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סליחות לעשרה בטבת
ַל ֵתּנוּ ָשׁ ִגינוּ
אָבינוּ ִכּי ְבּרוֹב ִאוּ ְ
ְס ַלח ָלנוּ ִ
ְמ ַחל ָלנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ַרבּוּ עֲוֹנֵינוּ:
ית.
הוֹר ָ
שׁוּבה ֵ
את .וְ ֶד ֶר ְך ְתּ ָ
וּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים נִ ְק ֵר ָ
אַתּה ַ
אַפּיִ ם ָ
ֵאל ֶא ֶר ְך ַ
ַח ָס ֶד ָ
יך ו ֲ
יך.
יד ָ
ֶרע יְ ִד ֶ
וּב ָכל יוֹם ְלז ַ
יך ִתּ ְזכֹּר ַהיּוֹם ְ
ֻלּת ַר ֲח ֶמ ָ
ְגּד ַ
אַתּה הוּא ַבּ ַעל ָה ַר ֲח ִמים.
ֵתּ ֶפן ֵא ֵלינוּ ְבּ ַר ֲח ִמים ִכּי ָ
הוֹד ְע ָתּ ֶל ָענָיו ִמ ֶקּ ֶדם.
ֶיך נְ ַק ֵדּםְ .כּ ַ
וּב ְת ִפ ָלּה ָפּנ ָ
ְבּ ַת ֲחנוּן ִ
תוֹר ְת ָך ָכּתוּב.
אַפּ ָך שׁוּב ְכּמוֹ ְבּ ָ
ֵמ ֲחרוֹן ְ
ֵרד ה' ֶבּ ָענָן.
ֶח ֶסה וְ נִ ְתלוֹנָן ְכּיוֹם ַויּ ֶ
ָפי ָך נ ֱ
וּב ֵצל ְכּנ ֶ
ְ
ַצּב ִעמּוֹ ָשׁם.
אָשׁםְ .כּיוֹם וַיִּ ְתי ֵ
ַתּ ֲעבֹר ַעל ֶפּ ַשׁע וְ ִת ְמ ֶחה ָ
ַתּ ֲא ִזין ַשׁוְ ָע ֵתנוּ וְ ַת ְק ִשׁיב ֶמנּוּ ַמ ֲא ַמר.
ֶא ַמר:
ְכּיוֹם וַיִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם ה' וְ ָשׁם נ ֱ
ַו ַיּ ֲעבֹר ה' ַעל ָפּנָיו ַויִּ ְק ָרא:
ֶא ֶמת:
אַפּיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,ו ֱ
ה' ,ה'ֵ ,אלַ ,רחוּם ,וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶר ְך ַ
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפים ,נ ֵֹשׂא ָעוֹן ,ו ֶ
ַקּה:
ָפ ַשׁע ,וְ ַח ָטּאָה ,וְ נ ֵ
אתנוּ וּנְ ַח ְל ָתּנוּ:
וּל ַח ָטּ ֵ
וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ ְ
אָבינוּ ִכּי ָח ָטאנוּ ְמ ַחל ָלנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוּ:
ְס ַלח ָלנוּ ִ
יך:
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶא ָ
ִכּי ָ
ִכּי ִעם ה' ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵבּה ִעמּוֹ ְפדוּת:
רוֹתיו:
ְפּ ֵדה ֱאל ִֹהים ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל ָצ ָ
ֲוֹנוֹתיו:
וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל ע ָ
חוֹסים בּוֹ:
ֶא ְשׁמוּ ָכּל ַה ִ
ֲב ָדיו וְ לֹא י ְ
ֶפשׁ ע ָ
פּוֹדה ה' נ ֶ
ֶ
ְכּ ַר ֵחם אָב ַעל ָבּנִ ים ֵכּן ְתּ ַר ֵחם ה' ָע ֵלינוּ:
שׁוּעה ַעל ַע ְמּ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָך ֶסּ ָלה:
לה' ַהיְ ָ
ה' ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוּ ִמ ְשׂגָּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
אָדם ֵ
אַשׁ ֵרי ָ
ה' ְצ ָבאוֹת ְ
בּוֹט ַח ָבּ ְך:
הוֹשׁי ָעה ַה ֶמּ ֶל ְך ַי ֲענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
ה' ִ
ֶא ַמר:
את ָל ָעם ַהזֶּה ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ֵהנָּה וְ ָשׁם נ ֱ
ָשׂ ָ
חזן ְ -ס ַלח נָא ַלעֲוֹן ָה ָעם ַהזֶּה ְכּג ֶֹדל ַח ְס ֶדּ ָך וְ ַכ ֲא ֶשׁר נ ָ
ֹאמר ה' ָס ַל ְח ִתּי ִכּ ְד ָב ֶר ָך:
קהל ַ -ויּ ֶ
יה ִכּי לֹא ַעל
מוֹתינוּ וְ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ָע ֶל ָ
שׁוֹמ ֵ
וּר ֵאה ְ
ֶיך ְ
וּשׁ ָמע ְפּ ַקח ֵעינ ָ
אָזנְ ָך ְ
ַה ֵטּה ֱאל ַֹהי ְ
יך ָה ַר ִבּים:
ֶיך ִכּי ַעל ַר ֲח ֶמ ָ
ילים ַתּ ֲחנוּנֵינוּ ְל ָפנ ָ
ַחנוּ ַמ ִפּ ִ
קוֹתינוּ ֲאנ ְ
ִצ ְד ֵ
יר ָך
אַחר ְל ַמ ַענְ ָך ֱאל ַֹהי ִכּי ִשׁ ְמ ָך נִ ְק ָרא ַעל ִע ְ
ֲשׂה אַל ְתּ ַ
יבה ַוע ֵ
ֲאדֹנָי ְשׁ ָמ ָעה ֲאדֹנָי ְס ָל ָחה ֲאדֹנָי ַה ְק ִשׁ ָ
וְ ַעל ַע ֶמּ ָך:
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בוֹתינוּ:
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ֶא ְז ְכּ ָרה ָמצוֹק ֲא ֶשׁר ְק ָראַנִ י
ְבּ ָשׁלֹשׁ ַמכּוֹת ַבּח ֶֹדשׁ ַהזֶּה ִה ַכּנִ י
ִגּ ְדּ ַענִ י ֱהנִ יאַנִ י ִה ְכאַנִ י
אַך ַע ָתּה ֶה ְלאָנִ י
ְ
ימנִ ית
אלית וִ ָ
ֲכנִ י ִבּ ְשׁמוֹנָה בוֹ ְשׂ ָמ ִ
ִדּע ַ
ֲהלֹא ְשׁ ָל ְשׁ ָתּן ָק ַב ְע ִתּי ַתעֲנִ ית
וּמ ֶל ְך ָיוָן ִאנְּ ַסנִ י ִל ְכתּוֹב ַדּת יְ וָנִ ית
ֶ
חוֹר ִשׁים ֶה ֱא ִריכוּ ַמעֲנִ ית
ַבּי ָח ְרשׁוּ ְ
ַעל גּ ִ
ָח ֶפר
זוֹע ְמ ִתּי ְבּ ִת ְשׁ ָעה בוֹ ִבּ ְכ ִל ָמה ו ֵ
ַ
ָצ ֶפר
ָח ַשׂ ְך ֵמ ָע ַלי ְמ ִעיל הוֹד ו ֶ
נּוֹתן ִא ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר
טוֹרף בּוֹ ַה ֵ
ָטרוֹף ַ
סּוֹפר
הוּא ֶע ְז ָרא ַה ֵ
בּוּזי ַהחוֹזֶה
ירי ֻצוָּה ֶבּן ִ
ֲשׂ ִ
יוֹם ע ִ
ְכּ ָתב ְל ָך ְבּ ֵס ֶפר ַה ַמּ ֲחזֶה
ָמס וְ נִ ְבזֶה
ְל ִז ָכּרוֹן ְל ַעם נ ֵ
ֶאת ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה
ֲשׂ ָרה בּוֹ ֵה ִעיר
ִמנְ יַן ֵס ֶדר ֳח ָד ִשׁים ַבּע ָ
אַפ ִעיר
ילל ְבּמוֹ ִפי ְ
נְ ִהי וִ ֵ
ַב ִעיר
תוֹך ְל ָב ִבי י ְ
ֻר ָענִ יּוֹת ְבּ ְ
ֵס ֶדר פּ ְ
ְבּבֹא ֵא ַלי ַה ָפּ ִליט ֵלאמֹר ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר
יתי
ֵר ִ
אָבק ז ִ
ַעל ֵא ֶלּה ַעל ָפּנַי ָ
יתי
ָר ִ
אַר ַבּ ְע ָתּן לוּ ֵחץ ְבּ ִל ִבּי י ִ
ַפּ ְצ ִתּי ַעל ְ
יתי
ָצרוֹת ַעל ֵא ֶלּה ֶק ֶבר ִלי ָכּ ִר ִ
יתי
ַצ ִדּיק הוּא ה' ִכּי ִפיהוּ ָמ ִר ִ
ַחם ַעל ָר ָע ִתי
אתי ִשׁ ְמ ָך ִמ ְתנ ֵ
ָק ָר ִ
יע ִתי
וּשׁ ַמע קוֹל ְפּ ִג ָ
ְר ֵאה ָענְ יִ י ְ
שׁוּע ִתי
ָתי ִחישׁ נָא יְ ָ
ְשׁ ַמע ְתּ ִחנּ ִ
אָזנְ ָך ְל ַרוְ ָח ִתי ְל ַשׁוְ ָע ִתי
אַל ַתּ ְע ֵלם ְ
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יתי בוֹ
ֶרח ֵט ֵבת ְמאֹד ָל ִק ִ
יַ
וְ נִ ְשׁ ַתּנּוּ ָע ַלי ִס ְד ֵרי נְ ִתיבוֹ
ַלּה ִלי טוּבוֹ
ָס ַר ְר ִתּי ָפּ ַשׁ ְע ִתּי יְ ג ֶ
אוֹמר ַליָּם ַעד פֹּה ָתבֹא
ָה ֵ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַר ֲח ִמים ִמ ְתנ ֵ
ֲביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹןַ .מ ְר ֶבּה
מוֹחל עֲוֹנוֹת ַעמּוֹ ַמע ִ
ַהג ַבּ ֲח ִסידוּתֵ .
ֵאל ֶמ ֶל ְך ֵ
רוּח .לֹא ְכ ָר ָע ָתם ִתּ ְגמוֹלֵ .אל
פּוֹשׁ ִעים .ע ֶֹשׂה ְצ ָדקוֹת ִעם ָכּל ָבּ ָשׂר וְ ַ
יחה ַל ְ
וּס ִל ָ
ילה ְל ַח ָטּ ִאים ְ
ְמ ִח ָ
הוֹד ְע ָתּ ֶל ָענָיו ִמ ֶקּ ֶדםְ .כּמוֹ
וּזכוֹר ָלנוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁלשׁ ֶע ְשׂ ֵרהְ .כּמוֹ ֶשׁ ַ
לוֹמר ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרהְ .
ית ָלּנוּ ַ
הוֹר ָ
ֵ
ַצּב ִעמּוֹ ָשׁם .וַיִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם ה':
ֶשׁ ָכּתוּב ַו ֵיּ ֶרד ה' ֶבּ ָענָן וַיִּ ְתי ֵ
ַו ַיּעֲבוֹר ה' ַעל ָפּנָיו וַיִּ ְק ָרא:
ֶא ֶמת:
אַפּיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,ו ֱ
ה' ,ה'ֵ ,אלַ ,רחוּם ,וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶר ְך ַ
ַקּה:
ָפ ַשׁע ,וְ ַח ָטּאָה ,וְ נ ֵ
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפים ,נ ֵֹשׂא ָעוֹן ,ו ֶ
אתנוּ וּנְ ַח ְל ָתּנוּ:
וּל ַח ָטּ ֵ
וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ ְ
אָבינוּ ִכּי ָח ָטאנוּ ְמ ַחל ָלנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוּ:
ְס ַלח ָלנוּ ִ
יך:
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶא ָ
ִכּי ָ
רוּשׁ ַליִ ם ְל ִעיִּ ים:
יכל ָק ְד ֶשׁ ָך ָשׂמוּ ֶאת יְ ָ
ַח ָל ֶת ָך ִט ְמּאוּ ֶאת ֵה ַ
ֱאל ִֹהים ָבּאוּ גוֹיִ ם ְבּנ ֲ
מוּך ְלנ ְֶג ָדּם:
ַפ ֵשׁנוּ וְ לֹא ָשׂ ָ
יצים ִבּ ְקשׁוּ נ ְ
ֲדת ָע ִר ִ
ֵדים ָקמוּ ָע ֵלינוּ ַוע ַ
ֱאל ִֹהים ז ִ
ְכּ ַר ֵחם אָב ַעל ָבּנִ ים ֵכּן ְתּ ַר ֵחם ה' ָע ֵלינוּ:
שׁוּעה ַעל ַע ְמּ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָך ֶסּ ָלה:
לה' ַהיְ ָ
ה' ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוּ ִמ ְשׂ ָגּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
בּוֹט ַח ָבּ ְך:
אָדם ֵ
אַשׁ ֵרי ָ
ה' ְצ ָבאוֹת ְ
יעה ַה ֶמּ ֶל ְך ַי ֲענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
הוֹשׁ ָ
ה' ִ
סליחה בסדר א"ב המחבר אברהם בר מנחם חזק:

בוֹתינוּ:
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
נוֹח ֵלי מוֹ ָר ָשׁהְ .מנוֹד רֹאשׁ ַבּ ְלּ ֻא ִמים:
ישׁה .וְ ֲ
ֹאשׁהְ .ל ִעיִּ ים וְ ַל ֲח ִר ָ
ֶא ֶבן ָהר ָ
יתוֹמים:
אַרנוּ ְכּ ֵאין אָב .וְ ָהיִ ינוּ ִכּ ִ
ְבּ ִק ְר ִבּי ֵלב נִ ְכאָב .נִ ְדוֶה וְ נִ ְדאָב .נִ ְשׁ ְ
ַר ָכּה ַו ֲענֻגָּהַ .בּ ַ
סוּרה ְבּיַד ָק ִמים:
שּׁוֹשׁנִּ ים סוּגָהַ .ע ָתּה ִהיא נוּגָהְ .מ ָ
ֶרע ִמי ָמנָה .נִ ְמ ְכּרוּ ְבּלֹא ָדּ ִמים:
ֶא ָמ ָנה .וְ ז ַ
אַל ָמנָהִ .ק ְריָה נ ֱ
ָהיְ ָתה ְכּ ְ
ָמים:
אָר ָכה .זֶה ַכּ ָמּה ָשׁנִ ים וְ י ִ
יתהּ ְ
וּמעֲנִ ָ
לוּכהַ .
