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סליחות לשבעה עשר בתמוז
סלח לנּו ָאבינּו כי ברוב אּולתנּו שגינּו
מחל לנּו מלכנּו כי רבּו עונינּו:
אל ארְך אפים אתה ּובעל הרחמים נקראת .ודרְך תשּובה הורית.
גדלת רחמיָך וחסדיָך תזכר הּיום ּובכל יום לזרע ידידיָך.
תפן אלינּו ברחמים כי אתה הּוא בעל הרחמים.
בתחנּון ּובתפלה פניָך נקדם .כהודעת לעניו מקדם.
מחרון אפָך שּוב כמו בתורתָך כתּוב.
ּובצל כנ פיָך נחסה ונתלונן כיום וּירד ה' בענן.
תעבר על פשע ותמחה אשם .כיום וּיתיצב עּמו שם.
תאזין שועתנּו ותקשיב מּנּו מאמר .כיום וּיקרא בשם ה' ושם נאמר:
וּיעבר ה' על פניו וּיקרא:
ה' ,ה' ,אל ,רחּום ,וחּנּון ,ארְך אפים ,ורב חסד ,ואמת:
נצר חסד לאלפים ,נשא עון ,ופשע ,וחטָאה ,ונקה:
וסלחת לעוננּו ּולחטאתנּו ּונחלתנּו:
סלח לנּו ָאבינּו כי חטאנּו מחל לנּו מלכנּו כי פשענּו:
כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיָך:
ַאל תתנּו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירּושלים תהלה בָארץ:
כי עּמָך מקור חּיים באורָך נראה אור:
אֹלהינּו בושנּו במעשינּו ונכלמנּו בעונינּו:
כרחם ָאב על בנים כן תרחם ה' עלינּו:
לה' הישּועה על עּמָך ברכתָך סלה:
ה' צבאות עּמנּו משגב לנּו אֹלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי ָאדם בוטח בְך:
ה' הושיעה הּמלְך יעננּו ביום קראנּו:
חזן  -סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדָך וכאשר נשאת לעם הזה מּמצרים ועד הּנה ושם נאמר:
קהל  -וּיאמר ה' סלחתי כדברָך:
הטה אֹלהי ָאזנָך ּושמע פק ח עיניָך ּוראה שוממותינּו והעיר אשר נקרא שמָך עליה כי ֹלא על
צדקותינּו אנחנּו מפילים תחנּונינּו לפניָך כי על רחמיָך הרבים:
אדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ועשה ַאל תַאחר למענָך אֹלהי כי שמָך נקרא על עירָך
ועל עּמָך:
סליחה ע"פ סדר א"ב:
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סליחות לשבעה עשר בתמוז
אֹלהינּו ואֹלהי אבותינּו:
ָאתאנּו לָך יוצר רּוחות.
ברוב עונינּו כבדּו אנחות.
גזרות עצמּו ורבּו צריחות.
כי בשבעה עשר בתּמּוז נשתברּו הלּוחות:
גלינּו מבית הבחירה.
דיננּו נחתם ונגזרה גזרה.
וחשְך בעדנּו אורה.
כי בשבעה עשר בתּמּוז נשרפה התורה:
הרסּו אויבינּו ההיכל.
ּוברחה שכינה מזוית היכל.
ונמסרנּו בידי זדים להתאכל.
כי בשבעה עשר בתּמּוז העמד צלם בהיכל:
זרּונּו מעיר אל עיר.
ונלכד מּנּו רב וצעיר.
חרבה עירנּו ואש בּה הבעיר.
כי בשבעה עשר בתּמּוז הבקעה העיר:
טפש במקדשנּו צר הּמשמיד.
ונטל מחתן וכלה אצעדה וצמיד.
יען כעסנּוָך נתּנּו להשמיד.
כי בשבעה עשר בתּמּוז בטל התמיד:
כלה מּנּו כל הוד ושבח.
חרבו שלף אויב עלינּו לאבח.
להיות עוללים ויונקים מּוכנים לטבח.
