁ ם ְקֻדָשּׁ ָלּ ַיַחד ֻכּ
ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

בֹודֹו.  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ֲא-דָֹני ְצ-ָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ
בֹודֹו  ה ְמקֹום ְכּ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה: ַאֵיּ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם, ְמָשׁ ְכּ

ִחים ְואֹוְמִרים:  ְבּ ָתם ְמַשׁ  ְלַהֲעִריצֹו. ְלֻעָמּ
קֹומֹו.  בֹוד ֲא-דָֹני ִמְמּ רּוְך ְכּ ָבּ

מֹו, ֶעֶרב  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו ְוָיחֹן ַעם ַהְמַיֲחִדים ְשׁ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ְבּ ִמְמּ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ְשׁ ֲעַמִים ְבּ ִמיד, ַפּ ָכל יֹום ָתּ  ָובֶֹקר ְבּ

ַמע ִיְשָׂרֵאל ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ֲא-דָֹני ֶאָחד. הּוא ֱא-ֹלֵהינּו, הּוא  ְשׁ
ִנית,  יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ֵשׁ יֵענּו. ְוהּוא יֹוִשׁ נּו, הּוא מֹוִשׁ ָאִבינּו, הּוא ַמְלֵכּ
י ֶאְתֶכם  ַאְלִתּ ל ַחי ֵלאמֹר: ֵהן ָגּ ִנית ְלֵעיֵני ָכּ ַרֲחָמיו ֵשׁ ִמיֵענּו ְבּ ְוַיְשׁ
ית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא-ֹלִהים. ֲאִני ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהיֶכם. ֵראִשׁ  ַאֲחִרית ְכּ
ָכל ָהָאֶרץ. ְוָהָיה  ְמָך ְבּ יר ִשׁ יֵרנּו ֲא-דָֹני ֲאדֹוֵנינּו, ָמה ַאִדּ יר ַאִדּ ַאִדּ

מֹו  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֲא-דָֹני ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ַבּ ֲא-דָֹני ְלֶמֶלְך ַעל ָכּ
תּוב ֵלאמֹר: ִיְמֹלְך ֲא-דָֹני ְלעֹוָלם ֱא-ֹלַהִיְך  ָך ָכּ ֶאָחד. ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשׁ

ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה.

 ג. ברכת קדושת השם
ְבֲחָך ֱא- יׁש, ְוִשׁ ְתָך ַנְקִדּ ְדֶלָך, ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָשּׁ יד ָגּ ְלדֹור ָודֹור ַנִגּ

ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתּ י ֵא-ל ֶמֶלְך ָגּ ינּו ֹלא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִכּ  ֹלֵהינּו ִמִפּ
י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:  ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא-ל ִכּ

ְקָך  ַצֶדּ ַמֲעֶשׂיָך, ְויֹאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך, ְבּ ֲחמֹל ַעל ַמֲעֶשׂיָך, ְוִתְשַׂמח ְבּ
ְתָך  ְקֻדָשּׁ יָך ִבּ יֶשׁ י ַמְקִדּ ל ַמֲעֶשׂיָך, ִכּ ׁש ָאדֹון ַעל ָכּ ְקַדּ ֲעמּוֶסיָך. ֻתּ

ים: דֹוִשׁ ֵאר ִמְקּ , ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ְפּ ָתּ ְשׁ ִקַדּ

ט.  ָפּ ַבר חֹק ּוִמְשׁ יד ְלַיֲעקֹב ְדּ ִגּ ע. ַתּ ַשׁ יד ֶפּ ר מּול ַמִגּ ֵאין ֵמִליץ יֶשׁ ְבּ
ט: ָפּ ְשׁ ֶלְך ַהִמּ ט ַהֶמּ ָפּ ְשׁ ִמּ ֵקנּו ַבּ ְוַצְדּ

ֵננּו.  ית ְמַדְיּ ִבּ ֱעַקד ַיְשׁ ן ַהֶנּ ר ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנינּו. ּוַבֵבּ עֹוד ִיְזכֹּ
י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו: יֵננּו. ִכּ ם יֹוִציא ָאיֹם ְלֶצֶדק ִדּ  ּוִבְזכּות ַהָתּ

ָך ְוַעל  ְמָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶמּ ׁש ִשׁ ּוְבֵכן ִיְתַקֵדּ
ִוד  ית ָדּ בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ְירּוָשׁ

יֶחָך ְוַעל ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך: ְמִשׁ

ל ַמֲעֶשׂיָך, ְוֵאיָמְתָך ַעל  ָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ַעל ָכּ ְחְדּ ן ַפּ ּוְבֵכן ֵתּ
ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ָכּ ַתּ ֲעִשׂים ְוִיְשׁ ל ַהַמּ ָראָת, ְוִייָראּוָך ָכּ ָבּ ל ַמה ֶשּׁ ָכּ

ֵלם.  ֵלָבב ָשׁ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְבּ ם ֲאֻגָדּ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָלּ ַהְבּ
ָיְדָך ּוְגבּוָרה  ְלָטן ְלָפֶניָך, עֹז ְבּ ַהָשּׁ ַדְענּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ֶשׁ ָיּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ָראָת: ָבּ ל ַמה ֶשּׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ָכּ יִמיֶנָך, ְוִשׁ ִבּ

ה ִליֵרֶאיָך ְוִתְקָוה טֹוָבה  ִהָלּ ָך, ְתּ בֹוד ֲא-דָֹני ְלַעֶמּ ן ָכּ ּוְבֵכן ֵתּ
ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ִשְׂמָחה ְלַאְרֶצָך ְוָשׂׂשֹון  יָך ּוִפְתחֹון ֶפּ ְלדֹוְרֶשׁ

יֶחָך  י ְמִשׁ ָך ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַשׁ ְלִעיֶרָך ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶדּ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:  ִבּ

ה ָיִגילּו,  ִרָנּ ִרים ַיֲעֹלזּו ַוֲחִסיִדים ְבּ יִקים ִיְראּו ְוִיְשָׂמחּו ִויָשׁ ּוְבֵכן ַצִדּ
י ַתֲעִביר  ְכֶלה, ִכּ ן ִתּ ָעָשׁ ּה ְכּ ָלּ ָעה ֻכּ יָה, ְוָכל ָהִרְשׁ ץ ִפּ ְקָפּ ְועֹוָלָתה ִתּ

ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: ֶמְמֶשׁ

ל ַמֲעֶשׂיָך.  ָך ַעל ָכּ ה הּוא ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבֶדּ ְוִתְמֹלְך ַאָתּ
ִדְבֵרי  תּוב ְבּ ָכּ ָך. ַכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ בֹוֶדָך ּוִבירּוָשׁ ן ְכּ ַכּ ַהר ִצּיֹון ִמְשׁ ְבּ

ָך: ִיְמֹלְך ֲא-דָֹני ְלעֹוָלם ֱא-ֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:  ָקְדֶשׁ
ּה  ְגַבּ תּוב: ַוִיּ ָכּ ְלָעֶדיָך, ַכּ ֶמָך ְוֵאין ֱאלֹוַהּ ִמַבּ ה ְונֹוָרא ְשׁ  ָקדֹוׁש ַאָתּ

רּוְך  ְצָדָקה: ָבּ ׁש ִבּ דֹוׁש ִנְקַדּ ט ְוָהֵא-ל ַהָקּ ָפּ ְשׁ ִמּ ֲא-דָֹני ְצ-ָבאֹות ַבּ
דֹוׁש: ֶלְך ַהָקּ ה ֲא-דָֹני ַהֶמּ ַאָתּ

 ד. ברכת קדושת היום
נּו  נּו, ְורֹוַמְמָתּ ים, ָאַהְבָתּ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ָבּ ל ָהַעִמּ נּו ִמָכּ ה ְבַחְרָתּ ַאָתּ

נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך  נּו ַמְלֵכּ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבָתּ נּו ְבּ ָתּ ְשׁ ׁשֹונֹות ְוִקַדּ ל ַהְלּ ִמָכּ
ן ָלנּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו  ֶתּ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: ַוִתּ דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ְוִשׁ

ה ְו( ִלְמנּוָחה,  ה ִלְקֻדָשּׁ ת ַהֶזּ ָבּ ַאֲהָבה )בשבת מוסיפים: ֶאת יֹום ַהַשּׁ ְבּ
ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת  ה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָפּ ּפּוִרים ַהֶזּ ְוֶאת יֹום ַהִכּ

ַאֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים: ל ֲעֹונֹוֵתינּו ְבּ ָכּ
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יִלי. ּוְבַעד  ֵתנּו ַהִפּ ִחָנּ ִלי. ְוִלְפֵני קֹוֵנְך ְתּ ְלְגּ ת ָהַרֲחִמים ָעֵלינּו ִהְתַגּ ִמַדּ
י ְוָכל רֹאׁש ָלֳחִלי.  ָוּ י ָכל ֵלָבב ַדּ ֲאִלי. ִכּ ְך ַרֲחִמים ַשׁ ַעֵמּ

י ֹלא  ֲעֵרי ְדָמעֹות ִכּ ֹלׁש ֶעְשֵׂרה ֵתבֹות. ּוְבַשׁ ְשׁ י ְיֵתדֹוַתי ִבּ ַמְכִתּ ָתּ
ה  טּוַח ֲאִני ָבֵאֶלּ ֵני בֹוֵחן ִלּבֹות. ָבּ י ִשׂיַח ְפּ ַפְכִתּ ָלבֹות. ָלֵכן ָשׁ ִנְשׁ

ת ָאבֹות. ֹלֶשׁ ּוִבְזכּות ְשׁ

ְמעֹוֵתינּו  ִשׂים ִדּ ָתּ ִכיֹות. ֶשׁ ָפֶניָך ׁשֹוֵמַע קֹול ְבּ  ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
י ְלָך ְלַבד  ֵזרֹות ָקׁשֹות ַאְכָזִרּיֹות. ִכּ ל ְגּ יֵלנּו ִמָכּ נֹאְדָך ִלְהיֹות. ְוַתִצּ ְבּ

ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות.

ֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַבּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֵא-ל ֶמֶלְך יֹוֵשׁ
ִאים ּוְסִליָחה  ה ְמִחיָלה ְלַחָטּ ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶבּ

ְגמֹל.  ָשׂר ָורּוַח, ֹלא ְכָרָעָתם ִתּ ל ָבּ ִעים, עֹוֶשׂה ְצָדקֹות ִעם ָכּ ַלּפֹוְשׁ
לׁש  ִרית ְשׁ לׁש ֶעְשֵׂרה, ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום ְבּ נּו לֹוַמר ְשׁ ֵא-ל הֹוֵריָת ָלּ

ָעָנן  ֶרד ֲא-דָֹני ֶבּ תּוב: ַוֵיּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶדם, ְכּ הֹוַדְעָתּ ֶלָעָנו ִמֶקּ ֶעְשֵׂרה. ְכּ
ם ֲא-דָֹני:  ְקָרא ְבֵשׁ ם ַוִיּ ב ִעּמֹו ָשׁ ְתַיֵצּ ַוִיּ

ְקָרא: ָניו ַוִיּ ֲעבֹר ֲא-דָֹני ַעל ָפּ  ַוַיּ
ִים   ֲא-דָֹני ֲא-דָֹני ֵא-ל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, נֵֹשׂא 

ה:  ָאה ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ ָעֹון ָוֶפַשׁ

י ָחָטאנּו,  נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכּ אֵתנּו ּוְנַחְלָתּ ְוָסַלְחָתּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָטּ
ח ְוַרב ֶחֶסד  ה ֲא-דָֹני טֹוב ְוַסָלּ י ַאָתּ ְענּו: ִכּ י ָפָשׁ נּו ִכּ ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכּ

ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

יֵענּו  רּון. ְסַלח ּוְמַחל ֲעֹוָנם. ְוהֹוִשׁ  ַרֶחם ָנא ְקַהל ֲעַדת ְיֻשׁ
ֵענּו:  ֱא-ֹלֵהי ִיְשׁ

יַע ְוִריב ַאל  ח. ּתֹוִשׁ ַתח. ְואֹוָצְרָך ַהּטֹוב ָלנּו ִתְפַתּ ַמִים ְפּ ֲעֵרי ָשׁ ַשׁ
ֵענּו: יֵענּו ֱא-ֹלֵהי ִיְשׁ ח. ְוהֹוִשׁ ְמַתּ ִתּ

ֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַבּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֵא-ל ֶמֶלְך יֹוֵשׁ
ִאים ּוְסִליָחה  ה ְמִחיָלה ְלַחָטּ ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶבּ

ְגמֹל.  ָשׂר ָורּוַח, ֹלא ְכָרָעָתם ִתּ ל ָבּ ִעים, עֹוֶשׂה ְצָדקֹות ִעם ָכּ ַלּפֹוְשׁ
לׁש  ִרית ְשׁ לׁש ֶעְשֵׂרה, ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום ְבּ נּו לֹוַמר ְשׁ ֵא-ל הֹוֵריָת ָלּ

ָעָנן  ֶרד ֲא-דָֹני ֶבּ תּוב: ַוֵיּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶדם, ְכּ הֹוַדְעָתּ ֶלָעָנו ִמֶקּ ֶעְשֵׂרה. ְכּ
ם ֲא-דָֹני:  ְקָרא ְבֵשׁ ם ַוִיּ ב ִעּמֹו ָשׁ ְתַיֵצּ ַוִיּ

ְקָרא: ָניו ַוִיּ ֲעבֹר ֲא-דָֹני ַעל ָפּ  ַוַיּ
ִים   ֲא-דָֹני ֲא-דָֹני ֵא-ל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, נֵֹשׂא 

ה:  ָאה ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ ָעֹון ָוֶפַשׁ
י ָחָטאנּו,  נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכּ אֵתנּו ּוְנַחְלָתּ ְוָסַלְחָתּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָטּ
ח ְוַרב ֶחֶסד  ה ֲא-דָֹני טֹוב ְוַסָלּ י ַאָתּ ְענּו: ִכּ י ָפָשׁ נּו ִכּ ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכּ

ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

פרקי עיון 

"סוד החתימה שבנעילה, שפותחים השערים העליונים. מי 
שמכניס עצמו לתוך השערים האלו בנעילה נשאר כל השנה 
במעמד השערים הרוממים האלו, ומי שלא מכניס את עצמו 

 נשאר בחוץ כל השנה"  )הרב יעקב חרל"פ(. 
"אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות 
שבין אדם למקום... אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון 

החובל את חברו או המקלל חברו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו 
נמחל לו לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו ויָרצהו... 

אפילו לא הקניט את חברו אלא בדברים - צריך לפייסו 
ולפגע בו ]= להפציר בו[ עד שימחול לו" )הרמב"ם(.

 סיפור חסידי:
נער יתום התגורר בכפר בפולין, שהיו בו רק שלוש 

משפחות יהודיות. אביו נפטר כשהיה תינוק, ושנים ספורות 
לאחר מכן נאלץ להתחיל לסייע בפרנסת משפחתו: 

טיפל בכבשים ובתרנגולים, אסף תפוחי אדמה, ומדי פעם 
אף שלח ידו ברוכלות. מעולם לא זכה ללמוד אפילו קרוא 

וכתוב. בכל בוקר היה מתפלל בקצרה את התפילות 
המעטות ששיננה לו אמו. כשנזדמן לו לראות יהודים 

עטורים בטלית ובתפילין היה מציץ בהם ביראה ונמלט 
לביתו. שנה אחת נקלע בערב יום הכיפורים לעיר מז'יבוז', 

מקום משכנו של רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת 
החסידות. חסידים רבים הצטופפו בעיר, להוטים לציין 

את היום הקדוש עם רבם הגדול. ביום הכיפורים, רגליו 
של הנער הוליכו אותו מאליהן לבית מדרשו של הבעל 
שם טוב. עמד בפינה, ולא ידע מה. החסידים התפללו 

בדבקות. הוא לא ידע לקרוא צורת אות. ואז לפתע 
נפתח פיו וזעק: "קוקוריקו! א-לוהים, הושיעה נא!". דממה 

הושלכה בבית המדרש. שני חסידים גברתנים ניגשו בזעם 
אל הנער, מתכוננים להשליכו מבית המדרש אל הרחוב. 

איך העז לחלל כך את קדושת היום?! כל החסידים 
מתרכזים בכוונות עילאיות, וזה זועק לו כתרנגול! והנה, 

הבעל שם טוב עצמו סר ממקומו בקדמת בית המדרש. 
"אל תגעו בנער!" אמר בתוקף. החסידים הסתכלו בו 

בתימהון. "גזירה קשה נגזרה עלינו השנה," אמר הבעל 
שם טוב. "כל תפילותיי לא הועילו לבטלה. ורק בשעה 

שקרא הנער הזה מעומק לבו אל א-לוהיו, רק אז נפתחו 
שערי שמים ונתבטלה הגזירה." ליטף הבעל שם טוב 

בחיבה את ראשו של הנער, וחזר לתפילתו. 

"אף על פי שהתשובה והצעקה יפה ְלעולם, בעשרה הימים 
שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת 

היא מיד, שנאמר: 'דרשו ֲא-דָֹני בהמצאו'" )הרמב"ם(.

בפיוט הקצר והיפה שנקרא מייד אנו מתנצלים לפני ה' 
על שאין בכוחנו אפילו להתפלל כראוי. לשוננו דלה ודעתנו 

קלה. אנו מתחננים לה' שיקבל את תפילתנו הפגומה, 
כאילו הייתה תפילה מושלמת בכוונה טהורה. "פגיעה" כאן 

 פירושה - תפילה.
ֲאלֹוָתם  ם ְקָצָרה. ַמְחסֹוָרם ּוִמְשׁ ָך ְוַדְעָתּ ים ָצְרֵכי ַעְמּ  ְמֻרִבּ

דֹול  יָנה ֲהִגיֵגנּו ֶטֶרם ִנְקָרא. ָהֵא-ל ַהָגּ ָרה. ָנא ִבּ ל יּוְכלּו ְלַסְפּ  ַבּ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא:   ַהִגּ

יָעה.  ַמֲעֵנה ְלׁשֹוָנם ְלַהִבּ ִפּלֹות ְבּ לּו יֹוְדֵעי ְפִגיָעה. ֵסֶדר ְתּ ָספּו ְוַגם ָכּ
ְׂגנּו ְיׁשּוָעה:  ן ֹלא ִהַשּ ים נֹוַתְרנּו ְוָרְבָתה ָהָרָעה. ַעל ֵכּ  ֲעֻרִמּ

ְענּו ּוָמַרְדנּו ְוֶהֱעִוינּו ְמִסּלֹות. ְצָדָקה  ַשׁ ֶניָך ְלַחּלֹות. ָפּ ִנים ֵאין ָלנּו ָפּ ָפּ
ילֹות:  ֵלּ ֵבית ֲא-דָֹני ַבּ ַמַעְרֵכי ְתִהּלֹות. ָהעֹוְמִדים ְבּ ׁש ְבּ  ְלָך ְלַבד ְנַבֵקּ

ׁשּוָרה.  ית ְתּ ַמְרִבּ ל ִניִבי ְכּ ׁשּוָרה. ַקֵבּ י ַפס ֵמִליץ ְכּ ָקדֹוׁש ְרֵאה ִכּ
ְגבּוָרה: ִכְתְרָך ְקׁשּוָרה. ֵא-ל ֶנְאָזר ִבּ ֵהא ְבּ ִתי ַהּיֹום ְתּ  ִרָנּ

ה.  ָמּ ְפִגיַעה ַתּ ִגיָעִתי ִכּ ַמע ְפּ ִתי ְתֵהא ְנִעיָמה. ְשׁ ֵעה ּוְתִפָלּ ְוָעִתי ְשׁ ַשׁ
ִליָמה: ים ְוֵתיִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה. ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְבּ חֹוְקֵקנּו ְלַחִיּ ְתּ

בעדות ספרד אומרים את הפיוט "אדון הסליחות" - פיוט 
 הסליחות הידוע ביותר.

 ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך, ַרֵחם ָעֵלינּו:
ִליחֹות. ּבֹוֵחן ְלָבבֹות. ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות. ּדֹוֵבר ְצָדקֹות.  ֲאדֹון ַהְסּ

 ָחָטאנּו ְלָפֶניָך, ַרֵחם ָעֵלינּו:
ָליֹות: ִרית ָאבֹות. חֹוֵקר ְכּ ֶנָחמֹות. זֹוֵכר ְבּ ִנְפָלאֹות. ָוִתיק ְבּ  ָהדּור ְבּ

רֹות. ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות. לֹוֵבׁש  ל ִנְסָתּ ִרּיֹות. יֹוֵדַע ָכּ טֹוב ּוֵמִטיב ַלְבּ
 ְצָדקֹות:

ֵעת ָצרֹות: ּיּות. נֹוָרא ְתִהּלֹות. סֹוֵלַח ֲעֹונֹות. עֹוֶנה ְבּ  ָמֵלא ַזִכּ
ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות. צֹוֶפה ֲעִתידֹות. קֹוֵרא ַהּדֹורֹות. רֹוֵכב ֲעָרבֹות. 

עֹות. ָחָטאנּו ְלָפֶניָך, ַרֵחם ָעֵלינּו:  ִמים ֵדּ ִפּלֹות. ְתּ  ׁשֹוֵמַע ְתּ
ְמָך. ָמֵלא  ִים ִשׁ ְמָך. ֵא-ל ֶאֶרְך ַאַפּ ְמָך. ֵא-ל ַחּנּון ִשׁ ֵא-ל ַרחּום ִשׁ

ֶמָך: ְמָך. ֲא-דָֹני ֲעֵשׂה ְלַמַען ְשׁ נּו ִנְקָרא ִשׁ ְמָך. ָבּ ַרֲחִמים ִשׁ

ֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַבּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֵא-ל ֶמֶלְך יֹוֵשׁ
ִאים ּוְסִליָחה  ה ְמִחיָלה ְלַחָטּ ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶבּ

ְגמֹל.  ָשׂר ָורּוַח, ֹלא ְכָרָעָתם ִתּ ל ָבּ ִעים, עֹוֶשׂה ְצָדקֹות ִעם ָכּ ַלּפֹוְשׁ
לׁש  ִרית ְשׁ לׁש ֶעְשֵׂרה, ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום ְבּ נּו לֹוַמר ְשׁ ֵא-ל הֹוֵריָת ָלּ

ָעָנן  ֶרד ֲא-דָֹני ֶבּ תּוב: ַוֵיּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶדם, ְכּ הֹוַדְעָתּ ֶלָעָנו ִמֶקּ ֶעְשֵׂרה. ְכּ
ם ֲא-דָֹני:  ְקָרא ְבֵשׁ ם ַוִיּ ב ִעּמֹו ָשׁ ְתַיֵצּ ַוִיּ

ְקָרא: ָניו ַוִיּ ֲעבֹר ֲא-דָֹני ַעל ָפּ  ַוַיּ
ִים   ֲא-דָֹני ֲא-דָֹני ֵא-ל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ

ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, נֵֹשׂא 
ה:  ָאה ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ ָעֹון ָוֶפַשׁ

י ָחָטאנּו,  נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכּ אֵתנּו ּוְנַחְלָתּ ְוָסַלְחָתּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָטּ
ח ְוַרב ֶחֶסד  ה ֲא-דָֹני טֹוב ְוַסָלּ י ַאָתּ ְענּו: ִכּ י ָפָשׁ נּו ִכּ ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכּ

ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

ַמֲעָמִדי.  ׁשּוָבִתי ְבּ ל ְתּ ט ְוַקֵבּ שֹׁ  ָיְדָך ְפּ
ִדי.   ְסַלח ּוְמַחל רַֹע ַמְעָבּ

ֲחֶריָך ּדֹוִדי ּוְמעֹוְדִדי.  טֹוַבת ְמַשׁ ֵנה ָנא ַוֲעסֹק ְבּ  ְפּ
ֲעִדי: ה ֲא-דָֹני ָמֵגן ַבּ ְוַאָתּ

ֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות  א ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַבּ ֵסּ ב ַעל ִכּ ֵא-ל ֶמֶלְך יֹוֵשׁ
ִאים ּוְסִליָחה  ה ְמִחיָלה ְלַחָטּ ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶבּ

ְגמֹל.  ָשׂר ָורּוַח, ֹלא ְכָרָעָתם ִתּ ל ָבּ ִעים, עֹוֶשׂה ְצָדקֹות ִעם ָכּ ַלּפֹוְשׁ
לׁש  ִרית ְשׁ לׁש ֶעְשֵׂרה, ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום ְבּ נּו לֹוַמר ְשׁ ֵא-ל הֹוֵריָת ָלּ

ָעָנן  ֶרד ֲא-דָֹני ֶבּ תּוב: ַוֵיּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֶדם, ְכּ הֹוַדְעָתּ ֶלָעָנו ִמֶקּ ֶעְשֵׂרה. ְכּ
ם ֲא-דָֹני:  ְקָרא ְבֵשׁ ם ַוִיּ ב ִעּמֹו ָשׁ ְתַיֵצּ  ַוִיּ

ְקָרא: ָניו ַוִיּ ֲעבֹר ֲא-דָֹני ַעל ָפּ  ַוַיּ
ִים   ֲא-דָֹני ֲא-דָֹני ֵא-ל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, נֵֹשׂא 

ה:  ָאה ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ ָעֹון ָוֶפַשׁ
י ָחָטאנּו,  נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכּ אֵתנּו ּוְנַחְלָתּ ְוָסַלְחָתּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָטּ
ח ְוַרב ֶחֶסד  ה ֲא-דָֹני טֹוב ְוַסָלּ י ַאָתּ ְענּו: ִכּ י ָפָשׁ נּו ִכּ ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכּ

ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

הפיוט הבא נכתב בידי רבנו גרשום מאור הגולה, מנהיג 
יהדות אשכנז )גרמניה( במאה ה-11. חלק מהשורות בפיוט 
הן כותרות של פיוטי סליחות אחרים, שנאמרו בעשרת ימי 
תשובה. לכן יש בפיוט זה מעין סיכום של תפילותינו בימים 

הללו. בשעת אמירת פיוט זה, כל פסקה נאמרת על ידי 
הקהל, ואז החזן חוזר עליה בקול.

בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹב  ב ְשׁ ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק. ְוָהֵשׁ ְזכֹר ְבּ
ֶמָך:  יֵענּו ְלַמַען ְשׁ ְוהֹוִשׁ

י ָאְבדּו  י ָאְזַלת ָיֵדנּו. ׁשּור ִכּ ּגֹוֵאל ָחָזק ְלַמַעְנָך ְפֵדנּו, ְרֵאה ִכּ
ֵאִרית ִיְשָׂרֵאל,  ַרֲחִמים ַעל ְשׁ ֲעֵדנּו. ְוׁשּוב ְבּ יַע ֵאין ַבּ ֲחִסיֵדינּו, ּוַמְפִגּ

ֶמָך:  יֵענּו ְלַמַען ְשׁ ְוהֹוִשׁ

יָה  ה ּוְלִבּזֹות. ְוָכל ַמֲחַמֶדּ חֹוזֹות. ָהיּו ְלֶחְרָפּ ֶדׁש ְוַהְמּ ָהִעיר ַהקֹּ
בּות  ב ְשׁ את. ְוָהֵשׁ ּיּור ַרק ַהּתֹוָרה ַהזֹּ ְטבּועֹות וְגנּוזֹות. ְוֵאין ִשׁ

ֶמָך: יֵענּו ְלַמַען ְשׁ ָאֳהֵלי ַיֲעקֹב ְוהֹוִשׁ

ֲאלֹות ַעם  א ִמְשׁ א ְכבֹוֶדָך. ַמֵלּ ַעל ִלְפֵני ִכֵסּ ֶדיָך ַתּ ֶאְנַקת ְמַסְלּ
ֵאי ָעֶדיָך: ִפּלֹות ָבּ ְמַיֲחֶדיָך, ׁשֹוֵמַע ְתּ

יָך  עּו ִמִפּ ְשׁ ם ַהּיֹום ִיָוּ ׁשּוַעת עֹוָלִמים. ַגּ ֲא-דָֹני ְתּ ע ַבּ ִיְשָׂרֵאל נֹוַשׁ
ה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים: י ַאָתּ ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים. ִכּ

י ִיְבחֹן ֵלב ָעקֹב  ִכיָנה. חֹן ָיחֹן ִכּ ְנֵפי ַהְשּׁ ַחת ַכּ יֵאנּו ֵצל ָידֹו ַתּ ַיְחִבּ
ְוָעֵתנּו  י ָנא. ֲא-דָֹני ְלַשׁ ה ֻעִזּ א ֱא-ֹלֵהינּו ֻעָזּ ְלָהִכיָנה. קּוָמה ָנּ

ַהֲאִזיָנה:

ע ַעם ָעִני  ַשׁ ע ְלִהָוּ יִמין ֶיַשׁ ֵסֶתר ֶעְליֹון. ִבּ ב ְבּ י יֹוֵשׁ ִמיֵענּו ָסַלְחִתּ ַיְשׁ
ֲעֵננּו. ֲא-דָֹני ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו: ֶצֶדק ַתּ ֵענּו ֵאֶליָך נֹוָראֹות ְבּ ְוּ ַשׁ ְוֶאְביֹון. ְבּ

ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.   ֲא-דָֹני ֲא-דָֹני ֵא-ל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ
ה: ָאה ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ  נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, נֵֹשׂא ָעֹון ָוֶפַשׁ

נּו:  אֵתנּו ּוְנַחְלָתּ ְוָסַלְחָתּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָטּ

נּוָיה. ְוִעיר  ּה ְבּ ָלּ ְראֹוִתי ָכל ִעיר ַעל ִתּ ָרה ֱא-ֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה. ִבּ ֶאְזְכּ
ה. ּוְבָכל זֹאת ָאנּו ְלָי-ּה  ָיּ ְחִתּ אֹול ַתּ ֶלת ַעד ְשׁ ֶפּ ָהֱא-ֹלִהים ֻמְשׁ

ְוֵעיֵנינּו ְלָי-ּה. 



