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I) During every עמידה one should add the word ָאָּנא before ינּו ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ .וידוי of ֱאֹלֵהֽ

Artscroll Machzor for Yom Kippur, pages: 18,92,128,358,494,598,658,684,720,754.
Machzor Mesoras HaRav for Yom Kippur, pages:20,106,160,366,432,526,650,712,742,824.

ינּו ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ נּו, ֶׁשֵאין ָאנּו ַעֵּזיָאָּנא ֱאֹלֵהֽ נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ , ָּתבֹא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ
אנּו, ינּו, ַצִּדיִקים ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֶרף, לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיָי ֱאֹלֵהֽ ָפִנים ּוְקֵׁשי ֹעֽ

אנּו. ינּו ָחָטֽ ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ
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II) Insert the paragraph of ְמלֹוְך in the ינּו ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ .עמידה  of every ְרֵצה prior to ֱאֹלֵהֽ

Artscroll Machzor for Yom Kippur, pages: 86,354,430,491,610,654,694,716,754.
Machzor Mesoras HaRav for Yom Kippur, pages: 98,362,448,522,664,708,756,780,828.

ינּו ְּביֹום (ַהַׁשָּבת ַהֶּזה ּוְביֹום( ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ינּו, ְמַחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ְלַמֲעִני, Tֶגד ֵעיֶנֽיָך, ָּכָאמּור: ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא ֹמֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ִמֶּנֽ ינּו ְוַחּטֹאֵתֽ ְוַהֲעֵבר ְפָׁשֵעֽ

יָך יָך, ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתֽ יָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתֽ יִתי ָּכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר. ְוֶנֱאַמר: ָמִחֽ ְוַחּטֹאֶתֽ
ְוֶנֱאַמר: ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי ִּתְטָהרּו.

ָך, ֶרץ ִּביָקֶרֽ ינּו, ְמלֹוְך ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדָך, ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך, ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו, ְוָיִבין ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָך, ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצֽ

ֶלְך, ּוַמְלכּותֹו ָּכל ָיצּור ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו, ְויֹאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו, ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֽ
ָלה. ַּבֹּכל ָמָׁשֽ

נּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך, ַׂשְּבֵענּו נּו( ַקְּדֵׁשֽ ינּו, (ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך, ְוָיֽנּוחּו ָבּה ינּו, ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשֽ נּו, ְיָי ֱאֹלֵהֽ ָך (ְוַהְנִחיֵלֽ נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ָך ְוַׂשְּמֵחֽ ִמּטּוֶבֽ
נּו ְלָעְבְדָך ֶּבֱאֶמת, ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי ָך( ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ

ָּתא. ָּברּוְך ַאָּתה, ְיָי, ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוַמֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶמֽ

ֶרץ, ְמַקֵּדׁש (ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים. ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ְוָׁשָנה, ֶמֽ
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Selichos are often said even when not noted in the Machzor.

ַמֲעִביר ִראׁשֹוןֵאל ַעּמֹו,  ֲעֹונֹות  ַּבֲחִסידּות, מֹוֵחל  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶלְך  ֶמֽ  
ִראׁשֹון, ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים, ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים, עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח, לֹא
נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה, ְּכמֹו נּו לֹוַמר ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה, ְזָכר ָלֽ יָת ָלֽ ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול. ֵאל, הֹוֵרֽ

ֶדם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ַוֵּיTֶֽרד ְיָי ֶּבָעָנן, ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם, ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיָי. ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ ֶׁשהֹוַדֽ

 ְיָי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:ַוַּיֲעבֹור

ַׁשע ֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ ֶסד ֶוֱאֶמת. ֹנֵצר ֶחֽ ִים, ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיָי ְיָי, ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֽ
נּו. נּו ּוְנַחְלָּתֽ ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה. ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ

ְענּו, ִּכי ַאָּתה, ֲאֹדָני, טֹוב ְוַסָּלח ְוַרבְסַלח נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו, ְמַחל ָלֽ נּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטֽ ָלֽ  
יָך. ֶסד ְלָכל קֹוְרֶאֽ ֶחֽ

ָלה. ְיָי ְצָבאֹותְּכַרֵחם ָך ֶּסֽ ינּו. ַלָיי ַהְיׁשּוָעה; ַעל ַעְמָך ִבְרָכֶתֽ  ָאב ַעל ָּבִנים, ֵּכן ְּתַרֵחם ְיָי ָעֵלֽ
ֶלְך ָעה; ַהֶּמֽ ַח ָּבְך. ְיָי הֹוִׁשֽ ָלה. ְיָי ְצָבאֹות, ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֽ נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב, ֶסֽ נּו, ִמְׂשַגב ָלֽ ִעָּמֽ

נּו. ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום ָקְרֵאֽ

ָנה. ְוָׁשםְסַלח ִים ְוַעד ֵהֽ אָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרֽ ָך, ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשֽ ֶדל ַחְסֶּדֽ  ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֽ
ֶנֱאַמר:

ָך.ַויֹאֶמר ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ  ְיָי ָסַלֽ

יָה; ִּכיַהֵּטה ינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶלֽ  ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע, ְּפַקח ֵעיֶנֽיָך ּוְרֵאה ֹׁשְמֹמֵתֽ
cָעה, ֽ ְׁשַמָ יָך ָהַרִּבים. ֲאֹדָני  ְלָפֶנֽיָך, ִּכי ַעל ַרֲחֶמֽ ינּו ֲאַנְֽחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֽינּו  לֹא ַעל ִצְדֹקֵתֽ
יָבה, ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר, ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי, ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ָחה, ֲאֹדָני ַהְקִׁשֽ ֲאֹדָני ְסָלֽ

ָך. ַעֶּמֽ
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יָרה ֻעּזֹו, ַאִּביָעה נּו ַמֲעֶנה ָלׁשֹון. ֲאֶׁשר ִּבְקַהל ָעם ָאִׁשֽ יָלה ָלֵאל, ֲאַחֶּלה ָפָניו, ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּמֽ אֹוִחֽ
ָך. ְרָננֹות ְּבַעד ִמְפָעָליו. ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב, ּוֵמיָי ַמֲעֵנה ָלׁשֹון. ְיָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח, ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך, ְיָי, צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.