כי בשבעה עשר בתּמּוז בטלּו עולה וזבח:
מרדנּו לשוכן מעונות.
לכן נתפזרנּו בכל פּנות.
נהפְך מחולנּו לקינות.
כי בשבעה עשר בתּמּוז בטלּו קרבנות:
סררנּו לפניָך מריב לשונות.
לכן למדה לשוננּו לומר קינות.
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עזבנּו בלי להּמנות.
כי בשבעה עשר בתּמּוז גרמּו לנּו עונות:
פזרנּו בלי מצוא רוחה.
לכן רבתה בנּו אנחה.
צּור ראה נפשנּו כי שחה.
ושבעה עשר בתּמּוז הפְך לנּו לששון ּולשמחה:
קשינּו ערף ורבתה בנּו ָאסון.
לכן נתּנּו למשסה ורפשון.
ראה ה' וחלצנּו מָאסון.
ושבעה עשר בתּמּוז הפְך לנּו לשמחה ּולששון:
שענּו שכן רּומה.
וקבץ נפּוצותינּו מקצוות אדמה.
תאמר לצּיון קּומה.
ושבעה עשר בתּמּוז הפְך לנּו ליום ישּועה ונחמה:
אל מלְך יושב על כסא רחמים מתנהג בחסידּות .מוחל עונות עּמו מעביר ראשון ראשון .מרבה
מחילה לחטאים ּוסליחה לפושעים .עשה צדקות עם כל בשר ורּוחֹ .לא כרעתם תגמול .אל
הורית ל נּו לומר שֹלש עשרהּ .וזכור לנּו הּיום ברית שלש עשרה .כמו שהודעת לעניו מקדם .כמו
שכתּוב וּירד ה' בענן וּיתיצב עּמו שם .וּיקרא בשם ה':
וּיעבור ה' על פניו וּיקרא:
ה' ,ה' ,אל ,רחּום ,וחּנּון ,ארְך אפים ,ורב חסד ,ואמת:
נצר חסד לאלפים ,נשא עון ,ופשע ,וחטָאה ,ונקה:
וסלחת לעוננּו ּולחטאתנּו ּונחלתנּו:
סלח לנּו ָאבינּו כי חטאנּו מחל לנּו מלכנּו כי פשענּו:
כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיָך:
אֹלהים ַאל דמי לְך ַאל תחרש וַאל תשקוט אל:
כי הּנה אויביָך יהמיּון ּומשנאיָך נשאּו ראש:
אל נקמות ה' אל נקמות הופיע:
כרחם ָאב על בנים כן תרחם ה' עלינּו:
לה' הישּועה על עּמָך ברכתָך סלה:
ה' צבאות עּמנּו משגב לנּו אֹלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי ָאדם בוטח בְך:
ה' הושיעה הּמלְך יעננּו ביום קראנּו:
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חזן  -סלח נא לע ון העם הזה כגדל חסדָך וכאשר נשאת לעם הזה מּמצרים ועד הּנה ושם נאמר:
קהל  -וּיאמר ה' סלחתי כדברָך:
הטה אֹלהי ָאזנָך ּושמע פקח עיניָך ּוראה שוממותינּו והעיר אשר נקרא שמָך עליה כי ֹלא על
צדקותינּו אנחנּו מפילים תחנּונינּו לפניָך כי על רחמיָך הרבים:
אדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ועשה ַאל תַאחר למענָך אֹלהי כי שמָך נקרא על עירָך
ועל עּמָך:
סליחה ע"פ א"ב .המחבר :מנחם ברבי מכיר
אֹלהינּו ואֹלהי אבותינּו
אמרר בבכי מפני יד שלּוחה בעי.
בנאצי בתוְך ביתו בבגדי וקבעי.
גז ּוברח ונסע עשר ועלה לשביעי.
דּמני הציקני הסיקני בחדש הרביעי:
הביא מועד במלָאתו לשבור בחּורי גּמּוז.
ורבה בו פעמים במסמּוס ּומזמּוז.
זבּולו כשר שאנּנות מבכות את התּמּוז.