ְמ ֻע ָנּגָה וְ ַר ָכּהָ .צ ְל ָחה ִל ְמ ָ
וּל ִעזָּהָ .ה ִעיר ָה ַע ִלּיזָהְ .ל ַמ ָטּ ֵעי ְכ ָר ִמים:
ֵבּית ַי ֲעקֹב ְל ִבזָּהְ .ל ַל ַעג ְ
עוֹלה .וְ ִכ ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים:
ְרווּיָה ַת ְר ֵע ָלהְ .בּיַד ְבּנֵי ַעוְ ָלהָ .ה ְרצוּיָה ְכ ָ
ָמים:
נוֹחֵ .לילוֹת וְ י ִ
ָנוֹח .וְ לֹא ָמ ְצאָה ָמ ַ
נוֹחַ .
תּוֹרת ֲא ִבי ז ַ
ָמ ֲא ָסה ִל ְז ַ
לּוּמים:
נוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹןִ .מ ְמּ ָך יְ ִהי ִצ ְביוֹןְ .ל ָה ִשׁיב ְל ִריב ִציּוֹןְ .שׁנַת ִשׁ ִ
ָ
ָמינוּ ְכּ ֶק ֶדםְ .מעוֹנָה ֱאל ֵֹהי ֶק ֶדם .וְ ַל ֵבּן ַכּ ֶצּ ֶמר א ֶֹדם .וְ ַכ ֶשּׁ ֶלג ְכּ ָת ִמים:
ַח ֵדּשׁ י ֵ
ישׁוּע ֶת ָךֵ .אל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים:
וּפ ְק ֵדנוּ ִבּ ָ
תּוֹר ֶת ָךָ .
וּב ִקיּוּם ָ
אָת ָךְ .
ַח ְזּ ֵקנוּ ְבּיִ ְר ֶ
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ֲביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹןַ .מ ְר ֶבּה
מוֹחל עֲוֹנוֹת ַעמּוֹ ַמע ִ
ַהג ַבּ ֲח ִסידוּתֵ .
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַר ֲח ִמים ִמ ְתנ ֵ
ֵאל ֶמ ֶל ְך ֵ
פּוֹשׁ ִעים .ע ֶֹשׂה ְצ ָדקוֹת ִעם ָכּל ָבּ ָשׂר וְ ַ
יחה ַל ְ
וּס ִל ָ
ילה ְל ַח ָטּ ִאים ְ
ְמ ִח ָ
רוּח .לֹא ְכ ָר ָע ָתם ִתּ ְגמוֹלֵ .אל
הוֹד ְע ָתּ ֶל ָענָיו ִמ ֶקּ ֶדםְ .כּמוֹ
וּזכוֹר ָלנוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁלשׁ ֶע ְשׂ ֵרהְ .כּמוֹ ֶשׁ ַ
לוֹמר ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרהְ .
ית ָלּנוּ ַ
הוֹר ָ
ֵ
ַצּב ִעמּוֹ ָשׁם .וַיִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם ה':
ֵרד ה' ֶבּ ָענָן וַיִּ ְתי ֵ
ֶשׁ ָכּתוּב ַויּ ֶ
ַו ַיּעֲבוֹר ה' ַעל ָפּנָיו וַיִּ ְק ָרא:
ֶא ֶמת:
אַפּיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,ו ֱ
ה' ,ה'ֵ ,אלַ ,רחוּם ,וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶר ְך ַ
ַקּה:
ָפ ַשׁע ,וְ ַח ָטּאָה ,וְ נ ֵ
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפים ,נ ֵֹשׂא ָעוֹן ,ו ֶ
אתנוּ וּנְ ַח ְל ָתּנוּ:
וּל ַח ָטּ ֵ
וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ ְ
אָבינוּ ִכּי ָח ָטאנוּ ְמ ַחל ָלנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוּ:
ְס ַלח ָלנוּ ִ
יך:
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶא ָ
ִכּי ָ
פזמון .המחבר אברהם יצחק אפרים חזק:

צוּרי.
בוֹתי ִכּי ָב ְטחוּ ְבּ ֵשׁם ֱאל ֵֹהי ִ
ֲא ַ
ָדלוּ וְ ִה ְצ ִליחוּ וְ גַם ָעשׂוּ ֶפ ִרי.
גְּ
וּמ ֵעת ֻה ָדּחוּ וְ ָה ְלכוּ ִעמּוֹ ֶק ִרי.
ֵ
ירי:
ֲשׂ ִ
לוֹך וְ ָחסוֹר ַעד ַהח ֶֹדשׁ ָהע ִ
ָהיוּ ָה ְ
ירי ַלח ֶֹדשׁ ָס ַמ ְך ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל.
ֲשׂ ִ
ָבּע ִ
חוֹבל.
וְ ָצר ַעל ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ .וְ נִ ְק ַרב ַרב ַה ֵ
ֵיתי ַב ֶכּ ֶבל.
ֻתּ ִתּי ָה ֵדשׁ וְ ֻענּ ִ
נַ
נּוֹרי.
וְ ָהיָה ִמ ֵדּי ח ֶֹדשׁ ְל ֵא ֶבל ִכּ ִ
אבותי:
אשׁית ַה ֵח ֶרם
כּוּרה ְל ֵר ִ
אשׁית ִבּ ָ
ֵר ִ
גּוֹרם
ירה וְ ֶה ָעוֹן ֵ
ֵשׁם ֲא ֵח ִרים ִה ְז ִכּ ָ
ֶרם
ירה וְ ֻשׁ ְטּ ָפה ְבז ֶ
ְפּנֵי ֵאל לֹא ִה ִכּ ָ
ירה ָכּ ֵעת ַבּ ָמּרוֹם ַתּ ְמ ִריא
ָצ ָרה ְכּ ַמ ְב ִכּ ָ
אבותי:
וּמצוֹר
ֱאל ִֹהים ֵה ִביא יוֹם ָר ָעה ָ
עוֹל ַלי ִל ְבצוֹר