Nusach Sefard Avodah

הּו ְוֹחֶׁשְךַאָּתה הּו ָוֹבֽ  ּכֹוַנְֽנָּת עֹוָלם ֵמרֹאׁש, ָיַסְדָּת ֵּתֵבל ְוַהֹּכל ָּפַעְלָּת, ּוְבִריֹות ּבֹו ָיַצְרָּת, ְּבׁשּוְרָך עֹוָלם ֹּתֽ
ַעת אֹותֹו ָּפַקְדָּת. ְרָּת, ְוַעל ֵעץ ַהַּדֽ ֶלם ַּתְבִניְתָך ִמן ָהֲאָדָמה ָיַצֽ ַגּה. ֹגֽ ְבָּת ֹנֽ ֶפל ְוִהַצֽ ַעל ְּפֵני ְתהֹום, ֵּגַרְׁשָּת ֹאֽ
ְכָּת ַזְרעֹו, ְוִהְפִריָתם ְּבטֹוְבָך ְלָּת ִּפְריֹו ּוֵבַרֽ ֶרְך ַאֶּפָך. ִהְגַּדֽ ַען ֶאֽ ְּדָבְרָך ָזַנח ְוִנְזַנח ֵמֵעֶדן , ְולֹא ִכִליתֹו ְלַמֽ
ְרָּת ָזַכֽ לּו.  ַגע, ֶּכָחִציר ֻאְמָלֽ נּו, ַוֲהִסיֽרֹוָת ָיד ְּכֶרֽ ַוִיְפְרקּו עֹול, ַוּיֹאְמרּו ָלֵאל סּור ִמֶּמֽ ֶקט.  ְוהֹוַׁשְבָּתם ֶׁשֽ
ָּת, ּוְבַאֲהַבת ִניחֹוחֹו ֶׁשת ְלַמֲענֹו ָּכַרֽ ְמָּת ְלעֹוָלם ְׁשֵאִרית. ֹחק ְּבִרית ֶקֽ ְּבִרית ְלָתִמים ְּבדֹורֹו, ּוִבְזכּותֹו ַׂשֽ
יַע ְלִהָּלֶחם ּבֹו. ָיִחיד ַאב ֲהמֹון יַע ָהָרִקֽ ְכָּת. ָטעּו ְבָעְׁשָרם ַוִיְבנּו ִמְגָּדל, ַוּיֹאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ְוַנְבִקֽ ָּבָניו ֵּבַרֽ
ֶׁשְך. ַּכַעְסָך ֵהַפְרָּת ְּבׁשּוְרָך ָפֳעלֹו, ּוְלֵעת ֵׂשיָבתֹו ְלָבבֹו ִּפְתאֹום ְּככֹוָכב, ָזַרח ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ְלָהִאיר ַּבֹחֽ
ָך אָת , ָחתּום ִּבְבִריֶתֽ ֶבׂש ִנְבָחר. ִמִּגְזעֹו ִאיׁש ָּתם הֹוֵצֽ אָת ָטֶלה ָטהֹור ִמֶּכֽ ְרָּת. ִלְוַית ֵחן ִמֶּמנּו הֹוֵצֽ ָחָקֽ
אּו. ַׂשְמָּת ַעל ֵלִוי ִלְוַית ֵחן ֶטן ִנְקָרֽ ָּת ּלֹו ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבִטים ֲאהּוֵבי ֶעְליֹון, ֲעמּוִסים ִמֶּבֽ ֶחם ֻלָּקח. ָנַתֽ ֵמֶרֽ
ְרּתֹו ְׁשָּת. ֵּפַאֽ ֶתר לֹו ִעַּטְרָּת. ַעְמָרם ִנְבַחר ִמֶּזַרע ֵלִוי, ְוַאֲהֹרן ְקדֹוׁש ְיָי ְלָׁשֶרְתָך ִקַּדֽ ֶסד, ּוִמָּכל ֶאָחיו ֶּכֽ ָוֶחֽ
ֶנת ּוִמְכְנֵסי ָבד, ִמְצֶנֶֽפת ְוַאְבֵנט. ֶׁשן ְוֵאפֹוד, ְּכֹתֽ ָך. ִציץ ּוְמִעיל, ֹחֽ ְּבִבְגֵדי ְׂשָרד, ּוְבָקְרְּבנֹוָתיו ֵהֵפר ַּכְעֶסֽ
ַחת, ּוִבעּור ַקח ִמְרַקֽ ֶרת ֹרֽ יַח ְקֹטֽ ָקְרְּבנֹות ָּפִרים, ְועֹולֹות ְּכָבִׂשים, ּוְׁשִחיַטת ְׂשִעיִרים, ְוִנּתּוַח ֵאיִלים. ֵרֽ
ֶכן ּבּוץ ינּו. ֹּתֽ ֶרת ּוְתִפַּלת ֱאֶמת ּוְקֻדָּׁשתֹו ְמַכֶּפֶרת ֲעֹונֹוֵתֽ ֶׁשר. ׁשֹוַעת ְקֹטֽ ֶּגָחִלים, ּוְזִריַקת ַּדם ּוְסִפיַרת ֹיֽ

יַכת ֱאֶבן, ְמֻחָּגר ְּבֻכָלם ְּכַמְלָאְך ִמיָכֵאל ְמָׁשֵרת. ַוֲעִרֽ

ְנָּת ַחת ַאֲהֹרןִּתַּכֽ ָּת. ַּתֽ ָנַתֽ ְלִיְׂשָרֵאל ַׂשְמּתֹו, ַעל ָידֹו ְסִליַחת ֶהָעֹון  ֶלה ִלְכבֹוד ַאֲהֹרן, ְּכִלי ַכָּפָרה  ֵאֽ ָּכל   
ָיִמים ִׁשְבָעה  ַהיֹום  ַוֲעבֹוַדת  ַמְעֶׂשה  ַהְּסִליָחה, ּתֹוַרת  ְּביֹום  ְלָפֶנֽיָך  ְלָׁשֵרת  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ַיֲעמֹוד  ִמִּגְזעֹו 
נּו ִיְלמֹוד. ּוַמִּזין ָעָליו ְׁשִליִׁשי ּוְׁשִביִעי. ְׁשלּוֵמי ִזְקֵני ָעם ְוַחְכֵמי ֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים ָּתִמיד ְיסֹוְבבּוהּו, ִּבְזבּוֵלֽ

ַעד ּבֹא יֹום ֶהָעׂשֹור. 

ֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ַׁשֲחִרית ַמְׁשִּביִעין אֹותֹו ִּבִמי ֶׁשִׁשֵּכן ְׁשמֹו ַּבַּבִית ַהֶּזה, ֶׁשלֹא ְיַׁשֶנה ָדָבר ִמָּכל ַמהְוֶעֽ  
ֶּׁשָאְמרּו לֹו. ֶׁשָּמא ֵיׁש ְּבִלּבֹו ַצד ִמינּות. הּוא פֹוֵרׁש ּובֹוֶכה ַעל ֶׁשֲחָׁשדּוהּו, ְוֵהם ּפֹוְרִׁשים ּובֹוִכים ֶׁשָחְׁשדּו
ְלִמי ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְסתּוִמים, ֶׁשָּמא ֵאין ְּבִלּבֹו ְּכלּום. ְואֹוְמִרים לֹו: ְרֵאה ִלְפֵני ִמי ַאָּתה ִנְכָנס, ִלְמקֹום ֵאׁש
נּו. ִצּֽוּוהּו ְוִהְרִּגיֽלּוהּו ַעד ּבֹא יֹום יָך ִיְסֽמֹוכּו, ְוַעל ָיְדָך ְּתֵהא ְסִליָחֵתֽ נּו ָעֶלֽ ֶבת. ְקַהל ֲעָדֵתֽ ֶבת ַׁשְלֶהֽ ַלֶהֽ
ַער ַהִּמְזָרח, ּוַמֲעִביִרים ְלָפָניו ָּפִרים ְוֵאיִלים ֶרב יֹום ִּכּפּור ַׁשֲחִרית ָהיּו ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ְּבַׁשֽ ֶהָעׂשֹור. ְוֶעֽ

ּוְכָבִׂשים, ְּכֵדי ֶׁשְיֵהא ַמִּכיר ְוָרִגיל ַּבֲעבֹוָדה.

 לֹו ָסִדין ֶׁשל ּבּוץ ְּבַהִּגיַע ֵעת ְׁשִחיַטת ֶּכֶבׂש ַהָּתִמיד, ַלֲעׂשֹות ְמִחיָצה ֵּבינֹו ּוֵבין ָהָעם. עֹוֶׂשה ִמְצַותָּפְרׂשּו
ְוִיְרָאה, ּובֹוֵדק ַעְצמֹו ֵמחֹוְצֵצי ְטִביָלה. ָׂשׂש ַעל ִמְצָוה ְלַקֵים ָּדתֹו, ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ֹחל, ְטִביָלה ְּבֵאיָמה 

ְוָיַרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסַּתֵּפג ְּכמֹו ֶׁשֻהְזָהר. ָנְתנּו לֹו ִּבְגֵדי ָזָהב, ְוָלַבׁש ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמִּקּתֹון ֶׁשל ָזָהב.



 ְמַקֵּבל ֶאת ֶּכֶבׂש ַהָּתִמיד ְוׁשֹוֵחט ּבֹו ֹרב ְׁשַנִים, ּוַמִּניח ְלַאֵחר ִלְגמֹור ַהְּׁשִחיָטה, ּוְמַקֵּבל ֶאת ַהָּדםִמַּיד
ֶקר, ַהֹּבֽ ֶרת  ְקֹטֽ ּוְלַהְקִטיר   , ֵנרֹות  ָחֵמׁש  ְלֵהיִטיב  ִיָּכֵנס  ַלֵהיָכל  ִלְפִנים  ְּכִמְצָותֹו.  ַח  ַהִּמְזֵּבֽ ַעל  ּוְזָרקֹו 
ְוִהְקִריב ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ָהֵאָבִרים ְּכִמְצָוָתן, ּוַמְקִטיר ְוָיָצא  ּוְלֵהיִטיב ֶאת ְׁשֵּתי ַהֵּנרֹות ַהִּנְׁשָארֹות. 
Tִין ְּבָכל ְּכֵלי ִׁשיר.  ִמְנַחת ַהָּתִמיד ְּכִמְׁשָּפָטּה. ְּכָכל יֹום ַיֲעֶׂשה ִמְנַחת ַהֹּסֶלת ּוִמְנַחת ֲחִבִּתין ִויַנֵּסְך ֶאת ַהַיֽ

ַהָּתִמיד ַמְקִריב ַּפר ָהעֹוָלה, ְוִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים ֶׁשל מּוַסף ַהיֹום, ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטםְוַאַחר  
ֶחם ֶלֽ ְועֹוֵרְך  ּוִמְנָחָתם,  ַׁשָּבת  ְּכָבִׂשים ֶׁשל מּוַסף  ַהיֹום  ֶדם מּוַסף  ֹקֽ ַמְקִריב  ַהַּׁשָּבת  ּוְביֹום  ]בשבת: 