חּיבני אּיבני אזי בירח תּמּוז:
טמנּו פחים חמשה במקרא תלאות משלחות.
יכלּו לי בשבעה עשר בו באליחות.
כי נוקשתי ככלה עלּובה בחפת שלוה והצלחות.
לרועי ֹלא המתנתי שש ונשתברּו הלחות:
מּידו עדיתי חלי וכתם אצעדה וצמיד.
נגרות ביום אפו כשחתי דרכי להשמיד.
סדר עבודתו וקיץ מזבחו קצתי להעמיד.
על כן מלשכת הטלאים בטל התמיד:
פור התפוררה ונתפזרה סוערה ענּיה.
צּיה נמשלה מבלי חובל ונטרפה כאנּיה.
קחתּה בחטאתּה בראשּה ּובכפל תאנּיה ואנּיה.
ריבּוה צריה כהּיום והבקעה העיר בשנּיה:
שלחה כצבי מדח מאין דורש להסתירה.
שננּו לשונם ּונתנּוה כשה צמרּה וחלבּה להתירּה.
תצעק על כלי חמדה שבו נכתרה.
תחמּוד עיניה נצל כשרף אפוסטמוס התורה:
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חרף עשּוקים ּורצּוצים בעבּור הרעימם סכל.
ירּודים בוהיה לאכול ּובהסתר פנים מלהסתכל.
יד השלים מכנף שקּוצים נאכל.
עת צרה כהתכּנס והעמד צלם בהיכל:
דוּוים סגּופים בנים ההיּו מקדם ראשונים.
סמּוכות צרותיהם זו לזו כּמה שנים.
לוקים כאשר תעשינה הדבורים והעקרבים שונים.
הוגים ָאבד שברם ּובטל סכּוים באישונים:
אל קּנא בהתאפק במקניאיָך דשנים רטּובים.
מחכים תקים עומדים לעולמים.
כנטיעים מחטבים באהבים.
האמת והשלום בצומות חטּובים.
נצח היותם לשמחה ּולששון ּולמועדים טובים:
אל מלְך יושב על כסא רחמים מתנהג בחסידּות .מוחל עונות עּמו מעביר ראשון ראשון .מרבה
מחילה לחטאים ּוסליחה לפושעים .עשה צדקות עם כל בשר ורּוחֹ .לא כרעתם תגמול .אל
הורית לנּו לומר שֹלש עשרהּ .וזכור לנּו הּיום ברית שלש עשרה .כמו שהודעת לעניו מקדם .כמו
שכתּוב וּירד ה' בענן וּיתיצב עּמו שם .וּיקרא בשם ה':
וּיעבור ה' על פניו וּיקרא:
ה' ,ה' ,אל ,רחּום ,וחּנּון ,ארְך אפים ,ורב חסד ,ואמת:
נצר חסד לאלפים ,נשא עון ,ופשע ,וחטָאה ,ונקה:
וסלחת לעוננּו ּולחטאתנּו ּונחלתנּו:
סלח לנּו ָאבינּו כי חטאנּו מחל לנּו מלכנּו כי פשענּו:
כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיָך:
פזמון .שם המחבר שלמה
שעה נאסר .אשר נמסר .ביד בבל וגם שעיר.
לָך יהמה זה כּמה ויתחּנן כבן צעיר.
יום גבר האויב ותבקע העיר:
לזאת אכף .ואספוק כף .ביום חּמש פזרוני.
ועל רגל העגל הלּוחות יצאּוני.
וגם השמיד התמיד ּובסּוגר הביַאני.
והּושם אליל בהיכל כליל ּומעצתו כלַאני.
והּמנחה הּונחה ודתָך צר באש הבעיר.
יום גבר האויב ותבקע העיר:
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מאד אתחל ואתחלחל ביום שדי דחפני.
והשפיפון מצפון כשבולת שטפני.
מאור חשְך וגם ששְך כמו כדּור צנפני.
והצּיד שלח יד והצפיר והשעיר.
יום גבר האויב ותבקע העיר:
הוד לבי ּומשגבי הלעד אפָך יעשן.
