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דבר המהדיר

ויאדיר  תורה  יגדיל  המהדיר  דבר 

מסיר  שפר,  אמרי  הנותן  הספר,  זה  בצאת  המדקדקים,  ויגילו  המתפללים  ישמחו 
נוסחי  ומהודרת,עם  מיוחדת  משופרת,  במהדורא  וערפל,  לוט  האופל, 

דבור  דבר  קאי,  כדקאי  הכל  דיהודאי,  חכימאי  קדמאי,  מדרי  גאוני,  דהני  דווקני, 

הגאון  הרב,  מורנו  של  והלכותיו,  נוסחאותיו  ובניניו,  מנהגותיו  אפניו,  על 

בכל  שמורה  המלאכה,  אל  בגשתי  ועודדני  שקרבני  נר"ו  הגדול ר' יצחק רצאבי 

בזה  הספר  ע"ז  וכשיגעתי  בארוכה,  ואם  בקצרה  אם  צעד  בכל  והדריכני  וערוכה, 

ראשי  להכניס  באתי  ולא  הבנין.  זה  זולתי  ספר  בשום  הסדר  זה  מצאתי  לא  הענין, 

בין הרים מוצקים, אך באתי להעלות עלי גליון דברי אר"י שהמה נקיים ומזוקקים, 

וידוע רוב בקיאותו בכתבי היד לפני מאות בשנים, וגודל אדיקותו במנהגי התימנים, 

עם  זקנים  העדרים,  ישתו  שממנו  השתי"ה  אבן  ע"פ  היסודות   תמכתי  ע"כ  אשר 

דורים. לדורי  נערים, 

כאן: שנעשו  המבורכים  השינויים 
בשוא  וכן  מלעיל.  או  מלרע  הן  אם  בהן,  לטעות  שניתן  בתיבות  למטה  הערנו  א( 

ינוח. למען  נח,  ושוא  נע 

ב( הקטעים שנצרכים בהכרח, ואין לדלגם כלל אף לא בשעת כורח, סימננו אותם 
במושבותם. למקומותם  בצידם, 

ואימתי  זוקפים  אימתי  עומדים,  ואימתי  יושבים  אימתי  הנהגות  פרטי  הערנו  ג( 
הקטעים. בתוך  שוהים,  והיכן  תוקעים  אימתי  שוחים, 
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דיני ומנהגי האשמורות

ר"ח(א.  כולל  )לא  הכיפורים  יום  עד  אלול  מר"ח  הם  הסליחות  ימי 

ה' ב.  לפני  רצון  עת  הוא  שאז  ואילך  הלילה  מחצות  הוא  הסליחות  זמן 
באשמורת  לקום  מנהגינו  וכן  הבוקר  אשמורת  הוא  והמובחר  יתברך 
סי'  )שע"ה  "אשמורות"  בשם  אותם  קוראים  ולכן  הלילה  של  האחרונה 
מידות  וי"ג  סליחות  לומר  אסור  הלילה  של  הראשון  בחצי  אך  ס"ב(  ק"ט 

הסליחות  שקודם  התהלים  מזמורי  לומר  שלא  לכתחילה  להזהר  ויש 
לאחר  שעות  עשרה  שתים  הוא  הלילה  חצות  )זמן  הלילה  חצות  לפני 

היום( חצות 

ואחר ג.  ענט"י  ולברך  תחלה  ידיהם  ליטול  צריכין  באשמורת  הקמים 
האשמורות טוב ליטול הידים שנית בלא ברכה כיון שהנטילה הראשונה 
השחר  ברכות  יתר  גם  תחלה  לומר  ונוהגים  עלוה"ש.  קודם  היתה 

)שם( האשמורות  גמר  אחר  רק  לאומרם  נוהגים  ויש  התורה  וברכות 

מנחה.ד.  או  שחרית  תפילת  קודם  סליחות  לומר  אפשר 

משום ה.  עליה  יברך  ולא  שמתחיל  קודם  המצוייצת  בטליתו  יתעטף  הש"ץ 
מתעטפים  הציבור  כל  שגם  ומנהגינו  הוא  ציצית  זמן  לאו  לילה  דקי"ל 
הממונה  מברך  ציצית  זמן  שהגיע  כשרואים  התפילה  התחלת  וקודם 

ס"ג( )שם  חובתם  ידי  כולם  את  להוציא  רם  בקול 

מתחיל ו.  והשני  ציבור  שלוחי  לשלושה  האשמורות  לחלק  נוהגים 
אפס  מ"אם  מתחיל  והשלישי  וכו'  קולנו"  שמע  שבשמים  מ"אלהינו 

)שם( הקן"  רובע 

)שם(ז.  בכי  ובקול  בתחינה  האשמורות  לומר  צריך 
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מזמינים ח.  אלא  יום  אותו  כל  מתפלל  אשמורות  שהמתפלל  נהגו  לא 
אחרים.

עומד ט.  הש"ץ  ורק  יושבים  הציבור  האשמורות  אמירת  זמן  כל  במשך 
יכול  אין  ואם  להשען,  )ואין  קומה  בכפיפת  שעומדים  מבוידוי  חוץ 
סיום  עד  עומדים  ונשארים  זוקפים  ואח"כ  ט"ז((  הע'  )שם  בזקיפה  יעמוד 
באמירת  גם  לעמוד  שנוהגים  מהשאמי  ויש  שחקים".  "בטרם  פיסקת 

)שם( מידות  וי"ג  וכו'  יושב"  מלך  "אל 

התוקעים י.  )יש  האשמורות  סיום  לאחר  יום  בכל  בשופר  לתקוע  נוהגים 
קודם  נוהגים  ויש  כן  אחרי  נוהגים  ויש  שמך"  למען  "עשה  קודם 
גם  שתוקעים  מהשאמי  ויש  אחד.  תשר"ת  ותוקעים  ותעתרו"(  "תענו 
להפסיק  כדי  בו  תוקעים  שאין  מער"ה  חוץ  מידות  י"ג  אמירת  בשעת 
תוקעים  אין  ליוה"כ  ר"ה  בין  וכן  מצוה  לתקיעות  רשות  תקיעות  בין 

ס"ד( )שם 

אחר יא.  התוקע  זאת  יעשה  מידות  בי"ג  שתוקעים  מהשאמי  חלק  למנהג 
יותר  חשובות  מידות  הי"ג  כי  מידות  הי"ג  אמירת  את  בזריזות  שיסיים 
מיד  לתקוע  גם  )ואפשר  בעלמא.  מנהג  שהן  הסליחות,  של  מהתקיעות 
בטרם  מידות  הי"ג  אח"כ  יאמר  והוא  וכו'  רחום"  אל  ה'  "ה'  באמירת 

הציבור( עם  כקורא  והוי  יסיימו 

אחרי יב.  לומר  רבה  הושענא  עד  אלול  מר"ח  שנוהגים  מהשאמי  קצת  יש 
)שם( וישעי".  אורי  ה'  "לדוד  המזמור  את  ומנחה  שחרית 

א"ת יג.  בחילוף  אלא  שני השמות  לומר  רשאי  אינו  האומר אשמורות  יחיד 
י"ג מידות  וגו' אבל במקום שנזכרו  רחום"  ְמצָֹפץ אל  "ְמצָֹפץ  כזה:  ב"ש 
ס"ה( )שם  מדלגים.  אין  וכד'  מדות"  עשרה  שלש  ברית  לנו  "זכור  כגון 

דבשמיא... יד.  מרן  לן...  אדכר  "רחמנא  כגון  ארמי  בלשון  שהן  הבקשות 
וכ"ז  עשרה  שאין  אעפ"י  אותם  שאומרים  מנהגינו  וכו'  ומסי"  מחי 

)שם( ממש.  יחיד  אפילו 

יש סוברים שכשאין עשרה בתחילת האשמורות צריך לומר את הקדיש טו. 
)שם( כן.  אינו  ומנהגינו  כשיבואו 

י"ב טז.  את  הפחות  לכל  ויאמרו  יקצרו  האשמורות  כל  לומר  פנאי  אין  אם 
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של  סדרן  כפי  המחויבות  הן  ואלו  ביתא.  באלפא  המסודרים  הסליחות 
קדיש,  ביתך",  יושבי  "אשרי  בתחילה  האריז"ל.  רבינו  וע"פ  ראשונים 
רצון", א( "רחמנא"  "בעת  "ויעבור",  מלך",  "אל  הצדקה",  ה'  "לך 
סדר  על  )שהוא  אמונה". ג( "תמהנו"  "ויעבור". ב( "אנשי  וכו' 
תשר"ק(. ד( "אל תעש עמנו כלה". ה( "אשמנו בגדנו". ו( "אשמנו 
ובפועל  באומר  "אשמנו  את  )אך  עמלינו"  עשקו  "לעינינו  וכו'  עם"  מכל 
אבינו". ט( "אדון  שבשמים". ח( "עננו  לדלג(. ז( "אלהינו  אפשר 
אליך  "לדוד  פנים  אמיתך". יא( נפילת  למען  הסליחות". י( "עשה 

ס"ו( )שם  עיני".  נשאתי  ה'  אשא". יב( "אליך  נפשי  ה' 

מיד.יז.  שחרית  שמתפללים  אע"פ  הסליחות  אחר  קדיש  אומרים 

"אליך יח.  במרנות  וכן  רעיוני",  "יעירוני  בפיוט  ענניו"  דמעי  "ובקעו  באמרו 
לבכות  יכול  אינו  אם  בנאדך"  שימה  דמעתי  את  "וגם  עיני"  נשאתי  ה' 
כדי  ישראל  כלל  של  לדמעות  יכוין  או  בכי,  קול  יעשה  הפחות  לכל 

חיים. בעץ  ועי'  ח"ו  שקרן  יראה  שלא 

עקבי יט.  להגביה  ולא  "ויעבור"  באמירת  לשחות  אצלינו  נוהגים  אין 
להגביה  נוהגים  אך  וכו',  וחנון"  רחום  אל  ה'  "ה'  באמירת  הרגלים 
ֶמֶלְך,  "ה'  באמירת  וכן  האלדי"ם"  הוא  "ה'  באמירת  הרגליים  עקבי 

ָוֶעד". ְלעֹוָלם  ִיְמלֹך  ה'  ָמָלְך,  ה' 

צריך כ.  רק  ביום,  פעמים  כמה  ותחנונים  סליחות  לומר  מותר  הדין  מעיקר 
מלב  אותו  ושיאמר  לוידוי  וידוי  בין  שעה  חצי  לפחות  שיעבור  לדקדק 

ומנפש.

הכל.כא.  אחריו  ועונים  רמקול  ע"י  סליחות  לומר  ניתן 

אבל כב.  שחרית  בתפילת  אפים  ונפילת  וידוי  אומרים  אין  ר"ה  בערב 
דוקא  היינו  ומ"מ  כרגיל,  אפים  ונפילת  וידוי  אומרים  בסליחות 
לומר  אין  ביום  הנאמרות  בסליחות  אך  בלילה  הנאמרות  בסליחות 

אפים. ונפילת  וידוי 

לבל כג.  לסליחות  באשמורת  קומו  מחמת  יישן  ולא  כהוגן  להתפלל  יזהר 
בהפסדו. שכרו  יצא 

שום כד.  יטעמו  שלא  להחמיר  נכון  לסליחות  השחר  עלות  קודם  הקמים 
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שעלה  ואחר  מאד.  בזה  שהחמיר  הזוה"ק  לדברי  לחוש  מאכל  דבר 
מים  שתית  אבל  מאכל,  דבר  כל  לטעום  הדין  מן  אסור  השחר  עמוד 

השחר. עמוד  לאחר  ובין  השחר  עמוד  קודם  בין  מותרת  ותה  קפה 

במעשיו כה.  לפשפש  והסליחות  הוידוי  אמירת  בעת  לבו  אל  יתן  החי 
בהתקרבו  טובים  ומעשים  מצוות  ולהוסיף  שלמה  בתשובה  ולחזור 

אדם. כל  של  ועוונותיו  זכויותיו  שוקלים  שאז  הדין  ליום 

לאמירת כו.  הכנסת  לבית  ללכת  מביתו  לצאת  לו  אסור  שבעה  תוך  ָאֵבל 
בסליחות  להרבות  מנהגינו  שאין  לפי  ר"ה  בערב  ואפילו  האשמורות 
הכנסת  בבית  האשמורות  אומרים  הציבור  אלא  הימים,  משאר  יותר  אז 

ס"ז( )שם  לתפילה.  האבל  לבית  באים  ואח"כ 
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סדר האשמורות

פנאי. יש  אם  הסליחות  קודם  לומר  שנהגו  המזמורים  הם  אלו 

ָאָדם  ֵרי1  ְׁשֽ ב ַאֽ ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ֶּפַׁשע  ְנֽׂשּוי  ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל.  א ְלָדִוד 

ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי  ג ִּכי  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעֹון,  לֹו  ְיהָוה  ַיְחׁשֹב  ֹלא 
ָיֶדָך,  ָעַלי  ִּתְכַּבד  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ד ִּכי  ַהּיֹום:  ָּכל  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי, 
ֹלא  ַוֲעֹוִני  אֹוִדיֲעָך  ה ַחָּטאִתי  ֶסָלה:  ַקִיץ  ְּבַחְרֽבֵֹני  ְלַׁשִּדי,  ֶנְהַּפְך 
ֲעֹון  ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה.  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי  אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  ִכִּסיִתי, 
ְמצֹוא.  ְלֵעת  ֵאֶליָך  ָחִסיד  ָּכל  ִיְתַּפֵּלל  ֹזאת  ו ַעל  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי 
ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ז ַאָּתה  ַיִּגיעּו:  ֹלא  ֵאָליו  ַרִּבים,  ַמִים  ְלֵׁשֶטף  ַרק 
זּו  ְּבֶדֶרְך  ְואֹוְרָך  ח ַאְׂשִּכיְלָך  ֶסָלה:  ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני, 
ָהִבין,  ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ִּתְהיּו  ט ַאל  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך, 
ַמְכאֹוִבים  י ַרִּבים  ֵאֶליָך:  ְקרֹב  ַּבל  ִלְבלֹום,  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן  ְּבֶמֶתג 
ְוִגילּו  ַביהָוה2  יא ִׂשְמחּו  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה2,  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע, 

ֵלב: ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַהְרִנינּו  ַצִּדיִקים 

ָּבא  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּנִביא,  ָנָתן  ֵאָליו  בֹוא  ב ְּבֽ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  א ַלְמַנֵּצַח 

ְפָׁשָעי:  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך,  ֱאֹלִהים  ג ָחֵּנִני  ָׁשַבע:  ַּבת  ֶאל 
ֵאָדע,  ֲאִני  ְפָׁשַעי  ה ִּכי  ַטֲהֵרִני:  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעֹוִני,  ַּכְּבֵסִני  ֶרב  ד ֶהֽ

במבטא,  האל"ף  את  מוציאים  אין   - נע. 2( "ַּביהָוה"  שבשי"ן,  השו"א   - ֵרי"  1( "ַאְׁשֽ
ַּבדֹוָני. קורין  אלא 
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ָעִׂשיִתי,  ְּבֵעיֶניָך  ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך  ו ְלָך  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי 

ז ֵהן ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי, ּוְבֵחְטא  ְלַמַען ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרָך ִּתְזֶּכה ְבָׁשְפֶטָך: 

ח ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות, ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני:  ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי: 

י ַּתְׁשִמיֵעִני  ַאְלִּבין:  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני  ְוֶאְטָהר,  ְבֵאזֹוב  ט ְּתַחְּטֵאִני 

ֵמֲחָטָאי,  ָּפֶניָך  יא ַהְסֵּתר  ִּדִּכיָת:  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה  ְוִׂשְמָחה,  ָׂשׂשֹון 

ַחֵּדׁש  ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאֹלִהים,  ִלי  ְּבָרא  ָטהֹור  יב ֵלב  ְמֵחה:  ֲעֹונַֹתי  ְוָֽכל 

ִמֶּמִּני:  ִּתַּקח  ַאל  ָקְדְׁשָך  ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך,  ַּתְׁשִליֵכִני  יג ַאל  ְּבִקְרִּבי: 

טו ֲאַלְּמָדה  ִתְסְמֵכִני:  ְנִדיָבה  ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך,  ְׂשׂשֹון  ִּלי  יד ָהִׁשיָבה 

ֱאֹֽלִהים,  ִמָּדִמים  טז ַהִּציֵלִני  ָיׁשּובּו:  ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים  ְּדָרֶכיָך,  פְֹׁשִעים 

ּוִפי  ִּתְפָּתח.  ְׂשָפַתי  יז ֲאדָֹני  ִצְדָקֶתָך:  ְלׁשֹוִני  ְּתַרֵּנן  ְתׁשּוָעִתי,  ֱאֹלֵהי 

ִתְרֶצה:  ֹלא  עֹוָלה  ְוֶאֵּתָנה,  ֶזַבח  ַתְחּפֹץ  ֹלא  יח ִּכי  ְּתִהָּלֶתָך:  ַיִּגיד 

ֹלא  ֱאֹלִהים  ְוִנְדֶּכה,  ִנְׁשָּבר  ֵלב  ִנְׁשָּבָרה,  רּוַח  ֱאֹלִהים  יט ִזְֽבֵחי 

כא ָאז  ְירּוָׁשָלִם:  חֹומֹות  ִּתְבֶנה  ִצּיֹון,  ֶאת  ִבְרצֹוְנָך  יָבה  כ ֵהיִטֽ ִתְבֶזה: 

ָפִרים: ִמְזַּבֲחָך  ַעל  ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל,  עֹוָלה  ֶצֶדק  ִזְבֵחי  ַּתְחּפֹץ 

ְּבִצּיֹון,  ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ב ְלָך  ִׁשיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור,  א ַלְמַנֵּצַח 

ד ִּדְבֵרי  ָיבֹאּו:  ָּבָׂשר  ָּכל  ָעֶדיָך  ְּתִפָּלה,  ג ׁשֵֹמַע  ֶנֶדר:  ְיֻׁשַּלם  ּוְלָך 

ּוְתָקֵרב  ְבַחר1  ִּתֽ ה ַאְׁשֵרי  ְתַכְּפֵרם:  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו  ֶמִּני,  ָּגְברּו  ֲעֹונֹת 

ו נֹוָראֹות  ֵהיָכֶלָך:  ְקדֹׁש  ֵּביֶתָך,  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה  ֲחֵצֶריָך,  ִיְׁשּכֹן 

ְרחֹוִקים:  ְוָים  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ָּכל  ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו,  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו  ְּבֶצֶדק 

ְׁשאֹון ַיִּמים,  ְׁשאֹון  ח ַמְׁשִּביַח  ִּבְגבּוָרה:  ֶנְאָזר  ְּבכֹחֹו,  ָהִרים  ז ֵמִכין 

נע. שבבי"ת,  השו"א   - ְבַחר"  1( "ִּתֽ



גסדר האשמורות

מֹוָצֵאי  ֵמאֹותֶֹתיָך,  ְקָצֹות  ֹיְׁשֵבי  ט ַוִּייְראּו1  ְלֻאִּמים:  ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם 
ַּתְעְׁשֶרָּנה,  ַרַּבת  ַוְּתׁשְֹקֶקָה,  ָהָאֶרץ  י ָּפַקְדָּת  ַּתְרִנין:  ָוֶעֶרב  בֶֹקר 
יא ְּתָלֶמיָה  ְּתִכיֶנָה:  ֵכן  ִּכי  ְּדָגָנם  ָּתִכין  ָמִים,  ָמֵלא  ֱאֹלִהים  ֶּפֶלג 
יב ִעַּטְרָּת  ְּתָבֵרְך:  ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה,  ַנֵחת  ַרֵּוה 
ִמְדָּבר,  ְנאֹות  יג ִיְרֲעפּו  ָּדֶׁשן:  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך  טֹוָבֶתָך,  ְׁשַנת 
ָבר,  ַיַעְטפּו  ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן,  ָכִרים  יד ָלְבׁשּו  ַּתְחּגְֹרָנה:  ְּגָבעֹות  ְוִגיל 

ָיִׁשירּו: ַאף  ִיְתרֹוֲעעּו 

ְׁשִבית  ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך,  ְיהָוה  ב ָרִציָת  ִמְזמֹור:  קַֹרח  ִלְבֵני  א ַלְמַנֵּצַח 

ָכל  ד ָאַסְפָּת  ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך,  ֲעֹון  ג ָנָׂשאָת  ַיֲעקֹב: 
ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו,  ֱאֹלֵהי  ה ׁשּוֵבנּו  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון  ֱהִׁשיבֹוָת  ֶעְבָרֶתָך, 
ָודֹר:  ְלדֹר  ַאְּפָך  ִּתְמׁשְֹך  ָּבנּו,  ֶּתֱאַנף  ו ַהְלעֹוָלם2  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך 
ְיהָוה  ח ַהְרֵאנּו  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו,  ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ז ַהֹֽלא 

ִּכי  ְיהָוה,  ָהֵאל  ְיַדֵּבר  ַמה  ט ֶאְׁשְמָעה  נּו:  ָלֽ ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך, 
י ַאְך  ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו,  ְוֶאל  ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום,  ְיַדֵּבר 
ִנְפָּגׁשּו,  ֶוֱאֶמת  יא ֶחֶסד  ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשּכֹן  ִיְׁשעֹו,  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב 
ִנְׁשָקף:  ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח,  ֵמֶאֶרץ  יב ֱאֶמת  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום  ֶצֶדק 
ְיַהֵּלְך,  ְלָפָניו  יד ֶצֶדק  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב,  ִיֵּתן  ְיהָוה  יג ַּגם 

ְּפָעָמיו: ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם 

ִׁשְמָעה  ב ְיהָוה  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשּפְֹך  ְיהָוה  ְוִלְפֵני  ַיֲעטֹף,  ִכי  ְלָעִני  א ְּתִפָּלה 

ַצר  ְּביֹום  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ג ַאל  ָתבֹוא:  ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי, 
ָיָמי,  ְבָעָׁשן  ָכלּו  ד ִּכי  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך,  ֵאַלי  ַהֵּטה  ִלי, 

נח. שבלמ"ד,  השו"א   - נע. 2( "ַהְלעֹוָלם"  שברי"ש,  השו"א   - 1( "ַוִּייְראּו" 



סדר האשמורות ד

ָׁשַכְחִּתי  ִּכי  ִלִּבי,  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  ה הּוָּכה  ִנָחרּו:  ְּכמֹוֵקד  ְוַעְצמֹוַתי 

ז ָּדִמיִתי  ִלְבָׂשִרי:  ַעְצִמי  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי,  ו ִמּקֹול  ַלְחִמי:  ֵמֲאכֹל 

ְּכִצּפֹור  ָוֶאְהֶיה,  ח ָׁשַקְדִּתי  ֳחָרבֹות:  ְּככֹוס  ָהִייִתי  ִמְדָּבר,  ִלְקַאת 

ִנְׁשָּבעּו:  ִּבי  ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי,  ֵחְרפּוִני  ַהּיֹום  ט ָּכל  ָּגג:  ַעל  ּבֹוֵדד 

ַזַעְמָך  יא ִמְּפֵני  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי  ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי,  ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר  י ִּכי 

ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי,  ְּכֵצל  יב ָיַמי  ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך, 

יד ַאָּתה  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך  ֵּתֵׁשב,  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  יג ְוַאָּתה  ִאיָבׁש: 

ָרצּו  טו ִּכי  מֹוֵעד:  ָבא  ִּכי  ְלֶחְנָנּה1  ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון,  ְּתַרֵחם  ָתקּום 

ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  טז ְוִייְראּו2  ְיחֵֹננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶֽאת  ֲאָבֶניָה,  ֶאת  ֲעָבֶדיָך 

ִנְרָאה  ִצּיֹון,  ְיהָוה  ָבָנה  יז ִּכי  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַמְלֵכי  ְוָֽכל  ְיהָוה, 

ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְוֹלא  ָהַעְרָער,  ְּתִפַּלת  ֶאל  יח ָּפָנה  ִּבְכבֹודֹו: 

ִהְׁשִקיף  כ ִּכי  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון,  ְלדֹור  ֹזאת  יט ִּתָּכֶתב 

ֶאְנַקת  כא ִלְׁשמַֹע  ִהִּביט:  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו,  ִמְּמרֹום 

ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה,  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  כב ְלַסֵּפר  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר, 

ְיהָוה:  ֶאת  ַלֲעבֹד  ּוַמְמָלכֹות  ַיְחָּדו,  ַעִּמים  כג ְּבִהָּקֵבץ  ִּבירּוָׁשָלִם: 

ַּבֲחִצי  ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי,  כה אַֹמר,  ָיָמי:  ִקַּצר  ּכִֹחי,  ַבֶּדֶרְך  כד ִעָּנה 

ָיֶדיָך  ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת,  ָהָאֶרץ  כו ְלָפִנים  ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים  ְּבדֹור  ָיָמי, 

ַּכְּלבּוׁש  ִיְבלּו,  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד,  ְוַאָּתה  ֹיאֵבדּו  כז ֵהָּמה  ָׁשָמִים: 

כט ְּבֵני  ִיָּתּמּו:  ֹלא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא,  כח ְוַאָּתה  ְוַֽיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם 

ִיּכֹון: ְלָפֶניָך  ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו,  ֲעָבֶדיָך 

נע. שברי"ש,  השו"א   - נח. 2( "ְוִייְראּו"  שבנו"ן,  השו"א   - 1( "ְלֶחְנָנּה" 



הסדר האשמורות

ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי,  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק,  ׀  ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד,  א ְּתִפָּלה 

ֵעיֶניָך  ֵיֵצא,  ִמְׁשָּפִטי  ב ִמְּלָפֶניָך  ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבֹלא  ְתִפָּלִתי, 
ַבל  ְצַרְפַּתִני  ַּלְיָלה,  ָּפַקְדָּת  ִלִּבי  ג ָּבַחְנָּת  ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה 
ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך,  ִּבְדַבר  ָאָדם  ד ִלְפֻעּלֹות  ִּפי:  ַיֲעָבר  ַּבל  ַזּמִֹתי1  ִּתְמָצא, 
ָנמֹוּטּו  ַּבל  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך,  ֲאֻׁשַרי  ה ָּתמְֹך  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות2  ָׁשַמְרִּתי 
ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ָאְזְנָך  ַהט  ֵאל,  ַתֲעֵנִני  ִכי  ְקָראִתיָך  ו ֲאִני  ְפָעָמי: 
ח ָׁשְמֵרִני  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים,  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ז ַהְפֵלה 

ַׁשּדּוִני,  זּו  ְרָׁשִעים  ט ִמְּפֵני  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָעִין,  ַּבת  ְּכִאיׁשֹון 
ְבֵגאּות:  ִּדְּברּו  ִּפימֹו  ָּסְגרּו,  י ֶחְלָּבמֹו  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש  אְֹיַבי 
יב ִּדְמֹינֹו  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו,  ַעָּתה  יא ַאֻּׁשֵרינּו 