ַהָּפִנים ּוַמְקִטיר ַהָּבִזיִכין ְּכִמְׁשָּפָטן.[

 ִמַיד ְלֵבית ַהַּפְרָוה, ּוַבֹּקֶדׁש ָהְיָתה ּוָפְרׁשּו לֹו ָסִדין ֶׁשל ּבּוץ ֵּבינֹו ְלֵבין ָהָעם ְּכָבִראֹׁשָנה.ָיבֹא
ֶרם ִיְפׁשֹוט ִּבְגֵדי ָזָהב, ְמַקֵּדׁש ִּבְנִקיּות ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמִּקּתֹון ֶׁשל ָזָהב. ָחל ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב ְוָיַרד ְוָטַבל ֶטֽ
ְּכמֹו ֶׁשֻהְזָהר, ְוָעָלה ְוִנְסַּתָּפג. ְזָהִבים ַמֲעִביר ּוְלָבִנים לֹוֵבׁש, ֶׁשֲעבֹוַדת ַהיֹום ְּבִבְגֵדי ָלָבן. ּוִמֵהר ְוִקַּדׁש

ֶצל ָּפרֹו. ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָבא לֹו ְּתִחיָלה ֵאֽ

ֶגד ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח, רֹאׁשֹו ְלָדרֹום ּוָפָניו ְלַמֲעָרב. ְוַהֹּכֵהן עֹוֵמדּוָפרֹו T  ָהָיה עֹוֵמד ִּבְצפֹון ָהֲעָזָרה ְּכֶנֽ
ְּבִמְזָרח ּוָפָניו ְלַמֲעָרב. ָהָיה עֹוֵמד ְּבֵאיָמה ִלְפֵני ֵאל ֶעְליֹון, ְואֹוֵמר ָעָליו ִּדְבֵרי ִוּדּוי ְוָסַמְך ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו

ְוִהְתַוָּדה.

ְעִּתי ְלָפֶנֽיָך ֲאִני ּוֵביִתי. ָאָּנא ַבֵּׁשם, ַּכֶּפר ָנא ַלֲחָטִאים,ְוַכְך יִתי, ָּפַׁשֽ אִתי, ָעִוֽ  ָהָיה אֹוֵמר: ָאָּנא ַהֵּׁשם, ָחָטֽ
ָך, ִמִּפי יִתי, ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה ַעְבֶּדֽ אִתי ְוֶׁשָעִוֽ ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים, ֶׁשָחָטֽ

ָך: ִּכי ַביֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני  השם.ְכבֹוֶדֽ

 ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ָּבֲעָזָרה, ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהֵּׁשם ַהִנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא, ְמֹפָרׁש, יֹוֵצא ִמִּפי ֹכֵהןְוַהֹּכֲהִנים
ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם, ְואֹוְמִרים: ָּברּוְך ֵׁשם

ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

רּו. ְוַאף Tֶגד ַהְמָבְרִכים ִלְגמֹור ֶאת ַהֵׁשם ְואֹוֵמר ָלֶהם ִּתְטָהֽ  הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְּכֶנֽ

יָך.ְוַאָּתה יָך ְוסֹוֵלַח ְלִאיׁש ֲחִסיֶדֽ  ְּבטּוְבָך ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמֽ

ָאבָדַרְך ֵּבית  ְורֹאׁש  ִמיִמינֹו  ַהְּסַגן  ַהִמְזֵּבַח,  ִלְצפֹון  ָהֲעָזָרה  ְלִמְזַרח  ְוהּוא  ִנַּקנֹור  ַער  ְלַׁשֽ לֹו  ּוָבא   
ִמְׂשמֹאלֹו, ְוָׁשם ְׁשֵני ְׂשִעיִרים ְּפֵניֶהם ְלַמֲעָרב ַוֲאחֹוֵריֶהם ְלִמְזָרח, ֶאָחד ִליִמינֹו ְוֶאָחד ִלְׂשמֹאלֹו, ָטַרף

 ַחָּטאת.השםְּבַקְלִפי ְוֶהֱעָלה ְׁשֵני גֹוָרלֹות. ּגֹוָרל ְיִמין ְּכֶׁשהּוא ֶׁשל ֵׁשם ִיְּתֵנֽהּו ַעל ַהָׂשִעיר ְואֹוֵמר ַל

 ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ָּבֲעָזָרה, ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא, ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ֹכֵהןְוַהֹּכֲהִנים
ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם, ְואֹוְמִרים: ָּברּוְך ֵׁשם

ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

הּו ְּבַׁשַער ַהִּמְזָרחִּבְׂשִעיר ֲעָזאֵזל ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ִמְׁשַקל ְׁשֵּתי ְסָלִעים ֵּבין ַקְרָניו ִיְקׁשֹור, ְוַיֲעִמיֵדֽ  
 ר.ְּכֶנֶגד ֵּבית ִׁשלּוחֹו. ַאף ְּבָׂשִעיר ֶׁשהּוא ֶׁשל ֵׁשם ִיְקׁשֹור ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ְּבַצָּוא

ֶצל ָּפרֹו ְואֹוֵמר ָעָליו ִוּדּוי ֵּביתֹו ּוִודּוי ֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים ְוָסַמְך ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו ְוִהְתַוָּדה.ּוָבא  לֹו ֵׁשִנית ֵאֽ

 ָהָיה אֹוֵמר: ָאָּנא ַהֵׁשם, ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהֹרן ַעם ְקדֹוֶׁשָך. ָאָנאְוַכְך
יִתי, ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶנֽיָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ְוֶׁשָעִוֽ אִתי  ְוַלְּפָׁשִעים, ֶׁשָחָטֽ ַבֵּׁשם, ַּכֶּפר ָנא ַלֲחָטִאים, ְוַלֲעֹונֹות 



ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַביֹום  ִּכי  ָך:  ְכבֹוֶדֽ ִמִּפי  ָך,  ַעְבֶּדֽ ֹמֶׁשה  ְּבתֹוַרת  ַּכָּכתּוב  ָך.  ְקדֹוֶׁשֽ ַעם  ַאֲהֹרן 
השם.ֶאְתֶכם, ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני 

 ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ָּבֲעָזָרה, ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא, ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ֹכֵהןְוַהֹּכֲהִנים
ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם, ְואֹוְמִרים: ָּברּוְך ֵׁשם

ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

רּו.ְוַאף  הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְּכֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ִלְגמֹור ֶאת ַהֵּׁשם ְואֹוֵמר ָלֶהם: ִּתְטָהֽ

ַח ְלֵׁשֶבט ְמָׁשְרֶתיָך.ְוַאָּתה יָך ְוסֹוֵלֽ  ְּבטּוְבָך ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמֽ

 ִוּדּוי ָׁשַקד ְּבָעְצָמה ַלֲעׂשֹות ַחָּטאתֹו ְוַחַּטאת ָהָעם. ָּבַדק ַסִּכין ְוָׁשַחט ָּפרֹו ֹרב ְׁשַנִים, ּוֵמַרק ַאֵחרַאַחר
ֶאת ַהְׁשִחיָטה, ְוִקֵּבל ָּדמֹו ְּבִמְזָרק ָטהֹור.ַּגם ַלֲחֵברֹו ִיֵּתן ִמַיד ְלָמֵרס ְּבָדמֹו ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְקרֹוׁש.

ֶזה ִהִּניחֹו ְּבַיד ִמי ֶׁשְּמָמֵרס ּבֹו, ָּבֲעָזָרה ַעל ָהרֹוֵבד ַהְרִביִעי ֶׁשִּמן ַהֵהיָכל ְוַלחּוץ. ְוָנַטל ַמְחָּתה ֶׁשלָּדם  
ָזָהב ָאדֹום ַקָּלה, ַמֲחֶזֶקת ְׁשֹלָׁשה ַקִּבין. ְוָיָדּה ֲארּוָכה. ְוָעָלה ְלרֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח, ּוִפָּנה ֶגָחִלים ֶׁשַּמֲחִציָתן

ֶבת ֵאיַלְך ְוֵאיַלְך, ְוָחָתה ִמן ַהלֹוֲחׁשֹות ִמַּצד ַמֲעַרב ַהִּמְזֵּבַח. ַּגֶחֶלת ּוַמֲחִציָתן ַׁשְלֶהֽ

יאּו לֹו ַּכף ֵריָקן ּוַמְחָּתההֹוִריָדה  ְמֵלָאה ַגֲחֵלי ֵאׁש לֹוֲחׁשֹות, ְוִהִּניָחּה ַעל ָהרֹוֵבד ָהְרִביִעי ֶׁשָּבֲעָזָרה. הֹוִצֽ
ֶרת ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה. ְוָחַפן ִמֶּמָּנה ְמלֹא ָחְפָניו, לֹא ְמחּוקֹות ְולֹא ְגדּוׁשֹות, ֶאָּלא ְטפּופֹות, ְמֵלָאה ְקֹטֽ

ֶרת. ְוָנַתן ְלתֹוְך ַהַּכף. ְונֹוֵתן ִּביִמינֹו ַהַּמְחָּתה ֶׁשל ֶּגָחִלים, ּוִבְׂשמֹאלֹו ַהַּכף ֶׁשל ְקֹטֽ

יַחֵזֵרז ִית ֵׁשִני ַמִּנֽ יַע ָלָארֹון, ְוִהִּניַח ַהַּמְחָּתה ֵּבין ַּבֵּדי ָהָארֹון ּוְבַבֽ ֶדׁש ַהָּקָדִׁשים ַעד ֶׁשַּמִּגֽ  ַעְצמֹו ְוִנְכַנס ְלֹקֽ
ְלַצד ַמֲעָרב, ּוַמְמִּתין ָׁשם ַעד ַהֶּגָחִלים  ְוָנַתן ַעל  ְּבָחְפָניו,  ֹטֶרת ֶׁשְּבַכף  ַהְּקֽ ָחַפן ָּכל  ַהְּׁשִתָּיה.  ֶבן  ֶאֽ ַעל 

ֶׁשִּנְתַמֵּלא ַהַּבִית ֻּכּלֹו ָעָׁשן.

ֶכת ּוִמְתַּפֵּלל ַּבֵהיָכלְטָהר ַהָּפֹרֽ ַוֲאחֹוָריו ַלֵהיָכל, ַעד ֶׁשָיָצא ִמן  ֶדׁש  ְלֹקֽ ָּפָניו  ְוָׁשב ַלֲאחֹוָריו,  ָּפַסע  ֵלב   
ֹרֶכת. ְּתִפיָלה ְקָצָרה ָסמּוְך ַלָּפֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ַעְּמָך ֵּביתְוַכְך ָהְיָתה ְּתִפָלתֹו ֶׁשל ֹּכֵהן ָּגדֹול: ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶנֽיָך, ֶׁשְּתֵהא ָׁשָנה זֹו ַהָּבָאה ָעֵלֽ  
ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם, ִאם ְׁשחּוָנה, ְּתֵהא ְּגׁשּוָמה. ְוַאל ִיָּכֵנס ְלָפֶנֽיָך ְּתִפיַלת עֹוְבֵרי ְדָרִכים ְלִעְנַין
ֶׁשם, ְּבָׁשָעה ֶׁשָהעֹוָלם ָצִריְך לֹו. ְוֶׁשּלֹא ִיְצָטְרכּו ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבַפְרָנָסה ֶזה ָלֶזה ְולֹא ְלַעם ַאֵחר. ַהֶּגֽ
ָׁשָנה ֶׁשּלֹא ַתִּפיל ִאָׁשה ֶאת ְּפִרי ִבְטָנּה, ְוֶׁשִיְּתנּו ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ֶאת ְּתנּוָבָתם, ְולֹא ַיֲעֵדי ֲעִביד ָׁשְלָטן ִמְּדֵבית

ְיהּוָדה.

