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סדר העבודה



(ספרד ועדות המזרח)סדר העבודה 
ם ֵמראׁשא   ְנתָּ עולָּ ה ּכונ  ְלתָּ ּובְ , תָּ ע  ּכל פָּ ְדתָּ ֵתֵבל ְוה  ְרתָּ יָּס  וּות וּו יָּצ  .רי

ל ְפֵני ְתהוםוְּ  ְך ע  בהּו ְוחׁשֶׁ ם תהּו וָּ .ׁשּוְרָך עולָּ

ּהגֵ  ְבתָּ נג  צ  ל ְוהי ְׁשתָּ אפֶׁ ה יָּ , ר  מָּ ֲאדָּ ן הָּ יְתָך מי ְבני ם ת  ְרתָּ גלֶׁ ְדתָּ , צ  ק  ת אותו פָּ ע  ד  ל ֵעץ ה  .ְוע 

ָךדְ  פֶׁ ְך א  רֶׁ ן אֶׁ ע  יתו ְלמ  לי ן ְולא כי ְזנ ח ֵמֵעדֶׁ ח ְוני נ  ְרָך זָּ .בָּ

בְ הי  ם וְּטּוְבָך ְוהוׁש  יתָּ ְפרי ְרעו ְוהי ְכתָּ ז  ְריו ּוֵבר  ְלתָּ פי טְגד  קֶׁ ם ׁשָּ .תָּ

ע ּכֶׁ ו   ג  ירותָּ יָּד ְּכרָּ ֲהסי ּנּו ו  מֶׁ ֵאל סּור מי וּאְמרּו לָּ ְפְרקּו על ו  לּווּי ְמלָּ יר אמ צי .חָּ

ים וְּדורוזָּ  מי ית ְלתָּ ְרתָּ ְברי י, כ  ם ְׁשֵארי ְמתָּ ְלעולָּ ְזכּותו ש  .תּובי
תָּ ח ר  ֲענו כָּ ת ְלמ  ׁשֶׁ ית קֶׁ ְכתָּ ,ק וְּרי יו וֵּר  נָּ יחוחו וָּּ ת ני .ּוְבַאֲהב 

עטָּ  ְבק  ה ְוני ֲעלֶׁ וּאְמרּו ְלכּו ְונ  ל ו  ְגדָּ ְבנּו מי וּי ם ו  ְׁשרָּ ם וּועּו ְבעָּ חֶׁ לָּ יע  ְלהי קי רָּ .הָּ

חׁשֶׁ יָּ  יר וּ  אי ים ְלהָּ ְשדי ח ֵמאּור ּכ  ר  ב זָּ ְתאם ְּככוכָּ יד ַאב ֲהמון פי .ְךחי
ֳעלוּכ   ְרתָּ וְּׁשּוְרָך פָּ ְסָך ֵהפ  ְרתָּ ,ע  ק  בו חָּ תו ְלבָּ .ּוְלֵעת ֵשיבָּ

ּנּו הוֵצאתָּ לי  מֶׁ ר,ְוי ת ֵחן מי ְבחָּ ש ני בֶׁ ּכֶׁ הור מי ה טָּ לֶׁ .טָּ

ם הוֵצאתָּ מי  יׁש תָּ ְזעו אי ח,גי ם למקָּ חֶׁ ָך ֵמרֶׁ יתֶׁ ְברי תּום וּי .חָּ



יםנָּ  טי ר ְׁשבָּ שָּ תָּ לו ְׁשֵנים עָּ וֶּׁ ,ת  ים מי ְליון ֲעמּוסי אּוֲאהּוֵבי עֶׁ ְקרָּ ן ני .טֶׁ

דש   סֶׁ חֶׁ ְוי ת ֵחן וָּ י לי ל ֵלוי ט  ,ְמתָּ ע  ר לו עי תֶׁ יו ּכֶׁ חָּ ל אֶׁ ּכָּ .ְרתָּ ּומי