ְיהָוה,  יג קּוָמה  ְּבִמְסָּתִרים:  ֹיֵׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף,  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה 
ְמִתים  יד ִמֽ ַחְרֶּבָך:  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו,  ָפָניו  ַקְּדָמה 
ִבְטָנם,  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים,  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד,  ְמִתים  ִמֽ ְיהָוה,  ָיְדָך 
ָפֶניָך,  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  טו ֲאִני  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו  ָבִנים,  ִיְׂשְּבעּו 

ְּתמּוָנֶתָך: ְבָהִקיץ  ֶאְׂשְּבָעה 

ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא,  ִמִּמי  ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ְיהָוה  ׀  א ְלָדִוד 

ִלי,  ְואְֹיַבי  ָצַרי  ְּבָׂשִרי,  ֶאת  ֶלֱאכֹל  ְמֵרִעים  ָעַלי  ב ִּבְקרֹב  ֶאְפָחד: 
ִאם  ִלִּבי,  ִייָרא  ֹלא  ַמֲחֶנה  ָעַלי  ַּתֲחֶנה  ג ִאם  ְוָנָפלּו:  ָכְׁשלּו  ֵהָּמה 
ֵמֵאת  ָׁשַאְלִּתי  ד ַאַחת  בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבֹזאת  ִמְלָחָמה,  ָעַלי  ָּתקּום 
ַלֲחזֹות  ַחַּיי,  ְיֵמי  ָּכל  ְיהָוה  ְּבֵבית  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש,  אֹוָתּה  ְיהָוה 
ָרָעה,  ְּביֹום  ְּבֻסּכֹה  ִיְצְּפֵנִני  ה ִּכי  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה,  ְּבנַֹעם 

נח. שברי"ש,  השו"א   - מלרע. 2( "ָאְרחֹות"  "ַזּמִֹתי"  1( מילת 



סדר האשמורות ו

ַעל  רֹאִׁשי  ָירּום  ו ְוַעָּתה  ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו,  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה,  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ִביבֹוַתי,  ְסֽ אְֹיַבי 
ִלִּבי  ָאַמר  ח ְלָך  ַוֲעֵנִני:  ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא,  קֹוִלי  ְיהָוה  ז ְׁשַמע  ַליהָוה: 
ִמֶּמִּני,  ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ט ַאל  ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה  ָּפֶניָך  ֶאת  ָפָני,  ַּבְּקׁשּו 
ַּתַעְזֵבִני  ְוַאל  ִּתְּטֵׁשִני  ַאל  ָהִייָת,  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך,  ְּבַאף  ַּתט  ַאל 
יא הֹוֵרִני  ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה1  ֲעָזבּוִני,  ְוִאִּמי  ָאִבי  י ִּכי  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי 
ִּתְּתֵנִני  יב ַאל  ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור,  ְּבאַֹרח  ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך,  ְיהָוה 
ֶהֱאַמְנִּתי  יג לּוֵלא,  ָחָמס:  ִויֵפַח  ׁשֶֶקר  ֵעֵֽדי  ִבי  ָקֽמּו  ִּכי  ָצָרי,  ּבְֶנֶפׁש 
ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  ְיהָוה,  ֶאל  יד ַקֵּוה  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְיהָוה,  טּוב  ְּבֽ ִלְראֹות 

ְיהָוה: ֶאל  ְוַקֵּוה  ִלֶּבָך, 

ַליהָוה  ב הֹודּו  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים2  ַּביהָוה,  ַצִּדיִקים  א ַרְּננּו 

ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש,  ִׁשיר  לֹו  ג ִׁשירּו  לֹו:  ַזְּמרּו  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור, 
ה אֵֹהב  ֶּבֱאמּוָנה:  ַמֲעֵׂשהּו  ְוָכל  ְיהָוה,  ְּדַבר  ָיָׁשר  ד ִּכי  ִּבְתרּוָעה: 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ו ִּבְדַבר  ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  ְיהָוה  ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט,  ְצָדָקה 
ְּבאֹוָצרֹות  נֵֹתן  ַהָּים,  ֵמי  ַּכֵּנד  ז ּכֵֹנס  ְצָבָאם:  ָּכל  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו, 
ֵתֵבל:  ֹיְׁשֵבי  ָּכל  ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ֵמְיהָוה  ח ִייְראּו3  ְּתהֹומֹות: 
ּגֹוִים,  ֲעַצת  ֵהִפיר  י ְיהָוה,  ַוַּיֲעמֹד:  ִצָּוה  הּוא  ַוֶּיִהי,  ָאַמר  הּוא  ט ִּכי 

ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד,  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  יא ֲעַצת  ַעִּמים:  ַמְחְׁשבֹות  ֵהִניא 
ָּבַחר  ָהָעם ׀  ֱאֹלָהיו,  ְיהָוה  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי  יב ַאְׁשֵרי  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ָהָאָדם:  ְּבֵני  ָּכל  ֶאת  ָרָאה  ְיהָוה,  ִהִּביט  יג ִמָּׁשַמִים  לֹו:  ְלַנֲחָלה 
ִלָּבם,  ַיַחד  טו ַהֹּיֵצר  ָהָאֶרץ:  ֹיְׁשֵבי  ָּכל  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח,  ִׁשְבּתֹו  יד ִמְּמכֹון 

. . . .

. . . .

 - ַודֹוָני. 2( "ַלְיָׁשִרים"  קורין  אלא  במבטא,  האל"ף  את  מוציאים  אין   - 1( "ַויהָוה" 
נע. שברי"ש,  השו"א   - נח. 3( "ִייְראּו"  שביו"ד,  השו"א 



זסדר האשמורות

ֹלא  ִּגּבֹור  ָחִיל,  ְּבָרב  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך  טז ֵאין  ַמֲעֵׂשיֶהם:  ָּכל  ֶאל  ַהֵּמִבין 
ְיַמֵּלט:  ֹלא  ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה,  ַהּסּוס  יז ֶׁשֶקר  ּכַֹח:  ְּבָרב  ִיָּנֵצל 
ִמָּמֶות  יט ְלַהִּציל  ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים1  ְיֵרָאיו,  ֶאל  ְיהָוה  ֵעין  יח ִהֵּנה 

ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה,  ִחְּכָתה  כ ַנְפֵׁשנּו  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם, 
ַחְסְּדָך  כב ְיִהי  ָבָטְחנּו:  ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו,  ִיְׂשַמח  בֹו  כא ִּכי  הּוא: 

ָלְך: ִיַחְלנּו  ַּכֲאֶׁשר  ָעֵלינּו,  ְיהָוה 

ויאמר הש"ץ  יעמוד 

ְוׁשּור  ָאָדם.  ַּדְרֵכי  ַהְרֵחק  ִהְתַלְהֵלֶהָך:  ַוְעזֹוב  ֵּתָרַדם.  ַאל  ָיֵׁשן 
ְנגֹוֶהך:  ּכֹוְכֵבי  ְּכרּוץ  ָקַדם.  צּור  ַלֲעבֹוד  ְורּוץ  ְגבֹוֶהָך:  ַּדְרֵכי 

ֱאֹלֶהיָך: ֶאל  ְקָרא  קּום  ִנְרָּדם.  ְּלָך  ַמה 
ֱאלֶֹהיָך: ֶאל  ְקָרא  קּום  ם.  ִנְרּדָ ָך  ּלְ ַמה  הציבור:  ועונים 

ָאֳהֵלי  ְוַהֵּבט  ֶאְצְּבעֹוָתיו:  ַמֲעֵׂשה  ְוֶאת  ָׁשָמיו.  ִלְראֹות  ָהֵקץ 
ִּפּתּוֵחי  חֹוָתָמיו.  ְוכֹוָכִבים  ִּבְזרֹועֹוָתיו:  ְּתלּוִים  ְמרֹוָמיו. 
ְזָמן  ֶּפן  ְישּועֹוָתיו:  ֶאת  ְוַיֵחל  ֵאיָמיו.  ִמְּפֵני  ּוְפַחד  ַטְּבעֹוָתיו: 

ְּבָגְבֶהָך: ְלָבְבָך  ְוָרם  ַיְגִּביֶהָך. 
ֱאלֶֹהיָך: ֶאל  ְקָרא  קּום  ם.  ִנְרּדָ ָך  ּלְ ַמה 

ִּבְלׁשֹוָנם  ֲאֶׁשר  ֵׁשמֹות:  ַאְנֵׁשי  ְּבִעְקֵבי  ַהֵּלילֹות.  ַּבֲחִצי  ְוֵצא 
ְּתִפּלֹות.  ֵלילֹוֵתיֶהם  ּוִמְרמֹות:  ּתֹוְך  ּתֹוָכם  ְוֵאין  ְּתִהּלֹות. 
ְמקֹומֹות:  ְּבִכְסאֹו  ְוָלֶהם  ְמִסּלֹות.  ְּבִלָּבם  ָלֵאל,  צֹומֹות:  ִוימֹוֵתיֶהם 

ֱאֹלֶהיָך: ְיהָוה  ֶאל  ַלֲעלֹות.  ֻסָּלם  ַּדְרָּכם 
ֱאלֶֹהיָך: ֶאל  ְקָרא  קּום  ם.  ִנְרּדָ ָך  ּלְ ַמה 

נע. שבמ"ם,  השו"א   - 1( "ַלְמַיֲחִלים" 



סדר האשמורות ח

ְלמּול  ְוִתְתַחֵּנן  ְּפָׁשִעים:  ַעל  ְוִתְתָחֵרט  ֵעיֶניָך.  ַּתִּזיל  ְּדָמעֹות 
ְּגאֹוֶנָך.  ֶאת  ְמאֹד  ְוַהְׁשֵּפל  ַּבְּמֵרִעים:  ִּתְתַחר  ְוַאל  קֹוֶנָך. 
מֹוִׁשיִעים:  ַיֲעלּו  ְלֵעת  ֵמהֹוֶנָך.  ֵאל  ַּכֵּבד  ָנִעים:  ִּכי  ַהּטֹוב  ְוַקח 

ֱאֹלֶהיָך: ִלְקַראת  ִהּכֹון  ֲהמֹוֶניָך.  קֹול  ְוִיְׂשאּו 
ֱאלֶֹהיָך: ֶאל  ְקָרא  קּום  ם.  ִנְרּדָ ָך  ּלְ ַמה 

ִמן  ָהָאָדם.  ּומֹוַתר  ֵמַאִין:  ַהָחְכָמה  ְיסֹוָדם.  ָעָפר  ֲאֶׁשר  ַּדִּלים 
ֹלא  ֵלב  ְראּות  ְּכבֹוָדם.  צּור  ְלרֹוֵאי  ַרק  ָאִין:  ַהְּבֵהָמה 
ָוָדם.  ָּבָׂשר  בֹו  ִּכי  ִמָּיִין:  ַהּטֹוִבים  סֹוָדם.  ַמְעְיֵני  ּוְמָצא  ַעִין:  ְראּות 

ֱאֹלֶהיָך: ֶאת  ִּתְמָצא 
ֱאלֶֹהיָך: ֶאל  ְקָרא  קּום  ם.  ִנְרּדָ ָך  ּלְ ַמה 

ְוַהְּמַחֶּיה.  ַהֵּמִמית  ָפַעל:  ֶחְפצֹו  ָּכל  ֲאֶׁשר  ֶאְהֶיה.  ֲאֶׁשר  ָהֶאְהֶיה1 
ַוְעזֹוב  ֶוְֽחֵיה.  ְלִמְׁשָּפטֹו  ֲעמֹוד  ַוָּיַעל:  ְׁשאֹול  מֹוִריד 
אּוָלם  ְלָמַעל:  ּוַמה  ְלַמָּטה  ַמה  ְוַאֵּיה.  ָמַתי  ֵלאמֹר  ּוַמַעל:  ֶמֶרד 

ֱאֹלֶהיָך: ְיהָוה  ִעם  ִּתְהֶיה.  ָּתִמים 
ֱאלֶֹהיָך: ֶאל  ְקָרא  קּום  ם.  ִנְרּדָ ָך  ּלְ ַמה 

RAS

ַתֲחנּוַני.  ִּדְבֵרי  ֱהגֹות  ּוִמְׁשָאלֹו:  ִלִּבי  ְוסֹוד  ַרְעיֹוַני.  ְיִעירּוִני 
ֲחצֹות  ְלֵעיַני.  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ְוֹלא  ּוַמֲהָללֹו:  ֵאל  ְּבִזְמַרת 

ְּבֵהיָכלֹו: ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה  ְּבנַֹעם  ַלֲחזֹות  ִּבְגָללֹו:  ַלִיל  )סֹוף( 
ֵהיָכלֹו: ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ְיהָוה.  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות  הציבור:  ועונים 

תמיהה. לשון  ישמע  שלא  בקמץ  לאמרו  והעיקר  "ַהֶאְהֶיה",  1( י"ג 



טסדר האשמורות

יֹוֵׁשב.  ָקדֹוׁש  ְוִהֵּנה  ֱהִקיַצִני:  ֲאֶׁשר  ֶזה  ִמי  ָוֲאַחֵּׁשב.  ֱהִקיצֹוִתי 
ְוִחְּזַקִני  ֶקֶׁשב.  ְּבָאְזַני  ְוָנַתן  ֱהִאיַצִני:  ְּתִהּלֹוַתי, 
ֲאֶׁשר  צּור  ְיָעָצִני:  ֲאֶׁשר  ֲאָבֵרְך  ָהֵׁשב.  ִבי  רּוִחי  עֹוד  ְוָכל  ְוִאְּמַצִני: 

ִמְפָעלֹו: ְוַהְּגִוָּיה  לֹו.  ַהְּנָׁשָמה 
ֵהיָכלֹו: ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ְיהָוה.  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות 

ּוָמְתקּו  ֲעָנָניו.  ְדָמַעי  ּוָבְקעּו  ֶאְתַעַּנג:  ּוַבְּתִחָּנה  ְלָפָניו.  ָוֶאְתַחֵּנן 
ַּכּדֹוַנג:  ָנֵמס  ְּבֵעת  ְּבֵעיָניו.  ִלִּבי  ְוָגַבּה  ּוַפַּנג:  ִמּצּוף 
ִיְנֶׁשה  ַמֲחָמלֹו.  ִיְזּכֹור  ְוִכי  ִיְתמֹוָגג:  ִמַּפְחּדֹו  ֲאדֹוָניו.  ִלְפֵני  ְּכֶעֶבד 

ֲעָמלֹו: ָּכל  ֶאת 
ֵהיָכלֹו: ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ְיהָוה  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות 

ֶעֶבד.  ִיְתַרֶּצה  ֲעֵדי  ִמּבֹוא:  ַׁשַחר  ְוַאֵחר  ְוִהָּכֵבד.  ַלִיל  ּדֹום 
ִנְגֵעי  ְוַיִּגיד  ְוָכֵבד.  ֵלב  ַּדם  ְוִיְׁשּפְֹך  ִרּבֹו:  ֱאֵלי  ְּבַתֲחנּוָניו 
ְמָׁשלֹו.  ְוִיָּׂשא  ְוָיִׁשיר  ִּבְמִסּבֹו:  ַהֶּמֶלְך  ִעם  ָהעֹוֵבד.  ְוִיְתַיֵחד  ְלָבבֹו: 

ּוִמְגָּדלֹו: ִּדְגלֹו  ְלֵׁשם 
ֵהיָכלֹו: ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ְיהָוה  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות 

ְּכֵבִדים.  ְוָיָדיו  עֹוֵמד  ְמָלִכים:  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ֲעָבִדים.  ֶעֶבד  ִהֵּנה 
ִנְמָׁשִכים:  ַחָּייו  ְּבעֹוד  ֶנְעָבִדים.  ְיָצָריו  ְלָך  ֶנֱהָלִכים:  ּוְדָמָעיו 
ַמֲעָללֹו.  ְלרֹוַע  ְסַלח  ּוְמָבְרִכים:  ִמְתַוִּדים  מֹוִדים.  ְלָך  ְקָרָביו  ְוָכל 

ִמְׁשָקלֹו: ַּכחֹול  ֲאֶׁשר 
ֵהיָכלֹו: ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ְיהָוה.  ֹנַעם  ּבְ ַלֲחזֹות 

RAS



סדר האשמורות י

ְּבַתֲחנּוִנים.  ּוְקָרא  קּום  ִנְרָּדם,  ְּלָך  ַמה  ָאָדם,  ֶּבן  ָאָדם  ֶּבן 
ּוְטַהר,  ְרַחץ  ָהֲאדֹוִנים.  ֵמֲאדֹון  ְסִליָחה,  ְּדרֹוׁש  ִׂשיָחה,  ְׁשפֹוְך 
ִלְפֵני  ְלֶעְזָרה,  רּוץ  ּוְמֵהָרה,  ּפֹוִנים.  ָיִמים  ְּבֶטֶרם  ְּתַאַחר,  ְוַאל 
ָאָּנא  סֹוִנים.  ֵמאֲּ ּוְפַחד  ְּבַרח  ֶרַׁשע,  ְוַגם  ּוִמֶּפַׁשע,  ְמעֹוִנים.  ׁשֹוֵכן 
נּו,  ְוָלֽ ַהְּצָדָקה.  ְיהָוה  ְלָך  ֶנֱאָמִנים.  ִיְׂשָרֵאל  יֹוְדֵעי,  ִׁשְמָך  ְׁשֵעה, 

ַהָּפִנים: ּבֶֹׁשת 
ִנים: ַהּפָ ת  ּבֹׁשֶ ְוָלנּו,  ָדָקה.  ַהּצְ ְיהָוה  ְלָך  הציבור:  ועונים 

ֵאל  ָיּה  ֲחָטִאים.  ַעל  ְלִהְתַוּדֹות  ִנְׁשַּבר,  ְּבֵלב  ְּכֶגֶבר,  ֲעמֹוד 
ֹלא  ְלעֹוָלם,  ִּכי  ֲחָטִאים.  ַעל  ְלַכֵּפר  רֹאׁש,  ְּבכֶֹבד  ְּדרֹוש, 
ֵהם  ְלָפָניו  ֵיָאַמר,  ֲאֶׁשר  ַמֲאַמר,  ְוָכל  ִנְפָלִאים.  ִמֶּמּנּו  ֶנְעָלם, 

ָּבִנים: ַעל  ָאב,  ְּכַרֵחם  ְיַרֵחם.  הּוא  ַהְמַרֵחם,  ִנְקָרִאים. 
ִנים: ַהּפָ ת  ּבֹׁשֶ ְוָלנּו,  ָדָקה.  ַהּצְ ְיהָוה  ְלָך 

RAS

ביחד הקהל  כל  ואומרים 

ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְֽׁשִחית  ְוֹֽלא  ָעֹון  ְיַכֵּפר  ַרחּום  ְוהּוא 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה,  ְיהָוה  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְוֹלא 
ַיֲעקֹב  ֱאֹלֵהי  נּו  ָלֽ ִמְׂשָּגב  ִעָּמנּו  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ָקְרֵאנּו:  ְביֹום 
יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  ָּבְך:  ּבֵֹטַח  ָאָדם  ְׁשֵרי1  ַאֽ ְצָבאֹות  ְיהָוה  ֶסָלה: 
ְׁשֵרי1  ַאֽ ּלֹו  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶּסָלה:  ְיַֽהְללּוָך2  עֹוד  ֵביֶתָך 

ֱאֹלָהיו: ֶׁשְיהָוה3  ָהָעם 



נח. 3( "ֶׁשְיהָוה" -  שבלמ"ד,  השו"א   - נע. 2( "ְיַֽהְללּוָך"  שבשי"ן,  השו"א   - ְׁשֵרי"  1( "ַאֽ
ֶׁשֲאדֹוָני. וקורין  במבטא  האל"ף  את  מוציאים 



יאסדר האשמורות

ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך.  ֱאֹלַהי  ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד.  ְּתִהָּלה 
ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך.  יֹום  ְּבָכל  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמאֹד.  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ֲהַדר  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך.  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  ֵחֶקר: 
נֹוְראֶֹתיָך1  ֶוֱעזּוז  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך.  ְּכבֹוד 
ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו.  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך  ֲאַסְּפֶרָּנה:  ּוְגדּוָּלְתָך  ֹיאֵמרּו. 
טֹוב  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה.  ְוַרחּום  ַחּנּון  ְיַרֵּננּו: 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  ַמֲעָׂשיו:  ָּכל  ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלּכֹל.  ְיהָוה 
ֹיאֵמרּו.  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך. 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו.  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע  ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך 
ְמַׁשְלְּתָך  ּוֶמֽ עָֹלִמים.  ָּכל  ַמְלכּות  ְלכּוְתָך  ַמֽ ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהּנְֹפִלים.  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך  ָודֹור:  ּדֹור  ְּבָכל 
ֶאת  ָלֶהם  ֽנֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו.  ֵאֶליָך  כֹל  יֵני  ֵעֽ ַהְּכפּוִפים: 
ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך.  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
בפסוק  לכוין  וצריך  יאהדונהי.  גימטריא  סא"ל  ב"ש,  בא"ת  חת"ך,  וס"ת  פא"י,  )ר"ת 

שוב.  ולאמרו  לחזור  ראוי  בו  כיון  לא  ואם  לכל  ומפרנס  זן  משגיח  שהשי"ת  מאד  זה 

ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק  התשע"ו(  וירא  בשער"י  שנתבאר  כמו  באשמורות  הדין  כן 

ְלכֹל  קְֹרָאיו.  ְלָכל  ְיהָוה  ָקרֹוב  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל  ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו. 
ַׁשְוָעָתם  ְוֶֽאת  ַיֲעֶׂשה.  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר 
ָּכל  ְוֵאת  אֲֹהָביו.  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע 
ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי.  ְיַֽדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת  ַיְׁשִמיד:  ָהְרָׁשִעים 

נע. שברי"ש,  השו"א   - 1( "נֹוְראֶֹתיָך" 



סדר האשמורות יב

ְוַעד  ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם 
ַהְללּוָיה: עֹוָלם 

קדיש חצי  הש"ץ  ואומר 

ִכְרעּוֵתיּה  ְבָרא  ִּדי  ְּבָעְלָמא  ָאֵמן  ַרָּבא:  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחיּה  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵניּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה  ְוִיְמלֹוְך 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְּדָכל  ּוְבַחֵּייהֹון  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  ַעֵּמיּה.  ְוִיְפרֹוק 
מ"יהא  עמהם  עונה  והוא  הציבור,  ועונים  ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ָקִריב  ּוִבְזָמן  ַּבֲעַגָלא 
ָעְלַמָּיא.  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  ַרָּבא  ְׁשֵמיּה  ְיֶהא  ָאֵמן.  רבא"  שמיה 

ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתרֹוַמם  ְוִיְתָּפַאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ָאֵמן  ִיְתָּבַרְך:  הש"ץ  ואומר 

ְלֵעיָלא  ָאֵמן  ְּבִריְך הּוא:  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַנֵּשא  ְוִיְתַהַּלל  ְוִיְתַהַּדר 
ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנָחָמָתא  ְוֻתְׁשְּבָחָתא  ִׁשיָרָתא  ִּבְרָכָתא  ִמָּכל  ְלֵעיָלא 

ָאֵמן ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא 

הצדקה" ה'  "לך  מתחיל  פנאי  אין  ואם  הש"ץ,  זה  רשות  ואומר 

ֵּביִתי.  ּוְבַעד  ַּבֲעִדי  ׁשֹוֵאל:  ַּכָּפָרה  ִלְהיֹות  ְׁשָנִתי.  ַוִּתַּדד  ַקְמִּתי 
ִיְׂשָרֵאל: ְקָהִלי1  ָּכל  ּוְבַעד 

ּוְבַעד  יִתי.  ּבֵ ּוְבַעד  ֲעִדי  ּבַ ׁשֹוֵאל:  ָרה  ּפָ ּכַ ִלְהיֹות  ָנִתי.  ׁשְ ד  ּדַ ַוּתִ י  ַקְמּתִ הציבור:  ועונים 

ָרֵאל: ִיׂשְ ְקָהִלי  ל  ּכָ

ָּתִמים  ִנְצִחי.  ַחי  ַחָּטאָתם:  מֹוִדים  צּוִרי.  ֵאֶליָך.  ְוִיְׂשָרֵאל  ְיהּוָדה 
ִעם  ֶאְצֶלָך.  ָּבִאים  ֵהם  ְוַעָּתה  ְּפֻעָּלָתם:  ַמְׁשִּגיַח  ָּפֳעֶלָך. 

ְוהֹוֵאל: ִהְתַרֵּצה  ֲעֹונֹוָתם.  ְלַכֵּפר  ָיּה  ֲאבֹוָתם:  ְזכּות 
ְקָהִלי  ל  ּכָ ּוְבַעד  יִתי.  ּבֵ ּוְבַעד  ֲעִדי  ּבַ ׁשֹוֵאל:  ָרה  ּפָ ּכַ ִלְהיֹות  ָנִתי.  ׁשְ ד  ּדַ ַוּתִ י  ַקְמּתִ

ָרֵאל: ִיׂשְ



"ְקַהל". 1( י"ג 



יגסדר האשמורות

ִּדיֶניָה  ָׁשַמְרנּו.  ְוֹלא  ָּפַׁשְענּו  ּוִמְצֹוֶתיָה:  ּתֹוָרה  ָעַבְרנּו.  ְוֵהם  ֲאִני  ֵהן 
ָּכל  ֵּכן  ַעל  ִמְשְמרֹוֶתיָה:  ְסָיג  ֵהַפְרנּו.  ֵמַצח  ּוְבַעּזּות  ְוֻחּקֹוֶתיָה: 

ְּכיֹוֵאל: ָׂשָמּה  ְּכִדין  ִקְללֹוֶתיָה. 
ל  ּכָ ּוְבַעד  יִתי.  ּבֵ ּוְבַעד  ֲעִדי  ּבַ ׁשֹוֵאל:  ָרה  ּפָ ּכַ ִלְהיֹות  ָנִתי.  ׁשְ ד  ּדַ ַוּתִ י  ַקְמּתִ

ָרֵאל: ִיׂשְ ְקָהִלי 

ְקִהָּלֵתנּו.  ַעם  ּוְלָכל  ִתְגמֹור:  ָעֵלינּו  טּוְבָך  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵאל  ְוַאָּתה 
ְּתבּוָאה  ְוֻחּקֹות  ְׁשָנֵתנּו.  ֶאת  ּוָבֵרְך  ֱאמֹור:  ּוְרפּוָאה  ַחִּיים 

ְלמֹוֵאל: ָאב  ִׁשיר  ָּכל  ַעל  ִמְזמֹור.  ְלָך  ְוָנִׁשיר  ְׁשמֹור:  נּו  ָלֽ
ל  ּכָ ּוְבַעד  יִתי.  ּבֵ ּוְבַעד  ֲעִדי  ּבַ ׁשֹוֵאל:  ָרה  ּפָ ּכַ ִלְהיֹות  ָנִתי.  ׁשְ ד  ּדַ ַוּתִ י  ַקְמּתִ

ָרֵאל: ִיׂשְ ְקָהִלי 

ָּכל  ִיְׁשֵענּו  צּור  ְרָפא  ִּבְתׁשּוָבה:  ְוַקְּבֵלנּו  ְּפָׁשֵעינּו.  ְוַכֵּפר  ַּדֵּבר 
ָיּה,  ִיְׁשֵענּו.  ְוָקֵרב  ָהִחיׁש  ֲעלּוָבה:  ֶנֶפׁש  ְוַׂשֵּמַח  ִנְגֵעינּו. 