נּו ִלְפֵניָיָצא ְוָנַטל ַּדם ַהָּפר ִמִּמי ֶשְּמָמֵרס ּבֹו ְוִנְכַנס ְלָמקֹום ֶשִּנְכַנס ְוָעַמד ְּבָמקֹום ֶׁשָעַמד ְוִהָּזה ִמֶּמֽ  
ָּטה ְעָלה ְולֹא ְלַמֽ ָּטה. ְולֹא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְלַהזֹות לֹא ְלַמֽ ַבע ְלַמֽ ְעָלה ְוֶׁשֽ ֶרת ֵּבין ַּבֵּדי ָהָארֹון, ַאַחת ְלַמֽ ַהַּכֹּפֽ

ֶאָּלא ְּכַמְצִליף.

ִים, ַאַחת ְוָׁשֹלׁש, ַאַחת ְוַאְרַּבע, ַאַחת ְוָחֵמׁש, ַאַחתְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה: ַאַחת, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּוְׁשַּתֽ  
ַבע. ָוֵׁשׁש, ַאַחת ָוֶׁשֽ

 ִמָּקְדֵׁשי ַהָּקָדִׁשים ְוִהִּניחֹו ַעל ַּכן ַהָּזָהב ֶׁשָהָיה ַּבֵהיָכל.ָיָצא



יאּו לֹו ְׁשִעיר ַחָּטאת ֶׁשל ֵׁשם, ְׁשָחטֹו ְוִקֵּבל ָּדמֹו ְּבִמְזָרק ָטהֹור. ִלְפִנים ִיָּכֵנס ְלַהּזֹות ִמָּדמֹוְּבֵצאתֹו  ֵהִבֽ
ַבע ְלַמָּטה ְולֹא ָהָיה ִמְתַּכֵּון לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְעָלה ְוֶׁשֽ ֵּבין ְׁשֵני ַבֵּדי ָהָארֹון, ְּכֵסֶדר ַּדם ַהָּפר, ַאַחת ְלַמֽ

ְלַמָטה, ֶאָּלא ְּכַמְצִליף.

ִים, ַאַחת ְוָׁשֹלׁש, ַאַחת ְוַאְרַּבע, ַאַחת ְוָחֵמׁש, ַאַחתְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה: ַאַחת, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּוְׁשַּתֽ  
ַבע. ָוֵׁשׁש, ַאַחת ָוֶׁשֽ

 ְוִהִּניחֹו ַעל ַּכן ַהָּזָהב ַהֵּׁשִני ֶׁשָהָיה ְּבֵהיָכל.ָיָצא

ֹרֶכתִמֵהר נּו ַעל ַהָּפֽ יַח ָעָליו, ְוטֹוֵבל ֶאְצָּבעֹו ַעל ָּכל ַהָזָיה. ְוִהָּזה ִמֶּמֽ  ְוָנַטל ַּדם ַהָּפר ִמן ַהַּכן ַהָּזָהב ֶׁשִהִּנֽ
ֶגד ָהָארֹון ִמַּבחּוץ, ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה. ְולֹא ָהָיה ִמְתַכֵּון ְלַהּזֹות לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמָּטה, T ְּכֶנֽ

ֶאָּלא ְּכַמְצִליף.

ִים, ַאַחת ְוָׁשֹלׁש, ַאַחת ְוַאְרַּבע, ַאַחת ְוָחֵמׁש, ַאַחתְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה: ַאַחת, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּוְׁשַּתֽ  
ַבע. ָוֵׁשׁש, ַאַחת ָוֶׁשֽ

ֶכת ְּכֶנTֶֽגדָנַחץ ְוִהִּניַח ַּדם ַהָּפר ְוָנַטל ַּדם ַהָּׂשִעיר, ְוָעָׂשה ְלָדמֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר. ְוִהָּזה ַעל ַהָּפֹרֽ  
ְעָלה ְולֹא ְלַמָּטה, ֶאָּלא ָּטה. ְולֹא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְלַהּזֹות לֹא ְלַמֽ ְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמֽ ָהָארֹון ָמַּבחּוץ, ַאַחת ְלַמֽ

ְּכַמְצִליף.

ִים, ַאַחת ְוָׁשֹלׁש, ַאַחת ְוַאְרַּבע, ַאַחת ְוָחֵמׁש, ַאַחתְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה: ַאַחת, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּוְׁשַּתֽ  
ַבע. ָוֵׁשׁש, ַאַחת ָוֶׁשֽ

ְוֵעָרה ַּדם ַהָּפר ְלתֹוְך ַהִּמְזָרק ֶׁשּבֹו ַּדם ַהָּׂשִעיר, ְוָנַתן ַהָּמֵלא ְּבֵריָקן, ְּכֵדי ֶׁשִיְתָעְרבּו ָיֶפה ָיֶפה ֶזהָׂשׂש  
ָּבֶזה ּוָבא ְוָעַמד ִלְפִנים ִמִּמְזֵּבַח ַהָּזָהב, ֵּבין ַהִּמְזֵּבַח ְוַהְּמנֹוָרה, ּוַמְתִחיל ְלַהּזֹות ִמַּדם ַהַּתעֲֽרּוֶבת.

ֶרן ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית .ַעל ַאְרַּבע ַקְרנֹוָתיו ִיֵּתן ְּכִסְדָרן, ַמְתִחיל ִמֶּקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ּוְמַסֵים ְּבֶקֽ  
ַעל ַהַּתֲערּוֶבת  ְזָהבֹו, ּוַמֶּזה ִמַּדם  ְוֵהיַלְך, ַעד ֶׁשְּמַגֶּלה  ֵהיַלְך  ַהָּזָהב  ְּבִמְזַּבַח  ֶפר  ְוָהֵאֽ ַהֶּגָחִלים  ְוחֹוֶתה 

ָטֳהרֹו ֶׁשל ִמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים.

ִים ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון.ָּפַסע  ְוָיָצא ְלַצד ָּדרֹום חּוץ ְלאּוָלם, ְוָׁשַפְך ֶאת ַהִּׁשיַרֽ

ֶצל ַהָּׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ַלֲעָזאֵזל, ְלִהְתַוּדֹות ָעָליו ַאְׁשַמת ְקָהלֹו. ְוָסַמְך ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליוָצַעד ּוָבא לֹו ֵאֽ  
ְוִהְתַוָּדה.