יע   ע ֵלוי ר  זֶׁ ר מי ְבח  ם ני ְׁשתָּ 'הַאֲהרן ְקדוׁש ,ְמרָּ ד  ְתָך קי רֶׁ .ְלׁשָּ

ְסָךפֵ  ע  יו ֵהֵפר ּכ  ְרוְּנותָּ ד ּוְבקָּ ְגֵדי ְשרָּ .ַאְרתו וְּבי

ת ְוַאְבנֵ צי  ְצנֶׁפֶׁ ד מי ְכְנֵסי ב  ן ְוֵאפוד ְּכתנֶׁת ּומי יל חׁשֶׁ .טיץ ּוְמעי
יחוחֵ קָּ  ים ְוני ירי ת ְשעי יט  ים ּוְׁשחי שי ים ְועולות ְּכבָּ רי יםְרוְּנות פָּ .י ֵאילי

ם ּוְספי רֵ  ת דָּ יק  ים ּוְזרי לי עּור גֶׁחָּ ת ּובי ח  ְרק  ח מי ת רק  ריח  ְקטרֶׁ ת יׁשֶׁ .יר 

ת ֲעונוֵתינּוׁש רֶׁ פֶׁ תו ְמכ  שָּ ת ּוְקדמ ת ֱאמֶׁ ל  ת ּוְתפי ת ְקטרֶׁ .ּוע 

ר וְּכמלָּםת גָּ ן ְמחמ בֶׁ ת אֶׁ יכ  ֲערי ן וּּוץ ו  ֵאל, כֶׁ יכָּ ְך מי ְלאָּ ֵרתְּכמ  .ְמׁשָּ

ְכבוד ַאֲהרןתי  ה לי ל ֵאלֶׁ ְנתָּ ּכָּ ֵאל,ּכ  ְשרָּ ה ְליי רָּ פָּ י כ  תָּ ְּכלי ת  ון נָּ עָּ ת הֶׁ יח  ל יָּדו ְסלי ְמתו ְוע  .ש 

הת   יחָּ ְסלי יָך וְּיום ה  נֶׁ ֵרת ְלפָּ ְזעו י ֲעמד ְלׁשָּ גי ת ַאֲהרן מי .ח 

ְלמד ְזבּוֵלנּו יי ים וּי ת יָּמי ְבע  וּום ׁשי ת ה  ֲעבוד  ה ו  ֲעשֶׁ ת מ  יּו,תור  יעי י ּוְׁשבי יׁשי יו ְׁשלי לָּ ין עָּ זי .מ 

יד ְיסוְבבּוהּוְׁש  מי ים תָּ ּכֲהני יו ה  חָּ ְכֵמי אֶׁ ם ְוח  ְקֵני עָּ שורלּוֵמי זי עָּ ד וּוא יום הֶׁ ]...[ ע 



יוּו ְגלָּ יו ְור  דָּ ׁש יָּ ד  ר ְוקי ה  ר, מי ל פָּ ה ֵאצֶׁ לָּ א לו ְתחי גֶׁד  ,וּובָּ פון ְּכנֶׁ צָּ יָּה עוֵמד וּ  רו הָּ ּופָּ
ב ֲערָּ נָּיו ְלמ  רום ּופָּ ְזוֵּח  ראׁשו ְלדָּ מי אּולָּם ְול  ּכ,וֵּין הָּ בְוה  ֲערָּ נָּיו ְלמ  ח ּופָּ ְזרָּ .ֵהן עוֵמד וְּמי

ְבֵרי וי הָּ  יו די לָּ ְליון ְואוֵמר עָּ ְפֵני ֵאל עֶׁ ה לי יויָּה עוֵמד וְֵּאימָּ לָּ יו עָּ דָּ ְך ְׁשֵתי יָּ מ  דּוי ְוסָּ
ה דָּ ְתו  יָּה אוֵמר.ְוהי ְך הָּ :ְוכ 