ּגֹוֵאל: ְלִצּיֹון  ּוָבא  ְנבּוָאה.  ְוַקֵּיים  ְוׁשּוָבֽה1:  ְּבַנַחת 
ל  ּכָ ּוְבַעד  יִתי.  ּבֵ ּוְבַעד  ֲעִדי  ּבַ ׁשֹוֵאל:  ָרה  ּפָ ּכַ ִלְהיֹות  ָנִתי.  ׁשְ ד  ּדַ ַוּתִ י  ַקְמּתִ

ָרֵאל: ִיׂשְ ְקָהִלי 

ְּבטּוְבָך  ִריֵבנּו.  ֶאת  ב  ַהרָֹ רּוֵחנּו:  ֶאת  ְּבטּוְבָך  ְיַחֶּיה.  ָּדִוד  ֶבן  הּוא 
ֶאְהֶיה.  ֲאֶׁשר  ֶאְהֶיה  ִנָּדֵחנּו:  ָּכל  ִּבְמֵהָרה.  ְוַקֵּבץ  ַׂשְּמֵחנּו: 

ַוֲאִריֵאל: ִמְקָּדׁש  ּוְבֵנה  ְתַחֶּיה:  ַעְּמָך  ֵמֵתי 
ל  ּכָ ּוְבַעד  יִתי.  ּבֵ ּוְבַעד  ֲעִדי  ּבַ ׁשֹוֵאל:  ָרה  ּפָ ּכַ ִלְהיֹות  ָנִתי.  ׁשְ ד  ּדַ ַוּתִ י  ַקְמּתִ

ָרֵאל: ִיׂשְ ְקָהִלי 

RAS

מלרע. "ְוׁשּוָבֽה"  1( תיבת 



סדר האשמורות יד

ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי,  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק,  ְיהָוה ׀  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד,  ְּתִפָּלה 
ֵיֵצא,  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבֹלא,  ְתִפָּלִתי. 
ַבל־ ְצַרְפַּתִני  ַּלְיָלה,  ָּפַקְדָּת  ִלִּבי  ָּבַחְנָּת  ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה  ֵעיֶניָך 

ְׂשָפֶתיָך,  ִּבְדַבר  ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות  ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי:  ַזּמִֹתי1,  ִּתְמָצא. 
ָנמֹוּטּו  ַּבל  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך,  ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות2  ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני 
ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי,  ַהט־ָאְזְנָך  ֵאל.  ַתֲעֵנִני  ִכי  ְקָראִתיָך  ֲאִני  ְפָעָמי: 
ָׁשְמֵרִני  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים,  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
ַׁשּדּוִני,  זּו  ְרָׁשִעים  ִמְּפֵני  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָעִין,  ַּבת  ְּכִאיׁשֹון 
ְבֵגאּות:  ִּדְּברּו  ִּפימֹו,  ָּסְגרּו.  ֶחְלָּבמֹו  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש  אְֹיַבי 
ִּדְמֹינֹו  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו,  ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו 
ְיהָוה,  קּוָמה  ְּבִמְסָּתִרים:  ֹיֵׁשב  ְוִכְכִפיר,  ִלְטרֹף.  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה 
ְמִתים  ִמֽ ַחְרֶּבָך:  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי,  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו.  ָפָניו  ַקְּדָמה 
ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים,  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד,  ְמִתים  ִמֽ ְיהָוה,  ָיְדָך ׀ 
ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו  ָבִנים,  ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם. 

ְּתמּוָנֶתָך: ְבָהִקיץ  ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך, 

הש"ץ. יאמר  פנאי  יש  אם 

ָבִנים  ׁשּובּו  ְלַעְּמָך  ָּבִטיָת  ַהְּכרּוִבים.  יֹוֵׁשב  ַהְּצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ִוְחיּו  ִּדְרׁשּוִני  ֲעֵרִבים.  ִּבְדָבִרים  ֵאַלי  ָנא  ְּגׁשּו  ׁשֹוָבִבים: 
ִנְׁשָעִנים  ֲאַנְחנּו  ּוָבם  ִנָּצִבים.  ְלעֹוָלם  ְדָבֶריָך  ֲהלֹוא  ַרִּבים:  ָיִמים 
ַאָּתה  טֹוב  ָהַרִּבים:  ַּבֲחָסֶדיָך  ָחֵּננּו  טֹוִבים.  ְלַחִּיים  ָזְכֵרנּו  ְוִנְקָרִבים: 
ַתְחּפֹוץ  ֹלא  ִּכי  ָׁשִבים:  ְלַקַּבל  ְפׁשּוָטה  ְיִמיְנָך  ְוַלּטֹוִבים.  ָלָרִעים 

נח. שברי"ש,  השו"א   - מלרע. 2( "ָאְרחֹות"  "ַזּמִֹתי"  1( תיבת 



טוסדר האשמורות

ְמֻהָּלל  ֶמֶלְך  ּוַמֲעִריִבים:  ַמְׁשִּכיִמים  ֲאַנְחנּו  ָלֵכן  ַחָּיִבים.  ְּבִמיַתת 
ִּכי  נּו  ָלֽ ְסַלח  ִחּיּוִבים:  ּוִמָּכל  ֵמֵחְטא  ַנֵּקנּו  ְּכרּוִבים.  ְּבַמֲחנֹות 
ַּבל  ְתׁשּוָבה  ִּפְתֵחי  ַהֲחצּוִבים:  צּוִרים  ְלַמַען  ֲעֵננּו  ְמֻרִּבים.  ְפָׁשֵעינּו 
ֵאֶליָך  ָקְרֵבנּו1  ִנְקָרִבים:  ִיְהיּו  ְלָפֶניָך  ַצֲעקֹוֵתינּו  ְמֻׁשָּלִבים.  ְיהּו 
ְנָעִרים  ֵאֶליָך  ַׁשְבנּו  ּוְכָׂשִבים:  ָּפִרים  ְּכעֹולֹות  ְרֵצנּו  ְלָהִבים.  חֹוֵצב 

ָהַרִּבים: ַרֲחֶמיָך  ַעל  ְּבטּוִחים  ְּתמּוִכים  ְוָׂשִבים. 

ּוַמה  ִּנְתאֹוֵנן  ַמה  ַהָּפִנים:  ּבֶֹׁשת  נּו  ְוָלֽ ַהְּצָדָקה.  ֲאדָֹני  ְלָך 
ְדָרֵכינּו  ַנְחְּפָׂשה  ִּנְצַטָּדק:  ּוַמה  ְּנַדֵּבר  ַמה  ּנֹאַמר. 
ָׁשִבים:  ְלַקַּבל  ְיִמיְנָך ְפׁשּוָטה.  ִּכי  ֵאֶליָך:  ְוָנׁשּוָבה  ְוַֽנְחקֹוָרה. 
ְּבַרֲחֶמיָך  ְּבַרֲחֶמיָך:  ְּתַקֵּבל  ַׁשְוָעָתם  ֵלב.  ְבָכל  ֵאֶליָך  ָׁשִבים 
ְדָלֶתיָך:  ָּדַפְקנּו  ּוְכָרִׁשים  ְּכַדִּלים  ְלָפֶניָך.  ָּבֽאנּו  ָהַרִּבים 
ִמְּלָפֶניָך:  ֵריָקם  ְּתִׁשיֵבנּו  ַאל  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ָדַפְקנּו  ְּדָלֶתיָך 
ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה  ִּכי  ְּתִׁשיֵבנּו.  ַאל  ֵריָקם  ַמְלֵּכנּו,  ִמְּלָפֶניָך 
ׁשֹוֵמַע  ָיבֹאּו:  ָּבָׂשר  ָּכל  ָעֶדיָך  ְּתִפָּלה.  ׁשֹוֵמַע  ְּתִפָּלה: 
ָהרּוחֹות.  ֵאֶליָך  ָיבֹאּו  ָיבֹאּו:  ָהרּוחֹות  ָּכל  ֵאֶליָך  ְּתִחָּנה. 
ֲעָמָלְך:  ַעל  ֽחּוָסה  ָּפֳעָלְך.  ְוַהּגּוף  ָלְך  ַהְּנָׁשָמה  ַהְּנָׁשָמה:  ְוָכל 
ֽחּוָסה  ָלְך.  ּדֹוֶמה  ֵאין  ֲאֶׁשר  צּור  ָּפֳעָלְך.  ְוַהּגּוף  ָלְך  ַהְּנָׁשָמה 
ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה  ָּפֳעָלְך.  ְוַהּגּוף  ָלְך  ַהְּנָׁשָמה  ֲעָמָלְך:  ַעל 
ַּבֲעבּור  ְׁשָמְך:  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה  ְׁשָמְך.  ַעל  ָאָתאנּו  ְׁשָמְך: 
ָעֵלינּו.  ִנְקָרא  ִׁשְמָך  ְׁשָמְך:  ְוַרחּום  ַחּנּון  ֶמֶלְך  ֵאל  ִּכי  ְׁשָמְך. 



נע. שברי"ש,  השו"א   - 1( "ָקְרֵבנּו" 



סדר האשמורות טז

ְיהָוה  ַּתִּניֵחנּו  ַאל  ְבִקְרֵּבנּו.  ִנְקָרא  ִׁשְמָך  ֱאֹלֵהינּו:  ְיהָוה 
ַּבֲעֹונֹוֵתינּו:  ְוִנְכַלְמנּו  ְּבַמֲעֵׂשינּו.  ּבְֹׁשנּו  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלֵהינּו: 
ַרּבּו  ִּכי  רֹאׁש:  ְלָהִרים  ֵמַצח  ְוֹלא  ְלָהִׁשיב.  ֶּפה  נּו  ָלֽ ֵאין 
ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו.  ִעם  ָחָטאנּו  ָחָטאנּו:  ְלָך  ְמׁשּובֹוֵתינּו. 
ּוַמה  ְּנַדֵּבר  ַמה  ֱאֹלֵהינּו.  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ּנֹאַמר  ַמה  ִהְרָׁשְענּו: 
ְלָפֶניָך  ְּנַסֵּפר  ַמה  ָמרֹום.  יֹוֵׁשב  ְלָפֶניָך  ּנֹאַמר  ַמה  ִּנְצַטָּדק: 
יֹוֵדַע:  ַאָּתה  ְוַהִּנְגלֹות,  ַהִּנְסָּתרֹות  ֲהֹלא  ְׁשָחִקים:  ׁשֹוֵכן 
ַאָּתה  ָחי:  ָכל  ִסְתֵרי  ְוַתֲעלּומֹות  עֹוָלם.  ָרֵזי  יֹוֵדַע  ַאָּתה 
ָּדָבר  ָּכל  ֵאין  ָוֵלב:  ְכָליֹות  ְורֹוֶאה  ֶבֶטן.  ַחְדֵרי  ָּכל  חֹוֵפׂש 
נּו1.  ָבֽ ָענּו  ֲעֹוֵנינּו  ִאם  ֵעיֶניָך:  ִמֶּנֶגד  ִנְסָּתר  ְוֵאין  ִמֶּמָּך.  ֶנְעָלם 
ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה.  ִּתְׁשָמר  ֲעֹונֹות  ִאם  ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה 
ְמקֹור  ִעְּמָך  ִּכי  ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה.  ִעְּמָך  ִּכי  ַיֲעמֹד: 
ֲאַנְחנּו  ִצְדקֹוֵתינּו  ַעל  ֹלא  ִּכי  אֹור:  ִנְרֶאה  ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים. 
ֲאדָֹני ׀  ָהַרִּבים:  ַרֲחֶמיָך  ַעל  ִּכי  ְלָפֶניָך.  ַּתֲחנּוֵנינּו  ַמִּפיִלים 
ַאל  ַוֲעֵׂשה  יָבה4  ַהְקִׁשֽ ֲאדָֹני  ָחה3.  ְסָלֽ ֲאדָֹני ׀  ָעה2.  ְׁשָמֽ
ְוַעל  ִעיְרָך  ַעל  ִנְקָרא  ִׁשְמָך  ִּכי  ֱאֹלַהי.  ְלַמַעְנָך  ְּתַאַחר: 

ְּכֶקֶדם: ָיֵמינּו  ַחֵּדׁש  ְוָֽנׁשּוָבה.  ֵאֶליָך  ְיהָוה  ֲהִׁשיֵבנּו  ַעֶּמָך: 
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מלעיל. 4( תיבת  "ְסָלָֽחה"  מלעיל. 3( תיבת  ָעה"  "ְׁשָמֽ מלעיל. 2( תיבת  נּו"  "ָבֽ 1( תיבת 
מלעיל. יָבה"  "ַהְקִׁשֽ



יזסדר האשמורות

ְמֵרִעים.  ָעַלי  ִּבְקרֹוב  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב  ֶאְקָרא.  ְיהָוה  ֵאֶליָך 
ׁשּוָבֽה  רֹאִׁשי.  ַעל  ְוָעלּו  ָּגְברּו  ֵמְרָׁשִעים:  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֲעֹוָנם:  ַעל  ָעֹון  ָנה1  ְּתֽ ִּבְלׁשֹוָנם.  ֶׁשֶקר  ּדֹוְבֵרי  ַנְפִׁשי:  ַחְּלָצה  ְיהָוה 
ֹזאת  ַּגם  ְוַאף  ָמדֹון:  ְיָגֶרה  ֵחָמה  ִאיׁש  ָזדֹון.  ַּבֲעֵלי  ְפָצעּוִני  ִהּכּוִני 
ִּכי  ַוֲעָמִלי.  ָעְנִיי  ְזכֹור  ְלֶעְזָרה:  ִּלי  ָהִייָת  ֱאֹלִהים  ְבָצָרה.  ִּבְהיֹוִתי 
ְפזּוָרה  ֶׂשה  ֲאִריֵאל.  ּגֹוַלת  ַעל  ֲחמֹול  ִלי:  אֹור  ְיהָוה  ַּבחֶֹׁשְך  ֵאֵׁשב 
ִאְּלִמים:  ֱאִליִלים  עֹוְבֵדי  ָדִמים.  ַאְנֵׁשי  ְיַכּלּוִני2  ֶטֶרם  ִיְׂשָרֵאל: 
ַהּיֹום.  ָכל  הֹוַרְגנּו  ָעֶליָך  ִּכי  ֲאַצֶּפה:  ַּביהָוה  ַוֲאִני  ֶּפה.  ַעל  ָיד  ָיִׂשימּו 
בֹוִכָּיה:  ֲאִני  ֵאֶּלה  ַעל  ְוִׁשְבָיה.  ָּגלּות  ְּבעֹול  ָלִקינּו  ְוָאיֹום:  נֹוָרא  ֵאל 
ֶנְחַׁשְבנּו  ְוִיְׁשְמֵעאִלים:  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי  ֲעֵרִלים.  ְּבַיד  ִחָּנם  ְמַכְרָּתנּו 
נּו.  ָלֽ ָקְראּו  ָטֵמא  סּורּו  ְוִׂשְמָחה:  ָׂשׂשֹון  ַהְׁשִמיֵענּו  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן 
ִמֶּמּנּו  ִּתְרַחק  ַאל  ְלטֹוָבה.  אֹות  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ֻּכָּלנּו:  ַכָּטֵמא  ַוְּנִהי 
ָעֵלינּו  ַרֵחם  ְמעֹוִנים.  ׁשֹוֵכן  ְּתַכֶּסה  ְּפָׁשֵעינּו  ְקרֹוָבה:  ָצָרה  ִּכי 
ְלִמְׁשַמע  ֲהלֹוא  ִמְקָּדֵׁשנּו.  ֶאת  ּבֹוְססּו  ָצֵרינּו  ָּבִנים:  ַעל  ָאב  ְּכַרֵחם 
ֵיבֹׁשּו  ָנָקם.  ְוִתְנקֹום  ָקְדְׁשָך  ְלֵׁשם  ַקֵּנא  ַנְפֵׁשנּו:  ָּדֲאָבה  אֶֹזן 
ְוַהָּגבַֹּה  ַהְגֵּבַּה  ַהָּׁשָפָֽלה3  ַוֲעָרֶפל.  ָעָנן  רֹוֵכב  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים 
ְּתַׁשֵּלם  ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום  ַאָּתה  ַאִּפְריֹון.  ְּבִבְנַין  ַׂשְּמֵחנּו  ַהְׁשֵּפל: 

ִלֵּבנּו: ְוִיְׂשַמח  ֵעיֵנינּו  ִיְראּו  ַנְפֵׁשנּו.  אֹוְיֵבי  ְלָכל  ְּגמּול 
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ְמַקִּוים  ַּבַּיַער:  ַאְרֵיה  ֲהִיְׁשַאג  ּוְבַצַער.  ְּבדֹוַחק  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט 
ַּבֶּפֶרץ  ֲעמֹוד  ְוָהֶאְביֹוִנים:  ָהֲעִנִּיים  ּוָבִנים.  ָאבֹות  ְיׁשּוָעְתָך 

מדובר  כאן  כי  כבפנים  והעיקר  הציבור.  את  לכלול  "ְיַכּלּונּו",  געי. 2( י"ג  תי"ו   - "ְּתָנה"   )1

מלעיל. "ַהָּׁשָפָֽלה"  התשע"ט. 3( תיבת  תבוא  פ'  בשער"י  כמ"ש  יחיד  בלשון  עתה  לעת 



סדר האשמורות יח

ַׁשֲעֵרי  ַעד  יֹוָנְתָך  ְּבָרחֹוק:  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ה  ָלָמֽ ִלְׂשחֹוק.  ִנְהֶיה  ַּבל 
ִמָּצר.  ֶעְזָרת  נּו  ָּלֽ ָבה  ָהֽ הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים  יֹוֵׁשב  ִהִּגיָעה.  ָמֶות 
ִתיָׁשן:  ָלָּמה  עּוָרה  ָיָׁשן.  ְּבָגלּות  ָיֵמינּו  ַחֵּדׁש  ִּתְקָצר:  ְיהָוה  ֲהַיד 
ַהֶּנְחָּתם  ֵקץ  ֲאֵליֶהם:  ִיְקַרב  ֹלא  ְוָזר  ָלֶהם.  ֹלא  ְּבֶאֶרץ  ָּבֶניָך  ְזכֹור 
ַׁשְוָעֵתנּו  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה  ִצּיון  ַהר  ִיְׂשַמח  ְלַגְלמּוָדה.  ַּגֵּלה 

ַרֲחִמים: ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל  ְמרֹוִמים.  ִלְׁשֵמי  ַּתֲעֶלה 

עמהם והוא  הציבור  אומרים 

ַּבֲחִסידּות.  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ְיֵרָאיו.  ַחַּטאת  ֵמִסיר  ַעּמֹו,  ֲעֹון  מֹוֵחל 
ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ַלחֹוְטִאים  ְמִחיָלה  ַמְרֶּבה  ִראׁשֹון, 
ָלֶהם  ְכָרָעָתם  ְוֹלא  ְורּוַח,  ָּבָׂשר  ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה 
ַּבֲעבּור  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשלׁש  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  הֹוֵרָתנּו  ֵאל  ּגֹוֵמל. 
ִמּדֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשלׁש  ְּבִרית  נּו  ָלֽ ְזכֹור  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשלׁש 
ָּכתּוב  ְוֵכן  ִמֶּקֶדם.  ְלָפֶניָך  ָעָניו  ָבם  ֶׁשִחָּלה  ֶׁשְּלַרֲחִמים, 
ְבֵׁשם,  ַוִּיְקָרא  ָׁשם.  ִעּמֹו  ַוִּיְתַיֵּצב  ֶּבָעָנן  ְיהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּבתֹוָרֶתָך, 

ֶנֱאָמר. ְוָׁשם  ְיהָוה. 

עמהם:  והוא  הציבור  ועונים  ַוִּיְקָרא.  ָּפָניו  ַעל  ְיהָוה  ַוַּיֲעבֹר  הש"ץ:  ואומר 

ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיהָוה.  ְיהָוה ׀ 
ְוַנֵּקה: ְוַחָּטָאה.  ָוֶפַׁשע  ָעֹון  נֵֹׂשא  ָלֲאָלִפים  ֶחֶסד  נֵֹצר 

ּוְנַחְלָּתנּו: ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  הש"ץ:  ואומר 
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יטסדר האשמורות

ַנְפִׁשי  ִלי  ִּתָּנֶתן  ְוִרָּנִתי.  צּוִרי,  ְלָך  ְּתִחָּנִתי.  ָרצֹון  ְּבֵעת 

ְּבַבָּקָׁשִתי: ְוַעִּמי  ִּבְׁשֵאָלִתי, 
ֵאָלִתי.  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ ִלי  ֶתן  ּנָ ּתִ ִתי.  ְוִרּנָ צּוִרי  ְלָך  ִתי.  ִחּנָ ּתְ ָרצֹון  ֵעת  ּבְ הציבור:  ועונים 

וכו'( נפשי"  לי  "תנתן  מן  רק  לענות  )וי"נ  ִתי:  ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ְוַעּמִ

ְוַגם  ֲעָמֵלִקים  ְוִיְׁשְמֵעאִלים.  ֱאדֹוִמִּיים  ַלֲעֵרִלים,  ִנְמַּכְרנּו  ִּכי 

ְיִחיָדִתי: ׂשֹוְנִאים  ֲאֶׁשר  ְּגָבִלים, 
ִתי: ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ְוַעּמִ ֵאָלִתי.  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ ִלי  ֶתן  ּנָ ּתִ ִתי.  ְוִרּנָ צּוִרי  ְלָך  ִתי.  ִחּנָ ּתְ ָרצֹון  ֵעת  ּבְ

ְּבִחיָרֶתָך,  ּוְבִמְקַּדׁש  ְקִהָּלֶתָך.  ּוִבְמִׁשיַח  ְבַמְלכּוֶתָך,  ָמַאְסנּו 

ְמִעיָלִתי: ָּגְדָלה  ְמאֹד 
ִתי: ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ְוַעּמִ ֵאָלִתי.  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ ִלי  ֶתן  ּנָ ּתִ ִתי.  ְוִרּנָ צּוִרי  ְלָך  ִתי.  ִחּנָ ּתְ ָרצֹון  ֵעת  ּבְ

ַאל  ְוֵריָקם  ְּתָחֵּננּו.  ֵאל  ְוַאָּתה  ִבַּקְׁשנּו,  ַעָּתה  ְׁשָלְׁשָּתן 

ְיׁשּוָעִתי: ָנא  ּוַמֵהר  ְּתִׁשיֵבנּו, 
ִתי: ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ְוַעּמִ ֵאָלִתי.  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ ִלי  ֶתן  ּנָ ּתִ ִתי.  ְוִרּנָ צּוִרי  ְלָך  ִתי.  ִחּנָ ּתְ ָרצֹון  ֵעת  ּבְ

ֲעִנָּיה  ְוַנֵחם  ְזעּוָמה,  ֵעָדה  ְוַרֵחם  ְוֽרּוָמה,  ִמָּׁשֶמיָך  ַהֵּבט 

ֲהמֹון  ַאב  ְרִחיָמא,  ְּדַאְבָרָהם  ְקָיֵמיּה  ַלן  ְוִאְּדַכר  ׁשֹוֵמָמה. 