יבי ָ
ִצוָּה ָצ ַרי ְס ִב ַ
יוֹם ֵה ַר ְך ְל ָב ִבי וְ ֵאין כּ ַֹח ַלעֲצוֹר
ָביא ְמשׁוֹל ֶאל ֵבּית ַה ֶמּ ִרי
וְ ִד ֶבּר ֶאל נ ִ
אבותי:
אַדּ ֶרת
ֱביר ֶ
יּשׁ ֵבי ַשׁ ַער ֶהע ִ
ִמ ְ
ֲט ֶרת
ֲח ָמתוֹ ָכּ ֵאשׁ ִה ְב ִעיר וְ ֵה ִרים ע ֶ
4
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יך ִתּ ְפ ֶא ֶרת
ַער ִה ְשׁ ִל ְ
וּמ ְלּ ָבנוֹן י ַ
ִ
ֲרת ְבּ ָשׂ ִרי
ָס ַער ְתּ ַס ֵמּר ַשׂע ַ
סוֹעה ו ַ
רוּח ָ
וְ ַ
אבותי:
דוֹרנִ ית
ָפית נִ ְמ ַשׁ ְל ְתּ וְ ַע ָתּה ְק ַ
ָי ְפי ִ
חוֹרנִ ית
ֶבּ ָעוֹן ִכּי ָכ ַשׁ ְל ְתּ וְ ִל ֵבּ ְך ֲא ַ
ֶח ַשׁ ְל ְתּ ִראשׁוֹנָה וְ ֵשׁנִ ית
בוּך וְ נ ֱ
ִזנְּ ְ
ֳרי
וְ ָה ְח ֵתּל לֹא ֻח ַתּ ְל ְתּ ְמ ַעט צ ִ
אבותי:
ַצ ִדּיק ַהצּוּר ָתּם נְ שׂוֹא ָעוֹן נִ ְלאָה
ִמ ְכּרוּב ְל ִמ ְפ ָתּן ְל ִפנַּת גַּג ָדּאָה
ֲק ָתם ָבּאָה
ֵמ ָעוֹן ַהנִּ ְכ ָתּם וְ ַצע ָ
ַר ָבּה ָר ָע ָתם ְכּ ֵעץ ע ֶֹשׂה ֶפּ ִרי
אבותי:
ֲלילוֹת
תּוֹכן ָהע ִ
ִחזֵּק ָכּל ָק ַמי ֵ
רוֹע ִמ ְפ ָעלוֹת
ָמי ְבּ ַ
ִכּי ָמ ְלאוּ י ַ
ֲלוּמי ָשׁ ַכ ְח ִתּי ְגמוּלוֹת
וּמבּ ֶֹשׁת ע ַ
ִ
ימי ִפּ ְשׁ ִתּי וְ ַצ ְמ ִרי
וּמ ַ
נוֹתן ַל ְח ִמי ֵ
ֵ
אבותי:
ַח ָל ִתי ִבּ ֵלּעוּ
יהם ָפּעֲרוּ וְ נ ֲ
ָק ַמי ִפּ ֶ
ָברוּ וְ ָד ִמי ָשׁתוּ וְ ָלעוּ
ְמאֹד ָע ַלי גּ ָ
אַחי ֵה ֵרעוּ
ָכ ִרים ָע ַלי ָצרוּ וְ ֶאת ַ
נְ
חוֹרי
אוֹמ ִרים ָערוּ ָערוּ ְבּנֵי ֵשׂ ִעיר ַה ִ
ָה ְ
אבותי:
יתה ִז ְכ ָרם
ַשׁ ִבּ ָ
ְאָ ְמרוּ ְלכוּ נְ ַכ ֵלּם וְ נ ְ
ָמ ֵלם יִ ְשׂאוּ ֶאת ִשׁ ְב ָרם
נוֹקם גּ ְ
ֵאל ַקנֹּא וְ ֵ
יהם ַשׁ ֵלּם וְ ֵיבֹשׁוּ ִמ ִשּׂ ְב ָרם
ֲשׂ ֶ
ְכּ ַמע ֵ
חוֹרי
חוֹלם ְשׁל ָֹשׁה ַס ֵלּי ִ
ְכּ ִאישׁ ֲחלוֹם ֵ
אבותי:
בּוּרוֹתי ֶר ַצח
ַ
ֻכּ ָכה וְ ַח
ִפּ ְצ ִעי לֹא ר ָ
דוֹדי ַצח
צוֹפה ְל ִ
וְ ֵעינִ י ֻה ְכ ָה ָתה ָ
ֶצח
ַהעוֹד לֹא ָשׁ ָכ ָכה ֲח ָמתוֹ ָלנ ַ
וּמה ֳח ִרי
ַעל ֶמה ָע ָשׂה ָכּ ָכה ֶ
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אבותי:
ַרחוּם זֶה ֵא ִלי אַל ָל ַעד ִתּ ְזנַח
ֶאנַח
אָרכוּ יְ ֵמי ֶא ְב ִלי וְ עוֹד ִל ִבּי נ ֱ
ְ
קוֹמ ָך אַל ַתּנַּח
אָה ִלי ְמ ְ
שׁוּבה ֵאל ְל ֳ
ָ
ַשׁ ֵלּם יְ ֵמי ֶא ְב ִלי ִכּי ָתבֹא ַעל ְשׂ ָכ ִרי
אבותי:
חוּשׁה ִלי ְל ֶע ְז ָרה
יי ְמנָת ֶח ְל ִקי ָ
אַזּ ָרה
וּפ ַתּ ְח ָתּ ַשׂ ִקּי ִשׂ ְמ ָחה ִלי ְל ְ
ִ
ירה
אוֹר ָך ְל ָה ִא ָ
יהּ ֶאת ָח ְשׁ ִכּי ְב ְ
וְ ַת ִגּ ַ
ֵרי
אַתּה נ ִ
ֶשׁף ִח ְשׁ ִקי ִכּי ָ
ֶאת נ ֶ
אבותי:
ַפ ִשׁי
ָחה ְפּ ֵדה ֵאל ֶאת נ ְ
ַאנ ָ
ִמיָּגוֹן ו ֲ
דוֹשׁי
וּק ִ
ָחה ַמ ְל ִכּי ְ
ֲשׂה ְל ַע ְמּ ָך ֲהנ ָ
עֵ
ישׁי.
ָחה ֶאת צוֹם ַה ֲח ִמ ִ
פוֹך ָל ְרו ָ
ַתּ ֲה ְ
ירי.
ֲשׂ ִ
יעי וְ צוֹם ָהע ִ
וּל ִשׂ ְמ ָחה .צוֹם ָה ְר ִב ִ
ְל ָשׂשׂוֹן ְ
אבותי:
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַר ֲח ִמים ִמ ְתנ ֵ
ֲביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹןַ .מ ְר ֶבּה
מוֹחל עֲוֹנוֹת ַעמּוֹ ַמע ִ
ַהג ַבּ ֲח ִסידוּתֵ .
ֵאל ֶמ ֶל ְך ֵ
רוּח .לֹא ְכ ָר ָע ָתם ִתּ ְגמוֹלֵ .אל
פּוֹשׁ ִעים .ע ֶֹשׂה ְצ ָדקוֹת ִעם ָכּל ָבּ ָשׂר וְ ַ
יחה ַל ְ
וּס ִל ָ
ילה ְל ַח ָטּ ִאים ְ
ְמ ִח ָ
הוֹד ְע ָתּ ֶל ָענָיו ִמ ֶקּ ֶדםְ .כּמוֹ
וּזכוֹר ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁלשׁ ֶע ְשׂ ֵרהְ .כּמוֹ ֶשׁ ַ
לוֹמר ְשׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרהְ .
ית ָלּנוּ ַ
הוֹר ָ
ֵ
ַצּב ִעמּוֹ ָשׁם .וַיִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם ה':
ֵרד ה' ֶבּ ָענָן וַיִּ ְתי ֵ
ֶשׁ ָכּתוּב ַויּ ֶ
ַו ַיּעֲבוֹר ה' ַעל ָפּנָיו וַיִּ ְק ָרא:
ֶא ֶמת:
אַפּיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,ו ֱ
ה' ,ה'ֵ ,אלַ ,רחוּם ,וְ ַחנּוּןֶ ,א ֶר ְך ַ
ַקּה:
ָפ ַשׁע ,וְ ַח ָטּאָה ,וְ נ ֵ
נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפים ,נ ֵֹשׂא ָעוֹן ,ו ֶ
אתנוּ וּנְ ַח ְל ָתּנוּ:
וּל ַח ָטּ ֵ
וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ ְ
אָבינוּ ִכּי ָח ָטאנוּ ְמ ַחל ָלנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוּ:
ְס ַלח ָלנוּ ִ
יך:
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ק ְֹר ֶא ָ
ִכּי ָ
עוֹלם ֵה ָמּה:
יך ִכּי ֵמ ָ
ַח ָס ֶד ָ
יך ה' ו ֲ
ְזכוֹר ַר ֲח ֶמ ָ
ָכ ֵרנוּ ה' ִבּ ְרצוֹן ַע ֶמּ ָך ָפ ְק ֵדנוּ ִבּ ָ
זְ
ישׁוּע ֶת ָך:
ַח ָל ֶת ָך ַהר ִציּוֹן זֶה ָשׁ ַכנְ ָתּ בּוֹ:
ָאַל ָתּ ֵשׁ ֶבט נ ֲ
ית ֶק ֶדם גּ ְ
ֲד ְת ָך ָקנִ ָ
ְזכוֹר ע ָ
ֶצח:
אַה ַבת ִציּוֹן אַל ִתּ ְשׁ ַכּח ָלנ ַ
רוּשׁ ָליִ ם ֲ
ְזכוֹר ה' ִח ַבּת יְ ָ
מוֹעד:
ָ
אַתּה ָתקוּם ְתּ ַר ֵחם ִציּוֹן ִכּי ֵעת ְל ֶחנְ נָהּ ִכּי ָבא ֵ
אוֹמ ִרים ָערוּ ָערוּ ַעד ַהיְּ סוֹד ָבּהּ:
רוּשׁ ָליִ ם ָה ְ
ְזכוֹר ה' ִל ְבנֵי ֱאדוֹם ֵאת יוֹם יְ ָ
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ֲכם
ַרע ֶ
אַר ֶבּה ֶאת ז ְ
ַתּ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ְ
יך ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ָל ֶהם ָבּ ְך ו ְ
ֲב ֶד ָ
וּליִ ְשׂ ָר ֵאל ע ָ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
ְזכוֹר ְל ְ
עוֹלם:
ָחלוּ ְל ָ
ֲכם וְ נ ֲ
ַרע ֶ
אָמ ְר ִתּי ֶא ֵתּן ְלז ְ
אָרץ ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ַ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָכל ָה ֶ
ְכּ ְ
וּל ַי ֲעקֹב אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ְק ִשׁי ָה ָעם ַהזֶּה וְ ֶאל ִר ְשׁעוֹ וְ ֶאל ַח ָטּאתוֹ:
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
יך ְל ְ
ֲב ֶד ָ
ְזכוֹר ַלע ָ

סליחות לתחלואי ילדים

אַל נָא ָת ֵשׁת ָע ֵלינוּ ַח ָטּאת
ַא ֶשׁר ָח ָטאנוּ:
נוֹאַלנוּ ו ֲ
ְ
ֲא ֶשׁר
יוֹצ ֵרנוּ:
צוּרנוּ ְס ַלח ָלנוּ ְ
ָח ָטאנוּ ֵ
פּוֹריָּה
ֶפן ִ
לוּאי ג ֶ
ֵאל נָא ְר ָפא נָא ַתּ ֲח ֵ
פוּרה וְ ֻא ְמ ַלל ִפּ ְריָהּ
ַח ָ
בּוֹשׁה ו ֲ
ָ
וּמ ַמּ ָכּה ְט ִריָּה
אָלנָּה ִמ ַשּׁ ַחת ִ
ְגּ ֶ
מּוֹריָּה
אָבינוּ ְבּ ַהר ַה ִ
אַב ָר ָהם ִ
ית ְל ְ
ֲענֵנוּ ְכּ ֶשׁ ָענִ ָ
יוֹצ ֵרנוּ:
צוּרנוּ ְס ַלח ָלנוּ ְ
ָח ָטאנוּ ֵ
רוֹע ָחשׂוּף
ִדּ ְג ֵלי ָעם ְפּדוּיֵי ִבּ ְז ַ
ַה ֵצּל ִמ ֶנּגֶף וְ אַל יִ ְהיוּ ְל ִשׁסּוּף
יך ִתּ ְכסוֹף
ָד ָ
ֲשׂה י ֶ
יאָתנוּ ְל ַמע ֵ
וְ ַת ֲענֶה ְק ִר ֵ
בוֹתינוּ ַעל יַם סוּף
ית ַל ֲא ֵ
ֲענֵנוּ ְכּ ֶשׁ ָענִ ָ
יוֹצ ֵרנוּ:
צוּרנוּ ְס ַלח ָלנוּ ְ
ָח ָטאנוּ ֵ
ְזכוּת צוּר ֻח ַצּב ַהיּוֹם ָלנוּ ְתגַל
יוֹשׁר ַמ ְעגָּל
ָח ְשׂ ֵכנוּ ֵמ ֶאנֶף וּנְ ֵחנוּ ְבּ ֶ
תּוֹר ְת ָך ֵעינֵינוּ גַל
אָתנוּ וְ ִל ְמאוֹר ָ
ַט ֵהר ֻט ְמ ֵ
יהוֹשׁ ַע ַבּ ִגּ ְלגָּל
ית ִל ֻ
ֲענֵנוּ ְכּ ֶשׁ ָענִ ָ
יוֹצ ֵרנוּ:
צוּרנוּ ְס ַלח ָלנוּ ְ
ָח ָטאנוּ ֵ
רוּפה
יָהּ ְר ֵאה ֶד ֶשׁן ָעקוּד וְ ַה ְצ ַמח ָלנוּ ְת ָ
סוּפה
ָשׁ ֶבר ַס ַער וְ ָ
ַכּ ֵלּה שׁוֹד ו ֶ
רוּפה
ַל ְמּ ֵדנוּ וְ ַח ְכּ ֵמנוּ ִא ְמ ָר ְת ָך ַה ְצּ ָ
מוּאל ַבּ ִמּ ְצ ָפּה
ית ִל ְשׁ ֵ
ֲענֵנוּ ְכּ ֶשׁ ָענִ ָ
יוֹצ ֵרנוּ:
צוּרנוּ ְס ַלח ָלנוּ ְ
ָח ָטאנוּ ֵ
מוּת ָמם ֵמ ֶר ֶחם ָשׁ ָר ָשׁיו אַל ַתּ ְק ֵמל
ְ
ֵאָמל
ַקּנוּ ִמ ֶכּ ֶתם וְ ֶשׁ ֶמץ וְ לֹא נ ֵ
נֵ
ָמל
יך נִ גּ ֵ
אָרחוֹת ֲח ָס ֶד ָ
ָשׁ ָעה וְ ְ
ְס ָע ֵדנוּ וְ נִ וּ ֵ
ית ְל ֵא ִליָּהוּ ְבּ ַהר ַה ַכּ ְר ֶמל
ֲענֵנוּ ְכּ ֶשׁ ָענִ ָ
יוֹצ ֵרנוּ:
צוּרנוּ ְס ַלח ָלנוּ ְ
ָח ָטאנוּ ֵ
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וּמשׁוּגָה
עוֹד ֵדנוּ ְבּ ֶצ ֶדק ָמשׁוּי ִמ ַמּיִ ם וְ ַכ ֵפּר זָדוֹן ְ
ְ
הוּמת ָמוֶת וְ אָחוֹר ַבּל נָסּוֹגָה
ְפּ ֵדנוּ ִמ ְמּ ַ
מוֹג ָגה
ֲוֹנוֹתינוּ אַל נִ ְת ְ
וּבע ֵ
שׁוּע ֵתנוּ ַ
ַצוֵּה יְ ָ
ית ְליוֹנָה ִבּ ְמ ֵעי ַה ָדּגָה
ֲענֵנוּ ְכּ ֶשׁ ָענִ ָ
צוּרנוּ ְס ַלח ָלנוּ ְ
ָח ָטאנוּ ֵ
יוֹצ ֵרנוּ:
ֲמיִ ם
יפת ַפּע ַ
יד ָך ְזכוֹר ִל ַ
ֻשּׁת ִאישׁ ֲח ִס ֶ
ְקד ַ
ֻקּינוּ ְבּ ִכ ְפ ַליִ ם
עוֹרר ִכּי ל ִ
יך ְתּ ֵ
ַר ֲח ֶמ ָ
שׁוּליִ ם
ֵח ֵשׂף ַ
אָת ָך וְ לֹא נ ָ
שׁוּבנוּ תּ ֶֹקף ְליִ ְר ֶ
ֵ
ירוּשׁ ַליִ ם
ית ְל ָדוִ ד וְ ִל ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ ִבּ ָ
ֲענֵנוּ ְכּ ֶשׁ ָענִ ָ
יוֹצ ֵרנוּ:
צוּרנוּ ְס ַלח ָלנוּ ְ
ָח ָטאנוּ ֵ