מחזור צהר לתפילת נעילה 1213

ו. ברכת הודאה

ה הּוא ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי  ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
ה הּוא  ֵענּו, ַאָתּ ינּו, ָמֵגן ִיְשׁ ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּוֵרנּו, צּור ַחֵיּ

ָיֶדָך,  סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלּ
נּו, ְוַעל  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ מֹוֵתינּו ַהְפּ ְוַעל ִנְשׁ

י ֹלא  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ִכּ ְבּ ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשׁ

ינּו ָלְך: י ֵמעֹוָלם ִקִוּ י ֹלא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ִכּ ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם ִכּ

בזמן שהחזן אומר את תפילת 'מודים', הקהל אומר את 
הקטע הבא - 'מודים דרבנן'. פירוש השם הוא: 'תפילת 
מודים של חכמים'. התפילה נקראת כך משום שנוסחה בידי 
חז"ל, שנים רבות לאחר שנוסחה ברכת הודאה המקורית.

ֵוא-ֹלֵהי  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-דָֹני  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות  ית, ְבּ ֵראִשׁ ָשׂר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ֲאבֹוֵתינּו, ֱא-ֹלֵהי ָכל ָבּ
ֵמנּו,  נּו ּוְתַקְיּ ַחֵיּ ן ְתּ נּו. ֵכּ ְמָתּ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקַיּ דֹוׁש, ַעל ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ְלִשׁ
ְרצֹוֶנָך  ְוַלֲעׂשֹות  יָך  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות  ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ ְוֶתֱאסֹוף 
רּוְך ֵא-ל ַההֹוָדאֹות: ָאנּו מֹוִדים ָלְך, ָבּ ֵלם, ַעל ֶשׁ ֵלָבב ָשׁ ָך ְבּ ּוְלָעְבְדּ

ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְמחֹל ַלֲעֹונֹוֵתינּו )בשבת מוסיפים: 
ֵעינּו  ָשׁ ה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפּ ּפּוִרים ַהֶזּ ה ּו( ְביֹום ַהִכּ ת ַהֶזּ ָבּ יֹום ַהַשּׁ ְבּ
ֶעיָך  ָאמּור: ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֹוֶחה ְפָשׁ ֶגד ֵעיֶניָך. ָכּ אֵתינּו ִמֶנּ ְוַחטֹּ

ר: אֶתיָך ֹלא ֶאְזכֹּ  ְלַמֲעִני ְוַחטֹּ
י  אֶתיָך, ׁשּוָבה ֵאַלי ִכּ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחטֹּ ָשׁ ְוֶנֱאַמר: ָמִחיִתי ָכָעב ְפּ

ל  ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמכֹּ ה ְיַכֵפּ י ַבּיֹום ַהֶזּ יָך: ְוֶנֱאַמר: ִכּ ְגַאְלִתּ
ְטָהרּו:  אֵתיֶכם ִלְפֵני ֲא-דָֹני ִתּ ַחטֹּ

ִמְצֹוֶתיָך  נּו ְבּ ֵשׁ ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו, ַקְדּ
יׁשּוָעֶתָך. ְוַהְנִחיֵלנּו  ֵחנּו ִבּ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוַשְׂמּ תֹוָרֶתָך, ַשְׂבּ ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ

ל  ָך ְוָינּוחּו בֹו ָכּ ת ָקְדֶשׁ ַבּ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַשׁ ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ְבּ
ה ָסְלָחן  י ַאָתּ ֱאֶמת. ִכּ ָך ֶבּ נּו ְלָעְבְדּ ֶמָך. ְוַטֵהר ִלֵבּ י ְשׁ ֵשׁ ִיְשָׂרֵאל ְמַקְדּ

ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו  ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַבּ רּון ְבּ ְבֵטי ְיֻשׁ ְלִיְשָׂרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִשׁ
ה: א ָאָתּ  ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ֶאָלּ

ית  ה ֲא-דָֹני, ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵבּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ל ָהָאֶרץ  ָנה, ֶמֶלְך ַעל ָכּ ָנה ְוָשׁ ָכל ָשׁ מֹוֵתינּו ְבּ ִיְשָׂרֵאל, ּוַמֲעִביר ַאְשׁ

ּפּוִרים: ת ְו( ִיְשָׂרֵאל ְויֹום ַהִכּ ָבּ ׁש )בשבת מוסיפים: ַהַשּׁ ְמַקֵדּ

 ה. ברכת עבודה
ב ֶאת  ֵעה. ְוָהֵשׁ ָתם ְשׁ ָך ִיְשָׂרֵאל ְוִלְתִפָלּ ַעְמּ ְרֵצה ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ְבּ

ַאֲהָבה  ָתם ְמֵהָרה ְבּ י ִיְשָׂרֵאל ּוְתִפָלּ יֶתָך ְוִאֵשּׁ ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵבּ
ָך: ְוֶתֱחֶזיָנה  ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשָׂרֵאל ַעֶמּ ָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ ל ְבּ ְתַקֵבּ

ִכיָנתֹו  ֲחִזיר ְשׁ ה ֲא-דָֹני ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ַרֲחִמים: ָבּ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ ֵעיֵנינּו ְבּ
ְלִצּיֹון:

וידוי

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ ׂא ִשׁ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵשּ ם ִיְתָבּ ָלּ ְוַעל ֻכּ

 הקהל אומר בקול והחזן חוזר אחריו:

ַעְסָך  נּו, ְזכֹר ַרֲחֶמיָך ּוְכבׁש ַכּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ִחית ְוָעֹון  ִבי ּוַמְשׁ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְשׁ ְוַכֵלּ

ָלה ְוָכל  ָקּ ָפה ּוֶפַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל ַתּ ּוַמֵגּ
ֵזָרה ָרָעה  ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ְוָכל ְגּ

ֵני ְבִריֶתָך: ל ְבּ ם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָכּ  ְוִשְׂנַאת ִחָנּ
 הקהל אומר בקול והחזן חוזר אחריו:

ֵני ְבִריֶתָך: ל ְבּ ים טֹוִבים ָכּ ַוֲחתֹום ְלַחִיּ
ֱאֶמת  דֹול ֶבּ ְמָך ַהָגּ ָלה ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִשׁ ים יֹודּוָך ֶסּ ְוכֹל ַהַחִיּ

י טֹוב, ָהֵא-ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵא-ל ַהּטֹוב:  ְלעֹוָלם ִכּ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ֲא-דָֹני ַהּטֹוב ִשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

 ברכת כהנים
ֲהִנים', והכהנים מברכים:  אם עלו כהנים לדוכן קוראים להם – 'כֹּ
תֹו  ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ַאֲהָבה: נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל ְבּ ל ַאֲהׂרן, ְוִצָוּ  ֶשׁ
הקהל עונה: ָאֵמן: ְמֶרָך:   ְיָבֶרְכָך ֲא-דָֹני ְוִיְשׁ
הקהל עונה: ָאֵמן: ָּך:  ָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ  ָיֵאר ֲא-דָֹני ָפּ
הקהל עונה: ָאֵמן: לֹום:  ָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם ְלָך ָשׁ ׂא ֲא-דָֹני ָפּ ִיָשּ

 ז. ברכת שלום
ל  ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ַחִיּ ִשׂים ָשׁ

י ְבאֹור  ֶניָך. ִכּ אֹור ָפּ ֶאָחד ְבּ נּו ְכּ ָלּ ְרֵכנּו ָאִבינּו ֻכּ ָך. ָבּ ִיְשָׂרֵאל ַעֶמּ
ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּוְצָדָקה  נּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ּתֹוַרת ַחִיּ ֶניָך ָנַתָתּ ָלּ ָפּ

ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך  לֹום. ְוטֹוב ִיְהֶיה ְבּ ים ְוָשׁ ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ
לֹוֶמָך: ְשׁ ָעה ִבּ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ָך ִיְשָׂרֵאל ְבּ ל ַעְמּ ֶאת ָכּ

ים,  ֵסֶפר ַחִיּ הקהל אומר בקול והחזן חוזר אחריו: ְבּ

לֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ּוְגֵזרֹות טֹובֹות,  ָרָכה ְוָשׁ ְבּ
ֵכר ְוֵנָחֵתם ְלָפֶניָך,  ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות, ִנָזּ

ים טֹוִבים  ית ִיְשָׂרֵאל, ְלַחִיּ ָך ֵבּ ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמּ
לֹום:  ּוְלָשׁ

לֹום:  ָשּׁ ה ֲא-דָֹני, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל ַבּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
י ְלָפֶניָך, ֲא-דָֹני צּוִרי ְוגֲֹאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

בעדות ספרד אומרים את הפיוט הבא. יש הנוהגים שילדים 
מתוך הציבור שרים חלק מן השורות. ילד ששמו אברהם 

שר את השורה הראשונה, ילד בשם יצחק שר את השורה 
השנייה, וכן הלאה.