ְקִהָּלִתי:
ִתי: ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ְוַעּמִ ֵאָלִתי.  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ ִלי  ֶתן  ּנָ ּתִ ִתי.  ְוִרּנָ צּוִרי  ְלָך  ִתי.  ִחּנָ ּתְ ָרצֹון  ֵעת  ּבְ
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סדר האשמורות כ

ְרִחיָמא,  ְּדַאְבָרָהם  ְקָיֵמיּה  ַלן  ִאְּדַכר  ָנא,  ַרְחמְָ הש"ץ:  ואומר 

הציבור:  ואומרים  ַוַּיֲעבֹר:  ְּבִדיל 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ֲעִקיָדא,  ְּדִיְצָחק  ְקָיֵמיּה  ַלן  ִאְּדַכר  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ְׁשִליָמא,  ְּדַיֲעקֹב  ְקָיֵמיּה  ַלן  ִאְּדַכר  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַצִּדיָקא,  ְּדיֹוֵסף  ְזכּוֵתיּה  ַלן  ִאְּדַכר  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ְנִבָּיא,  ְּדמֶׁשה  ְקָיֵמיּה  ַלן  ִאְּדַכר  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ָּכֲהָנא,  ְּדַאֲהרֹן  ְקָיֵמיּה  ַלן  ִאְּדַכר  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַקָּנָאה,  ְּדִפיְנָחס1  ְקָיֵמיּה  ַלן  ִאְּדַכר  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ְמִׁשיָחא,  ְּדָדִוד  ְקָיֵמיּה  ַלן  ִאְּדַכר  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַמְלָּכא,  ִּדְׁשֹלמֹה  ְצלֹוֵתיּה  ַלן  ִאְּדַכר  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ֻּפְרָקָנְך,  ְוַאְצַמח  ַיִּמיָנְך  ֲאֵרים  ַרְחָמָנא 

ֲעַלן, ַרֵחם  ַקָּמְך,  ְלִמְקֵרי  ֲאֵתיָנא  ַאִּפין  ְּבִכּסּוֵפי   ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל   

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ֲעַלן,  ְּגבּוְרָתְך  ַּגִּלי  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ִלְנהֹוָרא,  ַאֵּפיק  ִּדיַנן  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ֲעַלן,  ְּגזֹור  ְּדַחֵיי  ִּדיָנא  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ֲעַלן,  ַׁשִּוי  ֲהָדָרְך  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ִמַּנן,  ִּביֵׁשי  ְּכעּוָבֵדי  ִתְתְּפַרע  ְוָלא  ַרְחָמָנא 



נע. שבנו"ן,  השו"א   - 1( "ְּדִפיְנָחס" 
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ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ֲעַלן,  ַאְׁשִרי  ִזיָוְך  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַלן,  ְוַאְׁשַּכח  ַחֵּפׂש  ָזְֽכָון1  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ָטְבָון2,  ֲעַלן  ֲחׁשֹוב  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַלן,  ַאְיִתי  ַסִּגיָאן  ָטְבָון2  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ֲעַלן,  ַרֲחָמְך  ִיְתּגֹוַלֽלּו  ַרְחָמָנא 

מוסיפים: בעשי"ת 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ְּדַחֵיי,  ְּבִסְפָרא  ַּכְתִבַּנן  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ְּדַרֲחֵמי,  ְּבִסְפָרא  ַּכְתִבַּנן  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ְּדַצִּדיֵקי,  ְּבִסְפָרא  ַּכְתִבַּנן  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ּוְתִמיֵמי,  ִּדיָׁשֵרי  ְּבִסְפָרא  ַּכְתִבַּנן  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ּוְמזֹוֵני,  ְּדַפְרנּוֵסי  ְּבִסְפָרא  ַּכְתִבַּנן  ַרְחָמָנא 
ע"כ

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ִמַּנן,  ְורּוְגָזא  ִחְמָּתא  ְּכבֹוׁש  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַלן,  ְּגֵמיָרא  ַתֲעֵביד  ָלא  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ְוַלֲעָוַין,  ְלחֹוַבן  ּוְׁשבֹוק  ְמחֹול  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַלן,  ַאְנַהר  טּוָבְך  ְנהֹור  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַלן,  ֱהִוי  ְוָסֵמיְך  ָסֵעיד  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ְלָטב,  ָאָתא  ָנא  ִעַּמֽ ֲעֵביד  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ִלְצלֹוַתן,  ְׁשַמָּיא  ְּפַתח  ַרְחָמָנא 

נח. שבבי"ת,  השו"א   - נע. 2( "ָטְבָון"  שבכ"ף,  השו"א   - 1( "ָזְֽכָון" 
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ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ְּבַרֲעָוא,  ַקֵּביל  ְצלֹוַתָנא  ַרְחָמָנא 

ָעְקִתין1, ְּבִעָּדן  ּוָבעּוִתין  ְצלֹוִתין  ַקֵּביל   ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל   

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ִנְׁשְמִתין,  ַעל  ַרֵחם  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַלן,  ַאְיִתי  ָטְבָתא2  ַׁשָּתא  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ֵמרּוְגָזְך,  ּתּוב  ַרְחָמָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ִמַּקָּמְך,  ֵריָקן  ֶנְהַּדר  ְוָלא  ַרְחָמָנא 

עמהם:  והוא  הציבור  ועונים  ַוִּיְקָרא.  ָּפָניו  ַעל  ְיהָוה  ַוַּיֲעבֹר  הש"ץ:  ואומר 

ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיהָוה.  ְיהָוה ׀ 
ְוַנֵּקה: ְוַחָּטָאה.  ָוֶפַׁשע  ָעֹון  נֵֹׂשא  ָלֲאָלִפים  ֶחֶסד  נֵֹצר 

ה' ה'  הציבור  ועונים  וגו'  ויעבור  ואומר  הש"ץ  וחוזר 

וגו'( רחום  אל  מצפץ  מצפץ  ואומרים  מקרא  אחת  פעם  אומר  עשרה  אין  )אם 

ועונים  ּוְקָרא.  ַאּפֹוִהי  ַעל  ְׁשִכיְנֵתיּה  ְיהָוה  ְוַאְעַּבר  אומר:  ואח"כ 

ַמְרֵחיק  ְוַחָּנָנא3  ַרְחָמָנא  ֱאָלָהא  ְיהָוה.  ְיהָוה ׀  עמהם:  והוא  הציבור 

ָדִרין  ְלַאְלֵפי  ֵטיבּו  ָנֵטיר  ּוְקׁשֹוט:  ָטְבָון4  ְלֶמֱעַבד  ּוַמְסֵּגי  ְרַגז 
ָסַלח: ּוְלחֹוִבין.  ְוִלְמרֹוד  ַלֲעָוָין  ָׁשֵביק 

ּוְנַחְלָּתנּו: ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  הש"ץ:  ואומר 



נע. 3( תיבת  שבבי"ת,  השו"א   - נע. 2( "ָטְבָתא"  שבקו"ף,  השו"א   - 1( "ָעְקִתין" 
נח. שבבי"ת,  השו"א   - מלרע. 4( "ָטְבָון"  "ְוַחָּנָנא" 
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זו תחנה  יאמר  פנאי  יש  אם 

הּוא: ַרב  ִּכי  ַלֲעֹוִני  ְוָֽסַלְחָּת  ִּתְמֵחהּו.  ְזדֹוִני  ָּכָעב  ָאָּנא, 
הּוא: ַרב  י  ּכִ ַלֲעֹוִני  ְוָֽסַלְחּתָ  הציבור:  ועונים 

ְּכַמְחָׁשִבי.  ַמְחָׁשב  ְּבִלּבֹו  ֵאין  ִּכי  ָאִבי.  ְלמּול  ְוִנְכָּתב  ִיָּמֶחה  ֵאיְך 
ִמְכַּתב  ַהִּמְכָּתב,  ִּכי  ִריִבי.  ְליֹום  ָּכַתב  ֵמֲאֶׁשר  ִלְמחֹות 

הּוא: ֱאֹלִהים, 
הּוא: ַרב  י  ּכִ ַלֲעֹוִני  ְוָֽסַלְחּתָ 

ַיֲחרֹוׁש,  ְּבֵלילֹו  ָאֶון  ֲעלּוָמיו.  צּור  ְוִתְפרֹוׁש  ַּתְחקֹור  ִאם  ָנא 
ְוַעד  ֶרֶגל  ִמַּכף  ְוַלֲאָׁשָמיו.  ִּתְדרֹוׁש,  ַלֲחָטָאיו  ְוִאם  ּוְבָיָמיו. 

הּוא: ָאָׁשם,  רֹאׁש, 
הּוא: ַרב  י  ּכִ ַלֲעֹוִני  ְוָֽסַלְחּתָ 

ָאֵכן  ּוְבָפָני.  ַיֲענּון,  ֲחָטַאי  ִּבי  יֹום  ַרְעיֹוָני.  ִּבי  ְוִיְבנּון,  ֶיֶהְרסּון 
הּוא: ְוַרחּום,  ַחּנּון  ָעֹון,  נֵֹׂשא  ְיהָוה1.  ִּכי  ְיִבינּון,  ְסִעַּפי 

הּוא: ַרב  י  ּכִ ַלֲעֹוִני  ְוָֽסַלְחּתָ 

עֹוֵתר.  ְוֵאין  ִחִּכי,  ֲעֶתֶרת  ְוֶאְׁשּפֹוְך  ִיָּסֵתר.  ּוַמְלִּכי,  ִּליִדיִדי  ַמה 
אּוַכל,  ֹלא  ְוָאַמר  ּפֹוֵתר.  ְוֵאין  ֶחְׁשִּכי,  ֲחלֹום  ְּבַעד  ְוֶאְׁשַאל 

הּוא: ָחתּום,  ִּכי 
הּוא: ַרב  י  ּכִ ַלֲעֹוִני  ְוָֽסַלְחּתָ 

ִּבְבִרית,  ְמַבֵּׂשר  ּוְׁשַלח  הּוָעם.  ַעם  ְׁשֵאִרית,  ִׁשיַבת  ׁשּוָבה 
ְונּוָחם.  ַהַּזַעם  ְּבַאֲחִרית2,  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְלהֹוִדיָעם. 

הּוא: ִּבינֹות,  ַעם  ֹלא  ְוִאם 
הּוא: ַרב  י  ּכִ ַלֲעֹוִני  ְוָֽסַלְחּתָ 

הרבה. יפסיק  ָעֹון". 2( לא  ל"נֵֹׂשא  "ה'"  תיבת  להסמיך  כדי  הרבה  יפסיק  1( לא 
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ַּתְצִמיַח.  ְוַנֲעֶנה,  ְלִנַּגׂש  ְוֶקֶרן  ַתְׁשִליַח.  ִמְׁשֶנה  ְוִציר  ָיד,  הֹוִסיף 
ְמִׁשיַח  ִּכי  ְוִיָּוַדע,  ַיְצִליַח.  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוכֹל  ִיְגַּבר, 

הּוא: ֱאֹלִהים, 
הּוא: ַרב  י  ּכִ ַלֲעֹוִני  ְוָֽסַלְחּתָ 

RAS

ִּגּבֹוִרים  ַמֲעֵׂשיֶהם:  ְּבכַֹח  ָּבִאים  ָאָבדּו.  ֱאמּוָנה  ַאְנֵׁשי 
נּו  ָלֽ ָהיּו  ַהְּגֵזרֹות:  ֶאת  ּדֹוִחים  ַּבֶּפֶרץ.  ַלֲעמֹוד 
ֵחָמה  ְּבַלֲחָׁשם.  ַאף  זֹוֲעִכים  ָזַֽעם:  ְּביֹום  ּוְלַמְחֶסה  ְלחֹוָמה. 
ַלְעּתֹור  יֹוְדִעים  ֲעִניָתם.  ְקָראּוָך  ֶטֶרם  ְּבַׁשְּוָעם:  ָעְצרּו 
ֵריָקם:  ְפֵניֶהם  ֱהֵׁשבֹוָת  ֹלא  ְלַמֲעָנם.  ִרַחְמָּת  ְּכָאב  ּוְלַרּצֹות: 
ֵהָּמה  ָסעּו  ַּבֲחָטֵאינּו:  ּנּו  ֶמֽ ֶנֶאְספּו  ֲאַבְדנּום.  ֲעֹוֵנינּו  ֵמרֹב 
ֻצְּמתּו  ָגֵדר.  ּגֹוְדֵרי  ַּפּֽסּו  ַלֲאָנחֹות:  אֹוָתנּו  ָעְזבּו  ִלְמנּוחֹות. 
ָאָפסּו:  ְלַרּצֹוְתָך  ְראּוִים  ָאִין.  ַּבֶּפֶרץ  ָקִמים  ֵחָמה:  ְמִׁשיֵבי 
ֵאֶליָך  ַׁשְבנּו  ָמִצינּו:  ֹלא  ְּתרּוָפה  ִּפּנֹות.  ְּבַאְרַּבע  ׁשֹוַטְטנּו 

ָצרֹוֵתינּו: ְּבֵעת  ֵאל,  ְלַׁשֶחְרָך  ָּפֵנינּו.  ְּבבֶׁשת 

עמהם והוא  הציבור  ואומרים 

ֲעֹון  מֹוֵחל  ַּבֲחִסידּות.  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
ַמְרֶּבה  ִראׁשֹון,  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ְיֵרָאיו.  ַחַּטאת  ֵמִסיר  ַעּמֹו, 
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ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ַלחֹוְטִאים  ְמִחיָלה 
ְלָפֶניָך  לֹוַמר  הֹוֵרָתנּו  ֵאל  ּגֹוֵמל.  ָלֶהם  ְכָרָעָתם  ְוֹלא  ְורּוַח,  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש  ְּבִרית  נּו  ָלֽ ְזכֹור  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשלׁש  ַּבֲעבּור  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשלׁש 
ְוֵכן  ִמֶּקֶדם.  ְלָפֶניָך  ָעָניו  ָבם  ֶׁשִחָּלה  ֶׁשְּלַרֲחִמים,  ִמּדֹות  ֶעְׂשֵרה 
ְבֵׁשם,  ַוִּיְקָרא  ָׁשם.  ִעּמֹו  ַוִּיְתַיֵּצב  ֶּבָעָנן  ְיהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּבתֹוָרֶתָך,  ָּכתּוב 

ֶנֱאָמר. ְוָׁשם  ְיהָוה. 

ְיהָוה ׀  עמהם:  והוא  הציבור  ועונים  ַוִּיְקָרא.  ָּפָניו  ַעל  ְיהָוה  ַוַּיֲעבֹר  הש"ץ:  ואומר 

ֶחֶסד  נֵֹצר  ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיהָוה. 
ְוַנֵּקה: ְוַחָּטָאה.  ָוֶפַׁשע  ָעֹון  נֵֹׂשא  ָלֲאָלִפים 

ּוְנַחְלָּתנּו: ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  הש"ץ:  ואומר 

ִלְמאֹד.  ַעד  ַׁשְחנּו  ִמָּצרֹות:  ּכֵֹחנּו  ָּתַׁשׁש  ֵמָרעֹות.  ָּתַמְהנּו 
ְקֵׁשי  ִמָּדֵתנּו.  ִהיא  ָּכְך  ַרחּום,  ָעָפר:  ַעד  ָׁשַפְלנּו 
ְּפַתְלּתֹול  ָחָטאנּו.  ְּבִפינּו  ָצַעְקנּו  ֲאָנְחנּו:  ּוַמְמִרים  עֹוֶרף 
ִהיא:  ִעְּמָך  ְסִליָחה  ֵמעֹוָלם.  ַרֲחֶמיָך  ֶעְליֹון,  ִלֵּבנּו:  ְוִעֵּקׁש 
ְּבִעּתֹות  ִתְתַעֵּלם  ֹלא  ֶחֶסד:  ְכַלֵּפי  ַמֶּטה  ָהָרָעה.  ַעל  ִנָחם 
טּוְבָך  ַהּכֹל.  ְלֵעיֵני  ִיָּוַדע  ֲאָנְחנּו:  ְגדֹוָלה  ְבָצָרה  ִּכי  ָּכֵאל. 
ּבֹו  ְזעֹום  ָעֵלינּו.  ַיְׂשִטין  ְוַאל  ָׂשָטן  ִּפי  ֲחתֹום  ִעָּמנּו:  ְוַחְסְּדָך 
ָיְׁשֵרנּו:  ַיִּגיד  הּוא  ְלַצְּדֵקנּו.  טֹוב  ֵמִליץ  ְוַיֲעמֹוד  ְוִיּדֹום: 
ָאז  ְּבַבְקׁשֹו  ַּבִית:  ְלֶנֱאַמן  ִּגִּליָת  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ְּדָרֶכיָך 

ּלֹו: הֹוַדְעָּת  ֱאמּוָנְתָך  ִמְּלָפֶניָך. 





סדר האשמורות כו

עמהם והוא  הציבור  ואומרים 

ֲעֹון  מֹוֵחל  ַּבֲחִסידּות.  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
ַמְרֶּבה  ִראׁשֹון,  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ְיֵרָאיו.  ַחַּטאת  ֵמִסיר  ַעּמֹו, 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ַלחֹוְטִאים  ְמִחיָלה 
ְלָפֶניָך  לֹוַמר  הֹוֵרָתנּו  ֵאל  ּגֹוֵמל.  ָלֶהם  ְכָרָעָתם  ְוֹלא  ְורּוַח,  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש  ְּבִרית  ָלנּו  ְזכֹור  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשלׁש  ַּבֲעבּור  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשלׁש 
ְוֵכן  ִמֶּקֶדם.  ְלָפֶניָך  ָעָניו  ָבם  ֶׁשִחָּלה  ֶׁשְּלַרֲחִמים,  ִמּדֹות  ֶעְׂשֵרה 
ְבֵׁשם,  ַוִּיְקָרא  ָׁשם.  ִעּמֹו  ַוִּיְתַיֵּצב  ֶּבָעָנן  ְיהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּבתֹוָרֶתָך,  ָּכתּוב 

ֶנֱאָמר. ְוָׁשם  ְיהָוה. 

ְיהָוה ׀  עמהם:  והוא  הציבור  ועונים  ַוִּיְקָרא.  ָּפָניו  ַעל  ְיהָוה  ַוַּיֲעבֹר  הש"ץ:  ואומר 

ֶחֶסד  נֵֹצר  ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיהָוה. 
ְוַנֵּקה: ְוַחָּטָאה.  ָוֶפַׁשע  ָעֹון  נֵֹׂשא  ָלֲאָלִפים 

ּוְנַחְלָּתנּו: ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  הש"ץ:  ואומר 

ּתֹאֵחז  ָּכָלה1.  ִעָּמנּו  ַּתַעׂש  ַאל  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ְׁשֵמנּו  ֶנְגֶּדָך.  תֹוֵכָחה  ְּבבֹוא  ַּבִּמְׁשָּפט:  ָיְדָך 
ְיַקְּדמּו  ַרֲחֶמיָך  מּוָסר.  ַלְחקֹור  ִּגְׁשְּתָך  ֶּתַמח:  ַאל  ִמִּסְפְרָך 
הֹוֵרנּו,  ֵמֵאֶליָך:  ֶצֶדק  ָקֵרב  ְּבׁשּוֶרָך.  ַמֲעִׂשים  ַּדּלּות  ָרְגֶזָך: 
ָאֳהֵלי  ְׁשבּות  ְוָתִׁשיב  ְּבַמְפִּגיַע:  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַצו  ָלְך,  ְּבַזֲעֵקנּו 
ֹלא  ֵעדּות  ַנְֽמָּת.  ְזכֹור  ָׁשֵממּו:  ִּכי  ְרֵאה,  ְּפָתָחיו  ָתם. 



ידו  יאחז  שלא  כלומר  "ּתֹאֵחז"  על  גם  חוזרת  "ַאל"  תיבת  כי  הרבה  יפסיק  1( לא 
במשפט.



כזסדר האשמורות

ִׂשים  סֹוְדָך  ַתִּתיר.  ְּתעּוָדה  חֹוָתם  ַזְרעֹו:  ִמִּפי  ִתָּׁשַכח 
ָיּה,  ַהָּמֶזג:  ֶיְחַסר  ַאל  ָנא,  ַהַּסַהר.  ַאַּגן  ַטּבּור  ְּבִלּמּוֶדיָך: 
ִּכי  ְיָדעּוָך:  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי  ֶאת  ַמֵּגר  ְיָדעּוָך.  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַּדע 

ַהִּתְקָוה: ֲאִסיֵרי  ְלכּוִדים  ְלִבָּצרֹון.  ָתִׁשיב 

לשחות  ונוהגים  בלחישה,  והציבור  לבדו  הש"ץ  ואומר  עומדים, 

הוידוי באמירת 

ְוַאל  ְּתִפָּלֵתנּו  ְלָפֶניָך  ָּתבֹא  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ָאָּנא 
ָפִנים  ַעֵּזי  נּו  ָאֽ ְׁשֵאין  ִמְּתִחָּנֵתנּו.  ַמְלֵּכנּו  ִּתְתַעַּלם 
ָחָטאנּו.  ְוֹלא  ֲאַנְחנּו  ַצִּדיִקים  ְלָפֶניָך  לֹוַמר1  עֶֹרף,  ּוְקֵׁשי 
ָּגַזְלנּו.  ָּבַגְדנּו.  ָאַׁשְמנּו.  ַוֲאבֹוֵתינּו:  ֲאַנְחנּו  ָחָטאנּו  ֲאָבל 
ֶׁשֶקר.  ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו.  ַזְדנּו.  ְוִהְרָׁשְענּו.  ֶהֱעִוינּו  דֹוִפי.  ִּדַּבְרנּו 
ָעִוינּו.  ָסַרְרנּו.  ִנַאְצנּו.  ָמַרְדנּו.  ַלְצנּו.  ִּכַּזְבנּו.  ָרע.  ָיַעְצנּו 
ָּתִעינּו.  ִׁשַחְתנּו.  ָרַׁשְענּו.  עֶֹרף.  ִקִּׁשינּו  ֵצַרְרנּו.  ָּפַׁשְענּו. 
ַהּטֹוִבים  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ִמִּמְצֹוֶתיָך  ַסְרנּו  ִּתְעָּתְענּו:  ִּתַעְבנּו. 
ֱאֶמת  ִּכי  ָעֵלינּו.  ַהָּבא  ָּכל  ַעל  ַצִּדיק  ְוַאָּתה  נּו.  ָלֽ ָׁשָוה  ְוֹלא 

ִהְרָׁשְענּו: ַוֲאַנְחנּו  ָעִׂשיָת 

ָמׂשוׂש.  ִמֶּמּנּו  ָּגָלה  ּגֹוי.  ִמָּכל  ּבֹוְׁשנּו  ָעם.  ִמָּכל  ָאַׁשְמנּו 
ְוִנְפָרע  ֲאַוֵּיינּו  ָהְחַּבל  ַּבֲחָטֵאינּו.  ִלֵּבנּו  ָּדֶוה 
ָהְיָתה  ִטיָרֵתנּו  ַּבֲעֹוֵנינּו.  ָחֵרב  ִמְקָּדֵׁשנּו  ְזבּול  ְּפֵאֵרנּו. 
ֹלא  ַוֲעַדִיין  ְלָנְכִרים.  ּכֵֹחנּו  ְלָזִרים.  ַאְדָמֵתנּו  ְיִפי  ְלַׁשָּמה. 





"ֶשּנֹאַמר". 1( י"ג 



סדר האשמורות כח

לֹוַמר  ָעְרֵּפנּו  ְוַנְקֶׁשה  ָּפֵנינּו  ָנִעיז  ְוֵהיָאְך  ִמְּתִעָּיֵתנּו.  ַׁשְבנּו 
ְוֹלא  ֲאַנְחנּו  ַצִּדיִקים  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ְלָפֶניָך 

ַוֲאבֹוֵתינּו: ֲאַנְחנּו  ָחָטאנּו  ֲאָבל  ָחָטאנּו. 

ִמְׁשָּפט  ָּגַעְלנּו  ַמַעל:  ִלְמעֹול  חֹק  ָּבִזינּו  ּוְבפֹוַעל.  ְּבאֹוֶמר  ָאַׁשְמנּו 
ָוחֹק.  ְּבִרית  ֵהַפְרנּו  ֶחֶדק:  ִּכְמׂשּוַכת  ְּדָרֵכינּו  ָוֶצֶדק. 
ָׂשֵנאָת:  ָרע  ָחַרְׁשנּו  הֹוֵריָת.  טֹוב  ָזַנְחנּו  חֹק:  ִלְבִלי  ֶפַׁשע  ְוִהְרִּבינּו 
ְּבַהְבֵלי  ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו  ְוַאְׁשָמה:  ָאֶון  ָיַעְצנּו  ּוִמְרָמה.  ֶׁשֶקר  ָטַפְלנּו 
ָמַאְסנּו  ֶנְעָלם:  ָּכל  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ְתִביֵאנּו  ִּכי  ָזַכְרנּו  ֹלא  ָהעֹוָלם. 
ִצְדֶקָך.  ִמִּמְׁשְּפֵטי  ַסְרנּו  ּוִמַּדַעת:  ֵמָחְכָמה  נֹוַאְלנּו  ַהַּדַעת.  מּוַסר 
ִּבְמצּולֹות  ָצַלְלנּו  ֶחְמָּדֵתנּו.  ָּכל  ֶאל  ָּפִנינּו  ֻחֶּקיָך:  ָאְרחֹות1  ָעַזְבנּו 
ַעְוָלה  ְּבִניב  ִּפינּו  ַרַחב  ֵמהֹוִכיַח.  ֲחָכִמים  ִּפי  ָקַפְצנּו  ַּתֲאָוֵתנּו: 
ְוַאָּתה  ּתֹוַכַחת:  ִאיׁש  ָּכל  ִּתַעְבנּו  ִנַּצַחת.  ְמׁשּוָבה  ׁשֹוַבְבנּו  ַיְצִריַח: 

ִהְרָׁשְענּו: ַוֲאַנְחנּו  ָעִׂשיָת  ֱאֶמת  ִּכי  ָעֵלינּו.  ַהָּבא  ָּכל  ַעל  ַצִּדיק 

ֻעָּלם  ָנְתנּו  ִמֶּמּנּו.  ּומֹוָרט  ְך  ְמֻמׁשָּ ֲעָמֵלנּו.  ָעְׁשקּו  ְלֵעיֵנינּו 
נּו.  ָבֽ ָמְׁשלּו  ֲעָבִדים  ִׁשְכֵמנּו.  ַעל  ָסַבְלנּו  ָעֵלינּו. 
ְיהָוה  ְקָראנּוָך  ְסָבבּונּו.  ַרּבֹות  ָצרֹות  ִמָּיָדם.  ֵאין  ּפֹוֵרק 
ָּתִעינּו  ֵמַאֲחֶריָך.  ַׁשְבנּו  ַּבֲעֹוֵנינּו.  ִמֶּמּנּו  ָרַחְקָּת  ֱאֹלֵהינּו. 
ָנִעיז  ְוֵהיָאְך  ִמְּתִעָּיֵתנּו.  ַׁשְבנּו  ֹלא  ַוֲעַדִין  ְוָאָבְדנּו.  ַכּצֹאן 
ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  ָעְרֵּפנּו  ְוַנְקֶׁשה  ָּפֵנינּו 
ֲאַנְחנּו  ָחָטאנּו  ֲאָבל  ָחָטאנּו.  ְוֹלא  ֲאַנְחנּו  ַצִּדיִקים  ֲאבֹוֵתינּו, 

ַוֲאבֹוֵתינּו:



נח. שברי"ש,  השו"א   - 1( "ָאְרחֹות" 



כטסדר האשמורות

זקופים עומדים  מכאן 

לֹו: ָחָטאנּו  ִּכי  ְוַהְּסִליחֹות.  ָהַרֲחִמים  ֱאֹלֵהינּו  ַלֽאדָֹני1 
לֹו: ָחָטאנּו  י  ּכִ ִליחֹות.  ְוַהּסְ ָהַרֲחִמים  ֱאלֵֹהינּו  אדָֹני  ַלֽ הציבור:  וחוזרים 

בֹו: ָמַרְדנּו  ִּכי  ְוַהְּסִליחֹות.  ָהַרֲחִמים  ֱאֹלֵהינּו  ַלֽאדָֹני1 
בֹו: ָמַרְדנּו  י  ּכִ ִליחֹות.  ְוַהּסְ ָהַרֲחִמים  ֱאלֵֹהינּו  אדָֹני  ַלֽ הציבור:  וחוזרים 

ֲאבֹוֵתינּו.  ִעם  ָחָטאנּו  ָחָטאנּו:  ְלָך  ְמׁשּובֹוֵתינּו.  ַרּבּו  ִּכי 
נֹוַאְלנּו  ֲאֶׁשר  ַחָּטאת  ָעֵלינּו  ָתֵׁשת  ָנא  ַאל  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו 

ָחָטאנּו: ַוֲאֶׁשר 

יֹוְצֵרנּו: נּו,  ָלֽ ְסַלח  צּוֵרנּו.  ָחָטאנּו, 
יֹוְצֵרנּו: נּו  ָלֽ ְסַלח  צּוֵרנּו  ָחָטאנּו  הציבור:  וחוזרים 

לומר וממשיכים 

ֶאָחד: ְיהָוה,  ֱאֹלֵהינּו.  ְיהָוה,  ִיְׂשָרֵאל.  ְׁשַמע, 

האלדי"ם"( הוא  "ה'  אמירת  בעת  הרגליים  עקבי  להגביה  )ונוהגים  הש"ץ  ואומר 

ָהֱאֹלִהים: הּוא  ְיהָוה  ָהֱאֹלִהים.  הּוא  ְיהָוה 
ָהֱאלִֹהים: הּוא  ְיהָוה  ָהֱאלִֹהים.  הּוא  ְיהָוה  הציבור:  וחוזרים 

ְסֻגָּלה,  ְּבִחיֵרי  ֲאדֹוֵנינּו.  ְיהָוה  אֹוְמִרים,  ַמְעָלה  ֶאְרֶאֵּלי  הש"ץ:  אומר 

ָהֱאלִֹהים: הּוא  ְיהָוה  הציבור:  ועונים  ְואֹוְמִרים:  עֹוִנים 

ְסֻגָּלה,  ְּדגּוֵלי  ֲאדֹוֵנינּו.  ְיהָוה  אֹוְמִרים,  ַמְעָלה  ַּגְלַּגֵּלי  הש"ץ:  אומר 

ָהֱאלִֹהים: הּוא  ְיהָוה  הציבור:  ועונים  ְואֹוְמִרים:  עֹוִנים 

געי. הלמ"ד  אמנם  "ַלדֹוָני",  קורין  אלא  במבטא,  האל"ף  את  מוציאים  אין   - 1( "ַלֽאדָֹני" 



סדר האשמורות ל

ה'  ָמָלְך,  ה'  ֶמֶלְך,  "ה'  אמירת  בעת  הרגליים  עקבי  להגביה  )ונוהגים  הש"ץ  ואומר 
ָוֶעד"( ְלעֹוָלם  ִיְמלֹך 

