
Rosh Hashana Addendum
Page 452 in the Artscroll Machzor for Rosh HaShanah, end of 2nd paragraph.
Page 470 in the Machzor Mesoras HaRav for Rosh HaShanah, end of 2nd paragraph.

(Said only on the first day)

נּו. ... ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽיָך ֶאת ָקְרְּבנֹות ְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתֽ נּו, ְוִנְתַרַחֽ ינּו ֵמַאְרֵצֽ ינּו ָּגִלֽ ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאֽ
ְּכִהְלָכָתם:  ּומּוָסִפים  ְּכִסְדָרם  ְּתִמיִדים  ינּו,  מּוְסֵפיחֹובֹוֵתֽ יֹוםְוֶאת  ְו)  ַהֶזה  ַהַׁשָּבת  (יֹום   

ָך, ַעל ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽיָך ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנGָֽך, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ
ָך ָּכָאמּור: ָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדֽ

Page 452 in the Artscroll Machzor for Rosh HaShanah, end of 2nd paragraph.
Page 470 in the Machzor Mesoras HaRav for Rosh HaShanah, end of 2nd paragraph.

(Said only on the second day)

נּו.  ְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתֽ נּו, ְוִנְתַרַחֽ ינּו ֵמַאְרֵצֽ ינּו ָּגִלֽ ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽיָך ֶאת ָקְרְּבנֹות...ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאֽ  
ינּו, ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם ּומּוָסִפים ְּכִהְלָכָתם:  (יֹום ַהַׁשָּבת ַהֶזה ְו) יֹום ַהִּזָּכרֹון   מּוַסף        ְוֶאתחֹובֹוֵתֽ

ָך, ַעל ְיֵדי מֶׁשה ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ ַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽיָך ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנGָֽך, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ
ָך ָּכָאמּור: ָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ ַעְבֶּדֽ

ֲKַ
Page 454 in the Artscroll Machzor for Rosh HaShanah, 1st  paragraph.
Page 472 in the Machzor Mesoras HaRav for Rosh HaShanah, 2nd paragraph.

(Said only on the first day) 

֥יֹום ֲעׂ֑שּו  ַתֽ א  ֹ֣ ל ה  ֲעֹבָד֖ אֶכת  ָּכל־ְמֶל֥ ם  ָלֶכ֔ ִיְהֶי֣ה  ֶדׁ֙ש  Uְקָרא־ֹק ִמֽ ֶדׁש  Vַלֹח ד  ְּבֶאָח֣ י  ַהְּׁשִביִע֜ ֶדׁש  Uּוַבֹח
ים ְּכָבִׂש֧ ד  ֶאָח֑ ִיל  ַא֣ ד  ֶאָח֖ ר  ֶּבן־ָּבָק֛ ר  ַּפ֧ יהָֹו֔ה  ַלֽ ַח֙  Uִניֹח יַח  ְלֵר֤ ה  ֹעָל֜ ם  Uֲעִׂשיֶת ם:ַוֽ ָלֶכֽ ִיְהֶי֥ה  ה  ְּתרּוָע֖

ם: ה ְּתִמיִמֽ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ִׁשְבָע֖
ְוַיִין ֶבׂש  ַלֶּכ֖ ְוִעָּׂש֣רֹון  ִיל  ָלָאֽ ים  ֶעְׂשֹרִנ֖ ּוְׁשֵנ֥י  ר  ַלָּפ֔ ֶעְׂשֹרִני֙ם  ה  ְׁשֹלָׁש֤ ִּכְמֻדָּבר:  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם 

םְּכִנְסּכֹו,  ּה ְוִנְסֵּכיֶה֖ ת ַהָּתִמי֙ד ּוִמְנָחָת֔ ּה ְוֹעַל֤ ֶדׁש ּוִמְנָחָת֗ ת ַהֹח+ ּוְׁשֵני ְׂשִעיִרים ְלַכֵּפר, ִמְּלַב֩ד ֹעַל֨
ה: יהָֹוֽ ה ַלֽ ַח ִאֶּׁש֖ יַח ִניֹח֔ ם ְלֵר֣ ְּכִמְׁשָּפָט֑

Page 454 in the Artscroll Machzor for Rosh HaShanah, top of the page.
Page 472 in the Machzor Mesoras HaRav for Rosh HaShanah, 2nd paragraph

(Said only on the second day)

