
 סליחות לעשרה בטבת

 

 סליחות לעשרה בטבת 
 

 ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ְּברֹוב ִאַּוְלֵּתנּו ָׁשִגינּו 
 :ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ַרּבּו ֲעֹוֵנינּו

 
 . ְוֶדֶרְך ְּתׁשּוָבה הֹוֵריָת. ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ַאָּתה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת

 . ר ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיָךְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִּתְזּכֹ
 . ֵּתֶפן ֵאֵלינּו ְּבַרֲחִמים ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ָהַרֲחִמים

 . ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם. ְּבַתֲחנּון ּוִבְתִפָּלה ָּפֶניָך ְנַקֵּדם
 . ֵמֲחרֹון ַאְּפָך ׁשּוב ְּכמֹו ְּבתֹוָרְתָך ָּכתּוב

 . ֶּבָעָנן' ָך ֶנֱחֶסה ְוִנְתלֹוָנן ְּכיֹום ַוֵּיֶרד הּוְבֵצל ְּכָנֶפי
 . ְּכיֹום ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. ַּתֲעבֹר ַעל ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם

 . ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוַתְקִׁשיב ֶמּנּו ַמֲאַמר
 :ְוָׁשם ֶנֱאַמר' ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ה

 
 :ִּיְקָראַעל ָּפָניו ַו' ַוַּיֲעבֹר ה

 :ֶוֱאֶמת, ְוַרב ֶחֶסד, ֶאֶרְך ַאַּפִים, ְוַחּנּון, ַרחּום, ֵאל', ה', ה
 :ְוַנֵּקה, ְוַחָּטָאה, ָוֶפַׁשע, נֵֹׂשא ָעֹון, נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים

 :ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו
 :ְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּוְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמ

 :ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָך
 :ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות' ִּכי ִעם ה

 :ְּפֵדה ֱאלִֹהים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו
 :ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו

 :ָדיו ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל ַהחֹוִסים ּבֹוֶנֶפׁש ֲעָב' ּפֹוֶדה ה
 :ָעֵלינּו' ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ה

 :ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה' לה
 :ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה' ה
 :ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּבְך' ה
 :ָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּוהֹוִׁשי' ה

 
 : ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָת ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה ְוָׁשם ֶנֱאַמר-חזן 

 :ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך' ַוּיֹאֶמר ה -קהל 
 ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶליָה ִּכי לֹא ַעל ַהֵּטה ֱאלַֹהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח

 :ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים
ַעְנָך ֱאלַֹהי ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ֲאדָֹני ְׁשָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר ְלַמ

 :ְוַעל ַעֶּמָך
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 : שם המחבר יוסף.ב"פ א"סליחה ע

 :ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

 
 ֶאְזְּכָרה ָמצֹוק ֲאֶׁשר ְקָרַאִני

 ְּבָׁשלֹׁש ַמּכֹות ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה ִהַּכִני
 ִּגְּדַעִני ֱהִניַאִני ִהְכַאִני
 ָאִניַאְך ַעָּתה ֶהְל

 
 ִּדֲעַכִני ִּבְׁשמֹוָנה בֹו ְׂשָמאִלית ִויָמִנית

 ֲהלֹא ְׁשָלְׁשָּתן ָקַבְעִּתי ַתֲעִנית
 ּוֶמֶלְך ָיָון ִאְּנַסִני ִלְכּתֹוב ַּדת ְיָוִנית

 ַעל ַּגִּבי ָחְרׁשּו חֹוְרִׁשים ֶהֱאִריכּו ַמֲעִנית

 
 זֹוַעְמִּתי ְּבִתְׁשָעה בֹו ִּבְכִלָמה ָוֵחֶפר

 ָעַלי ְמִעיל הֹוד ָוֶצֶפרָחַׂשְך ֵמ
 ָטרֹוף טֹוַרף ּבֹו ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ֶׁשֶפר

 הּוא ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר

 
 יֹום ֲעִׂשיִרי ֻצָּוה ֶּבן ּבּוִזי ַהחֹוֶזה

 ְּכָתב ְלָך ְּבֵסֶפר ַהַּמֲחֶזה
 ְלִזָּכרֹון ְלַעם ָנֵמס ְוִנְבֶזה

 ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

 
 ֲעָׂשָרה ּבֹו ֵהִעירִמְנַין ֵסֶדר ֳחָדִׁשים ַּב

 ְנִהי ִויֵלל ְּבמֹו ִפי ַאְפִעיר
 ֵסֶדר ֻּפְרָעִנּיֹות ְּבתֹוְך ְלָבִבי ַיְבִעיר

 ְּבבֹא ֵאַלי ַהָּפִליט ֵלאמֹר ֻהְּכָתה ָהִעיר

 
 ַעל ֵאֶּלה ַעל ָּפַני ָאָבק ֵזִריִתי

 ַּפְצִּתי ַעל ַאְרַּבְעָּתן לּו ֵחץ ְּבִלִּבי ָיִריִתי
 ה ֶקֶבר ִלי ָּכִריִתיָצרֹות ַעל ֵאֶּל