ָוֶעד: ְלעֹוָלם  ִיְמֹלְך  ְיהָוה  ָמָלְך.  ְיהָוה  ֶמֶלְך.  ְיהָוה 
ָוֶעד: ְלעֹוָלם  ִיְמלְֹך  ְיהָוה  ָמָלְך.  ְיהָוה  ֶמֶלְך.  ְיהָוה  הציבור:  ועונים 

ֶמֶלְך: ְיהָוה  הציבור:  ועונים  ִנְמָּתחּו:  ַוֲאָרִקים  ְׁשָחִקים  ְּבֶטֶרם  הש"ץ:  אומר 

ָמָלְך: ְיהָוה  הציבור:  ועונים  ָזָרחּו:  ְמאֹורֹות  ֹלא  ְוַעד  הש"ץ:  אומר 

ִנְמָלחּו: ֶּכָעָׁשן  ְוָׁשַמִים  ִּתְבֶלה,  ַּכֶּבֶגד  ְוָהָאֶרץ  הש"ץ:  אומר 

ָוֶעד: ְלעֹוָלם  ִיְמלְֹך  ְיהָוה  הציבור:  ועונים 

ֶמֶלְך: ְיהָוה  הציבור:  ועונים  ְוחּוצֹות:  ֶאֶרץ  ָעָׂשה  ֹלא  ְוַעד  הש"ץ:  אומר 

ָמָלְך: ְיהָוה  הציבור:  ועונים  ֲאָרצֹות:  ֲעֵלי  ְיצּוִרים  ּוַבֲהִכינֹו  הש"ץ:  אומר 

ְנפּוצֹות: ֵמַאְרַּבע  ְנפּוִצים  ְיַקֵּבץ  ְוֵעת  הש"ץ:  אומר 

ָוֶעד: ְלעֹוָלם  ִיְמלְֹך  ְיהָוה  הציבור:  ועונים 

לבדו הש"ץ  וממשיך  הציבור(  )יושבים 

ִיְהֶיה.  ְוהּוא  הֶֹוה  ְוהּוא  ָהָיה  הּוא  ֶאְהֶיה.  ֲאֶׁשר  ְּבֶאְהֶיה  ְמיּוָחד 
ֹלא  ְוַאֲחָריו  ֵאל  נֹוַצר  ֹלא  ְלָפָניו  ּוְמַחֶּיה.  ֵמִמית  הּוא 
ָגדֹול  ִּכי  ְׁשמֹו.  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ֲאדֹוֵנינּו.  ָּגדֹול  ֱאֹלִהים.  ֶאָחד  ִיְהֶיה: 
ְועֵֹׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים  ְוַֽעד1  ַחְסֶּדָך,  ָׁשַמִים  ֵמַעל 
ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשפְֹך  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה  ִנְפָלאֹות, 

ָקָראּו: ֹלא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך, 

ִּכי  נּו,  ָלֽ ֹלא  ְיהָוה  נּו  ָלֽ ֹלא  נּו.  ָלֽ ְוֹלא  ֲעֵׂשה  ְׁשָמְך  ִלְקֻדַּׁשת 
ֹיאְמרּו  ָלָּמה  ֲאִמֶּתָך:  ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 

געי. וא"ו   - 1( "ְוַעד" 



לאסדר האשמורות

ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  ַבָּׁשָמִים.  ֵואֹלֵהינּו  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים 
ַרֲחִמים  ָמֵלא  הּוא.  ְוַקָּים  ַחי  ַּפֲעָמִים.  יֹום  ְּבָכל  ֵעדּוֵתנּו  ַּבָּׁשָמִים. 
ּוָבָאֶרץ.  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ּכֹל  הּוא.  ָזִכּיֹות  ָמֵלא  הּוא. 
ִּכי  ִּתְפָעל  ַמה  לֹו  ֹיאַמר  ִמי  ְוֵאין  ַּתֲעֶׂשה  ַמה  לֹו  ֹיאַמר  ִמי  ֵאין 

ָיָדיו: ַמֲעֵׂשה  ַהּכֹל 

RAS



סדר האשמורות לב

‹‹ השני  הש"ץ  מתחיל  מכאן   ››

ְּתִפָּלֵתנּו: ְוַקֵּבל  קֹוֵלנּו  ְׁשַמע  ֶׁשַּבָּׁשָמִים,  ֱאֹלֵהינּו  הש"ץ:  אומר 

ָּגלּוֵתנּו: ְּבאֶֹרְך  ְּתַאְּבֵדנּו  ַאל  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  הציבור:  ואומרים 

ְלָרָעה: ָעֵלינּו  ַהָּקִמים  ָּכל  ַאֵּבד  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ִּתְׁשָּכֵחנּו: ְוַאל  ְזכֹר  ְּבִריְתָך  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ֵמיֵמינּו: ְוֶאת  ַלְחֵמנּו  ֶאת  ָּבֵרְך  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ְמֵהָרה: ָעֵלינּו  ַמְלכּוְתָך  ְכבֹוד  ַּגֵּלה  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

נּו: ָלֽ ִהָּמֵצא  ְּדַרְׁשנּוָך  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ָצֵרינּו: ִמַּיד  ָּדֵמינּו  ְּדרֹׁש  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ִּבְתִפָּלֵתנּו: ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  נּו  ָלֽ ֵהָעֵתר  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ִמִּׂשְבֵרנּו: ְּתִביֵׁשנּו  ְוַאל  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ַתֲעֵננּו: ְוַאָּתה  ְוִנְקָרא  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ִמְּלָפֶניָך: טֹוב  ְּבִזְכרֹון  ָזְכֵרנּו  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

עֹוָלֵלינּו: ְוַעל  ַטֵּפנּו  ְוַעל  ָעֵלינּו  ֲחמֹל  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ֵמֲעֹוֵנינּו: ַטֲהֵרנּו  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ָעֵלינּו: ַרֲחֶמיָך  ָנא  ֶיֱהמּו  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 





לגסדר האשמורות

מוסיפים: בעשי"ת 

טֹוִבים: ַחִּיים  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו,  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ַצִּדיִקים: ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו,  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ּוְתִמיִמים: ְיָׁשִרים  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו,  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

טֹוָבה: ּוַפְרָנָסה  ְמזֹונֹות  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו,  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ע"כ

ּכֹוְבֵׁשינּו: ֶאת  ְּכבֹוׁש  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

לֹוֲחֵמינּו: ֶאת  ְלַחם  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

לֹוֲחֵצינּו: ֶאת  ְלַחץ  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ְלטֹוָבה: ִלֵּבנּו  ִמְׁשֲאלֹות  ַמֵּלא  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ִנְקָמֵתנּו: ֶאת  ְנקֹום  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ְנִפיָלֵתנּו: ֶאת  ְסמֹוְך  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ֲעִתיָרֵתנּו: ֶאת  ֲעֵנה  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

אֹוְיֵבינּו: ִמיֵדי  ְּפֵדנּו  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ִּבְרכֹוֶתיָך: ִאָּתנּו  ַצֵּוה  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ְיׁשּועֹוֶתיָך: ִאָּתנּו  ַצֵּוה  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ְּבִמְׁשָּפֶטיָך: ַצְּדֵקנּו  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ַהְּגֻאָּלה: ֵקץ  נּו  ָלֽ ָקֵרב  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ַהְיׁשּוָעה1: יֹום  נּו  ָלֽ ָקֵרב  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

נח. שביו"ד,  השו"א   - 1( "ַהְיׁשּוָעה" 



סדר האשמורות לד

ַלֲעבֹוָדֶתָך: ָקְרֵבנּו1  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ּוְגָאֵלנּו: ִריֵבנּו  ִריָבה  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ִיְׂשָרֵאל: ַעְּמָך  ָּבֳעִני  ְרֵאה  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ִיְׂשָרֵאל: ַעְּמָך  חֹוֵלי  ְרָפא  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ַהָּׁשָעה: ְּבדֹוַחק  ְרֵאה  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ַׁשְוָעֵתנּו: ֶאת  ְׁשֵעה  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ֵּביֵנינּו: ָׁשלֹום  ִׁשית  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ְּבַאְרְמנֹוֵתינּו: ַׁשְלָוה  ִׁשית  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ָּבָאֶרץ: ָׁשלֹום  ֶּתן  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ָּבעֹוָלם: ָׂשָבע  ֶּתן  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ַּבַּמְלכּות2: ָׁשלֹום  ֶּתן  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ָּבָאֶרץ: ְּבִעָּתם  ִלְבָרָכה  ּוָמָטר  ָטל  ֶּתן  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ָלאֹוֵכל: ְוֶלֶחם  ַלּזֹוֵרַע  ֶזַרע  ֶּתן  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ַהָּטף: ְלִפי  ֶלֶחם  ֶּתן  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ְלָפֶניָך: ְקטֶֹרת  ְּתִפָּלֵתנּו  ִּתּכֹון  ָמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

לבדו הש"ץ  ואומר 

אֹות  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ְלטֹוָבה.  אֹות  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ֶׁשַּבָּׁשָמִים.  ֱאֹלֵהינּו 
אֹות  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ִליׁשּוָעה.  אֹות  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ִלְבָרָכה. 

"ַּבַּמְלִכּיֹות". נע. 2( י"ג  שברי"ש,  השו"א   - 1( "ָקְרֵבנּו" 



להסדר האשמורות

ַאָּתה  ִּכי  ְוִיָּכְלמּו  אֹוְיֵבינּו  ֶיֱחזּו  ְוֵיבֹוׁשּו  ׂשֹוְנֵאינּו  ִיְראּו  ְלַרֲחִמים. 
ִתְזּכֹור.  ַאֲהָבה  ְּברֹוֶגז  ִּתְזּכֹור.  ַרֵחם  ְּברֹוֶגז  ְוִנַחְמָּתנּו:  ֲעַזְרָּתנּו  ְיהָוה 
ַרֲחֶמיָך  ְּברֹוֶגז  ִּתְזּכֹור.  ְּתִמימּות  ְּברֹוֶגז  ִתְזּכֹור.  ֲעִקיָדה  ְּברֹוֶגז 
ָּבֵעת  ֲעֵננּו  ִאָּתנּו.  ְּבִריְתָך  ָּתֵפר  ְוַאל  ַלְּבִרית  ַהֵּבט  ְזכֹור.  ָהַרִּבים 

ַהֹּזאת: ּוָבעֹוָנה 

רֹוב  ִנְכָחדּו  ֹלא  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי.  ְלִאַּוְלִּתי  ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ֱאֹלִהים. 
ַּכַּמִים  ְמׁשּובֹוַתי.  ּגֹוֶדל  ְלָבִבי  ַעל  ְּבַהֲעלֹוִתי  ְזדֹונֹוַתי. 
ְלדֹוֵפק  ִּתְזּכֹור  ְּברֹוֶגז  ַרֵחם  ַעְצמֹוָתי:  ָּכל  ְוִהְתָּפְרדּו  ִנְׁשַּפְכִּתי 
ֵעיַני  מּו  )ִקּדְ ְסִליָחֶתָך.  ְמַבֵּקׁש  ׁשֹוֵאל  ְּכָדל  ָהעֹוֵמד  ֶחְמָלֶתָך.  ַׁשֲעֵרי 
אא"כ  זו  פיסקא  לומר  שלא  לדקדק  שצריך  בע"ח  מהרי"ץ  כתב  ֶתָך.  ֻדּלָ ּגְ ר  ְלַסּפֵ מּורֹות  ַאׁשְ

ֵעיַני  ַּגל  ְּגבּוָרֶתָך:  ָיבֹא  ְלָכל  ְלדֹור.  ְזרֹוֲעָך  ַאִּגיד  בחצות(  משנתו  עמד 

ְּפָלאֹות.  ֵקץ  ְמַיֲחֵלי  ְלִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִנְפָלאֹות.  ִמּתֹוָרְתָך  ְוַאִּביָטה 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  ֵּפאֹות.  ְּבָכל  ְּפזּוִרים  ִלְנֵויֶהם  ְּתׁשֹוֵבב 
ַהֵּבט  ַּתֲעֵננּו.  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות  ֲהִׁשיֵבנּו.  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְצָבאֹות: 
ְיַרֵּננּו.  ְלעֹוָלם  ָבְך  חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  ָמִגֵּננּו.  ּוְרֵאה  ְמִׁשיֶחָך  ְּפֵני 

ֲעֵננּו: ָאִבינּו  ֲעֵננּו 
ֲעֵננּו: ָאִבינּו  ֲעֵננּו  נּו.  ְיַרּנֵ ְלעֹוָלם  ָבְך  חֹוֵסי  ָכל  ְמחּו  ְוִיׂשְ הציבור:  שעונים  י"נ 

"עננו". עונים  והציבור  אומר,  הש"ץ 

ֲעֵננּו  ּדֹוְרֵׁשנּו:  ֲעֵננּו  ּגֹוֲאֵלנּו:  ֲעֵננּו  ּבֹוְרֵאנּו:  ֲעֵננּו  ָאִבינּו:  ֲעֵננּו 
ֲעֵננּו  ְוָיָׁשר:  ַזְך  ֲעֵננּו  ַּבֶּנָחמֹות:  ַוִּתיק  ֲעֵננּו  ְוָהָדר:  הֹוד 
ַּכִּביר  ֲעֵננּו  ָׁשָמִים:  יֹוֵׁשב  ֲעֵננּו  ֵעיָנִים:  ְטהֹור  ֲעֵננּו  ְוַקָּים:  ַחי 
ַהְּמָלִכים:  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵננּו  ְּבֶרַׁשע:  ָחֵפץ  ֵאל  ֹלא  ֲעֵננּו  ּכַֹח: 





סדר האשמורות לו

ֲעֵננּו  ַּדִּלים:  עֹוֵזר  ֲעֵננּו  נֹוְפִלים:  סֹוֵמְך  ֲעֵננּו  ְוִנְׂשָּגב:  נֹוָרא  ֲעֵננּו 
קֹוְרָאיו1  ְלָכל  ָקרֹוב  ֲעֵננּו  ּוַמְצִּדיק:  ַצִּדיק  ֲעֵננּו  ּוַמִּציל:  ּפֹוֶדה 
ּתֹוֵמְך  ֲעֵננּו  ְׁשָחִקים:  ׁשֹוֵכן  ֲעֵננּו  ְוִנָּשׂא:  ָרם  ֲעֵננּו  ֶּבֱאֶמת: 
ֲאִביר  ֲעֵננּו  ִיְצָחק:  ּוַפַחד  ֲעֵננּו  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי  ֲעֵננּו  ְּתִמיִמים: 
ְּבֵעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו  ַהֶּמְרָּכָבה:  ֱאֹלֵהי  ֲעֵננּו  ָּדִוד:  ָמֵגן  ֲעֵננּו  ַיֲעקֹב: 
ַרֲחִמים:  ְּבֵעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו  ָצָרה:  ְּבֵעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו  ָרצֹון: 

ְוַחּנּון: ַרחּום  ֲעֵננּו 

ָעֵלינּו: ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו  ְוַחּנּון  ַרחּום  הש"ץ:  ואומר 

ָעֵלינּו: ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו  הציבור:  ועונים 

ּדֹוֵבר  ֲעמּוקֹות.  ּגֹוֶלה  ְלָבבֹות.  ּבֹוֵחן  ַהְּסִליחֹות.  ֲאדֹון 
ְצָדקֹות:

ָעֵלינּו: ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו 

חֹוֵקר  ָאבֹות.  ְּבִרית  זֹוֵכר  ַּבֶּנָחמֹות.  ַוִּתיק  ַּבִּנְפָלאֹות.  ָהדּור 
ְּכָליֹות:

ָעֵלינּו: ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו 

ֲעֹונֹות.  ּכֹוֵבׁש  ִנְסָּתרֹות.  ָּכל  יֹוֵדַע  ַלְּבִרּיֹות.  ּוֵמִטיב  טֹוב 
ְצָדקֹות: לֹוֵבׁש 

ָעֵלינּו: ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו 



נע. שברי"ש,  השו"א   - 1( "קֹוְרָאיו" 
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ְּבֵעת  עֹוֶנה  ֲעֹונֹות.  סֹוֵלַח  ְתִהּלֹות.  נֹוָרא  ָזִכּיֹות.  ָמֵלא 
ָצרֹות:

ָעֵלינּו: ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו 

רֹוֵכב  ַהּדֹורֹות.  קֹוֵרא  ֲעִתידֹות.  צֹוֶפה  ְיׁשּועֹות.  ּפֹוֵעל 
ֵּדעֹות: ְּתִמים  ְּתִפּלֹות.  ׁשֹוֵמַע  ֲעָרבֹות. 

ָעֵלינּו: ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו 

ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֵאל  ְׁשָמְך.  ַחּנּון  ֵאל  ְׁשָמְך.  ַרחּום  ֵאל  הש"ץ:  ואומר 

ֲעֵׂשה  ְיהָוה  ְׁשָמְך.  ִנְקָרא  נּו  ָּבֽ ְׁשָמְך.  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ְׁשָמְך. 
ְׁשָמְך: ְלַמַען 

מוסיפים תשובה  ימי  בעשרת 

ְוָכְתֵבנּו:  ָזְכֵרנּו  ַחִּיים  ּוְבֵסֶפר  ַוֲהִקיֵמנּו  ָחֵּננּו  ְיהָוה  אומר:  הש"ץ 

ְוָכְתֵבנּו: ָזְכֵרנּו  ים  ַחיִּ ּוְבֵסֶפר  הציבור:  ועונים   

ְוָכְתֵבנּו: ָזְכֵרנּו  ים  ַחיִּ ּוְבֵסֶפר  ְוַנֲחֵמנּו:  ַּבְּׂשֵרנּו  ְיׁשּוָעָֽתה1  ְּביֹום  ְיהָוה, 

ְוָכְתֵבנּו: ָזְכֵרנּו  ים  ַחיִּ ּוְבֵסֶפר  ָעֵלינּו:  ַרֲחֶמיָך  ֲהמֹון  ַּגְלֵּגל  ְיהָוה, 

ְוָכְתֵבנּו: ָזְכֵרנּו  ים  ַחיִּ ּוְבֵסֶפר  ְוַרֲחֵמנּו:  ְיַקְּדמּונּו  ֲחָסֶדיָך  ְיהָוה, 

ְוָכְתֵבנּו: ָזְכֵרנּו  ים  ַחיִּ ּוְבֵסֶפר  ָעֵלינּו:  ַרֲחֶמיָך  ָנא  ֶיֱהמּו  ְיהָוה, 

ְוָכְתֵבנּו: ָזְכֵרנּו  ים  ַחיִּ ּוְבֵסֶפר  ִׂשיֵמנּו:  ַהּיֹום  ֵלב  ַעל  ַּכחֹוָתם  ְיהָוה, 

ְוָכְתֵבנּו: ָזְכֵרנּו  ים  ַחיִּ ּוְבֵסֶפר  לֹוֲחֵמינּו:  ּוְלַחם  ִריֵבנּו  ִריָבה  ְיהָוה, 

ְוָכְתֵבנּו: ָזְכֵרנּו  ים  ַחיִּ ּוְבֵסֶפר  ֵמיֵמינּו:  ְוֶאת  ַלְחֵמנּו  ֶאת  ָּבֵרְך  ְיהָוה, 
ע"כ

מלעיל. "ְיׁשּוָעָֽתה"  1( תיבת 
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ַעֶּמָך: ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְוחּוָסה  ְׁשֶמָך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה,  הש"ץ:   ואומר 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  הציבור:  ועונים   

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  ְּתִמיֶמָך:  ֶאְזָרח  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  ְּבאּוַלֶּמָך:  ֶנְעָקד  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  ִמְּמרֹוֶמָך:  ְבֻסָּלם  ֶנְעָנה  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  ֲחִסיֶדָך:  יֹוֵסף  ְזכּות  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  ִמֵּמיֶמיָך:  ָמׁשּוי  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  ְוֻתֶּמיָך:  ְּבאּוֶריָך  ְמַכֵהן  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  ִלְׁשֶמָך:  ְמַקֵּנא  ַזְך  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  ְזִמירֹוֶתיָך:  ְנִעים  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה  ִלְׁשֶמָך:  ַבִית  ָּבָנה  ֶמֶלְך  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה, 

ְׁשֶמָך: ְקֻדַּׁשת  ַעל  ּוְׂשרּוִפים  ֲהרּוִגים  ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ְיהָוה, 

ָך: ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְוחּוָסה   

שמך"  למען  עשה  "ה'  אומר  הש"ץ  הוא:  והנכון  הקדום  המנהג 
עונים  והציבור  "אמיתך"  אומר  הש"ץ  למען",  "עשה  עונים  והציבור 

למהרי"ץ. חיים"  ב"עץ  הוא  וכך  וכעזה"ד.  למען".  "עשה 

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֲאִמָּתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְׁשָמְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיהָוה 
ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָּדָתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָּגְדָלְך1.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְּבִריָתְך. 
ַחְסָּדְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ִזְכָרְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֵועּוָדְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֲהָדָרְך. 



נח. שבד"ל,  השו"א   - 1( "ָּגְדָלְך" 



לטסדר האשמורות

ה  ֲעׂשֵ ְּכבֹוָדְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָיְׁשָרְך1.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ טּוָבְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ִנְצָחְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ַמְלכּוָתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ִלּמּוָדְך.  ְלַמַען 

ִצְדָקָתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְּפֵאָרְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֻעָּזְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ סֹוָדְך. 
ְׁשִכיָנָתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ַרֲחָמנּוָתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְקֻדָּׁשָתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ

ה  ֲעׂשֵ ְוַיֲעקֹב.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ּתֹוָרָתְך:  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ

ְירּוָׁשַלִם  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְוַאֲהרֹן.  ְלַמַען מֶׁשה 

ָחְרַּבן  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְּכבֹוָדְך.  ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ַהּקֶֹדׁש.  ִעיר 
ִיְׂשָרֵאל  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֵהיָכָלְך.  ְממּות2  ִׁשֽ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֵּביָתְך. 
ִיְׂשָרֵאל  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ַהַּדִּלים.  ִיְׂשָרֵאל  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָהֲעִנִּיים. 
ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְוַאְלָמנֹות.  ְיתֹוִמים  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ַּבָּצרֹות.  ַהְּׁשרּוִים 
ה  ֲעׂשֵ ִמָּׁשָדִים.  ַעִּתיֵקי  ֵמָחָלב  ְּגמּוֵלי  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָׁשָדִים.  יֹוְנֵקי 

אּו: ָחָטֽ ֶׁשֹּלא  ִרָּבן  ֶׁשְּלֵבית  ִּתינֹוקֹות  ְלַמַען 

הש"ץ וממשיך 

ַרֲחִמים  ַהְמַבְקִׁשים4  ָּפֶניָך.  ַהְמָׁשְרִתים3  ַמְלָאֶכיָך  ְלַמַען  ֲעֵׂשה 
ַעֶּמָך:  ִיְׂשָרֵאל  ַעל 

ְמִׁשיֵבי  ְׁשבּוָעה,  ְמִפיֵרי  ְּגֵזָרה,  ְמַבְּטֵלי  ִנְקָרִאים  ְלַמְעָלה  ֵיׁש  ַּכת 
ֶׁשְּלַאְבָרָהם  ַאֲהָבתֹו  ַאֲהָבה.  ַמְזִּכיֵרי  ִקְנָאה,  ַמְעִביֵרי  ֵחָמה, 
ָּבָניו  ַעל  ְּבַכַעס  ְׁשהּוא  רֹוִאים  ִּכְׁשֶהם  בֹוְרָאם5:  ִלְפֵני  ָאִבינּו 
ַהֵּתר  ַהֵּתר  ְואֹוְמִרים:  ּוִמְתַחְּנִנים  ְכבֹודֹו.  ִּכֵּסא  ִלְפֵני  ִמְׁשַּתְּטִחים 

נע. 3( "ַהְמָׁשְרִתים"  שבמ"ם,  השו"א   - ְממּות"  נח. 2( "ִׁשֽ שבשי"ן,  השו"א   - 1( "ָיְׁשָרְך" 
ושבקו"ף  נע.  שבמ"ם,  השו"א   - נע. 4( "ַהְמַבְקִׁשים"  ושברי"ש,  שבמ"ם  השו"א   -

נע. שברי"ש,  השו"א   - נח. 5( "בֹוְרָאם" 

טל



סדר האשמורות מ

ְקדֹוׁש  ְסַלח  ְסַלח  ַיֲעקֹב.  ֲאִביר  ְמחֹול  ְמחֹול  ְּבֵראִׁשית.  יֹוֵצר 
ָּברּוְך.  ֶמֶלְך  ַאִּדיר.  ֶמֶלְך  ַאָּתה  ָאָּתה.  ְמָלִכים  ַאִּדיר  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל. 
ֶמֶלְך  ַזְך.  ֶמֶלְך  ַוִּתיק.  ֶמֶלְך  ָהדּור.  ֶמֶלְך  ָּדגּול.  ֶמֶלְך  ִּגּבֹור.  ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  ָלַעד.  ֶמֶלְך  ַּכִּביר.  ֶמֶלְך  ָיָׁשר.  ֶמֶלְך  ָטהֹור.  ֶמֶלְך  ַחּנּון. 
ֶמֶלְך  ּפֹוֶדה.  ֶמֶלְך  עֹוֵזר.  ֶמֶלְך  סֹוֵמְך.  ֶמֶלְך  נֹוָרא.  ֶמֶלְך  ְמַרֵחם. 
ָלָמה  ָּתם:  ֶמֶלְך  ׁשֹוֵמר.  ֶמֶלְך  ַרחּום.  ֶמֶלְך  ָקדֹוׁש.  ֶמֶלְך  ַצִּדיק. 
ֶזַרע  ִעם  ִקְנָאה  ְלָך  ָלָמה  אֹוֲהֶבָך.  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  ִעם  ֵאיָבה  ְלָך 
ִקְנַין  ִּכי  ְּתִמיֶמָך.  ַיֲעקֹב  ֶזַרע  ִעם  ַתְחרּות  ְלָך  ָלָמה  ֲעִקיֶדָך.  ִיְצָחק 
ִמַּתַחת  הֹוד  ַקְרנֹות  יֹוְצאֹות  ִמָּיד  אֹוָתם:  ָקָראָת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים 
ַעל  ְזכּות  ְמַלְּמֵדי  ַאְׁשֵריֶכם  ְואֹוְמרֹות:  ּוַמְכִריזֹות  ַהָּכבֹוד  ִּכֵּסא 
ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ָכל  ִּכי  ָאבֹות.  ְזכּות  ְמַׁשְלְׁשֵלי  ָלֶכם  ְׁשָבח  ָּבַני. 