 ֲעֵננּו ֱא-ֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו:
 ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו:
 ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב ֲעֵננּו:

ִוד ֲעֵננּו:  ֲעֵננּו ָמֵגן ָדּ
ֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו:  ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְבּ
ֵעת ָצָרה ֲעֵננּו:  ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְבּ

ֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו:  ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְבּ
ָבה ֲעֵננּו: ְרָכּ  ֲעֵננּו ֱא-ֹלֵהי ַהֶמּ

 ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְדֵמִאיר ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

זהו הווידוי האחרון של יום הכיפורים, ההזדמנות האחרונה 
לבקשת סליחה. יש, שנוהגים לומר את הווידוי המשותף 
בחזרת התפילה במנגינה שמחה. מדוע? הרב יוסף דוב 

סולובייצ'יק הסביר: היחיד המתוודה אינו יודע האם תשובתו 
תתקבל בשמים. אך כאשר כל הציבור מתוודה ביחד בכוונה 

טהורה, אנחנו בטוחים שה' ישמע את תפילתנו ויכפר על 
 עוונותינו. 

"אחד מהיסודות של התשובה, במחשבתו של האדם, הוא 
הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת 

הבחירה החפשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר 
עם מצות התשובה שמודה האדם שאין שום ענין אחד, שיש 

להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי-אם אותו בעצמו. ובזה 
הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכלתו על סדרי חייו 

ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל ה', 
לחדש את חייו בסדר הטוב.” )הרב קוק(.

 ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, 
ר ָלנּו.  ֶפּ  ְסַלח ָלנּו. ְמַחל ָלנּו. ַכּ

ה ֱא-ֹלֵהינּו.  ָך ְוַאָתּ י ָאנּו ַעֶמּ  ִכּ
ה ָאִבינּו.   ָאנּו ָבֶניָך ְוַאָתּ

ה ֲאדֹוֵננּו.   ָאנּו ֲעָבֶדיָך ְוַאָתּ
ה ֶחְלֵקנּו.   ָאנּו ְקָהֶלָך ְוַאָתּ

ה גֹוָרֵלנּו.   ָאנּו ַנֲחָלֶתָך ְוַאָתּ
ה רֹוֵענּו.   ָאנּו צֹאֶנָך ְוַאָתּ

ה נֹוְטֵרנּו.   ָאנּו ַכְרֶמָך ְוַאָתּ
ה יֹוְצֵרנּו.  ֶתָך ְוַאָתּ  ָאנּו ְפֻעָלּ

ה דֹוֵדנּו.   ָאנּו ַרְעָיֶתָך ְוַאָתּ
ה ֱא-ֹלֵהינּו.  ֶתָך ְוַאָתּ  ָאנּו ְסֻגָלּ

נּו.  ה ַמְלֵכּ ָך ְוַאָתּ  ָאנּו ַעֶמּ
ה ַמֲאִמיֵרנּו.  ָאנּו ַמֲאִמיֶריָך ְוַאָתּ

ה ַרחּום ְוַחּנּון.  י ָפִנים ְוַאָתּ  ָאנּו ַעֵזּ
ִים.  ה ֶאֶרְך ַאַפּ י עֶֹרף ְוַאָתּ  ָאנּו ְקֵשׁ

ה ָמֵלא ַרֲחִמים.   ָאנּו ְמֵלֵאי ָעֹון ְוַאָתּ
ּמּו: נֹוֶתיָך ֹלא ִיָתּ ה הּוא ּוְשׁ ֵצל עֹוֵבר ְוַאָתּ ָאנּו ָיֵמינּו ְכּ

ם  ְתַעַלּ ֵתנּו, ְוַאל ִתּ ִפָלּ בֹוא ְלָפֶניָך ְתּ ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָתּ
י עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ֲא-דָֹני  י ָפִנים ּוְקֵשׁ ֵאין ָאנּו ַעֵזּ ֵתנּו. ֶשׁ ִחָנּ ִמְתּ

יִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ֲאַנְחנּו  ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדּ
ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

החזן והקהל אומרים יחדיו את מילות הווידוי. בזמן אמירת כל 
אחד מתיאורי החטא המופיעים להלן נוהגים להכות מכה קלה 

ביד ימין על לבנו החוטא:
ְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו.  ִפי: ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַשׁ ְרנּו דֹּ ַבּ ַזְלנּו. ִדּ ַגְדנּו. ָגּ ְמנּו. ָבּ ָאַשׁ
ְבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו.  ַזּ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע. ִכּ ָטַפְלנּו ֶשׁ

ְענּו:  ְעָתּ ִעינּו. ִתּ ַעְבנּו. ָתּ ַחְתנּו. ִתּ ְענּו. ִשׁ ינּו עֶֹרף: ָרַשׁ ְענּו. ָצַרְרנּו. ִקִשּׁ ַשׁ ָפּ
יק ַעל  ה ַצִדּ ָוה ָלנּו. ְוַאָתּ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְוֹלא ָשׁ ָפּ ְשׁ ְצֹוֶתיָך ּוִמִמּ ַסְרנּו ִמִמּ

ְענּו: י ֱאֶמת ָעִשׂיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָשׁ א ָעֵלינּו ִכּ ל ַהָבּ ָכּ

 היהדות אופטימית לגבי יכולת האדם לתקן את מעשיו. 
אומנם ה' לא מוותר על חטאיו של האדם, שהרי את הנעשה 

אין להשיב. אבל הוא כן מוכן לתת הזדמנות נוספת, אם יש 
רצון מצד האדם להשתנות. כל שאנו צריכים לעשות הוא 

לבקש באמת ובכנות את ההזדמנות.

ָחִקים. ֲהֹלא  ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ְשׁ ַסֵפּ ב ָמרֹום. ּוַמה ְנּ אַמר ְלָפֶניָך יֹוֵשׁ ַמה נֹּ
ה יֹוֵדַע: ְגלֹות ַאָתּ רֹות ְוַהִנּ ְסָתּ ל ַהִנּ ָכּ

ֵדנּו  ַלְמּ ִבים. ַוְתּ ל ָשׁ ִעים. ִויִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקֵבּ ה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוְשׁ  ַאָתּ
ל  ל ֲעֹונֹוֵתינּו, ְלַמַען ֶנְחַדּ ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ַעל ָכּ

ים ּוְכִניחֹוִחים,  ִאִשּׁ ֵלָמה ְלָפֶניָך ְכּ ְתׁשּוָבה ְשׁ ֵלנּו ִבּ ק ָיֵדינּו. ּוְתַקְבּ ֵמעֶשׁ
ר  י חֹובֹוֵתינּו ְוֵאין ִמְסָפּ . ֵאין ֵקץ ְלִאֵשּׁ ר ָאַמְרָתּ ָבֶריָך ֲאֶשׁ ְלַמַען ְדּ

ה ְותֹוֵלָעה, ְלִפיָכְך  ַאֲחִריֵתנּו ִרָמּ ה יֹוֵדַע ֶשׁ ָמֵתנּו, ְוַאָתּ ְלִניחֹוֵחי ַאְשׁ
ְדֵקנּו, ַמה  נּו, ַמה ִצּ ינּו, ֶמה ַחְסֵדּ יָת ְסִליָחֵתנּו. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵיּ ִהְרֵבּ

אַמר ְלָפֶניָך ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו  בּוָרֵתנּו. ַמה נֹּ ֵחנּו, ַמה ְגּ ְיׁשּוָעֵתנּו, ַמה כֹּ
ֹלא  ם ְכּ י ַהֵשּׁ ַאִין ְלָפֶניָך ְוַאְנֵשׁ ּבֹוִרים ְכּ ל ַהִגּ ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֲהֹלא ָכּ
הּו  י רֹב ַמֲעֵשׂיֶהם תֹּ ל, ִכּ ְבִלי ַהְשֵׂכּ ע ּוְנבֹוִנים ִכּ ְבִלי ַמָדּ ָהיּו ַוֲחָכִמים ִכּ

ל ָהֶבל: י ַהכֹּ ֵהָמה ָאִין, ִכּ יֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך. ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְבּ ִויֵמי ַחֵיּ

י ִמי יֹאַמר ְלָך  יֵרהּו ַלֲעמֹד ְלָפֶניָך. ִכּ ִכּ ְלָתּ ֱאנֹוׁש ֵמרֹאׁש ַוַתּ ה ִהְבַדּ ַאָתּ
ן ָלְך: ֶתּ ק ַמה ִיּ ְפָעל, ְוִאם ִיְצַדּ ַמה ִתּ

ַאֲהָבה ֶאת יֹום  ן ָלנּו ֲא-דָֹני ֱא-ֹלֵהינּו )בשבת מוסיפים: ְבּ ֶתּ ַוִתּ
ה, ֵקץ ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ַעל  ִרים ַהֶזּ ֻפּ ה ְו( ֶאת יֹום צֹום ַהִכּ ת ַהֶזּ ָבּ ַהַשּׁ

י  ק ָיֵדינּו ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ַלֲעׂשֹות ֻחֵקּ ל ֵמעֶשׁ ל ֲעֹונֹוֵתינּו, ְלַמַען ֶנְחַדּ ָכּ
ץ  י ֹלא ַתְחפֹּ ים ַרֵחם ָעֵלינּו, ִכּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ה ְבּ ֵלם: ְוַאָתּ ֵלָבב ָשׁ ְרצֹוְנָך ְבּ

ְהיֹותֹו  ְצאֹו ְקָרֻאהּו ִבּ ִהָמּ ְרׁשּו ֲא-דָֹני ְבּ ֱאַמר: ִדּ ֶנּ ָחַתת עֹוָלם. ֶשׁ ַהְשׁ ְבּ
ב ֶאל ֲא-דָֹני  בֹוָתיו ְוָישֹׁ ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְשׁ ע ַדּ ָקרֹוב: ְוֶנֱאַמר: ַיֲעזֹב ָרָשׁ

ה ֱאלֹוַהּ ְסִליחֹות, ַחּנּון  ה ִלְסֹלַח: ְוַאָתּ י ַיְרֶבּ ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא-ֹלֵהינּו ִכּ
ה  ה ְלֵהיִטיב ְורֹוֶצה ַאָתּ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ּוַמְרֶבּ ְוַרחּום, ֶאֶרְך ַאַפּ