֥יֹום ֲעׂ֑שּו  ַתֽ א  ֹ֣ ל ה  ֲעֹבָד֖ אֶכת  ָּכל־ְמֶל֥ ם  ָלֶכ֔ ִיְהֶי֣ה  ֶדׁ֙ש  Uְקָרא־ֹק ִמֽ ֶדׁש  Vַלֹח ד  ְּבֶאָח֣ י  ַהְּׁשִביִע֜ ֶדׁש  Uּוַבֹח
ים ְּכָבִׂש֧ ד  ֶאָח֑ ִיל  ַא֣ ד  ֶאָח֖ ר  ֶּבן־ָּבָק֛ ר  ַּפ֧ יהָֹו֔ה  ַלֽ ַח֙  Uִניֹח יַח  ְלֵר֤ ה  ֹעָל֜ ם  Uֲעִׂשיֶת ם:ַוֽ ָלֶכֽ ִיְהֶי֥ה  ה  ְּתרּוָע֖

ם: ה ְּתִמיִמֽ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ִׁשְבָע֖
Gִין ֶבׂש, ְוַיֽ ִיל, ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֽ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּבר, ְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרֹוִנים ַלָּפר, ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלָאֽ

:ְוָׂשִעיר ְלַכֵּפר, ּוְׁשֵני ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתםְּכִנְסּכֹו, 



Page 460 in the Artscroll Machzor for Rosh HaShana 3rd paragraph.
Page 480 in the Machzor Mesoras HaRav for Rosh HaShanah, 3rd paragraph

(Said on both days)

ֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיְזֹּכר ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאֹמר: ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלֹאָתיו, ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי. ֶטֽ
ַמר: ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו, ַוִּיָּנֵחם ְּכֹרב ֲחָסָדיו.  Kם ְּבִרי֑תֹו  ְוֶנֱאַמר: ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו. ְוֶנא ר ְלעֹוָל֣   ָזַכ֣

ֶלף ּֽדֹור: ה ְלֶא֣ ָּו֗ Bר ִצ ָב֥ ָּד֘

Page 464 in the Artscroll Machzor for Rosh HaShana 2nd paragraph
Page 486 in the Machzor Mesoras HaRav for Rosh HaShanah, 1st paragraph

(Said on both days)

ֵלאֹמר:  ַהְּנִביִאים ָכתּוב  יָך  ֲעָבֶדֽ ְיֵדי  ִּתְר֔אּוְוַעל  ָהִרי֙ם  ִּכְנׂשֹא־ֵנ֤ס  ֶרץ  ָא֑ ְכֵני  ְוֹׁש֣ ל  ֵתֵב֖ י  ְׁשֵב֥ ָּכל־ֹיֽ
עּו: ר ִּתְׁשָמֽ ַע ׁשֹוָפ֖ ַמר: ְוִכְתֹק֥ Kֶרץ ְוֶנא ְבִדי֙ם ְּבֶא֣ אּו ָהֹאֽ Vר ָּגדֹול֒ ּוָב ּוא ִיָּתַק֘ע ְּבׁשֹוָפ֣ Vְוָהָי֣ה ׀ ַּבּ֣יֹום ַהה

ם: ִּבירּוָׁשָלֽ ֶדׁש  ַהֹּק֖ ר  ְּבַה֥ ַליהָֹו֛ה  ֲח֧וּו  ְוִהְׁשַּתֽ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ְּבֶא֣ ים  ְוַהִּנָּדִח֖ ַמר: ַאּׁ֔שּור  Kְוֶנא יהָֹו֙ה  ַוֽ
ן: ְיהָֹו֣ה ְצָבאֹו֘ת ֲע֥רֹות ֵּתיָמֽ ְך ְּבַסֽ ע ְוָהַל֖ ר ִיְתָק֔ אֹדָנ֤י ְיהִֹו֙ה ַּבּׁשֹוָפ֣ ק ִחּ֑צֹו ַוֽ א ַכָּבָר֖ ה ְוָיָצ֥ ָרֶא֔ G ם ֵיֽ ֲעֵליֶה֣

Gן ֲעֵליֶה֒ם: ָך.  ָיֵג֣ בְּבתֹוָרְתָך ָּכתּוב ֵלאֹמר: ּו ֵּכן ָּתֵגן ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשלֹוֶמֽ ֶו֙ן ְּבַיֲֽעֹק֔ יט ָא֨ א־ִהִּב֥ ֹֽ ל
ֶלְך ּֽבֹו: ת ֶמ֖ ל ְיהָֹו֤ה ֱאֹלָהי֙ו ִעּ֔מֹו ּוְתרּוַע֥ ל ְּבִיְׂשָרֵא֑ ה ָעָמ֖ א־ָרָא֥ ֹֽ ְול