ָלֶכם: ִיְּתנּו  ּוְגֻדָּלה  ָּכבֹוד  ְוָהָאֶרץ 

ְוהֹוִׁשיֵענּו.  ְלַמֲעָנְך  ֲעֵׂשה  ְלַמֲעֵננּו.  ֹלא  ִאם  ְלַמֲעָנְך  ֲעֵׂשה 
ִּכי  ִּבְתִפָּלֵתנּו.  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  ַוֲעֵננּו  הֹוִׁשיֵענּו 

ָאָּתה: ְתִהָּלֵתנּו 

RAS

בכולן וכן  "ענינן",  הציבור  ועונים  לעניי"  "דעני  הש"ץ  אומר 

ֲעֵניַנן:  ִלָּבא  ִלְתִביֵרי  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַלֲעִׁשיֵקי  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַלֲעִנֵּיי  ְּדָעֵני 
ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  רּוָחא  ְלַמִּכיֵכי  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַדְעָּתא  ְלִׁשְפֵלי  ְּדָעֵני 
ַּגֵּבי  ַעל  ְלִיְצָחק  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַהּמֹוִרָּיה  ְּבַהר  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם 
ְּבֵבית  ְליֹוֵסף  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ֵאל  ְּבֵבית  ְלַיֲעקֹב  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַמְדְּבָחא 
ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  סּוף  ַים  ַעל  ַוֲאבֹוֵתינּו  ְלמֶׁשה  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ֲאִסיֵרי 
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ִליהֹוֻׁשַע  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַּבִּׁשִּטים  ְלִפיְנָחס1  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַּבַּמְחָּתה  ְלַאֲהרֹן 
ַּבִּמְצָּפה  ִלְׁשמּוֵאל  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ָּבָרָמה  ְלֵעִלי  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַּבִּגְלָּגל 
ְלֵאִלָּיהּו  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ִּבירּוָׁשָלִם  ְבנֹו  ְוִלְׁשֹלמֹה  ְלָדִוד  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן: 
ְלִחְזִקָּיהּו  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ִּביִריחֹו  ֶלֱאִליָׁשע  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַהַּכְרֶמל  ְּבַהר 
ַלֲחַנְנָיה  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַהָּדָגה  ִּבְמֵעי  ְליֹוָנה  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַּבֲחלֹותֹו 
ְלָדִנֵּיאל  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ָיִקיְדָּתא  נּוָרא  ַאּתּון2  ְּבגֹו  ַוֲעַזְרָיה  ִמיָׁשֵאל 
ַהִּביָרה  ְּבׁשּוַׁשן  ְוֶאְסֵּתר  ְלָמְרֳּדַכי  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ְדַאְרָיָוָתא  ְּבֻגָּבא 
ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַּבַּמְעָּגל  ְלחֹוִני  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן:  ַּבּגֹוָלה  ְלֶעְזָרא  ְּדָעֵני  ֲעֵניַנן: 
ֲעֵניַנן.  ַרְחָמָנא  ֲעֵניַנן:  ְוָדר  ָּדר  ְבָכל  ִּדי  ּוְתִמיֵמי  ַוֲחִסיֵדי  ְלַצִּדיֵקי 
ַרֵחם  ַרֲחִמין,  ְמִלי  ְּדַאְּת  ַרְחָמָנא  רֹוק.  ּפְ ַרְחָמָנא  יֵזיב.  ׁשֵ ַרְחָמָנא 
ּוֵמֲחׁשֹוָכא  ֲאַחָנא.  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַעל  ָבַּתָנא,  ֱאָנֵׁשי  ָּכל  ְוַעל  ֲעַלָנא 

ַוַּיֲעבֹר: ְּבִדיל  ַרָּבא  ְׁשָמְך  ְּבִדיל  ַאְּפִקַּנן  ִלְנהֹוָרא 
ְיהָוה ׀  עמהם:  והוא  הציבור  ועונים  ַוִּיְקָרא.  ָּפָניו  ַעל  ְיהָוה  ַוַּיֲעבֹר  הש"ץ:  ואומר 

ֶחֶסד  נֵֹצר  ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיהָוה. 
ְוַנֵּקה: ְוַחָּטָאה.  ָוֶפַׁשע  ָעֹון  נֵֹׂשא  ָלֲאָלִפים 
ה' ה'  הציבור  ועונים  וגו'  ויעבור  ואומר  הש"ץ  וחוזר 

וגו'( רחום  אל  ואומר מצפץ מצפץ  פעם אחת מקרא  אומר  אין עשרה  )אם 

הציבור  ועונים  ּוְקָרא.  ַאּפֹוִהי  ַעל  ְׁשִכיְנֵתיּה  ְיהָוה  ְוַאְעַּבר  הש"ץ:  ואומר 

ּוַמְסֵּגי  ְרַגז  ַמְרֵחיק  ְוַחָּנָנא3  ַרְחָמָנא  ֱאָלָהא  ְיהָוה.  ְיהָוה ׀  עמהם:  והוא 

ַלֲעָוָין  ָׁשֵביק  ָדִרין  ְלַאְלֵפי  ֵטיבּו  ָנֵטיר  ּוְקׁשֹוט:  ָטְבָון4  ְלֶמֱעַבד 
ָסַלח: ּוְלחֹוִבין.  ְוִלְמרֹוד 

ּוְנַחְלָּתנּו: ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  הש"ץ:  ואומר 

"ְוַחָּנָנא"  קל. 3( תיבת  בדגש  התי"ו   - "ַאּתּון"  נע. 2(  שבנו"ן,  השו"א   - 1( "ְלִפיְנָחס" 
נח. שבבי"ת,  השו"א   - מלרע. 4( "ָטְבָון" 
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‹‹ השלישי  הש"ץ  מתחיל  מכאן   ››

חטאתיו" "למתודה  מתחיל  פנאי  אין  ואם  זה,  פיוט  לומר  טוב 

ָנא  ַאל  ִרֵּקן.  ִאם  ִׁשֵּכן  אֶֹהל  ַהֵּקן.  רֹוַבע  ָאֵפס  ִאם  הש"ץ:  ואומר 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ֵּכן.  ַעל  ִּכי  נֹאְבָדה, 
ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל  הציבור:  ועונים 

ְוִנְמָצה  ַיִּקיר.  ֵּבן  ָנא  ַקח  ַנְזִּכיר.  ְלָפֶניָך  ְוִצְדקֹו  ַתִּכיר.  לֹו,  ָּפִנים 
ִקיר: ַעל  ָדמֹו 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ְבֵעִצים  ִעְּטרֹו  ְּבַנְפׁשֹו.  ְקׁשּוָרה  ְוַנְפׁשֹו  ְלַהְקִּדיׁשֹו.  ַהַּנַער  ֶאל  ָרץ 
רֹאׁשֹו: ַעל  ֱאֹלָהיו  ֵנֶזר  ְוִאּׁשֹו. 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ָנִביא.  ְוָהֵעִצים  ָהֵאׁש  ִהֵּנה  ָאִבי.  ְוָאַמר  ָעָנה  ִּכְצִבי.  הּוַקל  ָיִחיד 
ְלָהִביא: ֵאין  ּוְתׁשּוָרה 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ּלֹו.  ִיְרֶאה  ֱאֹלִהים  ְּבִני,  לֹו.  ַוֹּיאֶמר  ַוַּיַען  ִמְּלַהְבִהילֹו.  ֱהִׁשיבֹו  ִמִּלים 
לֹו: ֲאֶׁשר  ֶאת  ְיהָוה  ְויֹוַדע 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ְוָהְלכּו  ָחׁשּו  ְמַהְרֲהִרים.  ֹלא  ְוַאֲחֶריָך  ִנְזָהִרים.  ְׁשֵניֶהם  ְּבִמְצָוְתָך 
ֶהָהִרים: ַאַחד  ֶאל  ִנְמָהִרים. 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 



מגסדר האשמורות

ַיְּׁשרּו  ְּכלּוָלה.  ְּבַאֲהָבה  ַיַחד  עֹוָלה.  ֲעֵצי  ִמֲהרּו  ְּתלּוָלה.  ֵאד  ָראּו 
ְמִסָּלה: ָּבֲעָרָבה 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ְּכֶכֶבׂש  אֹוִתי  ָאִבי,  ַהְמֻנֶּסה.  ְלהֹורֹו  ָנם  ַהֶּׂשה.  הּוא  ִּכי  ָיִחיד  ָרָאה 
ְתַכֶּסה: ְוֹלא  ַתְחמֹול  ֹלא  ַּתֲעֶׂשה. 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

רּוחֹו  סֹוף,  ִּתְמָנֵעִני,  ִאם  ַלְחׂשֹוף.  לֹו,  ְלָבִבי  ְוִנְכסֹוף.  ָחֵפץ  ִּבי 
ֶיֱאסֹוף: ֵאָליו  ְוִנְׁשָמתֹו 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ָׁשַקד.  ָהֵעִצים  ַעל  ְלׂשּומֹו  ָּפַקד.  ָעָליו  ְוַחְרּבֹו  ָעַקד.  ְוַרְגָליו  ָיָדיו 
ּתּוַקד: ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ְוָהֵאׁש 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ְוִהֵּנה  ְּבָעָליו.  ְלֵׁשם  ְלָׁשְחטֹו  ֵאָליו.  ִנַּגׁש  ְוָאִביו  ֵמֵאָליו.  ָּפַׁשט  ַצָּואר 
ָעָליו: ִנָּצב  ְיהָוה 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ֶאל  ְוִלּבֹו  ָחָסה.  ֹלא  ְּבנֹו  ַעל  ָהָאב  ָעָׂשה.  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ָחַקר 
ָעָׂשה: ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיְרא  ָנָׂשא.  ַּכַּפִים 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ַוֲעֵׂשה  ַאַחר.  ַאִיל  ִהֵּנה  ַהִּנְבַחר.  ִּבְנָך  ְּתמּור  ִמְׁשַחר.  ֵמֶרֶחם  ָקָרא 
ְּתַאַחר: ַאל 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 



סדר האשמורות מד

ְוָהָיה  ִתיַמְרּתֹו.  ְלָך  ְוַתֲעֶלה  ְּכַהְקָטָרתֹו.  ִּתּכֹון  ַאְזָּכָרתֹו.  ֲחִליֵפי 
ּוְתמּוָרתֹו: הּוא 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

יּוְמַחק.  ַּבל  עֹוָלם  ְּבִרית  יּוַחק.  ַּבֵּסֶפר  ָלַעד  ַבַּׁשַחק.  ְלָפֶניָך  ִזָּכרֹון 
ִיְצָחק: ְוֶאת  ַאְבָרָהם  ֶאת 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ְּבַרֲחִמים  ְוצֹאְנָך  ִתְׁשקֹד.  ֲעִקיָדה  ְּבָצָרה  ִלּקֹוד.  ָּבִאים  קֹוְרֶאיָך 
ָעקֹוד: ֶאל  ַהּצֹאן  ְּפֵני  ִּתְפקֹוד. 

ָזֵקן: ָאב  נּו  ָלֽ ֶיׁש  ן.  ּכֵ ַעל  י  ּכִ ֹנאְבָדה,  ָנא  ַאל 

ֲחֵרִדים  ִּתְפֶּדה  ְלַמֲעָנְך  ִנְרָּדִמים.  ְלָהִקיץ  ְגבּוָרְתָך  עֹוְרָרה 
ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל  ַמׁשִּכיִמים.  ַהּיֹום  ְסִליָחְתָך  ְלַבֵּקש  ִנְדָהִמים. 

ַרֲחִמים: ִּכֵּסא 

RAS

עמהם והוא  הציבור  אומרים 

ֲעֹון  מֹוֵחל  ַּבֲחִסידּות.  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
ַמְרֶּבה  ִראׁשֹון,  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ְיֵרָאיו.  ַחַּטאת  ֵמִסיר  ַעּמֹו, 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ַלחֹוְטִאים  ְמִחיָלה 
ְלָפֶניָך  לֹוַמר  הֹוֵרָתנּו  ֵאל  ּגֹוֵמל.  ָלֶהם  ְכָרָעָתם  ְוֹלא  ְורּוַח,  ָּבָׂשר 
ֶעְׂשֵרה  ְּבִרית ְׁשלׁש  נּו  ָלֽ ְזכֹור  ֶעְׂשֵרה.  ַּבֲעבּור ְׁשלׁש  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשלׁש 
ָּכתּוב  ְוֵכן  ִמֶּקֶדם.  ְלָפֶניָך  ָעָניו  ָבם  ֶׁשִחָּלה  ֶׁשְּלַרֲחִמים,  ִמּדֹות 



מהסדר האשמורות

ְיהָוה.  ְבֵׁשם,  ַוִּיְקָרא  ָׁשם.  ִעּמֹו  ַוִּיְתַיֵּצב  ֶּבָעָנן  ְיהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּבתֹוָרֶתָך, 
ֶנֱאָמר. ְוָׁשם 

ְיהָוה ׀  עמהם:  והוא  הציבור  ועונים  ַוִּיְקָרא.  ָּפָניו  ַעל  ְיהָוה  ַוַּיֲעבֹר  הש"ץ:  ואומר 

ֶחֶסד  נֵֹצר  ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיהָוה. 
ְוַנֵּקה: ְוַחָּטָאה.  ָוֶפַׁשע  ָעֹון  נֵֹׂשא  ָלֲאָלִפים 

ּוְנַחְלָּתנּו: ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  הש"ץ:  ואומר 

RAS

הש"ץ: וממשיך 

ַּבֶהֶבל  ֲאֶׁשר  ֲאָׁשָמיו:  רֹב  ַעל  ּומֹוֶדה  ַחּטֹאָתיו.  ְלִמְתַוֶּדה 
ּוִמֵּבין  ִמָּצרֹוָתיו.  צֹוֵעק  ָיָמיו:  ְבָיגֹון  ָּכלּו  ְׁשנֹוָתיו. 

ַרֲחָמיו: ַרִּבים  ִּכי  ְיהָוה.  ְבַיד  ָּנא  ִנְּפָלה  ָקָמיו:  ִּתְגַרת 
ַרֲחָמיו: ים  ַרּבִ י  ּכִ ְיהָוה.  ְבַיד  א  ּנָ ָלה  ִנּפְ הציבור:  ועונים 

ְוִנַחְמִּתי.  ַׁשְבִּתי  ָלֵכן  ֲעֹוִני:  ַהָּׁשְוא  ְּבַחְבֵלי  ָמַׁשְכִּתי,  ֵמֱהיֹוִתי, 
ֲעֹוִני(:  ּפּור  ּכִ יֹום  ָקרֹוב  י  ּכִ אומר:  )בעשי"ת  ִּדיִני  יֹום  ָקרֹוב  ִּכי 
ָכלּו  ֹלא  ִּכי  קֹוִני.  ְיַרֵחם  אּוַלי  ֵעיִני:  ֵמי  ְוִנַּסְכִּתי  ִהְקַרְבִּתי.  ּוְׁשֵאִרי 

ַרֲחָמיו:
ַרֲחָמיו: ים  ַרּבִ י  ּכִ ְיהָוה.  ְבַיד  א  ּנָ ָלה  ִנּפְ

ֵמעֹוז  ָׁשֲחקּו.  ֵעיַני  ּוֵמי  ְּפָתִנים:  רֹאׁש  ָוִאיַנק  ָצְמקּו.  ִגיִלי  ְׁשֵדי 
ָּבִנים:  ַעל  ָחַמל  ְוֹלא  ָרֲחקּו.  ָאב  ְלַרֲחֵמי  ֲאָבִנים:  ְּכֵאִבי, 

ְוַרֲחָמיו: ֵמָעיו  ֲהמֹון  ִהְתַאָּפקּו.  ְוֵאַלי 
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ַרֲחָמיו: ים  ַרּבִ י  ּכִ ְיהָוה.  ְבַיד  א  ּנָ ָלה  ִנּפְ

ְּבֵבית  ְוִנְׁשַּכְחִּתי  ִקְצּפֹו:  ְוִהְנִחיַלִני  ְלָבִאים.  ְּבבֹור  ֱהִביַאִני 
ְּפָלִאים.  ֵאֵרד  יֹום  ְּבָכל  ַזְעּפֹו:  ְּבַים  ְוָטַבְעִּתי  ְּכָלִאים. 
ַרֲחָמיו: ְּבַאף,  ָקַפץ  ִאם  ֵאל.  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח  ַאּפֹו:  ִלי  ֶהֱאִריְך  ְוֹלא 

ַרֲחָמיו: ים  ַרּבִ י  ּכִ ְיהָוה.  ְבַיד  א  ּנָ ָלה  ִנּפְ

ואומרים מעיו"כ(  )חוץ  פניהם  על  ונופלים 

ַאל  ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹֽלַהי.  ֶאָּשא:  ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד. 
ֹלא  קֶֹויָך  ָּכל  ַּגם  ִלי:  אֹוְיַבי  ַיַעְלצּו  ַאל  ֵאבֹוָׁשה. 
הֹוִדיֵעִני.  ְיהָוה  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיבֹׁשּו  ֵיבֹׁשּו. 
ַאָּתה  ִּכי  ְוַלְּמֵדִני.  ַבֲאִמֶּתָך,  ַהְדִריֵכִני  ַלְּמֵדִני:  אְֹרחֹוֶתיָך1 
ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזכֹר  ַהּיֹום:  ָּכל  ִקִּויִתי  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי.  ֱאֹלֵהי 
ַאל  ּוְפָׁשַעי  ְנעּוַרי  ַחּטֹאת  ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך. 
טֹוב   : ְיהָוה  טּוְבָך  ְלַמַען  ָּתה.  ַאֽ ִלי  ְזָכר  ְּכַחְסְּדָך  ִּתְזּכֹר. 
ֲעָנִוים  ַיְדֵרְך  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ֵּכן  ַעל  ְיהָוה.  ְוָיָׁשר 
ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות2  ָּכל  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט. 
ְוָֽסַלְחָּת  ְיהָוה.  ִׁשְמָך  ְלַמַען  ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו  ְלנְֹצֵרי  ֶוֱאֶמת. 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה.  ְיֵרא  ָהִאיׁש  ֶזה  ִמי  הּוא:  ַרב  ִּכי  ַלֲעֹוִני 
ְיהָוה  סֹוד  ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו  ָּתִלין.  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  ִיְבָחר: 
הּוא  ִּכי  ְיהָוה.  ֶאל  ָּתִמיד  ֵעיַני  ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו. 
ִני3:  ָאֽ ְוָעִני  ָיִחיד  ִּכי  ְוָחֵּנִני.  ֵאַלי  ְּפֵנה  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא 



נח. 3( תיבת  שברי"ש,  השו"א   - נע. 2( "ָאְרחֹות"  שברי"ש,  השו"א   - 1( "אְֹרחֹוֶתיָך" 
מלעיל. ִני"  "ָאֽ
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ָעְנִיי  ְרֵאה  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי  ִהְרִחיבּו.  ְלָבִבי  ָצרֹות 
ְוִׂשְנַאת  ָרּֽבּו1.  ִּכי  אְֹיַבי  ְרֵאה  ַחּטֹאָתי:  ְלָכל  ְוָׂשא  ַוֲעָמִלי. 
ִּכי  ֵאבֹוׁש,  ַאל  ְוַהִּציֵלִני.  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה2  ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס 
ֱאֹלִהים  ְּפֵדה  ִקִּויִתיָך:  ִּכי  ִיְּצרּוִני.  ָוֹיֶׁשר  ּתֹם  ָבְך:  ָחִסיִתי 

ָצרֹוָתיו: ִמּכֹל  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאת 

הש"ץ ואומר  ראשיהם  ומגביהים 

ְלַעֶּמָך.  ָהָרָעה  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ַאֶּפָך  ֵמֲחרֹון  ׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ַנֲחָלֶתָך: ִׁשְבֵטי  ֲעָבֶדיָך  ְלַמַען  ׁשּוב 

ָך.  ְלַעּמֶ ָהָרָעה  ַעל  ֵחם  ְוִהּנָ ָך  ַאּפֶ ֵמֲחרֹון  ׁשּוב  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְיהָוה  הציבור:  ועונים 

ַנֲחָלֶתָך: ְבֵטי  ׁשִ ֲעָבֶדיָך  ְלַמַען  ׁשּוב 

ְיהָוה  ְּבֵבית  ָלעֹוְמִדים.  ָנא  ְשֵעה  ְיִחיִדים.  מֹוִשיב  ְיהָוה. 
ִמְׁשָּכִבי  ַעל  ָזַכְרִּתי.  ְוִׁשְמָך  ָבַטְחִּתי.  ְּבָך  ַּבֵּלילֹות: 
ִמַּפַחד  ְיֵרכֹו.  ַעל  ַחְרּבֹו  ִאיׁש  ּוָבכֹה.  ָהלֹוך  ַעל  ַרֵחם  ַּבֵּלילֹות: 
ֵלילֹות:  ַּגם  ָיִמים  ָמנֹוַח.  ֶאְמָצא  ֹלא  ְׁשחֹוַח.  הֹוֵלְך  ִהְנִני3  ַּבֵּלילֹות: 

ַּבֵּלילֹות: ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך.  ַּבּבֶֹקר  ְלַהִּגיד  ֶנְגֶּדָך.  צֹוֵעק  ַמֵּלט 
ְלַמַען  ׁשּוב  ָך.  ְלַעּמֶ ָהָרָעה  ַעל  ֵחם  ְוִהּנָ ָך  ַאּפֶ ֵמֲחרֹון  ׁשּוב  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְיהָוה 

ַנֲחָלֶתָך: ְבֵטי  ׁשִ ֲעָבֶדיָך 

RAS

השו"א   - נח. 3( "ִהְנִני"  שבמ"ם,  השו"א   - מלעיל. 2( "ָׁשְמָרה"  ּבּו"  "ָרֽ 1( תיבת 
נח. שבנו"ן, 



סדר האשמורות מח

ָנא  ַהֶּבט  ֵהן,  ָעֹון.  ִּתְזּכֹר  ָלַעד  ְוַאל  ְמאֹד  ַעד  ְיהָוה  ִּתְקצֹף  ַאל 
ְכבֹוֶדָך.  ִּכֵּסא  ְּתַנֵּבל  ַאל  ִׁשְמָך  ְלַמַען  ִּתְנַאץ  ַאל  ֻכָּלנּו:  ַעְּמָך 
ֲעֵׂשה  ְיהָוה  נּו  ָבֽ ָענּו  ֲעֹוֵנינּו  ִאם  ִאָּתנּו:  ְּבִריְתָך  ָּתֵפר  ַאל  ְזכֹר 
ָלנּו: ְסַלח  ָאדֹון  ָחָטאנּו:  ְלָך  ְמׁשּובֹוֵתינּו,  ַרּבּו  ִּכי  ְׁשֶמָך.  ְלַמַען 

נּו: ָלֽ ְסַלח  ָאדֹון  ָחָטאנּו.  ְלָך  הציבור:  ועונים 

ַתְקִּדים.  ַרֲחֶמיָך  ֲהמֹון  ֶאת  ְיהָוה,  ֶהְאִּדים.  ַכּתֹוָלע  ֲאָׁשֵמינּו  ִאם 
ַאֲהָבתֹו  ַהִּׂשִּדים.  ְּבֵעֶמק  ִּגַּבְרּתֹו  ִמַּכְׂשִּדים.  ֻמָּצל  ָאב  ְלַמַען 

ְמׁשּובֹוֵתינּו: ַרּבּו  ִּכי  נּו.  ָלֽ ַהּיֹום  ְזכֹור 
נּו: ָלֽ ְסַלח  ָאדֹון  ָחָטאנּו.  ְלָך 

ָּדגּול  ְלַמַען  ָרצֹון.  ֵעת  ַּגֵּלה  ְיהָוה,  ָלצֹון.  ְוִהְרִּבינּו  ָחָטאנּו  ִאם 
ְזכֹור  ֲעִקיָדתֹו  ְלָרצֹון.  ָּכְפרֹו  הּוָׁשת  ְוַאִיל  ַּכּצֹאן.  ַהֶּנְעָקד 

ְמׁשּובֹוֵתינּו: ַרּבּו  ִּכי  נּו.  ָלֽ ַהיֹום 
נּו: ָלֽ ְסַלח  ָאדֹון  ָחָטאנּו.  ְלָך 

ָּתם  ְלַמַען  ַּבֲעִתיָרה.  ִהְתַרֵּצה  ְיהָוה,  ַוֲעֵבָרה.  ֶפַׁשע  ִהְרִּבינּו  ִאם 
ַהּיֹום  ְזכֹור  ֻּתָּמתֹו  ּנֹוָרא.  ַמה  ְּבָמקֹום  ְוָלן  ַוִּייָרא.  ֻסָּלם  ָחָזה 

ְמׁשּובֹוֵתינּו: ַרּבּו  ִּכי  נּו.  ָלֽ
נּו: ָלֽ ְסַלח  ָאדֹון  ָחָטאנּו.  ְלָך 

ָאב  ְלַמַען  ָמִים.  ִמׁשָּ ֲעֵננּו  ְיהָוה,  ִּכְפַלִים.  ּוָמַרְדנּו  ָחָטאנּו  ִאם 
ַהּיֹום  ְזכֹור  ִעְנְוָתנּותֹו  יֹוָמִים.  ְקדּוַמת  ְוִקַּבל  ִמַּמִים.  ָמׁשּוי 

ְמׁשּובֹוֵתינּו: ַרּבּו  ִּכי  נּו.  ָלֽ
נּו: ָלֽ ְסַלח  ָאדֹון  ָחָטאנּו.  ְלָך 



מטסדר האשמורות

ְׁשלֹומֹו.  ְּברֹוב  ַיֲעֵננּו  ְיהָוה,  ְמרֹומֹו.  ׁשֹוֵכן  ִלְפֵני  ִהְכַעְסנּו  ִאם 
ְזכֹור  ִצְדָקתֹו  ִמְקַּדׁש ֲהדֹומֹו.  נּו  ָלֽ ְוִיְבֶנה  ְלַעּמֹו.  ְוִיְשַלח רֹוֶעה 

ְמׁשּובֹוֵתינּו: ַרּבּו  ִּכי  נּו.  ָלֽ ַהּיֹום 
נּו: ָלֽ ְסַלח  ָאדֹון  ָחָטאנּו.  ְלָך 

RAS

ַאל  ָנא,  ָפֶניָך.  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכי  ָּפֶניָך.  ְלַחּלֹות  ָאָתאנּו 
נּו,  ָלֽ ְסַלח  ִמְּלָפֶניָך.  ֵריָקם  ְּתִׁשיֵבנּו  ַאל  ָנא,  ְּתִביֵׁשנּו. 

ִמְּמעֹוֶנָך: ַרֲחִמים  נּו  ָלֽ ּוְׁשַלח 
עֹוֶנָך: ִמּמְ ַרֲחִמים  ָלנּו  ַלח  ּוׁשְ נּו,  ָלֽ ְסַלח  הציבור:  ועונים 

ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב  ְונֹוָרא.  ָאיֹום  ַּכָּפָרה.  ִמְּמָך  ְלַבֵּקׁש  ָאָתאנּו 
נּו,  ָלֽ ְסַלח  ִנְקָרא.  ּוְבִׁשְמָך  ְּתָחֵּננּו,  ְּתַחֵּיינּו,  ַּבָּצָרה. 