הֹלא תראה עם נלאה אשר השחר כמו כבשן.
גדור פרצי בבן פרציּ .ומחדק לקוט שושן.
בנה בית זבּול להשיב גבּול .הכרמל והבשן.
ועין פקח ונקם קח מאצר ּומדישן.
שפוט אלם וָאז ישלם הּמבעה והּמבעיר.
יום גבר האויב ותבקע העיר:
אל מלְך יושב על כסא רחמים מתנהג בחסידּות .מוחל עונות עּמו מעביר ראשון ראשון .מרבה
מחילה לחטאים ּוסליחה לפושעים .עשה צדקות עם כל בשר ורּוחֹ .לא כרעתם תגמול .אל
הורית לנּו לומר שֹלש עשרהּ .וזכור לנּו הּיום ברית שלש עשרה .כמו שהודעת לעניו מקדם .כמו
שכתּוב וּירד ה' בענן וּיתיצב עּמו שם .וּיקרא בשם ה':
וּיעבור ה' על פניו וּיקרא:
ה' ,ה' ,אל ,רחּום ,וחּנּון ,ארְך אפים ,ורב חסד ,ואמת:
נצר חסד לאלפים ,נשא עון ,ופשע ,וחטָאה ,ונקה:
וסלחת לעוננּו ּולחטאתנּו ּונחלתנּו:
סלח לנּו ָאבינּו כי חטאנּו מחל לנּו מלכנּו כי פשענּו:
כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיָך:
זכור רחמיָך ה' וחסדיָך כי מעולם הּמה:
זכרנּו ה' ברצון עּמָך פקדנּו בישּועתָך:
זכור עדתָך קנית קדם גַאלת שבט נחלתָך הר צּיון זה שכנת בו:
זכור ה' חבת ירּושלים ַאהבת צּיון ַאל תשכח לנצח:
אתה תקּום תרחם צּיון כי עת לחננּה כי בא מועד:
זכור ה' לבני אדום את יום ירּושלים האומרים ערּו ערּו עד הּיסוד בּה:
זכור לַאברהם ליצחק ּולישראל עבדיָך אשר נשבעת להם בְך ותדבר אלהם ַארבה את זרעכם
ככוכבי השמים וכל הָארץ הזאת אשר ָאמרתי אתן לזרעכם ונחלּו לעולם:
זכור לעבדי ָך לַאברהם ליצחק ּוליעקב ַאל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו:
סליחות לתחלואי ילדים ר"ל:
ַאל נא תשת עלינּו חטאת
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אשר נוַאלנּו ואשר חטאנּו:
חטאנּו צּורנּו סלח לנּו יוצרנּו:
אל נא רפא נא תחלּואי גפן פורּיה
בושה וחפּורה ואמלל פריּה
גָאלּנה משחת ּומּמכה טרּיה
עננּו כשענית לַאברהם ָאבינּו בהר הּמורּיה
חטאנּו צּורנּו סלח לנּו יוצרנּו:
דגלי עם פדּויי בזרוע חשּוף
הצל מּנגף וַאל יהיּו לשסּוף
ותענה קריָאתנּו למעשה ידיָך תכסוף
עננּו כשענית לאבותינּו על ים סּוף
חטאנּו צּורנּו סלח לנּו יוצרנּו:
זכּות צּור חצב הּיום לנּו תגל
חשכנּו מאנף ּונחנּו ביושר מעגל
טהר טמָאתנּו ולמאור תורתָך עינינּו גל
עננּו כשענית ליהושע בגלגל
חטאנּו צּורנּו סלח לנּו יוצרנּו:
יּה ראה דשן עקּוד והצמח לנּו תרּופה
כלה שוד ושבר סער וסּופה
לּמדנּו וחכמנּו אמרתָך הצרּופה
עננּו כשענית לשמּואל בּמצפה
חטאנּו צּורנּו סלח לנּו יוצרנּו:
מּותמם מרחם שרשיו ַאל תקמל
נקנּו מכתם ושמץ וֹלא נָאמל
סעדנּו ונּושעה וָארחות חסדיָך נגמל
עננּו כשענית לאלּיהּו בהר הכרמל
חטאנּו צּורנּו סלח לנּו יוצרנּו:
עודדנּו בצדק משּוי מּמים וכפר זדון ּומשּוגה
פדנּו מּמהּומת מות וָאחור בל נסוגה
צּוה ישּועתנּו ּובעונותינּו ַאל נתמוגגה
עננּו כשענית ליונה במעי הדגה
חטאנּו צּורנּו סלח לנּו יוצרנּו:
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קדשת איש חסידָך זכור ליפת פעמים