ֵשם ּנָּא ה  י,אָּ אתי טָּ י,חָּ יתי וי י,עָּ יָך ֲאני נֶׁ י ְלפָּ ְעתי ׁש  יפָּ .ּוֵביתי

ֵשם ּנָּא ב  י,אָּ עי ְפׁשָּ ֲעונות ְול  ים ְול  אי ֲחטָּ ר נָּא ל  פֶׁ ׁש  , םּכ  פָּ י ְוׁשֶׁ יתי וי עָּ י ְוׁשֶׁ אתי טָּ חָּ י ׁשֶׁ ְעתי
י י ּוֵביתי יָך ֲאני נֶׁ פי , ְלפָּ ָך מי ְבדֶׁ ה ע  ת מׁשֶׁ תּוב וְּתור  ּכָּ ָךּכ  פֵ ,י ְכבודֶׁ זֶׁה ְיכ  וּום ה  י ב  ר ּכי

ְפֵני ה ם לי טאֵתיכֶׁ ּכל ח  ם מי ְתכֶׁ ֵהר אֶׁ ם ְלט  ’ֲעֵליכֶׁ

ים ּכֲהני יְוה  יּו ׁשוְמעי הָּ ה ְּכׁשֶׁ רָּ ֲעזָּ ים וָּּ עוְמדי ם הָּ עָּ אְוהָּ ּנורָּ ד ְוה  ְכוָּּ ּני ֵשם ה  ת ה  ם אֶׁ
יּו ּכ ה הָּ ֳהרָּ ה ּוְבטָּ שָּ ְקדמ דול וּי י כֵהן גָּ פי ׁש יוֵצא מי יםְמפרָּ ים ְונוְפלי ֲחוי ְׁשת  ים ּומי וְרעי

ם וָּ  ְלכּותו ְלעולָּ רּוְך ֵׁשם ְּכבוד מ  ים וָּּ ם ְואוְמרי ל ְפֵניהֶׁ דע  ]...[עֶׁ



תשובת רב האי גאון



(נוסח אשכנז, וט אחרי סדר העבודהפי)"כהןמראה"

ת ְדׁשֵ ֱאמֶׁ וֵּית קָּ ל וְֵּצאתוֹּ מי דוֹּ ֵהן גָּ יָּה ּכֹּ ר הָּ ְהדָּ ה ּנֶׁ ג  מ  י פֶׁ ם וְּלי לוֹּ ים וְּׁשָּ ׁשי ֳקדָּ . עי ה 

האֹּ ּכְ  ְעלָּ ֵרי מ  ח וְּדָּ ְמת  ּני ל ה  ֵהןהֶׁ ְרֵאה כֹּ .מ 

וּוֹּתבְ ּכי  ח  יו ה  זי ים מי ְצאי וּוֹּ ים ה  קי ֵהןרָּ ְרֵאה כֹּ .מ 

ת  גֹּ ּכְ  ווֹּ ע ְקצָּ ים וְַּאְרוּ  ילי ל ְגדי ֵהןדֶׁ ְרֵאה כֹּ .מ 

ןדְ ּכי  נָּ עָּ ְך הֶׁ ת וְּתוֹּ ׁשֶׁ קֶׁ ֵהןמּות ה  ְרֵאה כֹּ .מ 

ֵהןהּכְ  ְרֵאה כֹּ ים מ  יצּורי יׁש צּור לי ְלוּי ר הי ד ֲאׁשֶׁ .וֹּ

דוֶׁ ּכְ  ְך רֶׁ ּנָּתּון וְּתוֹּ ּנ תה  ד  גי מֶׁ ֵהןחֶׁ ְרֵאה כֹּ .מ 

ְך זֵ ּכְ  לֶׁ ח מֶׁ ל ֵמצ  ּנָּתּון ע  ֵהןר ה  ְרֵאה כֹּ .מ 

ן חֶׁ ּכְ  תָּ ל ְפֵני חָּ ן ע  ת  ּני ד ה  ֵהןסֶׁ ְרֵאה כֹּ . ]...[מ 
כהן גדול, לילייןמשהאפרים