פרק פא: שיר של יום
ְמָרה nאּו־ִז ב: ג ְׂשֽ י ַיֲֽעֹקֽ יעּו ֵלאֹ֘לֵה֥ Vִר oנּו ָה ים עּוֵּז֑ ְרִנינּו ֵלאֹלִה֣ nף: ב  ַה ית ְלָאָסֽ ַח ׀ ַעל־ַהִּגִּת֬ ְמַנֵּצ֬ א ַלֽ
ל ֑הּוא ק ְלִיְׂשָרֵא֣ י ֹח֣ נּו: ה ִּכ֤ ֶסה ְל֣יֹום ַחֵּגֽ Vֵּכ oר ַּב ֶדׁש ׁשֹוָפ֑ ים ִעם־ָנֶֽבל: ד ִּתְק֣עּו ַבֹח֣ ף ִּכּ֖נֹור ָנִע֣ ּוְתנּו־ֹת֑
ְעִּתי לֹא־ָיַד֣ ת  ְׂשַפ֖ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ַעל־ֶא֣ ֵצאתֹו  nְּב ֹו  Vָׂשמ ף  י֘הֹוֵס֤ ִּבֽ ׀  דּות  ֵע֤ ו  ב:  ַיֲֽעֹקֽ י  ֵלאֹ֘לֵה֥ ט  Vְׁשָּפ oִמ
ֶתר ֶעְנָך ְּבֵס֣ nָּך ֶא ְּלֶצ֥ ֲאַח֫ אָת ָוֽ Vה ָקָר ְרָנה: ח ַּבָּצָר֥ ֲעֹבֽ יו ִמּ֥דּוד ַּתֽ Vָּפ oֶבל ִׁשְכ֑מֹו ַּכ ע: ז ֲהִסי֣רֹוִתי ִמֵּס֣ ֶאְׁשָמֽ
ְהֶי֣ה א־ִיֽ ֹֽ י: י ל ע־ִלֽ ל ִאם־ִּתְׁשַמֽ Vְׂשָרֵא oְך ִי יָדה ָּב֑ ִּמי ְוָאִע֣ nע ַע ָלה: ט ְׁשַמ֣ ה ֶסֽ י ְמִריָב֣ ְנָ֙ך ַעל־ֵמ֖ ַעם ֶאְבָחֽ ַר֑
יָך V oִים ַהְרֶחב־ִּפ ֶרץ ִמְצָר֑ ַּמַעְלָך ֵמֶא֣ nֽיָך ַה Vֹלֶה Kי ׀ ְי֘הָו֤ה א Uר: יא ָאֹנִכ ל ֵנָכֽ ה ְלֵא֣ Vֲחֶו ְׁשַּתֽ oא ִת ֹ֥ ל ָז֑ר ְול ָך ֵא֣ nְב
ּו Vְלכ oם ֵי ֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרי֣רּות ִלָּב֑ nֽי: יג ָו ָבה ִלֽ א־ָא֥ ֹ֘ ל ל Vִיְׂשָרֵא oי ְו י ְלקֹוִל֑ ע ַעִּמ֣ הּו: יב ְולֹא־ָׁשַמ֣ ֲאַמְלֵאֽ ַוֽ
יַע ַאְכִנ֑ ם  אֹוְיֵביֶה֣ ְמַעט  nִּכ טו  כּו:  ְיַהֵּלֽ י  ַכ֥ ִּבְדָר֘ ל  Vְׂשָרֵא oִי י  ִל֑ ַעֽ  ֹׁשֵמ֣ ִּמי  nַע ּו  Vל יד  ם:  ֽמֹוֲעצֹוֵתיֶהֽ ְּבֽ
ֶלב ַּיֲֽאִכיֵלהּו ֵמֵח֣ nַו ם: יז  ם ְלעֹוָלֽ י ִעָּת֣ ֲחׁשּו־֑לֹו ִויִה֖ הָֹוה ְיַכֽ nְי י  י: טז ְמַׂשְנֵא֣ יב ָיִדֽ ִׁש֥ ם ָא֘ Vֵריֶה oְוַעל־ָצ

ָך: ׁש ַאְׂשִּביֶעֽ ּור ְּדַב֣ Vִמּצ oה ּו ִחָּט֑