רחמיָך תעורר כי לקינּו בכפלים
שּובנּו תקף לירָאתָך וֹלא נחשף שּולים
עננּו כשענית לדוד ולשֹלמה בנו בירּושלים
חטאנּו צּורנּו סלח לנּו יוצרנּו:
[יש שמוסיפים פזמון זה בתענית אסתר:

תענה לקוראיָך והסכת מּמעונים
תשמע שועת צועקיָך שומע אל אביונים
תרחם על בניָך כרחם ָאב על בנים
עננּו כשענית למרדכי ואסתר
ותלּו על העץ חמשים הָאב עם הבנים
חטאנּו צּורנּו סלח לנּו יוצרנּו]:
זכור לנּו ברית ָאבות כאשר ָאמרת וזכרתי את בריתי יעקוב וַאף את בריתי יצחק וַאף את
בריתי ַאברהם אזכור והָארץ אזכור:
זכור לנּו ברית ראשונים כאשר ָאמרת וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ
מצרים לעיני הגוים להיות להם לאֹלהים אני ה':
עשה עּמנּו כמה שהבטחתנּו וַאף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם ֹלא מַאסתים וֹלא געלתים
לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אֹלהיהם:
השב שבּותנּו ורחמ נּו כמה שכתּוב ושב ה' אֹלהיָך את שבּותָך ורחמָך ושב וקבצָך מכל העּמים
אשר הפיצָך ה' אֹלהיָך שּמה:
קבץ נדחינּו כמה שכתּוב אם יהיה נדחָך בקצה השמים משם יקבצָך ה' אֹלהיָך ּומשם יקחָך:
מחה פשעינּו כעב וכענן כמה שכתּוב מחיתי כעב פשעיָך וכענן חטאתיָך שּובה אלי כי גַאלתיָך:
מחה פשעינּו למענָך כאשר ָאמרת ָאנכי ָאנכי הּוא מוחה פשעיָך למעני וחטאתיָך ֹלא אזכור:
הלבן חטאינּו כשלג וכצמר כמה שכתּוב .לכּו נא ונּוכחה יאמר ה' אם יהיּו חטאיכם כשנים
כשלג ילבינּו .אם יאדימּו כתולע כצמר יהיּו:
זרוק עלינּו מים טהורים ו טהרנּו כמה שכתּוב .וזרקתי עליכם מים טהורים ּוטהרתם מכל
טמאתיכם ּומכל גלּוליכם אטהר אתכם:
רחם עלינּו וַאל תשחיתנּו כמה שכתּוב .כי אל רחּום ה' אֹלהיָך ֹלא ירפָך וֹלא ישחיתָך וֹלא ישכח
את ברית אבתיָך אשר נשבע להם:
מול את לבבנּו לַאהבה את שמָך כמה שכתּוב ּומל ה' אֹלהיָך את לבבָך ואת לבב זרעָך לַאהבה
את ה' אֹלהיָך בכל לבבָך ּובכל נפשָך למען חּייָך:
הּמצא לנּו בבקשתנּו כמה שכתּוב ּובקשתם משם את ה' אֹלהיָך ּומצאת כי תדרשנּו בכל לבבָך
ּובכל נפשָך:
תביאנּו אל הר קדשָך ושּמחנּו בבית תפלתָך כמה שכתּוב והביאותים אל הר קדשי ושּמחתים
בבית תפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העּמים:
שמע קולנּו ה' אֹלהינּו חּוס ורחם עלינּו וקבל ברחמים ּוברצון את תפלתנּו:
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השיבנּו ה' אליָך ונשּובה חדש ימינּו כקדם:
אמרינּו האזינה ה' בינה הגיגנּו:
יהיּו לרצון אמרי פינּו והגיון לבנּו לפניָך ה' צּורנּו וגואלנּו:
ַאל תשליכנּו מלפניָך ורּוח קדשָך ַאל תקח מּמּנּו:
ַאל תשליכנּו לעת זקנה ככלות כחנּו ַאל תעזבנּו:
ַאל תעזבנּו ה' אֹלהינּוַ ,אל תרחק מּמנּו:
עשה עּמנּו אות לטובה ,ויראּו שונאינּו ויבושּו כי אתה ה' עזרתנּו ונחמתנּו:
כי לָך ה' הוחלנּו ,אתה תענה אדני אֹלהינּו:
אֹלהינּו ואֹלהי אבותינּו.