ִמְּמעֹוֶנָך: ַרֲחִמים  נּו  ָלֽ ּוְׁשַלח 
עֹוֶנָך: ִמּמְ ַרֲחִמים  ָלנּו  ַלח  ּוׁשְ נּו,  ָלֽ ְסַלח 

RAS

הש"ץ: ואומר 

ְלָמֵריּה.  ְּדִמְתַחַּנן  ְּכַעְבָּדא  ַאַּנן,  ִמְתַחְּנִנין  ָלְך  ְּדִבְׁשַמָּיא,  ָנא  ָמַרֽ
ִמַּקָּמְך: ֵריָקן  ֶנְהַּדר  ְוָלא  ִלְתיּוְבָּתא.  ִלָּבא  ַלן  ַהב 

ַהב  ְלָמֵריּה.  ן  ִמְתַחּנַ ּדְ א  ַעְבּדָ ּכְ ן,  ַאּנַ ִנין  ִמְתַחּנְ ָלְך  ַמיָּא,  ִבׁשְ ּדְ ָמַרן  הציבור:  ועונים 

ְך: ּמָ ִמּקַ ֵריָקן  ר  ֶנְהּדַ ְוָלא  א.  ִלְתיּוְבּתָ א  ִלּבָ ַלן 

ְלָמֵריּה.  ְדִמְתַחַּנן  ִׁשְבָיא  ְּכַבר  ַאַּנן,  ִמְתַחְּנִנין  ָלְך  ְּדִבְׁשַמָּיא,  ָמַרן 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְוַעָּמְך  ִמְתַּפְרִקין1.  ְּבַכְסָּפא  ִׁשְבָיא  ְּבֵני  ֻּכְּלהֹון 

נח. שברי"ש,  השו"א   - 1( "ִמְתַּפְרִקין" 



סדר האשמורות נ

ְּדַחַיָּיא  ִסְבָרא  ּפּוְרָקָנְך.  ְוַאְצַמח  ַיִּמיָנְך  ֲאֵרים  ּוְבַתֲחנּוִנין.  ִּבְצלֹוִתין 
ִמַּקָּמְך: ֵריָקן  ֶנְהַּדר  ְוָלא  ִלְתיּוְבָּתא.  ִלָּבא  ַלן  ְוַהב  ּוִמיַתָּיא: 

א  ִלּבָ ַלן  ַהב  ְלָמֵריּה.  ן  ִמְתַחּנַ ּדְ א  ַעְבּדָ ּכְ ן  ַאּנַ ִנין  ִמְתַחּנְ ָלְך  ַמיָּא,  ִבׁשְ ּדְ ָמַרן 
ְך: ּמָ ִמּקַ ֵריָקן  ר  ֶנְהּדַ ְוָלא  א.  ִלְתיּוְבּתָ

ְלָמֵריּה.  ְּדִמְתַחַּנן  ְּכַעְבָּדא  ַאַּנן,  ִמְתַחְּנִנין  ָלְך  ְּדִבְׁשַמָּיא,  ָמַרן 
ְוִהְתַּפֵּיס  ִהְתַרֵּצה  ְּבַתֲחנּוִנים.  ּוִמְתַּפֵּיס  ְּבַרֲחִמים  ִמְתַרֶּצה 
ְּדִמְּלַקְדִמין.  ְמֵׁשיְזַבָנא1  ְּדֵמָעְלָמא  ָּפרֹוָקא  ּוְמדּוְלָּדל.  ָעִני  ְלַעם 
ְוַהב  ְּדִׁשְבָיא:  ֵמַאְרָעא  ַזְרֵעיּה  ְוַאֵּסיק  ַרִחיָקא,  ֵמֲאַרע  ַיֲעקֹב  ְּפרֹוק 

ִמַּקָּמְך: ֵריָקן  ֶנְהַּדר  ְוָלא  ִלְתיּוְבָּתא.  ִלָּבא  ַלן 
א  ִלּבָ ַלן  ַהב  ְלָמֵריּה.  ן  ִמְתַחּנַ ּדְ א  ַעְבּדָ ּכְ ן  ַאּנַ ִנין  ִמְתַחּנְ ָלְך  ַמיָּא,  ִבׁשְ ּדְ ָמַרן 

ְך: ּמָ ִמּקַ ֵריָקן  ר  ֶנְהּדַ ְוָלא  א.  ִלְתיּוְבּתָ

ְלָמֵריּה.  ְּדִמְתַחַּנן  ְּכַעְבָּדא  ַאַּנן,  ִמְתַחְּנִנין  ָלְך  ְּדִבְׁשַמָּיא,  ָמַרן 
ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל. ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל. ְוַאל ֹיאַבד ִיְׂשָרֵאל. 

ִיְׂשָרֵאל: ְׁשַמע  יֹום  ְּבָכל  ָהאֹוְמִרים 
ֶאָחד.  ּגֹוי  ֹיאַבד  ְוַאל  ֶאָחד.  ּגֹוי  ְׁשֵאִרית  ְׁשמֹור  ֶאָחד.  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר 

ֶאָחד: ְיהָוה  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  יֹום  ְּבָכל  ָהאֹוְמִרים 
ּגֹוי  ֹיאַבד  ְוַאל  ָקדֹוׁש.  ּגֹוי  ְׁשֵאִרית  ְׁשמֹור  ָקדֹוׁש.  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר 

ָקדֹוׁש: ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  יֹום  ְּבָכל  ָהאֹוְמִרים  ָקדֹוׁש. 
ַרָּבא.  ּגֹוי  ֹיאַבד  ְוַאל  ַרָּבא.  ּגֹוי  ְׁשֵאִרית  ְׁשמֹור  ַרָּבא.  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר 

ַרָּבא: ְׁשֵמיּה  ְיֶהא  ָאֵמן  יֹום  ְּבָכל  ָהאֹוְמִרים 

נע. שבז"ן,  השו"א   - 1( "ְמֵׁשיְזַבָנא" 



נאסדר האשמורות

ִמַּקָּמְך: ֵריָקן  ֶנְהַּדר  ְוָלא  ִלְתיּוְבָּתא.  ִלָּבא  ַלן  ְוַהב 
א  ִלּבָ ַלן  ַהב  ְלָמֵריּה.  ן  ִמְתַחּנַ ּדְ א  ַעְבּדָ ּכְ ן  ַאּנַ ִנין  ִמְתַחּנְ ָלְך  ַמיָּא  ִבׁשְ ּדְ ָמַרן 

ְך: ּמָ ִמּקַ ֵריָקן  ר  ֶנְהּדַ ְוָלא  א.  ִלְתיּוְבּתָ

ְלָמֵריּה.  ְּדִמְתַחַּנן  ְּכַעְבָּדא  ַאַּנן,  ִמְתַחְּנִנין  ָלְך  ְּדִבְׁשַמָּיא,  ָמַרן 
ָעְלָמא.  ְלַחֵיי  ְׁשאֹול  ִמן  ּוַמֵּסיק  ּוַמֵחי.  ְמִמית1  ּוַמֵּסי,  ָמֵחי 
ְלֵכיֵביּה.  ּוַמֵּסי  ְדָחֵייס  ֲאבּוִהי  ָלְקֵייּה2,  ֲאבּוִהי  ָחֵטי  ַּכד  ְּבָרא 
קּוָּלֵריּה.  ְוָתַבר  ָּתֵאיב  ְלָמֵריּה  ָמֵריּה,  ְּבקּוַּלר  ּוְנַפל  ְּדָמֵריד  ַעְבָּדא 
ּוְמָרִרין.  ְּבִגִּדין  ַנְפִׁשין  ְרַואי3  ַהא  ַקָּמְך.  ַוֲחֵטיַנן  ַאַּנן  ּבּוְכָרְך  ְּבָרְך 
ְוַהא  ְוִׁשְבָיא  ְּבִבְּזָתא  ַהא  ַּקָּמְך.  ּוְמֵריְדַנן4  ַאַּנן,  ַעְבָּדְך  ָהא 
ְלֵכיִבין  ַאִּסי  ְנִפיִׁשין.  ְּדַרֲחָמְך  ִמָּנְך  ְּבַמטּו  ִמָּנְך  ְּבָבעּו  ְבַמְלְקיּוָתא. 
ִלָּבא  ַלן  ְוַהב  ְבִׁשְבָיא:  ְּגֵמיָרא  ִנְהֵוי  ְּדָלא  ַעד  ֲעַלן  ִּדְתִקיפּו 

ִמַּקָּמְך: ֵריָקן  ֶנְהַּדר  ְוָלא  ִלְתיּוְבָּתא. 
א  ִלּבָ ַלן  ַהב  ְלָמֵריּה.  ן  ִמְתַחּנַ ּדְ א  ַעְבּדָ ּכְ ן  ַאּנַ ִנין  ִמְתַחּנְ ָלְך  ַמיָּא,  ִבׁשְ ּדְ ָמַרן 

ְך: ּמָ ִמּקַ ֵריָקן  ר  ֶנְהּדַ ְוָלא  א.  ִלְתיּוְבּתָ

ְלָמֵריּה.  ְּדִמְתַחַּנן  ְּכַעְבָּדא  ַאַּנן,  ִמְתַחְּנִנין  ָלְך  ְּדִבְׁשַמָּיא,  ָמַרן 
ֲעֵׂשה  ְצָדָקה  ִעָּמְך,  ַרֲחִמים  ַרִּבים  ִּכי  ִמָּמְך,  ִּבַּקְׁשנּו  ַרֲחִמים 
ָכל  ַעְּמָך  ּוִמָּבֵּתי  ּוִמָּבֵּתינּו  ִמֶּמּנּו  ָהֵסר  ָאָּנא  ְׁשָמְך.  ְלַמַען  ִעָּמנּו 
ּוִבָּזה  ּוְׁשִבי  ְוָרָעב  ְוֶחֶרב  ֶּדֶבר  ְׁשֶהם,  ָמקֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 
ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ָרִעים  ָוֳחָלִים  ָרע  ְוֵיֶצר  ְוָׂשָטן  ּוַמֵּגָפה  ּוַמְׁשִחית 
ִעָּמְך,  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי  ִמָּמְך,  ָׁשַאְלנּו  ַחִּיים  ֵמַעֶּמָך:  ְוָצר  ְואֹוֵיב 
ּוִמָּבֵּתי  ּוִמָּבֵּתינּו  ִמֶּמּנּו  ָהֵסר  ָאָּנא  ְׁשָמְך.  ְלַמַען  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ְצָדָקה 

שבקו"ף,  השו"א   - לפתח. 2( "ָלְקֵייּה"  נוטה  שבמ"ם  השו"א   - 1( "ְמִמית" 
נח. שבד"ל,  השו"א   - לחירק. 4( "ּוְמֵריְדַנן"  נוטה  שברי"ש  השו"א   - נח. 3( "ְרַואי" 



סדר האשמורות נב

ּוְׁשִבי  ְוָרָעב  ְוֶחֶרב  ֶּדֶבר  ְׁשֶהם,  ָמקֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ָכל  ַעְּמָך 
ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ָרִעים  ָוֳחָלִים  ָרע  ְוֵיֶצר  ְוָׂשָטן  ּוַמֵּגָפה  ּוַמְׁשִחית  ּוִבָּזה 
ֵריָקן  ֶנְהַּדר  ְוָלא  ִלְתיּוְבָּתא.  ִלָּבא  ַלן  ְוַהב  ֵמַעֶּמָך:  ְוָצר,  ְואֹוֵיב 

ִמַּקָּמְך:
א  ִלּבָ ַלן  ַהב  ְלָמֵריּה.  ן  ִמְתַחּנַ ּדְ א  ַעְבּדָ ּכְ ן  ַאּנַ ִנין  ִמְתַחּנְ ָלְך  ַמיָּא,  ִבׁשְ ּדְ ָמַרן 

ְך: ּמָ ִמּקַ ֵריָקן  ר  ֶנְהּדַ ְוָלא  א.  ִלְתיּוְבּתָ

ְלָמֵריּה: ְּדִמְתַחַּנן  ְּכַעְבָּדא  ַאַּנן,  ִמְתַחְּנִנין  ָלְך  ְּדִבְׁשַמָּיא,  ָמַרן 

ְּכגֹוֶדל  ַּתֲחנּוַני.  קֹול  ְׁשַמע  ֵעיַני.  ָנָׂשאִתי  ְיהָוה.  ֵאֶליָך 
ַחְסֶּדָך:

ּוָבאִתי  ָלַקְחִּתי.  ְּדָבִרים  ִׁשַּטְחִּתי.  ְוַכַּפי  ָבַטְחִּתי.  ְּבִׁשְמָך 
ָעֶדיָך:

ְלֶנְגֶּדָך: ָּתה1  ַׁשֽ ֲעֹונֹוַתי.  ָכל  ִּכי  ְׁשנֹוַתי.  ַוִּיְכלּו  ְיגֹונֹוַתי.  ָּגְברּו 

ַעְבֶּדָך: ֶנֶפׁש  ִמְּדָאָגה.  ַחֵּלץ  ָהֲענּוָגה.  ַנְפִׁשי  ִמּתּוָגה.  ָּדְלָפה2 

יָמה  ִׂשֽ ִּדְמָעִתי.  ֶאת  ְוַגם  ְיׁשּוָעִתי.  ֱאֹלֵהי  ַחָּטאִתי.  ַהֲעֵבר 
ְבנֹאֶדָך:

ַעְבֶּדָך: ֶנֶפׁש  ְוַנֵחם.  ְוַׂשֵּמַח  ְוִהָּנֵחם.  ָזְכָרה3  ַרֵחם.  ּוְברֹוֶגז 

ְּתַחֵּדׁש  ְלֶנְגִּדי.  ָמַתי  ַעד  ֵמעֹוִדי.  ַלֲעָנה  ּוְמרּוִדי.  ָעְנִיי  ְזכֹור 
ֵעֶדיָך:



השו"א   - נע. 3( "ָזְכָרה"  שבלמ"ד,  השו"א   - מלעיל. 2( "ּדְלָפה"  ָּתה"  "ַׁשֽ 1( תיבת 
נח. שבכ"ף, 



נגסדר האשמורות

ְּבבֹוִאי  ֲאָמַרי.  ָנא  ְוַהְקֵׁשב  ּוְמׁשֹוְרַרי.  ֵחְרפּוִני1 צֹוְרַרי. אֹוְיַבי 
ְּבַפְחֶּדָך:

ַּפֲעֵמי  ִנְלָּכִדים.  ּוָבֶהם  ּוְמצֹוִדים.  ַּפִחים  ֵזִדים.  ִלי  ָטְמנּו2 
ְיִדיֶדיָך:

צּור,  ֵזִדים.  ְּבָעלּוִני  ְמִעיִדים.  ִּבי  ְוֶׁשֶקר  ְמצֹוִדים.  ִלי  ְיִׂשימּון 
ִּבְלָעֶדיָך:

ְּתָנה  ַהָּנצּור.  ְוטּוְבָך  ְוָעצּור.  ָעזּוב  ְלָעם  צּור.  ַּגֵּלה  ְּכבֹוְדָך 
ִלְׂשִריֶדיָך:

ְלַאְבָרָהם  ְזכֹור  ִּתְרַחק.  ַאל  ֵמֶהם  ּדֹוַחק.  ְּברֹוב  ְלחּוִצים 
ֲעָבֶדיָך: ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלִיְצָחק. 

ְרחּוִמים.  ֶזַרע  ְוַעל  ֲעגּוִמים.  ַעל  ַרֵחם  ִמְּמרֹוִמים.  ָמרֹום 
ְיִדיֶדיָך: ַיְלֵדי 

ִמִּׁשְפלּות.  ְוָהֵרם  ֱאָילּות.  ָׂשמּו  ְּבָך  ָּגלּות.  ְּבבֹור  נֹוֲאִקים 
ֲחִסיֶדיָך: ֵּגַזע 

ְּתַנֵהל.  ּוְכֶקֶדם  ְּתַבֵהל.  ְואֹוְיֵביֶהם  ְּתַצֵהל.  עֹול  סֹוְבֵלי3 
ְגדּוֶדיָך: ִּדְגֵלי 

ֶאת  ְוָהֵׁשב  ְנִפיָלָתם.  ֶאת  ְסמֹוְך  ֲעִתיָרָתם.  ֶאת  ֲעֵנה 
ֶחְלֶּדָך: ֵמַאְפֵסי  ְׁשבּוָתם. 

נע. 3( "סֹוְבֵלי" -  שבמ"ם,  השו"א   - נע. 2( "ָטְמנּו"  שברי"ש,  השו"א   - 1( "ֵחְרפּוִני" 
נע. שבבי"ת,  השו"א 



סדר האשמורות נד

ַּכֶּמה.  ֶזה  ְּבָגלּות  ּדֹוֶמה.  ְוָכִאֵּלם  הֹוֶמה.  ְלָך  ָעם  ְּפֵדה 
ְנדּוֶדיָך: ָׂשְבעּו 

ִמְּמצּולֹות.  ְּדֵלנּו  ֲעִלילֹות.  ִנְתְּכנּו  ְלָך  ְּבִמְפָעלֹות.  ַצִּדיק 
ֲחָסֶדיָך: ְלַמַען 

ָׂשְרפּו  ַאְכָזִרים.  ְּבָלעּום  ְסגּוִרים.  ָצר  ְּבַכְבֵלי  ְמֻפָּזִרים.  ַקֵּבץ 
מֹוֲעֶדיָך:

ְלַמַען.  ָנא  ַוֲעֵׂשה  ַלַען.  ָהְרָוה1  ְלָעם  ְלִמְׁשַען.  ֱהֵיה  ַרחּום 
ֲעָבֶדיָך: ְׁשלֶׁשת 

ְוֶצֶדק  ַאָּתה.  ַצִּדיק  ִּכי  ָּפַעְלָּת.  ֲאֶׁשר  ְּבכֹל  ִנְׂשַּגְבָּת.  ַׁשַּדי 
ַמֶּדיָך:

ֱאֹלַהי,  ַּדְרִּכי.  ֶאת  ְוכֹוֵנן  ַמְלִּכי.  ְבָך  ִׂשְבִרי  ִּכי,  ֲעֹוִני,  ְּתַכֵּפר 
ְלָעְבֶדָך:

ְיִעיֶדָך: ּוִמי  ִתְקָוִתי.  ַאָּתה  ִּכי  ִרָּנִתי.  וִׂשיַח  ְתִפָּלִתי.  ִּתְׁשֶעה 

ִמַּקָּמְך: ֵריָקן  ֶנְהַּדר  ְוָלא  ִלְתיּוְבָּתא.  ִלָּבא  ַלן  ְוַהב 
א  ִלּבָ ַלן  ַהב  ְלָמֵריּה.  ן  ִמְתַחּנַ ּדְ א  ַעְבּדָ ּכְ ן  ַאּנַ ִנין  ִמְתַחּנְ ָלְך  ַמיָּא  ִבׁשְ ּדְ ָמַרן 

ְך: ּמָ ִמּקַ ֵריָקן  ר  ֶנְהּדַ ְוָלא  א.  ִלְתיּוְבּתָ

RAS

נח. שברי"ש,  השו"א   - 1( "ָהְרָוה" 



נהסדר האשמורות

הש"ץ וממשיך 

ִמְסָּפר,  ֵאין  ְּגדּוִדים  ָקִמים.  ּוְׁשָבח  ְּבִׁשיר  ְמרֹוִמים,  ֶאְרֶאֵּלי 
ֹלא  מלאכים(  )פי'  ְוִעיִרין  ַקִּדיִׁשין,  ֲהֻמַּלת  ְמֻחָּכִמים.  ֵּדעֹות 
ּוְנִקִּים,  ְטהֹוִרים  ּדֹוְמִמים.  ַחְׁשַמִּלים  ִּדינּור,  ְנַהר  ִזיָעָתם  ָנִמים. 
ַמְלָאִכים  ָהַרֲחִמים.  ְלַבֵּקׁש  ָנא,  ִעְמדּו  ִּכְמִליַצי  ֵמֲאָׁשִמים.  ַיַחד 
ִנְכָלִמים.  ָעם  ַעד  ָנא,  ִדְרׁשּו  ְסִליָחה  ִמּמּוִמים.  ְנָבִרים  רֹוְמִמים, 
ִאיׁש  ִרַּנת  ַהֶּנְעָקד,  ִקְרַבת  ַבָּיִמים.  ָּבא  ִצְדַקת  ְוַהְזִּכירּו,  ִּפְצחּו 
ָרצֹון,  ַמְחַּתת  ָׁשת  ִמְּמרֹוִמים.  ּתֹוָרה  ָׁשָבֽה2,  ִציר  ַׁשְוַעת1  ָּתִמים. 
ָנא,  ָהִליצּו  ֵמַעִּמים.  ְלִנְבָחר  ָנא,  ַהְמצּוא  ּכֹוֶפר  ַסִּמים.  ַהְקֵטר  יֹום 

ָהַרֲחִמים: ַבַעל  ִלְפֵני 

ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  הֹוִׁשיֵענּו  ָהַרֲחָמן  ָאב  ָאִבינּו  הש"ץ:  אומר 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  הֹוׁשִ הציבור:  ועונים   

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  הֹוׁשִ ֲאבֹוֵתינּו:  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְקָראנּוָך:  נּו  ָלֽ ַּבַּצר 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך:  ֲהמֹון  ָעֵלינּו  ַּגְלֵּגל 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ נּו:  ָלֽ ִהָּמֵצא  ְּדַרְׁשנּוָך 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ִּבְתִפָּלֵתנּו:  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  נּו  ָלֽ ֵהָעֵתר 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ִמִּׂשְבֵרנּו:  ְּתִביֵׁשנּו  ְוַאל 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ִמְּלָפֶניָך:  ֵריָקם  ְּתִׁשיֵבנּו  ְוַאל 

משה  על  )דקאי  שביה  לשון  מלרע,  "ָׁשָבֽה"  נח. 2( תיבת  שבוי"ו,  השו"א   - 1( "ַׁשְוַעת" 
ממרומים(. התורה  ששבה 



סדר האשמורות נו

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ֲאבֹוֵתינּו:  ְּבִרית  נּו  ָלֽ ְזכֹור 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו:  ְוַרֵחם  חּוס 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ֵמֲעֹוֵנינּו:  ַטֲהֵרנּו 

ֶמָך: ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו:  ַרֲחֶמיָך  ָנא  ֶיֱהמּו 

ְּכרֹוב  ָּנא  חּוָסה  ַנֲחָלֶתָך.  ַעל  ְוַרֵחם  ַעְּמָך  ַעל  ֲחמֹול  הש"ץ:  ואומר 

ַוֲעֵננּו: ַמְלֵּכנּו  ָחֵּננּו  ֵאל.  ַרֲחֶמיָך 

RAS

הש"ץ: וממשיך 

ָּתה.  ָאֽ ֵאָלא  נּו  ָלֽ ֵאין  ַמְלֵּכנּו,  ָאִבינּו  ָּתה1.  ָאֽ ָאִבינּו  ַמְלֵּכנּו,  ָאִבינּו 
ָעֵלינּו: ַרֵחם  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו 

ָעֵלינּו: ַרֵחם  נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  הציבור:  ועונים 

ֵאָלא  נּו  ָלֽ ֵאין  ַמַעל,  ֵהַרְענּו  ְוִאם  ָּתה.  ָאֽ ָאִבינּו  פֹוַעל,  ֵהיַטְבנּו  ִאם 
ָּתה: ָאֽ

ָעֵלינּו: ַרֵחם  נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 

ֵאָלא  נּו  ָלֽ ֵאין  ִיְׁשֵענּו,  צּור  ַאָּתה  ָּתה.  ָאֽ ָאִבינּו  ִּפְׁשֵענּו,  ָּגַבר  ִאם 
ָּתה: ָאֽ

ָעֵלינּו: ַרֵחם  נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 

נּו  ָלֽ ֵאין  חֹוֶמר,  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ְזכֹור  ָּתה.  ָאֽ ָאִבינּו  אֶֹמר,  ִהְרִּבינּו  ִאם 
ָּתה: ָאֽ ֵאָלא 

ָעֵלינּו: ַרֵחם  נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 

מלעיל. ָּתה"  "ָאֽ תיבות  1( כל 
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ָּתה: ָאֽ ֵאָלא  נּו  ָלֽ ֵאין  נּו,  ָלֽ ְסַלח  ָאדֹון  ָּתה.  ָאֽ ָאִבינּו  ָחָטאנּו,  ְלָך  ִאם 
ָעֵלינּו: ַרֵחם  נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 

ֵאָלא  נּו  ָלֽ ֵאין  ָאִבינּו,  ַאָּתה  ִּכי  ָּתה.  ָאֽ ָאִבינּו  ִקִּוינּו,  ְיהָוה  ְלָך 
ָּתה: ָאֽ

ָעֵלינּו: ַרֵחם  נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 

ֵאָלא  נּו  ָלֽ ֵאין  ַתַעל,  נּו  ָלֽ ַהְמִציא  ָּתה.  ָאֽ ָאִבינּו  ַׁשַעל,  ֵפַרְׂשנּו  ְלָך 
ָּתה: ָאֽ

ָעֵלינּו: ַרֵחם  נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 

נּו  ָלֽ ֵאין  ַּתְפִריַח,  ֶיַׁשע  ְוִציץ  ָּתה.  ָאֽ ָאִבינּו  ָמִׁשיַח,  ְׁשַלח  חּוָׁשה 
ָּתה: ָאֽ ֵאָלא 

ָעֵלינּו: ַרֵחם  נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 

אפים( ארך  אל  הש"ץ  ומתחיל  מדלגים  )ובעיוה"כ  הציבור  ואומרים 

נּו  ָלֽ ֵאין  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו  ָּתה.  ָאֽ ָאִבינּו  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו 
ָאִבינּו  ָעֵלינּו.  ַרֵחם  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו  ָּתה.  ָאֽ ֵאָלא 
ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ַמֲעִׂשים.  נּו  ָּבֽ ֵאין  ִּכי  ַוֲעֵננּו  ָחֵּננּו  ַמְלֵּכנּו 

ְוהֹוִׁשיֵענּו: ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ְׁשָמְך  ְלַמַען  ְצָדָקה 

ְזכֹר  ֵעיֵנינּו:  ָעֶליָך  ִּכי  ַּנֲעֶׂשה  ַמה  ֵנַדע  ֹלא  ַוֲאַנְחנּו 
ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך.  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראׁשִֹנים,  ֲעֹונֹת  נּו  ָלֽ ִּתְזָּכר  ַאל 
ְלַמַען  ּוְפֵדנּו  ָּלנּו  ֶעְזָרָתה  קּוָמה  ְמאֹד:  ַדּלֹונּו  ִּכי 
ָלְך:  ִיַחְלנּו  ַּכֲאֶׁשר  ָעֵלינּו  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ְיִהי  ַחְסֶּדָך: 



סדר האשמורות נח

ִעְּמָך  ִּכי  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני,  ָיּה.  ִּתְׁשָמר  ֲעֹונֹות  ִאם 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה.  ְיהָוה  ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה 
ָעָפר  ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו,  ָיַדע  הּוא  ִּכי  ָקְרֵאנּו:  ְביֹום 
ְׁשֶמָך,  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו  ֲאָנְחנּו: 

ְׁשֶמָך: ְלַמַען  ַחּטֹאֵתינּו  ַעל  ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו 
הש"ץ ואומר 