]יש שמוסיפים פזמון זה בתענית אסתר:

יך וְ ַה ְס ֵכּת ִמ ְמּעוֹנִ ים
קוֹר ֶא ָ
ַתּ ֲענֶה ְל ְ
שׁוֹמ ַע ֶאל ֶא ְביוֹנִ ים
יך ֵ
ֲק ָ
ִתּ ְשׁ ַמע ַשׁוְ ַעת צוֹע ֶ
ְתּ ַר ֵחם ַעל ָבּנֶי ָך ְכּ ַר ֵחם אָב ַעל ָבּנִ ים
ית ְל ָמ ְר ְדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר
ֲענֵנוּ ְכּ ֶשׁ ָענִ ָ
וְ ָתלוּ ַעל ָה ֵעץ ֲח ִמ ִשׁים ָהאָב ִעם ַה ָבּנִ ים
יוֹצ ֵרנוּ[:
צוּרנוּ ְס ַלח ָלנוּ ְ
ָח ָטאנוּ ֵ
יתי יִ ְצ ָחק וְ אַף ֶאת
יתי ַיעֲקוֹב וְ אַף ֶאת ְבּ ִר ִ
ָכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִ
אָמ ְר ָתּ וְ ז ַ
ְזכוֹר ָלנוּ ְבּ ִרית אָבוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
אַב ָר ָהם ֶא ְזכּוֹר וְ ָה ֶ
אָרץ ֶא ְזכּוֹר:
יתי ְ
ְבּ ִר ִ
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ
אתי ָ
הוֹצ ִ
ָכ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ִראשׁוֹנִ ים ֲא ֶשׁר ֵ
אָמ ְר ָתּ וְ ז ַ
ְזכוֹר ָלנוּ ְבּ ִרית ִראשׁוֹנִ ים ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם ִל ְהיוֹת ָל ֶהם ֵלאלֹ ִהים ֲאנִ י ה':
אַס ִתּים וְ לֹא ְג ַע ְל ִתּים
יהם לֹא ְמ ְ
יוֹתם ְבּ ֶא ֶרץ אוֹיְ ֵב ֶ
ֲשׂה ִע ָמּנוּ ְכּ ָמה ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ וְ אַף גַּם זֹאת ִבּ ְה ָ
עֵ
יהם:
יתי ִא ָתּם ִכּי ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶ
לּוֹתם ְל ָה ֵפר ְבּ ִר ִ
ְל ַכ ָ
בוּת ָך וְ ִר ֲח ֶמ ָך וְ ָשׁב וְ ִק ֶבּ ְצ ָך ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים
יך ֶאת ְשׁ ְ
בוּתנוּ וְ ַר ֲח ֵמנוּ ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּב וְ ָשׁב ה' ֱאל ֶֹה ָ
ָה ֵשׁב ְשׁ ֵ
יך ָשׁ ָמּה:
יצ ָך ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲא ֶשׁר ֱה ִפ ְ
וּמ ָשּׁם יִ ָקּ ֶח ָך:
יך ִ
ַק ֵבּץ נִ ָדּ ֵחינוּ ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּב ִאם ה' נִ ַדּ ֲח ָך ִבּ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ָמיִ ם ִמ ָשּׁם יְ ַק ֶבּ ְצ ָך ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך:
אַל ִתּ ָ
שׁוּבה ֵא ַלי ִכּי ְג ְ
יך ָ
ֹאת ָ
יך וְ ֶכ ָענָן ַחטּ ֶ
יתי ָכ ָעב ְפּ ָשׁ ֶע ָ
ְמ ֵחה ְפ ָשׁ ֵעינוּ ָכּ ָעב וְ ֶכ ָענָן ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּב ָמ ִח ִ
יך לֹא ֶא ְזכּוֹר:
ֹאת ָ
יך ְל ַמעֲנִ י וְ ַחטּ ֶ
מוֹחה ְפ ָשׁ ֶע ָ
אָמ ְר ָתּ אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי הוּא ֶ
ְמ ֵחה ְפ ָשׁ ֵעינוּ ְל ַמ ַענְ ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
יכם ַכּ ָשּׁנִ ים
ֹאמר ה' ִאם יִ ְהיוּ ֲח ָט ֵא ֶ
ָכ ָחה י ַ
ַה ְל ֵבּן ֲח ָט ֵאינוּ ַכּ ֶשּׁ ֶלג וְ ַכ ֶצּ ֶמר ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּבְ .לכוּ נָא וְ נִ וּ ְ
תּוֹלע ַכּ ֶצּ ֶמר יִ ְהיוּ:
ַא ִדּימוּ ַכ ָ
ַל ִבּינוִּ .אם י ְ
ַכּ ֶשּׁ ֶלג י ְ
וּט ַה ְר ֶתּם ִמכֹּל
הוֹרים ְ
יכם ַמיִ ם ְט ִ
ֲל ֶ
ָר ְק ִתּי ע ֵ
הוֹרים וְ ַט ֲה ֵרנוּ ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּב .וְ ז ַ
ְזרוֹק ָע ֵלינוּ ַמיִ ם ְט ִ
יכם ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם:
לּוּל ֶ
וּמ ָכּל ִגּ ֵ
יכם ִ
ֻט ְמא ֵֹת ֶ
ית ָך וְ לֹא יִ ְשׁ ַכּח
ַשׁ ִח ֶ
ַר ְפּ ָך וְ לֹא י ְ
יך לֹא י ְ
יתנוּ ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּבִ .כּי ֵאל ַרחוּם ה' ֱאל ֶֹה ָ
ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וְ אַל ַתּ ְשׁ ִח ֵ
יך ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ָל ֶהם:
ֶאת ְבּ ִרית ֲאב ֶֹת ָ
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אַה ָבה
ַר ֶע ָך ְל ֲ
יך ֶאת ְל ָב ְב ָך וְ ֶאת ְל ַבב ז ְ
וּמל ה' ֱאל ֶֹה ָ
אַה ָבה ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
מוֹל ֶאת ְל ָב ֵבנוּ ְל ֲ
ֶיך:
ַפ ְשׁ ָך ְל ַמ ַען ַחיּ ָ
וּב ָכל נ ְ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
את ִכּי ִת ְד ְר ֶשׁנוּ ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך
וּמ ָצ ָ
יך ָ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם ִמ ָשּׁם ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
ִה ָמּ ֵצא ָלנוּ ְבּ ַב ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּב ִ
ַפ ֶשׁ ָך:
וּב ָכל נ ְ
ְ
יאוֹתים ֶאל ַהר ָק ְד ִשׁי וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּים
ַה ִב ִ
יאנוּ ֶאל ַהר ָק ְד ֶשׁ ָך וְ ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך ְכּ ָמה ֶשׁ ָכּתוּב ו ֲ
ְתּ ִב ֵ
יתי ֵבּית ְתּ ִפ ָלּה יִ ָקּ ֵרא ְל ָכל ָה ַע ִמּים:
יהם ְל ָרצוֹן ַעל ִמ ְז ְבּ ִחי ִכּי ֵב ִ
יהם וְ ִז ְב ֵח ֶ
עוֹלוֹת ֶ
ֵ
ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ִתי
וּב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ:
קוֹלנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
ְשׁ ַמע ֵ
ָמינוּ ְכּ ֶק ֶדם:
יך וְ נָשׁוּ ָבה ַח ֵדּשׁ י ֵ
יבנוּ ה' ֵא ֶל ָ
ֲה ִשׁ ֵ
ֲא ָמ ֵרינוּ ַה ֲא ִזינָה ה' ִבּינָה ֲה ִגיגֵנוּ:
גוֹא ֵלנוּ:
צוּרנוּ וְ ֲ
ֶיך ה' ֵ
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפינוּ וְ ֶה ְגיוֹן ִל ֵבּנוּ ְל ָפנ ָ
רוּח ָק ְד ְשׁ ָך אַל ִתּ ַקּח ִמ ֶמּנּוּ:
ֶיך וְ ַ
יכנוּ ִמ ְלּ ָפנ ָ
אַל ַתּ ְשׁ ִל ֵ
יכנוּ ְל ֵעת ִז ְקנָה ִכּ ְכלוֹת כּ ֵֹחנוּ אַל ַתּ ַע ְז ֵבנוּ:
אַל ַתּ ְשׁ ִל ֵ
אַל ַתּ ַע ְז ֵבנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ,אַל ִתּ ְר ַחק ִמ ֶמּנוּ:
ַר ָתּנוּ וְ נִ ַח ְמ ָתּנוּ:
אַתּה ה' ֲעז ְ
טוֹבה ,וְ יִ ְראוּ שׂוֹנְ ֵאינוּ וְ יֵבוֹשׁוּ ִכּי ָ
ֲשׂה ִע ָמּנוּ אוֹת ְל ָ
עֵ
אַתּה ַת ֲענֶה ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ:
הוֹח ְלנוָּ ,
ִכּי ְל ָך ה' ָ
וּק ֵשׁי
ָתנוּ ֶשׁ ֵאין אָנוּ ַעזֵּי ָפנִ ים ְ
ֶיך ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ וְ אַל ִתּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנּ ֵ
בוֹתינוָּ .תּבֹא ְל ָפנ ָ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
בוֹתינוּ
ַא ֵ
ַחנוּ ו ֲ
ַחנוּ וְ לֹא ָח ָטאנוּ ֲא ָבל ֲאנ ְ
יקים ֲאנ ְ
בוֹתינוּ ַצ ִדּ ִ
ֶיך ה' ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
לוֹמר ְל ָפנ ָ
ע ֶֹרף ַ
ָח ָטאנוּ:
ַלנוִּ .דּ ַבּ ְרנוּ דּ ִֹפי:
ַדנוָּ .גּז ְ
אָשׁ ְמנוָּ .בּג ְ
ַ
ַדנוָּ .ח ַמ ְסנוָּ .ט ַפ ְלנוּ ֶשׁ ֶקר:
ֶהעֱוִ ינוּ .וְ ִה ְר ַשׁ ְענוּ .ז ְ
ַבנוַּ .ל ְצנוָּ .מ ַר ְדנוּ .נִ ְ
ָע ְצנוּ ָרעִ .כּזּ ְ
יַ
אַצנוָּ .ס ַר ְרנוָּ .עוִ ינוָּ .פּ ַשׁ ְענוָּ .צ ַר ְרנוִּ .ק ִשּׁינוּ ע ֶֹרף:
ָר ַשׁ ְענוִּ .שׁ ַח ְתנוִּ .תּ ַע ְבנוָּ .תּ ִעינוִּ .תּ ְע ָתּ ְענוּ:
טּוֹבים וְ לֹא ָשׁוָה ָלנוּ:
יך ַה ִ
וּמ ִמּ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
יך ִ
וֹת ָ
ַס ְרנוּ ִמ ִמּ ְצ ֶ
ַחנוּ ִה ְר ָשׁ ְענוּ:
ַאנ ְ
ית ו ֲ
אַתּה ַצ ִדּיק ַעל ָכּל ַה ָבּא ָע ֵלינוּ ִכּי ֱא ֶמת ָע ִשׂ ָ
וְ ָ
ֶשׁע:
נוֹשׁ ְענוּ וְ ֵתן ְבּ ִל ֵבּנוּ ַלעֲזוֹב ֶדּ ֶר ְך ֶר ַשׁע וְ ִחישׁ ָלנוּ י ַ
וּפ ַשׁ ְענוּ ָל ֵכן לֹא ָ
ִה ְר ַשׁ ְענוּ ָ
יר ֲח ֵמהוּ וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינוּ ִכּי
בוֹתיו וְ יָשׁוֹב ֶאל ה' וִ ַ
יא ָך ַיעֲזוֹב ָר ָשׁע ַדּ ְרכּוֹ וְ ִאישׁ אָוֶן ַמ ְח ְשׁ ָ
ַכּ ָכּתוּב ַעל יַד נְ ִב ֶ
לוֹח:
ַר ֶבּה ִל ְס ַ
יְ
ַקּנוּ ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִמ ָכּל ְפּ ָשׁ ֵעינוּ וְ ַט ֲה ֵרנוּ
ַקּנִ י :נ ֵ
ָבין ִמנִּ ְס ָתּרוֹת נ ֵ
ֶיךְ .שׁ ִגיאוֹת ִמי י ִ
אָמר ְל ָפנ ָ
יח ִצ ְד ֶק ָך ַ
ְמ ִשׁ ַ
ֲל ֶ
ָר ְק ִתּי ע ֵ
יא ָך וְ ז ַ
יכם ַמיִ ם
הוֹרים וְ ַט ֲה ֵרנוּ ַכּ ָכּתוּב ַעל יַד נְ ִב ֶ
וּזרוֹק ָע ֵלינוּ ַמיִ ם ְט ִ
אוֹתינוּ ְ
ִמ ָכּל ֻט ְמ ֵ
טוּב ָך
ַח ָל ְת ָך ְר ֵע ֵבי ְ
יכם ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםַ :ע ְמּ ָך וְ נ ֲ
לּוּל ֶ
וּמ ָכּל ִגּ ֵ
יכם ִ
אוֹת ֶ
וּט ַה ְר ֶתּם ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
הוֹרים ְ
ְט ִ
ֵדעוּ ִכּי לה' ֱאל ֵֹהינוּ ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּ ִליחוֹת:
ַכּירוּ וְ י ְ
ְצ ֵמ ֵאי ַח ְס ֶדּ ָך ְתּ ֵא ֵבי יִ ְשׁ ֶע ָך .י ִ
ֵאל ַרחוּם ְשׁ ֶמ ָךֵ .אל ַחנּוּן ְשׁ ֶמ ָךָ .בּנוּ נִ ְק ָרא ְשׁ ֶמ ָך .ה' ע ֵ
ֲשׂה
ֲשׂה ְל ַמ ַען ֲא ִמ ֶתּ ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך :ע ֵ
עוּד ָך.
ֲשׂה ְל ַמ ַען וִ ֶ
הוֹד ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ֶ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ָדּ ֶת ָך .ע ֵ
אַר ֶתּ ָך .ע ֵ
ָד ְל ָך וְ ִת ְפ ְ
ֲשׂה ְל ַמ ַען גּ ְ
ית ָך .ע ֵ
ְל ַמ ַען ְבּ ִר ֶ
ֲשׂה
בוֹד ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְכּ ֶ
חוּד ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען יִ ֶ
טוּב ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ֶ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ַח ְס ֶדּ ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ִז ְכ ֶר ָך .ע ֵ
עֵ
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ֲשׂה ְל ַמ ַען
ֶך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ֻעזּ ָ
סוֹד ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ֶ
ֲשׂה ְל ַמ ַען נִ ְצ ֶח ָך .ע ֵ
כוּת ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ַמ ְל ֶ
מּוּד ָך .ע ֵ
ְל ַמ ַען ִל ֶ
ָת ָך.