תבא לפניָך תפלתנּו וַאל תתעלם מתחּנתנּו ,שאין ָאנּו עזי פנים ּוקשי ערף לומר לפניָך ה' אֹלהינּו
ואֹלהי אבותינּו צדיקים אנחנּו וֹלא חטאנו ,אבל אנחנּו ואבותינּו חטאנּו:
אשמנּו .בגדנּו .גזלנּו .דברנּו דפי:
העוינּו .והרשענּו .זדנּו .חמסנּו .טפלנּו שקר:
יעצנּו רע .כזבנּו .לצנּו .מרדנּו .נַאצנּו .סררנּו .עוינּו .פשענּו .צררנּו .קשינּו ערף:
רשענּו .שחתנּו .תעבנּו .תעינּו .תעתענּו:
סרנּו מּמצותיָך ּומּמשפטיָך הטובים וֹלא שוה לנּו:
ואתה צדיק על כל הבא עלינּו ,כי אמת עשית ואנחנּו הרשענּו:
הרשענּו ּופשענּו לכן ֹלא נושענּו ותן בלבנּו לעזוב דרְך רשע וחיש לנּו ישע:
ככתּוב על יד נביאָך יעזוב רשע דרכו ואיש ָאון מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהּו ואל אֹלהינּו כי
ירבה לסלוח:
משיח צדקָך ָאמר לפניָך .שגיאות מי יבין מּנסתרות נקני :נקנּו ה' אֹלהינּו מכל פשעינּו וטהרנּו
מכל טמאותינּו ּוזרוק עלינּו מים טהורים וטהרנּו ככתּוב על יד נביאָך וזרקתי עליכם מים
טהורים ּוטהרתם מכל טמאותיכם ּומכל גלּוליכם אטהר אתכם :עּמָך ונחלתָך רעבי טּובָך צמאי
חסדָך תאבי ישעָך .יכירּו וידעּו כי לה' אֹלהינּו הרחמים והסליחות:
אל רחּום שמָך .אל חּנּון שמָך .בנּו נקרא שמָך .ה' עשה למען שמָך :עשה למען אמתָך .עשה
למען בריתָך .עשה למען גדלָך ותפַארתָך .עשה למען דתָך .עשה למען הודָך .עשה למען ועּודָך.
עשה למען זכרָך .עשה למען חסדָך .עשה למען טּובָך .עשה למען יחּודָך .עשה למען כבודָך .עשה
למען לּמּודָך .עשה למען מלכּותָך .עשה למען נצחָך .עשה למען סודָך .עשה למען עזָך .עשה למען
פארָך .עשה למען צדקתָך .עשה למען קדשתָך .עשה למען רחמיָך הרבים .עשה למען שכינתָך.