חּוָסה  תֹוִכיֵחנּו.  ְּבַאְּפָך  ַאל  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֵאל 
ְיהָוה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוהֹוִׁשיֵענּו ִמָּכל ָרע. ָחָטאנּו ָלְך, ָאדֹון 
ַאל  ַרֲחִמים  ּוָמֵלא  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֵאל  ֵאל:  ַרֲחֶמיָך  ְּכרֹוב  ָנא,  ְסַלח 
ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך  ֵאִרית(  ׁשְ )יש מוסיפים:  ָּפֶניָך ִמֶּמנּו. חּוָסה ְיהָוה ַעל  ַּתְסֵּתר 
ֵאל: ַרֲחֶמיָך  ְּכרֹוב  ָנא  ְסַלח  ָאדֹון  ָלְך  ָחָטאנּו  ָרע.  ִמָּכל  ְוַהִּציֵלנּו 

קדיש הש"ץ  ואומר 

ִכְרעּוֵתיּה  ְבָרא  ִּדי  ְּבָעְלָמא  ָאֵמן  ַרָּבא:  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחיּה  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵניּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה  ְוִיְמלֹוְך 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְּדָכל  ּוְבַחֵּייהֹון  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  ַעֵּמיּה.  ְוִיְפרֹוק 
מ"יהא  עמהם  עונה  והוא  הציבור,  ועונים  ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ָקִריב  ּוִבְזָמן  ַּבֲעַגָלא 
ָעְלַמָּיא.  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  ַרָּבא  ְׁשֵמיּה  ְיֶהא  ָאֵמן.  רבא"  שמיה 

ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתרֹוַמם  ְוִיְתָּפַאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ָאֵמן  ִיְתָּבַרְך:  הש"ץ  ואומר 

ְלֵעיָלא  ָאֵמן  ְּבִריְך הּוא:  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַנֵּשא  ְוִיְתַהַּלל  ְוִיְתַהַּדר 
ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנָחָמָתא  ְוֻתְׁשְּבָחָתא  ִׁשיָרָתא  ִּבְרָכָתא  ִמָּכל  ְלֵעיָלא 

ָאֵמן ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא 
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ִּתָּׁשַמע  ָאֵמן  ַצֲעַקְתֶכם.  ְּתֻקַּבל  ָאֵמן  ַהָּׁשָמִים.  ִמן  ְוֵתיָעְתרּו  ֵּתיָענּו 
ִויַקֵּים  ָאֵמן  ֲעִתיַרְתֶכם.  ֵּתיָעֶנה  ָאֵמן  ְּבָרצֹון.  ְּתִפַּלְתֶכם 
ֵהם  עֹוד  ֶאֱעֶנה,  ַוֲאִני  ִיְקָראּו  ֶטֶרם  ְוָהָיה  ֶׁשָּכתּוב,  ִמְקָרא  ָּבֶכם 
ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  ֹיֵסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ֶאְׁשָמע:  ַוֲאִני  ְמַדְּבִרים 
בעשי"ת  מוסיפים  )יש  ָלֶכם:  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ֶאְתֶכם  ִויָבֵרְך  ְּפָעִמים,  ֶאֶלף 

ָאֵמן ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ָרצֹון  ְיִהי  ְוֵכן  טֹוִבים(  ים  ַחיִּ ֵסֶפר  ּבְ ְבֶכם  ְוִיְכּתַ

ּוָבעּוְתהֹון  ּוְצלֹוְתהֹון  ָּבעּוְתכֹון  ְוִתְתֲעֵביד  ְצלֹוְתכֹון  ִּתְתַקַּבל 
ְיֶהא  ְּדִבְׁשַמָּיא.  ֲאבּוָנא  ֳקָדם  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְּדָכל 
ְוִחְסָּדא  ְוִחָּנא  ּוְרַוָחא  ּופּוְרָקָנא  ְוִסַּיְעָּתא  ְׁשַמָּיא  ִמן  ַרָּבא  ְׁשָלָמא 
ְלַחִּיים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְּדָכל  ְקָהְלהֹון  ָּכל  ְוַעל  ַוֲעַלָנא  ֲעֵליכֹון  ְוַרֲחֵמי 
ָׁשלֹום  עֹוֶׂשה  הציבור  עם  הש"ץ  ואומר  ָאֵמן  ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ּוְלָׁשלֹום 

ִיְׂשָרֵאל: ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ָׁשלֹום  ַיֲעֶׂשה  ְבַרֲחָמיו  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו. 

הציבור ואומרים 

ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה  ְיהָוה  ְיהָוה:  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים  ַּמֲעלֹות  ַהֽ ִׁשיר 
ִּתְׁשָמר  ֲעֹונֹות  ִאם  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה 
ְיהָוה  ִקִּויִתי  ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה 
ַלּבֶֹקר  ִמּׁשְֹמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  הֹוָחְלִּתי:  ְוִֽלְדָברֹו  ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה 
ַהֶחֶסד  ְיהָוה  ִעם  ִּכי  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַיֵחל  ַלּבֶֹקר:  ׁשְֹמִרים 

ֲעֹונָֹתיו: ִמּכֹל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא  ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה 

RAS
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לאו,  ואם  דלקמן.  הפזמונים  שני  לומר  ש"ץ  מוסיף  פנאי,  יש  אם 

וכו'. בכח"  "אנא  מסיימים 

ְוֵאָליו  ְבֻחִּקי.  ָּבאִתי  ֲאדֹוִני  ּוְלֵבית  ְבצּוִקי.  ַקְמִּתי  ְמלֹוִני  ִמֵּבית 

ִצְדִקי: ֱאֹלֵהי  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  ְבַצֲעִקי.  ְּתלּוָיה  ֵעיִני 

ִצְדִקי: ֱאלֵֹהי  ֲעֵנִני  ָקְרִאי  ּבְ הציבור:  ועונים 

ֶמִרי  ְוַחַּטאת  ַיְבִהיֵלִני.  ְבֶקִרי  ְּבָהְלִכי1  ַיְׁשִּפיֵלִני.  ִיְצִרי  ְׁשִרירּות 

ֻרִּקי: ִּבְלִעי  ַעד  ַיְרֵּפִני  ֹלא  ַיְנִחיֵלִני. 

ִצְדִקי: ֱאלֵֹהי  ֲעֵנִני  ָקְרִאי  ּבְ

ּכִֹחי  ִהְכִׁשיל  ָהָדה.  ְוָעַלי  רּוִחי  ֵהַמר  ָרָדה.  ִבי  ִּכי  ֵריִחי  ִהְבִאיׁש 

ִחְׁשִקי: ֶנֶׁשף  ַלֲחָרָדה.  ָׂשם  ָצָדה.  ְואֹוִתי 

ִצְדִקי: ֱאלֵֹהי  ֲעֵנִני  ָקְרִאי  ּבְ

ִנְבֶזה.  ְלָעם  ְּפדּות  ְׁשַנת  ְוַהְקִריָבה  הֹוֶזה.  ְיגֹוִנים  ִמְּׁשַנת  ָהֵקץ 

ְוֶחְלִקי: ּכֹוִסי  ְמָנת  ַאָּתה  ִּכי  ְוָרֶזה.  ּכֹוֵאב  ָעם  ִרַּנת  ּוְרֵצה 

ִצְדִקי: ֱאלֵֹהי  ֲעֵנִני  ָקְרִאי  ּבְ

RAS

נח. שבלמ"ד,  השו"א   - 1( "ְּבָהְלִכי" 
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ַתְחמֹוד: ֹלא  ִלְלמֹוד.  ֱאֶמת  ֶּדֶרְך  ֶּתֱאַהב  ִאם 
ַתְחמֹוד: לֹא  ִלְלמֹוד.  ֱאֶמת  ֶרְך  ּדֶ ֱאַהב  ּתֶ ִאם  הציבור:  ועונים 

ַיְתֲעָך  ַאל  ִעִּמי.  ְוׁשּוב  ֶּדֶרְך  אֹוִדיֲעָך  ַעִּמי.  ַתְחמֹוד  ֹלא  ֵרֲעָך  ֵּבית 
ָּכל  ִמְּמָך  יֹום  יֹוִׁשיֲעָך,  ִמי1,  ִּכי  ַאֲחִרית,  סֹוד  אֹוִדיֲעָך  ֵיֶצר, 

ַיְחמֹוד: ֹלא  ּוְבָך  ְנדֹוד.  ַיְרִחיק  ּדֹוד 
ַתְחמֹוד: לֹא  ִלְלמֹוד.  ֱאֶמת  ֶרְך  ּדֶ ֱאַהב  ּתֶ ִאם 

ְבָּת.  ָחַׁשֽ ְוֹלא  ֵעיִני  ְלמּול  ֶּתֱחָטא  ָּתה.  ַאֽ ּוָמה  ֵלָבב  ֲאמּול  ָלְך  ַרב 
ָימֹוד.  ֱאנֹוש  ֵחיק  ֶאל  ִּכְגמּול  ֵהן  ְנָּת.  ַּבֽ ּוַמה  ָּבאָת  ְתמּול  ִהֵּנה 

ַיֲעמֹוד: ִמי 
ַתְחמֹוד: לֹא  ִלְלמֹוד.  ֱאֶמת  ֶרְך  ּדֶ ֱאַהב  ּתֶ ִאם 

ַּגם  ַאְמִציא.  ְלָך  ֶחֶסד  ִהְנִני  ִּכי  ֶחְפִצי.  ֲעֵׂשה  הֹון  אֹו  עֹוִני  ִמּתֹוְך 
ָּכבֹוד.  ְלֵאל  ָכבֹוד  ְבִני  ָנא  ִׂשים  אֹוִציא.  ָלאֹור  ִּדיְנָך  ֲאִני 

ַוֲחמֹוד: ֲעבֹוד,  ּוְׁשמֹו 
ַתְחמֹוד: לֹא  ִלְלמֹוד.  ֱאֶמת  ֶרְך  ּדֶ ֱאַהב  ּתֶ ִאם 

מ"עשה  עומדים  ויש  בעמידה.  לאמרם  שנהגו  )ויש  אלו  תפלות  הצבור  ואומרים 
שמך"( למען 

ַעֶּמָך  ִרַּנת,  ַקֵּבל  ְצרּוָרה:  ַּתִּתיר  ְיִמיֶנָך,  ְּגֻדַּלת  ְּבכַֹח,  ָאָּנא 
ְּכָבַבת  ֵיחּוֶדָך,  ּדֹוְרֵׁשי  ִּגּבֹור,  ָנא  נֹוָרא:  ַטֲהֵרנּו  ַׂשְּגֵבנּו, 
ָחִסין  ָּגְמֵלם3:  ָּתִמיד  ִצְדָקֶתָך,  ַרֲחֵמי  ַטֲהֵרם,  ָּבְרֵכם  ָׁשְמֵרם2: 

 - נח. 3( "ָּגְמֵלם"  שבמ"ם,  השו"א   - החרוז. 2( "ָׁשְמֵרם"  מפני  הוא  כאן  1( הפסיק 
נח. שבמ"ם,  השו"א 
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זֹוְכֵרי  ְּפֵנה,  ְלַעְּמָך  ֵּגֶאה,  ָיִחיד  ֲעָדֶתָך:  ַנֵהל  טּוְבָך,  ְּברֹוב  ָקדֹוׁש, 
ַּתֲעלּומֹות: יֹוֵדַע  ַצֲעָקֵתנּו,  ּוְׁשַמע  ַקֵּבל,  ַׁשְוָעֵתנּו  ֶתָך:  ְקֻדׁשָּ

ִמַּמֲאָסר:  ּתֹוִציֵאם  ָסר  ַּפְחְּדָך  ְמַצֶּפיָך:  ְּתׁשּוַעת  ָקֵרב  ָנא  ֵאל 
ְיקּוִׁשים  ְּדֵלה  ְמַצִּפים:  ִיְׁשֲעָך  סֹוִמים  ְּפַתח  סֹוִעים  ְּפֵדה 
ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם  ָּברּוְך  ַמַּפְלֵּתנּו:  ְיהָוה  ְסמֹוְך  ְנפּוִצים  ְוַקֵּבץ 

ָוֶעד: ְלעֹוָלם 

וכן  ר"ה  )בערב  ותיעתרו"  "תיענו  קודם  שתוקעים  ויש  תשר"ת  ותוקע 

כלל( תוקעים  אין  ליוה"כ  ר"ה  בין 

ּתֹוָרָתְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיִמיָנְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְׁשָמְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה 
הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך,  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  ְקֻדָּׁשָתְך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה 

ַוֲעֵננּו1: ְיִמיְנָך 

"ַוֲעֵנִני". 1( י"ג 
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נוסח היתר ערב ראש השנה

על  התרה  ועושים  שחרית,  תפילת  אחר  ר"ה  בערב  ההיתר  לומר  נהגו 
בשבועה  מפיו  שיוציא  מה  שכל  להבא  על  מודעא  ומוסרים  שעבר 

בטל. יהא  בחרם  או 

בלשון  ואומר  מהכת  אחד  עומד  עשרה,  כת  ובכל  כתות  שתי  כשיש 
יאמר  אך  יחיד,  אפילו  והניתר  משלשה  פחותין  אין  והמתירים  רבים, 

וכעזה"ד. וכו'  שנדרתי"  רבותי...  נא  "שמעו  יחיד  בלשון 

"עדה  במקום  יִָּנים  ַהּדַ יאמר:  )ובשלשה  ְקדֹוָשה  ֵעָדה  ִרּבֹוֵתינּו  ָנא  ִׁשְמעּו 
אֹו  קּוָּנם,  אֹו  ִאּסּור,  אֹו  ְׁשבּוָעה,  אֹו  ֶנֶדר,  ָּכל  קדושה"( 

ַּבֵּׁשמֹות  ִנְׁשַּבְענּו  אֹו  ַּבֲחלֹום,  אֹו  ְּבָהִקיץ  ִנְׁשַּבְענּו  אֹו  ֶׁשָּנַדְרנּו  ֵחֶרם 
ִמיֵני  ְוָכל  הּוא  ָּברּוְך  ֲהִוָּי"ה  ּוְבֵׁשם  ִנְמָחִקים  ְׁשֵאיָנם  ַהְּקדֹוִׁשים 
ִאּסּור,  ׁשּום  ְוָכל  ִׁשְמׁשֹון.  ְנִזירּות  ְוַאִפּלּו  ָעֵלינּו,  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ְנִזירּות 
ָלׁשֹון  ְּבָכל  ֲאֵחִרים  ַעל  אֹו  ָעֵלינּו  ֶׁשָאַסְרנּו  ֲהָנָאה  ִאּסּור  ְוַאִפּלּו 
ׁשּום  ְוָכל  קּוָּנם,  אֹו  ֵחֶרם,  אֹו  ִאּסּור,  ִּבְלׁשֹון  ֵּבין  ֶׁשְּלִאּסּור1, 
ֵּבין  ֶנֶדר,  ִּבְלׁשֹון  ֵּבין  ָעֵלינּו.  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ֶׁשְּלִמְצָוה  ַאִפּלּו  ַקָּבָלה 
ְּבָכל  ֵּבין  ְנִזירּות,  ִּבְלׁשֹון  ֵּבין  ְׁשבּוָעה,  ִּבְלׁשֹון  ֵּבין  ְנָדָבה,  ִּבְלׁשֹון 
ְנָדָבה,  ָּכל  ּוֵבין  ֶנֶדר,  ָּכל  ֵּבין  ַּכף,  ִּבְתִקיַעת  ַהַּנֲעָׂשה  ְוַגם  ָלׁשֹון. 
מֹוָצא  ְוָכל  ַעְצֵמנּו.  ֶאת  ֶׁשִהְנַהְגנּו  ֶׁשְּלִמְצָוה  ִמְנָהג  ׁשּום  ּוֵבין 
ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ְּבִלֵּבנּו  ְוָגַמְרנּו  ֶׁשָּנַדְרנּו  אֹו  ִמִּפינּו,  ֶׁשָּיָצא  ְׂשָפֵתינּו 

חירק. כמו  הלמ"ד  הגיית   - 1( "ֶׁשְּלִאּסּור" 
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ֶׁשָּנַהְגנּו  ָדָבר  ֵאיֶזה  אֹו  טֹוָבה,  ַהְנָהָגה  ֵאיֶזה  אֹו  ֵמַהִּמְצֹות,  ִמְצָוה 

ֶׁשָעִׂשינּו,  ָּדָבר  ֵהן  ֶנֶדר.  ְּבִלי  ֶׁשְּיֶהא  ִהְתֵנינּו  ְולא  ְפָעִמים  ְׁשֹלָׁשה 

אֹוָתם  ֵהן  נּו,  ָלֽ ַהְּידּוִעים1  אֹוָתם  ֵהן  ֲאֵחִרים.  ַעל  ֵהן  ַעְצֵמנּו  ַעל  ֵהן 

ֵמִעיַקָרא.  ְבהֹון  ִאְתֲחַרְטָנא  ְּבֻכְּלהֹון  ִמֶּמּנּו.  ִנְׁשְּכחּו  ֶׁשְּכָבר 

ָיֵראנּו  ִּכי  ֲעֵליֶהם  ַהָּתָרה  ִמַּמֲעַלְתֶכם  ֲאַנְחנּו  ּוְמַבְקִׁשים2  ְוׁשֹוֲאִלים 

ּוְנִזירּות  ּוְׁשבּועֹות  ְנָדִרים  ַּבֲעֹון  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְוִנָּלֵכד  ִנָּכֵׁשל  ֶּפן 

ָחס  ּתֹוִהים  ֲאַנְחנּו  ְוֵאין  ְוַהְסָּכמֹות.  ְוקּוָּנמֹות  ְוִאּסּוִרים  ַוֲחָרמֹות 

ֲאַנְחנּו  ַרק  ֶׁשָעִׂשינּו.  ָהֵהם  טֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ִקּיּום  ַעל  ְוָׁשלֹום 

אֹו  ְׁשבּוָעה,  אֹו  ֶנֶדר,  ִּבְלׁשֹון  ָהִעְנָיִנים  ַקָּבַלת  ַעל  ִמְתָחְרִטים 

ַקָּבָלה  אֹו  ַהְסָּכָמה,  אֹו  קּוָּנם,  אֹו  ֵחֶרם,  אֹו  ִאּסּור,  אֹו  ְנִזירּות, 

ָּדָבר  עֹוִׂשים  ִהֶּנּנּו  ָאַמְרנּו  ֶׁשֹּלא  ֶזה  ַעל  נּו  ָאֽ ּוִמְתָחְרִטים3  ַּבֵּלב. 

ְוַקָּבָלה  ְוקּוָּנם,  ְוִאּסּור,  ְוֵחֶרם,  ּוְנִזירּות,  ּוְׁשבּוָעה,  ֶנֶדר,  ְּבִלי  ֶזה 

ַעל  ִמְתָחְרִטים  נּו  ָאֽ ְּבֻכְּלהֹון  ַהָּתָרה.  ׁשֹוֲאִלים  נּו  ָאֽ ְוָלֵכן  ַּבֵּלב. 

ַּבָּממֹון,  ֶׁשּנֹוְגִעים4  ִמְּדָבִרים  ַהַּמֲעִׂשים  ָהיּו  ִאם  ֵּבין  ַהִּנְזָּכר.  ָּכל 

ַהְּנָׁשָמה,  ֶאל  ַהּנֹוְגִעים  ֵמַהְּדָבִרים  ֵּבין  ַּבּגּוף,  ַהּנֹוְגִעים  ִמְּדָבִרים  ֵּבין 

ּוְנִזירּות,  ּוְׁשבּוָעה,  ֶנֶדר,  ְלׁשֹון  ַעל  ִמְתָחְרִטים  נּו  ָאֽ ְּבֻכְּלהֹון 

ַהִּמְתָחֵרט  ַהִּדין  ִמַּצד  ְוִהֵּנה  ַּבֵּלב.  ְוַקָּבָלה  ְוקּוָּנם,  ְוֵחֶרם,  ְוִאּסּור, 

ִּכי  ִרּבֹוֵתינּו  ָנא  ְּדעּו  ַאְך  ַהֶּנֶדר.  ְלָפֵרט  ָצִריְך  ַהָּתָרה  ְוַהְּמַבֵּקׁש5 

ַהָּתָרה  ְמַבְקִׁשים7  נּו  ָאֽ ְוֵאין  ֵהם.  ַרִּבים  ִּכי  ְלָפְרָטם6  ִאְפָׁשר  ֵאי 

1( "ַהְּידּוִעים" - השו"א שביו"ד, נע. 2( "ּוְמַבְקִׁשים" - השו"א שבקו"ף, נח. 3( "ּוִמְתָחְרִטים" 
השו"א   - נע. 5( "ְוַהְּמַבֵּקׁש"  שבגימ"ל,  השו"א   - נע. 4( "ֶׁשּנֹוְגִעים"  שברי"ש,  השו"א   -

נח. - השו"א שבקו"ף,  נע. 7( "ְמַבְקִׁשים"  - השו"א שברי"ש,  נע. 6( "ְלָפְרָטם"  שבמ"ם, 
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ְבֵעיֵניֶכם  ָנא  ִיְהיּו  ֵּכן  ַעל  אֹוָתם.  ְלַהִּתיר  ְׁשֵאין  ַהְּנָדִרים  אֹוָתן  ַעל 
אֹוָתם: פֹוְרִטים  ָהִיינּו  ְּכִאּלּו 

ג"פ אומרים  והמתירים 

ָלֶכם.  ְׁשרּוִים  ַהּכֹל  ָלֶכם,  ְמחּוִלים  ַהּכֹל  ָלֶכם,  ֻמָּתִרים  ִיְהיּו  ַהּכֹל 
ְוֹלא  ֵחֶרם  ְוֹלא  ְנִזירּות  ְוֹלא  ְׁשבּוָעה  ְוֹלא  ֶנֶדר  ֹלא  ָּכאן  ֵאין 
וְכֵׁשם  ְוַכָּפָרה.  ּוְסִליָחה  ְמִחיָלה  ָּכאן  ֵיׁש  ֲאָבל  קּוָּנם,  ְוֹלא  ִאּסּור 
ִיְהיּו  ָּכְך  ֶׁשְּלַמָּטה  ין(  ּדִ ית  ַהּבֵ אומר:  )בשלשה  ְקדֹוָׁשה  ָהֵעָדה  ֶׁשַּמִּתיִרין 

ֶׁשְּלַמְעָלה: ִּדין  ִמֵּבית  ֻמָּתִרים 

ויאמר בפניהם  מודעא  מוסר  ואח"כ 

ּוְלַהָּבא  ִמָּכאן  ְמַבְּטִלים  נּו  ְוָאֽ ִלְפֵניֶכם,  מּוַדָעא  מֹוְסִרים  נּו  ָאֽ ֲהֵרי 
ּוְנִזירּות,  ַהְּׁשבּועֹות,  ְוָכל  ַהְּנָדִרים  ָּכל  ָעֵלינּו,  ֶׁשְּנַקֵּבל  ַמה 
ְּבָהִקיץ  ֵהן  ַּבֵּלב.  ְוַקָּבָלה  ְוַהְסָּכמֹות,  ַוֲחָרמֹות,  ְוקּוָּנמֹות,  ְוִאּסּוִרין, 
ֶׁשִּנְׁשַּכח  ּוְבִאם  ִמְנָחה.  ְּבָׁשַעת  ַּתְעִנית  ִמִּנְדֵרי  חּוץ  ַּבֲחלֹום.  ֵהן 
ִמְתָחְרִטים  נּו  ָאֽ ֵמַעָּתה  עֹוד,  ֵמַהּיֹום  ְוִנּדֹור  ַהֹּזאת,  מּוַדָעא  ִלְתָנאי 
ְׁשִריִרין  ָלא  ּוְמֻבָּטִלין.  ְּבֵטִלין  ֻּכָּלם  ֶׁשִּיְהיּו  ֲעֵליֶהם  ּוַמְתִנים  ֲעֵליֶהם 
ְּבהֹון  ִאְתֲחַרְטָנא  ְּבֻכְּלהֹון  וְכָלל.  ְּכָלל  ָחִלין  ִיְהיּו  ְוֹלא  ַקָּיִמין.  ְוָלא 

עֹוָלם: ְוַעד  ֵמַעָּתה 

ַהְּקָללֹות  ֶׁשָּכל  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
אֹו  ֶׁשֵאַרְרנּו  אֹו  ֶׁשִּקַּלְלנּו  ְוַהַּׁשַּמּתֹות,  ְוַהֲחָרמֹות  ים,  ְוָהִאּרּוּרִ
אֹו  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ַּמְּתנּו  ֶׁשׁשִּ אֹו  ֶׁשִהְחַרְמנּו  אֹו  ֶׁשִּנִּדינּו  אֹו  ֶׁשִּנְׁשַּבְענּו 
אֹו  ֶׁשִּקְּללּו,  ֲאֵחִרים  אֹו  ֵהָּמה,  ִיְׂשָרֵאל  ִמֶּזַרע  ֲאֶׁשר  ֲאֵחִרים  ֶאת 
ֶאת  אֹו  ָנֵׁשינּו,  ֶאת  אֹו  אֹוָתנּו,  ְּמּתּו  ֶׁשׁשִּ אֹו  ֶׁשִהְחִרימּו,  אֹו  ֵאְררּו, 



סדר האשמורות סו

ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ָבֵּתינּו,  ְּבֵני  ֶאת  אֹו  ַזְרֵענּו, 
ַיֲעׂשּו  ְוַאל  נּו  ָבֽ ִיְׁשְלטּו  ֶׁשַאל  ּוָבָאֶרץ,  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאֹלֵהינּו  ֲאבֹוֵתינּו, 
ְוִלְבָרָכה,  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִיְתַהְּפכּו  ַהְּקָללֹות  ְוָכל  רֹוֶׁשם.  נּו  ָבֽ
ִּכי  ִלְבָרָכה,  ַהְּקָלָלה  ֶאת  ְּלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ַוַּיֲהפְֹך  ִּכְדַּכִתיב 

ֱאֹלֶהיָך: ְיהָוה  ֲאֵהְבָך1 

פעמים ג'  להם  משיבים  והמתירים 

ָלֶכם.  ְמחּוִלים  ֻּכָּלם  ָלֶכם,  ְׁשרּוִים  ֻּכָּלם  ָלֶכם,  ֻמָּתִרים  ֻּכָּלם 
אומר:  )בשלשה  ְקדֹוָׁשה  ְּבֵעָדה  ָלֶכם  ַמִּתיִרין  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּכֵׁשם 
ְוָכל  ֶׁשְּלַמְעָלה.  ִּדין  ִמֵּבית  ֻמָּתִרים  ִיְהיּו  ָּכְך  ֶׁשְּלַמָּטה,  ין(  ּדִ ֵבית  ּבְ

ֶאת  ְּלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ַוַּיֲהפְֹך  ִּכְדַּכִתיב  ִלְבָרָכה,  ִיְתַהְּפכּו  ַהְּקָללֹות 
ֱאֹלֶהיָך: ְיהָוה  ֲאֵהְבָך  ִּכי  ִלְבָרָכה  ַהְּקָלָלה 

נע. שבבי"ת,  השו"א   - 1( "ֲאֵהְבָך" 






















                 
               





            











 