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ִכינ ֶ
יך ָה ַר ִבּים .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָ
ֻשׁ ֶת ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְקד ָ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ִצ ְד ָק ֶת ָך .ע ֵ
ְפּ ֵא ֶר ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְ
שׁוֹכנֵי ָע ָפר .ע ֵ
יך ְ
אוֹה ֶב ָ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ֲ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך .ע ֵ
עֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן
רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען יְ ָ
וּשׁלֹמֹה .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ָדּוִ ד ְ
אַהרֹן .ע ֵ
מ ֶֹשׁה וְ ֲ
רוּגים ַעל ֵשׁם
ֲשׂה ְל ַמ ַען ֲה ִ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ֲה ִריסוּת ִמ ְז ְבּ ֶח ָך .ע ֵ
יכ ֶל ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ִשׁ ְממוֹת ֵה ָ
בוֹד ָך .ע ֵ
ְכּ ֶ
ֲשׂה ְל ַמ ַען
וּב ַמּיִ ם ַעל ִקדּוּשׁ ְשׁ ֶמ ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ָבּ ֵאי ָב ֵאשׁ ַ
חוּד ָך .ע ֵ
בוּחים ַעל יִ ֶ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְט ִ
ָק ְד ֶשׁ ָך .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ִתּינוֹקוֹת ֶשׁל ֵבּית ַר ָבּן.
מוּלי ָח ָלב ֶשׁלֹּא ָפּ ְשׁעוּ .ע ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְגּ ֵ
יוֹנְ ֵקי ָשׁ ַדיִ ם ֶשׁלֹּא ָח ְטאוּ .ע ֵ
יענוּ:
הוֹשׁ ֵ
ֲשׂה ְל ַמ ַענְ ָך וְ ִ
ֲשׂה ְל ַמ ַענְ ָך ִאם לֹא ְל ַמ ֲענֵנוּ .ע ֵ
עֵ
דּוֹר ֵשׁנוּ
גּוֹא ֵלנוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ְ
בּוֹר ֵאנוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֲ
אָבינוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ְ
ֲענֵנוּ ה' ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֱאל ֵֹהינוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ִ
ָשׁר ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ַחי וְ ַקיָּם ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ טוֹב
ַך וְ י ָ
ָתיק וְ ָח ִסיד ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ז ְ
ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ָה ֵאל ַה ֶנּ ֱא ָמן ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ו ִ
לוֹבשׁ ְצ ָדקוֹת ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי
כּוֹבשׁ ְכּ ָע ִסים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֵ
ֶצר ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֵ
יוֹד ַע י ֶ
וּמ ִטיב ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֵ
ֵ
פּוֹדה
וּמוֹחל ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ עוֹנֶה ְבּ ֵעת ָצ ָרה ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֶ
ֵ
סוֹל ַח
נוֹרא וְ נִ ְשׂגָּב ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֵ
ַה ְמּ ָל ִכים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ָ
שׁוֹמ ַע ֶאל
קוֹראָיו ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ַרחוּם וְ ַחנוּן ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֵ
ָשׁר ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ָקרוֹב ְל ְ
וּמ ִצּיל ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ַצ ִדּיק וְ י ָ
ַ
אַב ָר ָהם ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ
בוֹתינוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֱאל ֵֹהי ְ
ימים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
תּוֹמ ְך ְתּ ִמ ִ
ֶא ְביוֹנִ ים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֵ
ַפּ ַחד יִ ְצ ָחק ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֲא ִביר ַי ֲעקֹב ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֶע ְז ַרת ַה ְשּׁ ָב ִטים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ִמ ְשׂגַּב ִא ָמּהוֹת ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ
תוֹמים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ַדּיַּן
ָק ֶשׁה ִל ְכעוֹס ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ַר ְך ִל ְרצוֹת ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ עוֹנֶה ְבּ ֵעת ָרצוֹן ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֲא ִבי יְ ִ
אַל ָמנוֹת ֲענֵנוּ:
ְ
מּוֹריָּה הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְליִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ְכּ ֶשׁ ֶנּע ַ
ַבּי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
ֱקד ַעל גּ ֵ
אָבינוּ ְבּ ַהר ַה ִ
אַב ָר ָהם ִ
ִמי ֶשׁ ָענָה ְל ְ
סוּרים הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי
יוֹסף ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ַי ֲעקֹב ְבּ ֵבית ֵאל הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ֵ
אַהרֹן
חוֹרב הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ֲ
בוֹתינוּ ַעל יַם סוּף הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְלמ ֶֹשׁה ְבּ ֵ
ֶשׁ ָענָה ַל ֲא ֵ
יהוֹשׁ ַע ַבּ ִגּ ְלגָּל
תּוֹך ָה ֵע ָדה הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ִל ֻ
ַבּ ַמּ ְח ָתּה הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ִפינְ ָחס ְבּקוּמוֹ ִמ ְ
ירוּשׁ ָליִ ם הוּא
וּשׁלֹמֹה ְבנוֹ ִבּ ָ
מוּאל ַבּ ִמּ ְצ ָפּה הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ָדוִ ד ְ
הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ִל ְשׁ ֵ
יריחוֹ הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה
ישׁע ִבּ ִ
ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ֵא ִליָּהוּ ְבּ ַהר ַה ַכּ ְר ֶמל הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ֶל ֱא ִל ָ
הוּדה ְבּ ָח ְליוֹ הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ַל ֲחנַנְ יָה
ְליוֹנָה ִבּ ְמ ֵעי ַה ָדּגָה הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ִח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
יאל ְבּגוֹב ָה ֲא ָריוֹת הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה
תוֹך ִכּ ְב ַשׁן ָה ֵאשׁ הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ָדנִ ֵ
ַריָה ְבּ ְ
ישׁ ֵאל ַו ֲעז ְ
ִמ ָ
גּוֹלה הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ָכל
ירה הוּא ַי ֲענֵנוִּ .מי ֶשׁ ָענָה ְל ֶע ְז ָרא ַבּ ָ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ְל ָמ ְר ְדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּ ַ
ידים וְ ַה ְתּ ִמ ִ
יקים וְ ַה ֲח ִס ִ
ַה ַצּ ִדּ ִ
ימים וְ ַהיְּ ָשׁ ִרים הוּא ַי ֲענֵנוּ:
רוּחא ֲענֵינָן.
יכי ָ
ירי ִל ָבּא ֲענֵינָןַ .ר ֲח ָמנָא ְד ָענֵי ְל ַמ ִכּ ֵ
ַר ֲח ָמנָא ְד ָענֵי ַלעֲנִ יֵי ֲענֵינָאַ .ר ֲח ָמנָא ְד ָענֵי ִל ְת ִב ֵ
ַר ֲח ָמנָא ֲענֵינָןַ .ר ֲח ָמנָא חוּסַ .ר ֲח ָמנָא ְפּרוֹקַ .ר ֲח ָמנָא ְשׁ ִזיבַ .ר ֲח ָמנָא ְר ַחם ע ָ
וּב ְז ַמן
ָלא ִ
ֲלןַ .ה ְשׁ ָתּא ַבּ ֲעג ָ
ָק ִריב:
נפילת אפים .והוא רחום .שומר ישראל:
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