ָנאְוַכְך ַּכֶּפר  ַבֵּׁשם,  ָאָּנא  ִיְׂשָרֵאל.  ֵּבית  ַעְּמָך  ְלָפֶנֽיָך  ָּפְׁשעּו  ָעוּו,  ָחְטאּו,  ַהֵּׁשם,  ָאָּנא  אֹוֵמר:  ָהָיה   
ַלֲחָטִאים, ְוַלֲעֹונֹות ְוִלְפָׁשִעים, ֶׁשָחְטאּו ְוֶׁשָעוּו, ְוֶׁשָּפְׁשעּו ְלָפֶנֽיָך ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה

ָך: ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ַהֵּׁשם.  ַעְבְּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ

 ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ָּבֲעָזָרה, ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא, ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ֹכֵהןְוַהֹּכֲהִנים
ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם, ְואֹוְמִרים: ָּברּוְך ֵׁשם

ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

רּו.ְוַאף  הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְּכֶנגֲד ַהְמָבְרִכים ִלְגמֹור ֶאת ַהֵּׁשם ְואֹוֵמר ָלֶהם: ִּתְטָהֽ



ַח ְלֲעַדת ְיֻׁשרּון.ְוַאָּתה יָך ְוסֹוֵלֽ  ְּבטּוְבָך ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמֽ

ֶרץ ְּגֵזָרה, ְלִמְדָּבר ָׁשֵמם.ָקָרא  ְלֶאָחד ִמן ַהֹּכֲהִנים ַהְמֻזָּמן ֵמֶאְתמֹול ְלהֹוִליכֹו, ּוְמָסרֹו לֹו ְלהֹוִליכֹו ֶאל ֶאֽ
יַע ַלּצּוק, חֹוֵלק ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ֶׁשְּבַקְרָניו, ֶחְציֹו קֹוֵׁשר ְּבֶסַלע ְוֶחְציֹו ֵּבין ַקְרָניו. ּוְדָחפֹו ִּבְׁשֵּתי ּוְכֶׁשִהִּגֽ
ְויֹוֵרד, ְולֹא ָהָיה ַמִּגיַע ַלֲחִצי ָהָהר ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵאָבִרים ֵאָבִרים, ָיָדיו ַלֲאחֹוָריו. ְוהּוא ָהָיה ִמְתַּגְלֵגל 

ְואֹוֵמר, ַּכְך ִיָּמחּו ֲעֹונֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.

ֶגס ְלַהְקִטיָרם ַעלָרץ ֶצל ַהָׂשִעיר ַהִּנְׂשָרִפים. ּוְקָרָען ְוהֹוִציא ֵאמּוֵריֶהם, ּוְנָתָנם ְּבֶמֽ ֶצל ַהָּפר ְוֵאֽ  ּוָבא לֹו ֵאֽ
ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ּוְבָׂשָרן ְקָלָען ְּבִמְקָלעֹות, ּוְמַׁשְּלָחן ְּבַיד ֲאֵחִרים ְלהֹוִציָאם ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה.

 ּוָבא ְלֶעְזַרת ָנִׁשים ַאַחר ֶׁשִהִּגיַע ַהָּׂשִעיר ַלִּמְדָּבר, ִלְקרֹות ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות, ְוַאְךָׁשב
יִתי ִלְפֵניֶכם ָּכתּוב ַּכאן. ּוֶבָעׂשֹור ֶפר ַהּתֹוָרה ּוַמִּניחֹו ְּבֵחיקֹו ְואֹוֵמר, יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשָּקִרֽ ֶּבָעׁשֹור. ְוגֹוֵלל ֵסֽ
ֶמׁש ַהְּפקּוִדים קֹוֵרא ַעל ֶּפה, ּוְמָבֵרְך ְלַאֲחֵריֶהם ְׁשמֹוָנה ְבָרכֹות, ַעל ַהּתֹוָרה, ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ְוַעל ֶׁשְּבֹחֽ

ַההֹוָדָאה, ְוַעל ְמִחיַלת ֶהָעֹון, ְוַעל ַהִּמְקָּדׁש, ְוַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ַהֹּכֲהִנים, ְוַעל ְׁשָאר ַהְּתִפָּלה.

יאּוִּתֵּכן  ָצָעָדיו ּוָבא ְלֵבית ַהְּטִביָלה. ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָלָבן. ְוָיַרד ְוָטַבל ָעָלה ְוִנְסַּתָּפג. ֵהִבֽ
לֹו ִּבְגֵדי ָזָהב, ְוָלַבׁש ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ְוָעָׂשה ָׂשִעיר ַהַּנֲעֶׂשה ַּבחּוץ, ֶׁשהּוא ִמּמּוַסף ַהיֹום. ְוַאַחר ַּכְך
ַמְקִריב ֶאת ֵאילֹו ְוֶאת ֵאיל ָהָעם ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם. ּוַמְקִטיר ָהֵאמּוִרים ֶׁשל ָּפר ְוָׂשִעיר

ִים ְּכִהְלָכתֹו. ַהִּנְׂשָרִפים. ְוַאַחר ַּכְך ַמְקִריב ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבֽ

ֶּלה, עֹוד ָּבא לֹו ְלֵבית ַהְּטִביָלה. ִמֵהר ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב.ַאַחר  ַּכלֹותֹו ֵמֲעׂשֹות ָּכל ֵאֽ
ֶדׁש ַהָּקָדִׁשים יאּו לֹו ִּבְגֵדי ָלָבן, ָלַבׁש ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ִנְכַנס ְלֵבית ֹקֽ ְוָיַרד ְוָטַבל ָעָלה ְוִנְסַּתָּפג. ֵהִבֽ

ְלהֹוִציא ֶאת ַהַּכף ְוֶאת ַהַּמְחָּתה ֶׁשִהְכִניס ְּבַׁשֲחִרית.