י-ה,נסיראבן

ל הֶׁ יחוֹּ ֵמאֹּ ְׁשגי ר וְּה  ְהד  ה נֶׁ ת, מ  כֶׁ רֹּ פָּ וֵּית ה  .ּוְבֵצאתוֹּ מי

ים בי וֵּין עָּ ר מי ב אוֹּ כָּ ֵעד, ְּככוֹּ יֵמי מוֹּ ֵלא וּי ֵרח  מָּ .ּוְכיָּ

ְך לֶׁ מֶׁ ל ה  ל ֵהיכ  ת אֶׁ רֶׁ קֶׁ ׁש ְמׁש  מֶׁ ְראֲ , ְּכׁשֶׁ ת ני ׁשֶׁ ןּוְכקֶׁ נָּ עָּ ה בֶׁ .תָּ

ֵעד יֵמי מוֹּ פוֹּ וּי ֲענָּ ל , ְּכֵנץ וּ  ן ע  ׁשָּ ְבֵליּוְכׁשוֹּ םיי יי .מָּ

ץ* יי יֵמי קָּ ן וּי נוֹּ ח ְלבָּ ר  ה, ְּכפֶׁ ְנחָּ מי ל ה  נָּה ע  .ּוְכֵאׁש ְלבוֹּ

ח  תָּ ב ְמפמ הָּ י זָּ ְכלי ילּכי ץ, ְוַאְנטי ל ַאְבֵני ֵחפֶׁ ז ע  ֱאחָּ ּנֶׁ .ה 

ְרג ר ֵלא ג  ן מָּ ֲענָּ ת ר  יי ֵמן , ְּכז  הּוְכֵעץ ׁשָּ ּוֶׁ ף ְמר  נָּ .]...[עָּ

לילייןאפרים משה 



סיראמבנה היחידה החותמת את ספר בן 
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ל ֵהיכָּ דול וּ  ת ּכֵהן גָּ ל  ְעתָּ ְתפי מ  שָּ יע  ּוְבֵכן ְּכמו ׁשֶׁ ע ְותוׁשי ְׁשמ  ינּו תי פי ,ְּכמו ֵכן מי
נֶׁיָך ה ְלפָּ צון מי י רָּ ְתֵהא' ְיהי ֵליֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ׁשֶׁ ָאה עָּ וָּּ זאת ה  נָּה ה  שָּ נּו  ה 

ֵהם קום ׁשֶׁ ל מָּ ֵאל וְּכָּ ְשרָּ ְמָך וֵּית יי ל ע  ל ּכָּ ְוע 

האְׁשנ ת  הוְּ ְׁשנ ת ורָּ כָּ ה ְׁשנ ת גי ְׁשנ ת רָּ הדי ילָּ ד טובו  ְׁשנ ת ודהנ ת ְׁש יצָּ ע 

הזי ְׁשנ ת  החֶׁ ְׁשנ ת ְמרָּ הטְׁשנ ת ְדוָּ ה גְ טְ ְׁשנ ת ובָּ הלּולָּ ם ְׁשחּונָּה, ׁשּומָּ אי

היְ ְׁשנ ת  ה  ּכ  ְׁשנ ת ׁשּועָּ לָּ המְ ְׁשנ ת מּודלי ְׁשנ ת ְלּכָּ מָּ נֶׁ ְׁשנ ת נּוחָּ החָּ

ה ְׁש צָּ ְׁשנ ת דּותפְ ְׁשנ ת ְלצוןעֶׁ שון ְׁשנ ת שָּ ְׁשנ ת  וּּות קנ ת ֳהלָּ וְממי

למוּותקי ְׁשנ ת  לותקי ְׁשנ ת וּּוץ גָּ עשָּ ְׁשנ ת לוםׁשָּ ְׁשנ ת צוןרָּ ְׁשנ ת וּּול ְתפי בָּ