עשה למען תהלתָך .עשה למען אוהביָך שוכני עפר .עשה למען ַאברהם יצחק ויעקב .עשה למען
משה וַאהרן .עשה למען דוד ּושֹלמה .עשה למען ירּושלים עיר קדשָך .עשה למען צּיון משכן
כבודָך .עשה למען שממות היכלָך .עשה למען הריסּות מזבחָך .עשה למען הרּוגים על שם
קדשָך .עשה למען טבּוחים על יחּודָך .עשה למען באי באש ּובּמים על קדּוש שמָך .עשה למען
יונקי שדים שֹּלא חטאּו .עשה למען גמּולי חלב שֹּלא פשעּו .עשה למען תינוקות של בית רבן.
עשה למענָך אם ֹלא למעננּו .עשה למענָך והושיענּו:
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עננּו ה' עננּו .עננּו אֹלהינּו עננּו .עננּו ָאבינּו עננּו .עננּו בוראנּו עננּו .עננּו גואלנּו עננּו .עננּו דורשנּו
עננּו .עננּו האל הּנאמן עננּו .עננּו ותיק וחסיד עננּו .עננּו זְך וישר עננּו .עננּו חי וקּים עננּו .עננּו טוב
ּומטיב עננּו .עננּו יודע יצר עננּו .עננּו כובש כעסים עננּו .עננּו לובש צדקות עננּו .עננּו מלְך מלכי
הּמלכים עננּו .עננּו נורא ונשגב עננּו .עננּו סולח ּומוחל עננּו .עננּו עונה בעת צרה עננּו .עננּו פודה
ּומציל עננּו .עננּו צדיק וישר עננּו .עננּו קרוב לקורָאיו עננּו .עננּו רחּום וחנּון עננּו .עננּו שומע אל
אביונים עננּו .עננּו תומְך תמימים עננּו .עננּו אֹלהי אבותינּו עננּו .עננּו אֹלהי ַאברהם עננּו .עננּו
פחד יצחק עננּו .עננּו אביר יע קב עננּו .עננּו עזרת השבטים עננּו .עננּו משגב אּמהות עננּו .עננּו
קשה לכעוס עננּו .עננּו רְך לרצות עננּו .עננּו עונה בעת רצון עננּו .עננּו אבי יתומים עננּו .עננּו דּין
ַאלמנות עננּו:
מי שענה לַאברהם ָאבינּו בהר הּמורּיה הּוא יעננּו .מי שענה ליצחק בנו כשּנעקד על גבי הּמזבח
הּוא יעננּו .מי שענה ליעקב בבית אל הּוא יעננּו .מי שענה ליוסף בבית האסּורים הּוא יעננּו .מי
שענה לאבותינּו על ים סּוף הּוא יעננּו .מי שענה למשה בחורב הּוא יעננּו .מי שענה לַאהרן
בּמחתה הּוא יעננּו .מי שענה לפינחס בקּומו מתוְך העדה הּוא יעננּו .מי שענה ליהושע בגלגל
הּוא יעננּו .מי שענה לשמּואל בּמצפה הּוא יעננּו .מי שענה לדוד ּושֹלמה בנו בירּושלים הּוא יעננּו.
מי שענה לאלּיהּו בהר הכרמל הּוא יעננּו .מי שענה לאלישע ביריחו הּוא יעננּו .מי שענה ליונה
במעי הדגה הּוא יעננּו .מי שענה לחזקּיהּו מלְך יהּודה בחליו הּוא יעננּו .מי שענה לחנניה מישאל
ועזריה בתוְך כבשן האש הּוא יעננּו .מי שענה לדניאל ב גוב האריות הּוא יעננּו .מי שענה למרדכי
ואסתר בשּושן הבירה הּוא יעננּו .מי שענה לעזרא בגולה הּוא יעננּו .מי שענה לכל הצדיקים
והחסידים והתמימים והּישרים הּוא יעננּו:
רח מנא דעני לעניי ענינא .רחמנא דעני לתבירי לבא ענינן .רחמנא דעני למכיכי רּוחא ענינן.
רחמנא ענינן .רחמנא חּוס .רחמנא פרוק .רחמנא שזיב .רחמנא רחם עלן .השתא בעגלא ּובזמן
קריב:
נפילת אפים ,והוא רחום ,שומר ישראל:
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