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חלופי תשליך סדר

ו�ִאּמֹוַתי,  ֲאבֹוַתי ו�אֵהי ֱאַהי
ֲחָטַאי, לְכָל סְלַח

ָה�ִעים. ַמֲעׂש�י ּכָל ֶאת ַהּי�ם לְִמצֻלֹות ֵו�ַהׁש�ל

ֱאִהים, ָאּנָא
ּבַַּמי�ם, ַהּנֵָמס ּכְמֹו ַהּלֶֶחם

ַהחֹולֶפֶת. ַהּׁש�נָה ׁש�ל ו�ַהּכִׁש�לֹונֹות ַהּכְֵאבִים ֶאת ִמּלְפָנַי ָהֵמס
ו�הֹולְכִים, ַהּזֹו�ִמים ַהַּמי�ם ּכְמֹו

ָּתִמיד. יֹום ּבְעֹולְָמ ּבְכָל לְִהְתַחֵּדׁש ַהּכַֹח ּבִי ֵּתן

ֲא�ּכִים ַחּי�ים לִי ֵּתן ָה�ּבִים ֲחֶמי� ּובְ�ב
ׁש�לֹום, ׁש�ל ַחּי�י�ם
ׁש�ל טֹובָה, ַחּי�ים
ּבְ�כָה, ַחּי�ים ׁש�ל

ּפַ�נָסָה טֹובָה, ׁש�ל ַחּי�ים
ּוכְלִָּמה, ּבּוׁש�ה ׁש�ֵאין ּבֶָהם ַחּי�ים

,לֲַעבֹוָדְת ו�כָבֹוד עֹׁש�ר ׁש�ל ַחּי�ים
ׁש�ַמי�ם, ו�י��ַאת ּבֶָהם ַאֲהבַת ּתֹו�ה ׁש�ּי�ׁש ַחּי�ים

לְטֹובָה. לִּבִי ּכָל ִמׁש�ֲאלֹות ׁש�ְּתַמּלֵא ַחּי�ים
ַחּי�ים. ֱאִהים ְלְַמַענ ּבַַחּי�ים, ָחפֵץ ֶֶמל לְַחּי�ים, זָכְ�נּו

ַאָּתה יהוה, ׁשֹוֵמַע ְּתפִּלָה. ּבָרּו

מסורתי נוסח

לִׁש�ֵא�ית ַעל ּפֶׁש�ע ו�עֹבֵר ָעו�ן נֹׂש�א ּכָמֹו ֵאל ִמי
נֲַחלָתֹו,

הּוא. ֶחסֶד ָחפֵץ ּכִי לַָעד ַאּפֹו, ֶהֱחזִיק א
ֲעוֹנֵֹתינּו, י�כְּבֹׁש י��ֲחֵמנּו י�ׁשּוב

ַחּטֹאָתם. ּכָל י�ם ּבְִמצֻלֹות ו�ַתׁש�לִי
לְַאבְ�ָהם, ֶחסֶד לְי�ֲעקֹב, ֱאֶמת ִּתֵּתן

®Î≠ÁÈ ¨Ê ‰ÎÈÓ© ֶקֶדם.  ִמיֵמי לֲַאבֵֹתינּו נִׁש�ּבְַעָּת ֲאׁש�ר

י�ּה. בֶַּמ�ָחב ּי�ּה, ָענָנִי ָק�אִתי ַהֵּמצַר ִמן
ָאָדם. לִי ּי�ֲעׂש�ה ַמה ִאי�א, א לִי יהוה

בְׂשנְָאי. ֶא�ֶאה ו�ֲאנִי ּבְעֹזְ�י לִי יהוה
ּבָָאָדם. ִמּבְטַֹח ּבַיהוה לֲַחסֹות טֹוב

®Ë≠‰ ¨ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙© ּבִנְִדיבִים. ִמּבְטַֹח ּבַיהוה לֲַחסֹות טֹוב

®ÌÈÈ¯‰ˆ ˙„ÂÚÒÏ© החג ליום קידוש

Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ·ÂË ÌÂÈ ÏÁ˘Î

ַהּׁש�ּבָת,  ֶאת י�ׂש��ֵאל בְנֵי ו�ׁש�ְמרּו
עֹולָם. ּבְ�ית לְדֹ�ָתם ַהּׁש�ּבָת ֶאת לֲַעׂשֹות

לְעֹלָם, ִהיא אֹות י�ׂש��ֵאל ּובֵין ּבְנֵי ּבֵינִי
ָהָא�ץ, ו�ֶאת ַהּׁש�ַמי�ם ֶאת יהוה ָעׂש�ה י�ִמים ׁש�ׁש�ת ּכִי

®ÊÈ≠ÊË ¨‡Ï ˙ÂÓ˘©      .ו�ּי�ּנָפַׁש ׁש�בַת ַהּׁש�בִיִעי ּובַּיֹום

Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÂÁ ÌÂÈ· ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ·ÂË ÌÂÈ ÏÁ˘Î

ַחּגֵנּו. לְיֹום ּבַּכֶסֶה בַחֶֹדׁש ׁשֹופָר, ִּתקְעּו
®‰≠„ ¨‡Ù ÌÈÏ‰˙©      .י�ֲעקֹב לֵאֵהי ִמׁש�ּפָט הּוא, לְי�ׂש��ֵאל חֹק ּכִי

ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙˘„˜Ó‰ Â‡ ˘„˜Ó‰

ו�ַחבְרֹוַתי ֲחבֵ�י ּבִ�ׁשּות
ּפְ�י ַהּגָפֶן. ּבֹו�א ָהעֹולָם, ֶֶמל ֱאֵהינּו יהוה, ַאָּתה ּבָרּו

ָאֵמן. ÌÈÂÚÂ 
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