ֱאַמר: ֱאמֹר ֲאֵליֶהם  ֶנּ ִמיָתָתם, ֶשׁ ה ָחֵפץ ְבּ ִעים ְוֵאין ַאָתּ ְתׁשּוַבת ְרָשׁ ִבּ
ׁשּוב  י ִאם ְבּ ע ִכּ מֹות ָהָרָשׁ ץ ְבּ ַחי ָאִני ְנֻאם ֲא-דָֹני ֱא-ֹלִהים ִאם ֶאְחפֹּ

ה  ְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלָמּ ְרּכֹו ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר: ׁשּובּו ׁשּובּו ִמַדּ ע ִמַדּ ָרָשׁ
ע ְנֻאם ֲא-דָֹני ֱא- ץ מֹות ָרָשׁ ית ִיְשָׂרֵאל: ְוֶנֱאַמר ֶהָחפֹץ ֶאְחפֹּ ָתמּותּו ֵבּ

ת  מֹות ַהֵמּ ץ ְבּ י ֹלא ֶאְחפֹּ ָרָכיו ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר: ִכּ ׁשּובֹו ִמְדּ ֹלִהים, ֲהלֹוא ְבּ
יבּו ִוְחיּו: ְנֻאם ֲא-דָֹני ֱא-ֹלִהים ְוָהִשׁ

רּון ְבָכל ּדֹור ָודֹור  ְבֵטי ְיֻשׁ ה ָסְלָחן ְלִיְשָׂרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִשׁ י ַאָתּ ִכּ
ה:  א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ֶאָלּ ּוִמַבּ

 בעדות ספרד אומרים כאן את הפיוט "אדיר ונאור":
יר ְוָנאֹור. ּבֹוֵרא ּדֹוק ָוֶחֶלד. ִמי ֵא-ל ָּכמֹוָך:  ַאִדּ
מֹוָך:  ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות. ּדֹוֵבר ְצָדקֹות. ִמי ֵא-ל ָכּ

מֹוָך: ְלבּוׁשֹו. ְוֵאין זּוָלתֹו. ִמי ֵא-ל ָכּ  ָהדּור ִבּ
מֹוָך: ֵאִרית. ִמי ֵא-ל ָכּ ִרית. חֹוֵנן ְשׁ  זֹוֵכר ַהְבּ

מֹוָך: ַמִים. ִמי ֵא-ל ָכּ ב ָשׁ  ְטהֹור ֵעיַנִים. יֹוֵשׁ
מֹוָך:  ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות. לֹוֵבׁש ְצָדקֹות. ִמי ֵא-ל ָכּ

מֹוָך: ב. ִמי ֵא-ל ָכּ  ֶמֶלְך ְמָלִכים. נֹוָרא ְוִנְשָׂגּ
מֹוָך:  סֹוֵמְך נֹוְפִלים. עֹוֶנה ֲעׁשּוִקים. ִמי ֵא-ל ָכּ
מֹוָך: ַח. ִמי ֵא-ל ָכּ ָרב כֹּ יל. צֹוֶעה ְבּ  ּפֹוֶדה ּוַמִצּ
מֹוָך:  ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו. ַרחּום ְוַחּנּון. ִמי ֵא-ל ָכּ

מֹוָך: ִמיִמים. ִמי ֵא-ל ָכּ ָחִקים. ּתֹוֵמְך ְתּ ׁשֹוֵכן ְשׁ

ע  ַשׁ מֹוָך נֵֹשׂא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶפּ תּוב ַעל ַיד ְנִביָאְך: ִמי ֵא-ל ָכּ ָכּ ַכּ
י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָיׁשּוב  ֵאִרית ַנֲחָלתֹו. ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִכּ ִלְשׁ
ן  ֵתּ אָתם: ִתּ ל ַחטֹּ ְמֻצלֹות ָים ָכּ ִליְך ִבּ ׁש ֲעֹונֵֹתינּו. ְוַתְשׁ  ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹּ

ְעָתּ ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם: ַבּ ר ִנְשׁ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ֲאֶשׁ
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מנייני צהר ליום כיפור
אבטליון בי"כ בישוב | אודם בי"כ בישוב | אורטל בי"כ בישוב | איילת השחר בי"כ בקיבוץ | אילת בי"ס 
צאלים רח' יעל 057-7338054 | אליעד בי"כ בישוב | אלמוג בי"כ בישוב | אלרום בי"כ בישוב | אניעם 
בי"כ בישוב | אפיק בי"כ בישוב | ארגמן בי"כ בישוב | אריאל אולם ספורט ליד בי"ס מילקין רח' צה"ל 
054-5691274 | אשדוד מתנס ספרא אב 4  050-4058314, מתנס ד' השייטים 16 054-4867033 | 
אשתאול בית העם 050-5539816 | באר טוביה בי"כ בישוב 050-4084910 | באר שבע "בית קרוב 
יוסף בן מתתיהו 12 050-8591047 | בחן קיבוץ בית העם 052-3368553 | בית אורן 052-4397626 | בית 
הערבה בי"כ בישוב | בית שמש מתנ"ס מאירוף גבעת שרת 054-7377776 | בני יהודה בי"כ בישוב | 
בקעות בי"כ בישוב | בת ים בי"כ נועם אלימלך - חסידים רח' הר' קוקיס 3 )סוקולוב 23( 057-5539923 
| גבעת השלושה מועדון תרבות 054-47587393 | גבעת זאב מתנס גבעת זאב 052-8693933 | גבעת 
חיים מועדון 050-2056038 | גבעת שמואל בית העם יהודה הלוי 050-6310486 | גבעתיים בי"כ שכ' 
בורכוב גורדון 6 052-7204680 | גדרה בי"כ המרכזי ישורון רח הבילויים, תיכון לבנות בהר"ן )סוף רחוב 
פינס( 054-3102445, בי"ס נתיבי נועם רח' ויצמן 054-4311507 | גילגל בי"כ בישוב | גינות שומרון אולם 
ספורט רימון 052-8421203 | גיתית בי"כ בישוב | גני תקוה בי"ס רביבים התבור 10 052-8119311 | געש 
מועדון ילדים 052-3653063 | גשור בי"כ בישוב | הגושרים מלונית הגושרים 08-6411222 | הדר-עם 
054-9104783 | הוד השרון בית יקינטון רח' יקינטון 3 052-3555419, בית בני ברית רח' בני ברית פינת 
הבנים 054-7456248 | החותרים 050-6884072 | קיבוץ העוגן ספא שמיים וארץ 054-7306693 | הר 
עמשא מקלט 052-6070447 | הרצליה בי"ס יוחנני רח' ההגנה 052-2433675 | הררית בי"כ בישוב | 
ורד ירחו בי"כ בישוב | זכרון יעקב רחבת בי"כ נוה הברון רח' ראובן 10 נעילה בלבד 054-5705062, 
רחבת בי"כ החורש רח' פינלס 1 - נעילה בלבד 054-5705062, פארק חלומות זכרון - נעילה בלבד 
054-5705062, גן טיול - רח' הנדיב מול מוזיאון העליה ה-1 נעילה בלבד 054-5705062, בית ספר 
יעבץ המייסדים 100 בבי"כ 052-7041422 | חבצלת השרון ביתן אהרון 054-9104783 | חדרה הגיבורים 
52 מאחורי הסופר 054-7733060 | חוגלה 054-9104783 | חולון בי"ס דביר סיגליון 18 חולון, תיכון אורט 
רח' פרופסור שור 052-6074868, בי"ס קוגל חולון 052-8119522 | חורשים אולם כינוס 052-3422155 
| חיפה בי"כ פאר ישראל קליבנוב 27 נוה שאנן 052-5950207, מתנס הדר ביתנו 054-3331374, בי"כ 
מגן אברהם רענן 2 050-7332624 | חמרה בי"כ בישוב | חצבה בי"כ בישוב | טבעון מתנס הדגניות 
054-8171676 | יד חנה בי"כ בישוב | יהוד בי"כ ביאלסטוק לוחמי הגיטאות פינת מלמד 057-8116764 
| יחיעם 050-3151016 | יפו בי"כ בית ישראל רח' בעש"ט 4 052-8119607 | יפית בי"כ בישוב | יפתח 
מועדון 052-8545540 | ירושלים סניף בני עקיבא יהושוע יבין 15 עמק המצלבה 054-7564636, בי"כ 
רמב"ן אמציה 14 י-ם 054-4565272, קהילת צדק ניקנור קטמונים 054-4565272 | כוכב יאיר מועדון 
הנוער 054-7249337 | כנף בי"כ בישוב | כפר דניאל בית העם 050-2054214 | כפר ויתקין בי"כ הכפר 
050-5963464 | כפר ורדים מועדון +50 054-7466493 | כפר חרוב בי"כ בישוב | כפר סבא מדרשיית 
נעם כפר סבא משה סנה 4 052-6070663, אולמי קוקטייל רחוב ששת הימים 55, בית הסטודנט רחוב 
שרת, קנטרי קלאב רחוב בן יהודה, מק"ד רחוב תל חי | כרכור בי"ס ממלכתי כרכור 050-4984886 
| כרם מהרל בי"כ בישוב | כרמיאל יד לבנים רח' חט יפתח 052-7710018, קניון כיכר העיר מרכז 
ניצוץ מחניים - רוסית 052-7710018 | כרמים קיבוץ חדר אוכל 052-8895327 | לבון בי"כ בישוב | לוד 
מכינה צבאית "מעוז" אקסודוס 2 052-6071600 | לוטם בי"כ בישוב | לכיש בי"כ אחדות ישראל 
האלמוג 37 ) גן הילדים השמאלי ( שכ' נופי סלע 050-3045450 | מבוא חמה בי"כ בישוב | מבשרת 
ציון בי"כ חזון יחזקאל הדרור 1 מבשרת ציון 050-5540330, בי"ס הדרור רח' חרמון 1 באולם ספורט 
054-5664178, חט"ב מול הקניון 054-3302517, האורן 50 מבשרת ציון ) בית מדרש ( 050-8527266 | 
מגל 052-2090884 | מודיעין בי"כ קהילת השמשוני רח' דוד אלעזר 28 052-3303345, עמותת ביחד 
ישעיהו הנביא 23 052-4288131, בכני"ס משכן שלמה רח' ענבר 17 052-6999212, גן שושן נחל 
שורק 56 052-3567930, ישיבת ההסדר מאיר הראל רח' עמק בית שאן 53 052-8990550 | מולדת 
חדר האוכל 050-7679973 | מורן בי"כ בישוב | מזכרת בתיה מתנס 054-6448097, בי"כ הישן קהילת 
ישי רח' שקולניק 054-6448097, בי"כ החדש של קהילת ישי רח' גולד יעקב 054-6448097 | מיתר 
בית התרבות )ליד בי"ס מיתרים( 052-4255894 | מכמנים בי"כ בישוב | מעגן מיכאל 052-6086924 
| מעוז חיים 050-5418824 | מעלה אדומים מועדון גיל הזהב 052-8593337, בי"כ אחדות ישראל 
האלמוג 37 ) גן הילדים השמאלי ( שכ' נופי סלע 050-7203232 | מעלה גמלא בי"כ בישוב | מצפה 
אביב בי"כ בישוב | מרום גולן בי"כ בישוב | משגב דב 052-3343566 | משגב עם בי"כ בישוב | נאות 
גולן בי"כ בישוב | נהריה בי"ס הראל רח' ויצמן קומה 2 052-4879911 | נחשונים מועדון לינה כפרי 
052-4527167 | נטור בי"כ בישוב | ניר דוד 050-4840036 | נעמה בי"כ בישוב | נען קיבוץ מבנה בית 
גלילי 054-6741377 | נתניה אולם בית הכנסת החדש מקדולנד 7 052-2598087, בי"כ ישראל הצעיר 
רמת פולג 054-2016283, בי"ס הרצוג אולם ספורט רח' אשר קרית השרון 052-4578859 | עיינות 
כפר הנוער 052-8483939 | עין גדי בי"כ בישוֿב | עין הוד-כפר מועדון הנוער | עין כרמל טלטון -מועדון 
ילדים 054-6737362 | עינת -קיבוץ בית הספר 052-3533588 | עכו ישיבת הסדר רח' גושינסקי 1 -052
6706037 | עמיעד בי"כ בישוב | עצמון בי"כ בישוב | ערד בי"כ שובה ישראל שכ' גבים רח' יובל 40 
)נוסח עדות המזרח( 050-8731842 , מתנס ערד 054-6713879 | פארן בי"כ בישוב | פצאל בי"כ בישוב 
| פרדס חנה מתנס פרדס חנה רח' הבוטנים 052-6655929 | פרוד בי"כ בישוב | פתח תקוה בית ספר 
יבנה רח שולזינגר שכ' כפר גנים 054-4436668, מתנס עמישב 1 פ"ת 050-7841967, 050-7841967, 
בית ספר אהוד מנור רח' בן חור 14 שכ' אם המושבות 050-5980544, בי"ס פיקא רח' סעדיה גאון 
052-6951400, מתנס קרית מטלון פתח תקוה 0544446788 | צור הדסה גן שקד/אלון שכ' העמק 
) נוסח עדות המזרח ( 050-6905490, בי"כ הצור והצוהר רח' רכסים )נוסח אשכנז ( 050-6905490 
| צור יגאל בית התרבות שד' הדקלים 052-8102000 | קדימה בי"כ משכן שמעון )סבא דוד(רח' 
שבזי 054-7267897 | קדמת צבי בי"כ בישוב | קיבוץ אלמוג בי"כ בישוב | קיבוץ מגידו בי"כ בישוב | 
קרית אונו אולם צ'יינין רח' , ב"יס יעקב כהן רח' יצחק רבין קרית אונו | קרית גת בי"כ קדושי ישראל 
הפרדס 43 050-4343707 | קרית הרצוג היכל שלמה רח' קובלסקי 20 050-8761795 | ראש העין 
בי"כ המרכזי נוה אפק 054-9994428 | רחובות מתנס חוויות שוויץ רח' סירני 52 052-6991433, בי"כ 
עטרת רחל אולם ספורט בי"ס שזר ברלב 34 052-8996109 | ריחן בי"כ 050-5952415 | רם-און בית 
העם 050-2008178, בי"כ בישוב | רמות בי"כ בישוב | רמלה מתנס ג'רסי רח שרת - לדוברי רוסית 
052-8510526, בי"כ קדושי השואה רח רמבם 2 052-8510526, בי"כ שארית יצחק רח' אברהם הלל 
050-4842500 | רמת גן בי"כ מרום נוה רח' יוחנן באדר 3 ר"ג 050-2810852, בי"כ שבטי ישראל בן 
גוריון 243 052-2896880, בי"כ סיני רח' לאן 27 052-4266008, בית האזרח ביאליק רמת גן 052-7710374, 
רח האם נוה יהושוע מועדון קשישים 052-6882738 | רמת השרון תיכון אלון -אוסישקין רמת השרון 
054-6702183 , מתנס גולן- רח' הבנים 054-6702183 מתנס לוי - רח' ארלוזורוב 054-6702183 | 
רעות מעון עומרים שד' עומרים רעות 052-4288131 | רעננה תיכון אוסטרבסקי רח' אוסטרובסקי 
26 050-8111680 | רקפת בי"כ בישוב | רשל"צ בי"כ עולי בבל הרצל 132 052-7203580, הנחשול 28 
בי"כ מעיין חיים 054-5920244, ישיבת ההסדר ראשל"צ 054-5920244, מרכז קהילה קרית ראשון 
ההרדוף 5 054-6728521 | שדה משה 050-7322440 | שדרות בי"כ האשכנזי מרכז העיר ע"י קופ"ח 
052-3992653 | שוהם בית התרבות עמק איילון 052-5979002 | שעל בי"כ בישוב | תל אביב מרכז 
רוזין דרזנר 2 רמת אביב 052-3329399 , רמת אביב החדשה )מתחת אולם הספורט בי"ס אביב 
לוי אשכול 49 052-2414992 , המקום ברנר 5 054-6713740, מרכז שורשים פייברג 13, בי"כ המרכזי 
רמת אביב נח 20 052-3003692 , מתנס בית מגיד ) בבית כנסת (נורדאו 63 054-4677733 , בי"כ 
יקר יריחו 6 פינת הר נבו 21 052-4239868 , בי"ח איכילוב בי"כ קומה א' אגף ה' 052-4266008 , בי"כ 
היכל משה סמאטס 22, בי"כ בית אל " הבי"כ הבינלאומי של ת"א "פרישמן 23 פינת בן יהודה -052

7826091, ראש יהודי - גבורת ישראל בר כוכבא 54 052-3961509, בי"כ מגורים קליי 8 054-8191174 
| תל מונד מתנס רב תכליתי 054-3010671

א )הקהל עונה: ָאֵמן(.  ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ  ִיְתַגּ
י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה  ָעְלָמא ִדּ ְבּ

יֵחּה )הקהל עונה: ָאֵמן(.   ִויָקֵרב ְמִשׁ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב  ית ִיְשָׂרֵאל, ַבּ י ְדָכל ֵבּ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ ְבּ

 ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
א.  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ  הקהל: ְיֵהא ְשׁ

ה  ר ְוִיְתַעֶלּ ׂא ְוִיְתַהָדּ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ ִיְתָבּ
ִריְך הּוא(.  ִריְך הּוא )הקהל עונה: ְבּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל ְשׁ  ְוִיְתַהָלּ

ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ְבּ ְשׁ יָרָתא ֻתּ ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ א ִמָכּ א ּוְלֵעָלּ ְלֵעָלּ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן )הקהל עונה: ָאֵמן(: ֲאִמיָרן ְבּ  ַדּ

י  ית ִיְשָׂרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ֵבּ ְתַקֵבּ ִתּ
א ְוִאְמרּו ָאֵמן )הקהל עונה: ָאֵמן(: ַמָיּ  ִבְשׁ

ל ִיְשָׂרֵאל  ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
 ְוִאְמרּו ָאֵמן )הקהל עונה: ָאֵמן(:

ל ִיְשָׂרֵאל  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁ לֹום ִבּ עֶֹשׂה ַהָשּׁ
ְוִאְמרּו ָאֵמן )הקהל עונה: ָאֵמן(:

התורה מצווה אותנו לתקוע בשופר דווקא בראש השנה, 
ולא ביום הכיפורים. בכל זאת אנו נוהגים לתקוע בשופר 

גם עם סיומו של יום הכיפורים )לאחר שהיום הקדוש כבר 
עבר(. מדוע? כי פעם בחמישים שנה, בשנת היובל, היו 

ישראל תוקעים בשופר ביום הכיפורים, כדי לתת את האות 
לשנת היובל, שנת החופש והחירות. בתקיעת השופר הזו כל 

העבדים היו משתחררים וחוזרים לביתם. כיום נהוג לתקוע 
בשופר בכל שנה במוצאי יום הכיפורים, כדי להזכיר לנו מסר 
דומה: בעקבות היום הזה, אנחנו בני חורין! אנחנו חופשיים, כי 

השתחררנו משעבודנו לחומרנות. אנחנו חופשיים כי במשך 
היום הזה חוללנו בעצמנו תהליך של תיקון עצמי. כי סוף סוף 

אנחנו יכולים לחיות באמת חיים ערכיים, רוחניים ועמוקים. 
התקיעה בשופר מבטאת את תחושת החרות הרוחנית 

באופן העמוק ביותר. 