נָּה ׁשֶׁ  וּּות ְלַאְרֵצנּותׁשָּ ּה קוְממי יֵכנּו בָּ נָּה ׁשֶׁ ולי ְחֵתנּות  ׁשָּ ים ת  מי ּה ע  ְדוֵּר וָּּ

נָּה ׁשֶׁ  יםתׁשָּ ים טובי יי .ְכְתֵבנּו ְלח 

סָּ  ְרנָּ ֵאל ְלפ  ְשרָּ ְמָך וֵּית יי ְרכּו ע  ְצטָּ לא יי נָּה ׁשֶׁ ם ַאֵחרׁשָּ זֶׁה ְולא ְלע  ,ה זֶׁה לָּ

ה  נָּ ֲעצרׁשָּ ת  ֵלינּו ּומֵ ׁשֶׁ ית ֵמעָּ ְׁשחי מ  ה ְוה  ֵגפָּ מ  ֵאל ה  ְשרָּ ְמָך וֵּית יי ל ע  ל ּכָּ ]...[ע 



סדר העבודה, שיר ריבו

בטח כך היה מונה  
אחת אחת ואחת  

אחת ושתיים  
אחת ושלוש  
אחת וארבע  
אחת וחמש  

ישר היה מתייאש 
כי לא יכול היה לשאת  
את המרירות החטא 

]...[את ההפסד הפיספוסאת הבושה את 

נכנס למקום שנכנס  
ועמד במקום שעמד  

רחץ ידיו ורגליו  
וניסתפגטבל עלה 

בא ממקום שהוא בא 
והלך למקום שהלך  

פשט בגדי החול 
לבש בגדי לבן

וכך היה אומר אנא השם
כפר לחטאים לעוונות ולפשעים

שחטאתי לפניך אני וביתי
ואם אדם היה יכול לזכור

את הפגמים את החסרונות
את כל הפשעים
את כל העוונות



סדר העבודה (ויקרא טז)מקרא 
V

(?סיראבן , קומראן)בית שני 
V

(מסכת יומא)משנה 
V]   [

(ב"יוסי בן יוסי והמשך הסוגה בימה)פיוט 
V

במחזורי ימינועבודהי סדר
V

?



(מצוטט מפרויקט בן יהודה)ן ביאליק "בתרגום חנסקי-א, הדיבוק

,  ארץ ישראל–והקדושה מכל ארצות העולם , הוא-ברוך-וקדוש עולמו של הקדושגדול 
בית  –והקדוש מכל המקומות בירושלים , ירושלים–והקדושה מכל ערי ארץ ישראל 

.מקום קודש הקודשים–ובבית המקדש המקום הקדוש ביותר ; המקדש
הקדוש מכל שבטי  ; האומה הישראלית–הקדושה שבכולן ; שבעים אומות יש בעולם

.הכוהן הגדול–הקדוש מכל הכוהנים ; הכוהנים–הקדושים מכל בני לוי ; שבט לוי–ישראל 
; קדושת יום השבת–למעלה מהם ; ימים טובים–הקדושים שבהם ; ימים בשנהד "שנ

.שבתוןשבת , קדושת יום הכיפורים–למעלה מכולם 
–הקדוש ביותר בלשון זו ; לשון הקודש–הקדושה שבכולן ; לשונות בעולםשבעים 

ובעשרת הדברות , עשרת הדברות–מכל דברי התורה קדושים ביותר , התורה הקדושה
.הויהשם –קדוש ביותר 

,  ביום הכיפורים: כל ארבע הקדושות העליונות מתחברות יחד.אחת בשנהופעם 
]...[.הקודשים והוגה את השם המפורש-כשנכנס הכוהן הגדול לקודש

כל יום  .קודש קודשים הוא–מקום שאדם עומד עליו ונושא משם עיניו השמיימה כל 
וכל מלה שיוצאת מפי , כל איש ישראל כוהן גדול הוא.יום כיפור הוא–בחיי האדם 

.שם הויה הוא–האדם בקדושה וטהרה 



!תודה רבה
תומבורכטובהשנה