יאּו לֹו ִּבְגֵדיְועֹוד  ָּבא ְלֵבית ַהְּטִביָלה ְוִקֵּדש ָיְדיו ְוַרְגָליו, ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָלָבן. ְוָיַרד ְוָטַבל ָעָלה ְוִנְסַּתָּפג. ֵהִבֽ
ֶרת ֶׁשל ֵּבין ַהַעְרַּבִים.  ְלַהְדִליקונכנס ָזָהב, ָלַבׁש ְוִקַּדׁש ָיָדיו ְוַרְגְליו. ִנְכַנס ַלֵהיָכל ְלַהְקִטיר ֶאת ַהְּקֹטֽ

ְוִהְקִריב ִמְנַחת ַהָּתִמיד ּומֹוַתר ִמְנַחת ֲחִבִּתין, ּוְמַנֵּסְךוהשתחווה ֶאת ַהֵּנרֹות ְכִבְׁשָאר ָיִמים.  ְוָיָצא 
ַהַּיִין ְּבָכל ְּכֵלי ִׁשיר ְּכִהְלָכתֹו. ְוִקַּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב.

יאּו ְויֹום טֹוב ָהָיה עֹוֶׂשה ְלאֹוֲהָביו ְּבֵצאתֹו ְבָׁשלֹום ִמן לֹו ִּבְגֵדי ַעְצמֹו ְוָלַבׁש. ּוְמַלִּוין אֹותֹו ַעד ֵּביתֹו, ֵהִבֽ
ֶדׁש. ַהֹּקֽ
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Zachariah
Typewriter
Switch: Artscroll page 586, Masores Harav page 638

Zachariah
Typewriter
Switch to Selichos then return to Machzor, Artscroll page 592, Mesores HaRav page 646



NNEILAHEILAH    
Artscroll page 746
Mesores HaRav page 818

ינּו ְּתְתָּגְלֵּגִל, יָך ָעֵלֽ ִמַּדת ַרֲחֶמֽ
נּו ַאִּפיל, ְוְלְפֶנָך ְּתִחָּנֵתֽ

ּוְבַעד ַעֶּמְך ַרֲחִמים ֶאְׁשָאל,
ִּכי ָכל ֵלָבב ַּדָּוי ְוָכל רֹאׁש ָלֳחִלי.

SSHIRHIR S SHELHEL Y YOMOM     

פרק לב
ין ן ְוֵא֖ kב ְיהָֹו֣ה ֣לֹו ָעֹו mא ַיְחֹׁש ֹֽ ם ל ֵרי־ָאָד֗ ְׁשֽ ה: ב ַאֽ ַׁשע ְּכ֣סּוי ֲחָטָאֽ ֗ ׂשּוי־ֶּפ֝ י ְנֽ יל ַאְׁשֵר֥ ְׂשִּכ֥ ד ַמ֫ א ְלָדִו֗
ד ַלְיָלה ׀ ִּתְכַּב֤ ם ָו֨ י ׀ ֘יֹוָמ֣ י ָּכל־ַהּֽיֹום: ד ִּכ֤ ֲאָגִת֗ ַׁשֽ י ְּב֝ k֖י ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּב֣לּו ֲעָצָמ ְּברּו֣חֹו ְרִמָּיֽה: ג ִּכ֣
ְרִּתי ָאַמ֗ יִתי  א־ִכִּס֗ ֹֽ ל י  ֹוִנ֤ ֲע֘ ַוֽ ֽיֲעָ֡ך  י אֹוִד֢ ַחָּטאִת֨ ָלה: ה  ֶסֽ ִיץ  ַק֣ ֵני  ְּבַחְרֹב֖ י  kְלַׁשִּד ְך  ֶנְהַּפ֥ ָך  ֶד֥ ָי֫ י  ָעַל֗
׀ יד  ל ָּכל־ָחִס֨ mִיְתַּפֵּל את  ֹ֡ ָלה: ו ַעל־ז ֶסֽ י  ֲעֹ֖ון ַחָּטאִת֣ אָת  ָׂש֤ ָנ֘ ה  ְוַאָּת֨ ה  kָׁשַעי ַליהָֹו yְפ י  ֲעֵל֣ ה  אֹוֶד֤
ִני ָרֵּנ֥י ְּצֵר֥ ר ִּת֫ ֶתר ִל֘י ִמַּצ֢ ה ׀ ֵס֥ יעּו: ז ַאָּת֤ א ַיִּגֽ ֹ֣ יו ל ָל֗ ים ֵא֝ kִים ַרִּב ֵׁשֶטף ַמ֥ yק ְל א ַר֗ ֹ֥ צ ת ְמ֫ ֵאֶליָ֘ך ְלֵע֢
ְה֨יּו ׀ י: ט ַאל־ִּתֽ יָך ֵעיִנֽ ה ָעֶל֣ ֽיֲעָצ֖ ְך ִאֽ kֶרְך־֥זּו ֵתֵל ֽאֹוְרָ֗ך ְּבֶדֽ יְלָך ׀ ְוֽ ָלה: ח ַאְׂשִּכֽ ִני ֶסֽ ט ְּת֖סֹוְבֵב֣ kַפֵּל
ע ָׁש֥ ים ָלָר֫ ים ַמְכאֹוִב֗ יָך: י ַרִּב֥ ב ֵאֶלֽ ל ְקֹר֣ ֗ ֹום ַּב֝ kֶרֶסן ֶעְד֣יֹו ִלְבל yֶתג ָו ין ְּבֶמ֣ ִב֥ ין ָה֫ ְּכ֥סּוס ְּכֶפֶר֘ד ֵא֢

ב: ינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלֽ ַהְרִנ֗ ים ְו֝ kִגילּו ַצִּדיִק yיהָֹו֣ה ְו ּנּו: יא ִׂשְמ֚חּו ַבֽ ֶסד ְיסֹוְבֶבֽ ֗ ַח ַּביהָֹוkה ֶח֝ ְוַהּבֹוֵט֥