 תקיעת שופר
נּוָיה: ָלִים ַהְבּ ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ שרים: ְלָשׁ

מערכות יחסים הן תמיד דבר מורכב ולא פשוט. גם מערכת 
היחסים שלנו עם ה' מורכבת מאוד. אנו עומדים לפני ה' 

בשמחה וגם ביראה, מתוך קרבה וגם מתוך מרחק. לכן אנו 
 פונים אליו בתפילה הבאה הן כאבינו והן כמלכנו.

את הבקשות הראשונות בתפילת "אבינו מלכנו" נוהגים 
בקהילות רבות שכל מתפלל אומר בשקט:

נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך:  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ה: א ָאָתּ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶמָך: נּו ְלַמַען ְשׁ נּו ֲעֵשׂה ִעָמּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָנה טֹוָבה: ׁש ָעֵלינּו ָשׁ נּו ַחֵדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵזרֹות ָקׁשֹות: ל ְגּ ל ֵמָעֵלינּו ָכּ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

בֹות שֹֹוְנֵאינּו: ל ַמְחְשׁ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו:  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ל ַצר ּוַמְשִׂטין ֵמָעֵלינּו: ה ָכּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ּיֹות ַמְשִׂטיֵנינּו ּוְמַקְטְרֵגינּו: נּו ְסתֹם ִפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ַמד  ִחית ְוָעֹון ּוְשׁ ִבי ּוַמְשׁ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְשׁ ֵלּ נּו ַכּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵני ְבִריֶתָך:  ִמְבּ

ֲחָלֶתָך: ָפה ִמַנּ נּו ְמַנע ַמֵגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינּו:  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶגד ֵעיֶניָך: אֵתינּו ִמֶנּ ֵעינּו ְוַחטֹּ ָשׁ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְטֵרי חֹובֹוֵתינּו: ל ִשׁ ים ָכּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ְמחֹק ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

 את הבקשות הבאות אומר החזן בקול רם,
והקהל חוזר אחריו:

ְתׁשּוָבה  נּו ַהֲחִזיֵרנּו ִבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵלָמה ְלָפֶניָך:  ְשׁ

ֵלָמה  ַלח ְרפּוָאה ְשׁ נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָך:  ְלחֹוֵלי ַעֶמּ

יֵננּו: ַזר ִדּ נּו ְקַרע רַֹע ְגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
רֹון טֹוב ְלָפֶניָך: ִזָכּ נּו ָזְכֵרנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ים טֹוִבים: ֵסֶפר ַחִיּ נּו ָחְתֵמנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ִויׁשּוָעה: ֻאָלּ ֵסֶפר ְגּ נּו ָחְתֵמנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵסֶפר  נּו ָחְתֵמנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָלה: ְרָנָסה ְוַכְלָכּ  ַפּ

ֵסֶפר ְזֻכּיֹות: נּו ָחְתֵמנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵסֶפר  נּו ָחְתֵמנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְסִליָחה ּוְמִחיָלה:
חוזרים לבקש בשקט

ָקרֹוב: נּו ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך: נּו ָהֵרם ֶקֶרן ִיְשָׂרֵאל ַעֶמּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֶחָך: נּו ָהֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְרכֹוֶתיָך: א ָיֵדינּו ִמִבּ נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

א ֲאָסֵמינּו ָשָׂבע: נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ַמע קֹוֵלנּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו: נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵתנּו: ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ נּו ַקֵבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵתנּו: ַמִים ִלְתִפָלּ ֲעֵרי ָשׁ ַתח ַשׁ נּו ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו: נּו ָזכּור ִכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָפֶניָך: יֵבנּו ֵריָקם ִמְלּ ִשׁ נּו ָנא ַאל ְתּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון  את ְשׁ ָעה ַהזֹּ ֵהא ַהָשּׁ נּו ְתּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָפֶניָך:  ִמְלּ

נּו: נּו ֲחמֹל ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך: ם ָקְדֶשׁ נּו ֲעֵשׂה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ֲעֵשׂה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך:  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶמָך: ִים ַעל ִקּדּוׁש ְשׁ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבַמּ נּו ֲעֵשׂה ְלַמַען ָבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

פּוְך: ם ֲעָבֶדיָך ַהָשּׁ נּו ְנקֹם ִנְקַמת ַדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ֲעֵשׂה ְלַמַעְנָך ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו:  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֵענּו: נּו ֲעֵשׂה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ים: נּו ֲעֵשׂה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא  דֹול ַהִגּ ְמָך ַהָגּ נּו ֲעֵשׂה ְלַמַען ִשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְקָרא ָעֵלינּו: ִנּ  ֶשׁ

נּו ְצָדָקה  נּו ַמֲעִשׂים ֲעֵשׂה ִעָמּ י ֵאין ָבּ נּו ַוֲעֵננּו ִכּ נּו ָחֵנּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֵענּו: ָוֶחֶסד ְוהֹוִשׁ

לקראת סיום התפילה אנו מכריזים שיש רק א-ל אחד, 
ומקבלים על עצמנו את עול מלכותו. פסוקים אלו הם-הם 

תמצית האמונה היהודית. הם נאמרו ברגעים הקשים ביותר 
בהיסטוריה היהודית, כמו גם ברגעים הגדולים והשמחים. 

ברגעי הפרידה מן היום הקדוש אנו נותנים דרור לרגשותינו 
הגואים, ומכריזים יחדיו על אמונתנו. 

 החזן אומר בקול רם את הפסוקים, והקהל חוזר: 

ַמע ִיְשָׂרֵאל ֲא-דָֹני  ְשׁ
ֱא-ֹלֵהינּו ֲא-דָֹני ֶאָחד:

 החזן אומר שלוש פעמים, והקהל חוזר: 

בֹוד  ם ְכּ רּוְך ֵשׁ ָבּ
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

 החזן אומר שבע פעמים, והקהל חוזר: 

ֲא-דָֹני הּוא ָהֱא-ֹלִהים:
סוגרים את ארון הקודש



בהתנדבות  הפועלים  חינוך,  ואנשי  רבנים  מ-1,000  למעלה  חברים  צהר  בארגון 
לקידום זהותה היהודית של מדינת ישראל, מתוך הידברות ושותפות. ארגון צהר 
מבוסס על עקרונות של יושרה ונאמנות למדינה, תוך מחויבות להלכה ולמסורת 

היהודית. ארגון צהר זכה באות הנשיא למתנדב על תרומתו לחברה הישראלית.

סיוע בהוכחת יהדות ל-180,000 עולים
בארץ חיים כיום רבבות עולים ממדינות חבר העמים 
לשעבר שאינם יכולים להוכיח את יהדותם. כתוצאה 
אזרחיים  בנישואים  להינשא  נאלצים  מהם  רבים  מכך, 
שורשים"  "מרכז  היהודית.  זהותם  נטישת  תוך  בחו”ל, 
של צהר פועל בשיתוף משרד ראש הממשלה, "מכון 
הארי טריגובוף" ו"קרן פרידברג". המרכז מסייע לאלפי 
עולים מדי שנה להוכיח את שורשיהם היהודיים בבתי 
הדין של הרבנות, לשמר את יהדותם ולהינשא על פי 

חוק כיהודים במדינת ישראל.

70,000 כלות וחתנים של צהר
חילוניים  זוגות  צהר  רבני  משיאים  שנה  מ-15  למעלה 
ההלכה  פי  על  המתנהלים  בטקסים  בהתנדבות, 
והמסורת היהודית. ארגון צהר מעניק לזוגות ליווי לאורך 
ההליך  וידידותי.  חם  יחס  מתוך  כולו,  הנישואין  תהליך 
כולל: רישום לנישואין ברבנות, הדרכת כלות ייחודית של 
מתנדבות צהר וכן עריכת חופה בהתנדבות. מדי שנה 
לזוגות  בהתנדבות  חופות  כ-3,000  צהר  רבני  עורכים 
חילוניים ועד היום נישאו דרך צהר יותר מ-70,000 כלות 

וחתנים ישראלים.

חקיקה חברתית
ברוח היהדות

"צהר לחקיקה" הוא מיזם חברתי א-פוליטי הפועל 
בכנסת ישראל. חברי כנסת מכל קצוות הקשת 
הפוליטית, נעזרים ברבני צהר במסגרת עבודתם 
הפרלמנטרית, כדי לשלב נקודות מבט יהודיות 
בתחומי מדיניות, הנהגת ציבור וחקיקה. המיזם 
מתמקד בתחומי חברה ורווחה ופועל לקידום "צדק 

חברתי יהודי" במדינת ישראל. 

 50,000 משתתפים בפעילויות
של צהר בחגים

ולחגוג  לציין  מבקשות  בישראל  המשפחות  מרבית 
בדרכן את חגי ישראל. פרוייקט "צהר לחגים" מעניק 
יהודי החפץ בכך, באווירה חמה  חוויית חגים לכל 
וידידותית. רבני צהר פועלים בקרב מאות קהילות 
ציוניות, כדי לפתוח את שער בית הכנסת לכלל 
החברה. מדי שנה מארח ארגון צהר כ-50,000 דתיים 

וחילוניים בפעילויות משותפות.

חדש בצהר 
אגף ברית מילה!

הוקמה  הרב,  הביקוש  בעקבות 
בצהר מחלקה חדשה המעמידה 
לרשות הצבור מוהלים מוסמכים 
צהר.  ע"י  הכשרה  שעברו 
להורים  לאפשר  המיזם,  מטרת 
את  לחוות  המשפחה  ולכל 
מרגש  כאירוע  המילה  ברית 
נוספת  הזדמנות  וליצור  ומקרב 
של  היהודית  זהותם  להעמקת 
צהר”  “משפחות  אלפי  עשרות 

בכל רחבי הארץ.  

 ארגון צהר מזמין אותך להיות שותפ/ה בפעילות החשובה ובעיצוב דמותה היהודית של מדינת ישראל
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