 ִּכי ִפיהּו ָמִריִתי' ַצִּדיק הּוא ה

 
 ָקָראִתי ִׁשְמָך ִמְתַנֵחם ַעל ָרָעִתי
 ְרֵאה ָעְנִיי ּוְׁשַמע קֹול ְּפִגיָעִתי
 ְׁשַמע ְּתִחָּנִתי ִחיׁש ָנא ְיׁשּוָעִתי

 ַאל ַּתְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי
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 בֹוֶיַרח ֵטֵבת ְמאֹד ָלִקיִתי 
 ְוִנְׁשַּתּנּו ָעַלי ִסְדֵרי ְנִתיבֹו

 ָסַרְרִּתי ָּפַׁשְעִּתי ְיַגֶּלה ִלי טּובֹו
 ָהאֹוֵמר ַלָּים ַעד ּפֹה ָתבֹא

 
ַמְרֶּבה . מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּותֵאל ֶמֶלְך 

ֵאל . לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול. עֶֹׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעיםְמִחיָלה ְלַחָּט

ְּכמֹו . ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם. ּוְזכֹור ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה

 :'ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ה. ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם' ֶרד הֶׁשָּכתּוב ַוֵּי

 
 :ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא' ַוַּיֲעבֹור ה

 :ֶוֱאֶמת, ְוַרב ֶחֶסד, ֶאֶרְך ַאַּפִים, ְוַחּנּון, ַרחּום, ֵאל', ה', ה
 :ְוַנֵּקה, ְוַחָּטָאה, ָוֶפַׁשע, נֵֹׂשא ָעֹון, נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים

 : ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּוְוָסַלְחָּת
 :ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו

 :ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָך

 
 :ּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְלִעִּייםֱאלִֹהים ָּבאּו גֹוִים ְּבַנֲחָלֶתָך ִטְּמאּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך ָׂשמ

 :ֱאלִֹהים ֵזִדים ָקמּו ָעֵלינּו ַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו ַנְפֵׁשנּו ְולֹא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם
 :ָעֵלינּו' ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ה

 :ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה' לה
 :ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלהְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּג' ה
 :ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּבְך' ה
 :הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו' ה

 
 :ב המחבר אברהם בר מנחם חזק" אבסדרסליחה 

 :ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
 :ְמנֹוד רֹאׁש ַּבְּלֻאִמים. ָרָׁשהְונֹוֲחֵלי מֹו. ְלִעִּיים ְוַלֲחִריָׁשה. ֶאֶבן ָהרֹאָׁשה

 :ְוָהִיינּו ִּכיתֹוִמים. ִנְׁשַאְרנּו ְּכֵאין ָאב. ִנְדֶוה ְוִנְדָאב. ְּבִקְרִּבי ֵלב ִנְכָאב
 :ְמסּוָרה ְּבַיד ָקִמים. ַעָּתה ִהיא נּוָגה. ַּבּׁשֹוַׁשִּנים סּוָגה. ַרָּכה ַוֲעֻנָּגה

 :ִנְמְּכרּו ְּבלֹא ָּדִמים. ְוֶזַרע ִמי ָמָנה. הִקְרָיה ֶנֱאָמָנ. ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה
 :ֶזה ַּכָּמה ָׁשִנים ְוָיִמים. ּוַמֲעִניָתּה ָאְרָכה. ָצְלָחה ִלְמלּוָכה. ְמֻעָּנָגה ְוַרָּכה

 :ְלַמָּטֵעי ְכָרִמים. ָהִעיר ָהַעִּליָזה. ְלַלַעג ּוְלִעָּזה. ֵּבית ַיֲעקֹב ְלִבָּזה
 :ְוִכְקטֶֹרת ַהַּסִּמים. ָהְרצּוָיה ְכעֹוָלה. ֵני ַעְוָלהְּבַיד ְּב. ְרוּוָיה ַתְרֵעָלה
 :ֵלילֹות ְוָיִמים. ְולֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח. ּתֹוַרת ֲאִבי ָזנֹוַח. ָמֲאָסה ִלְזנֹוַח
 :ְׁשַנת ִׁשּלּוִמים. ְלָהִׁשיב ְלִריב ִצּיֹון. ִמְּמָך ְיִהי ִצְביֹון. נֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון
 :ְוַכֶּׁשֶלג ְּכָתִמים. ְוַלֵּבן ַּכֶּצֶמר אֶֹדם. ְמעֹוָנה ֱאלֵֹהי ֶקֶדם. ֶדםַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶק
 :ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים. ּוָפְקֵדנּו ִּביׁשּוָעֶתָך. ּוְבִקּיּום ּתֹוָרֶתָך. ַחְּזֵקנּו ְּבִיְרָאֶתָך
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ַמְרֶּבה .  ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןמֹוֵחל ֲעֹונֹות. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּותֵאל ֶמֶלְך 

ֵאל . לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול. עֶֹׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים

ְּכמֹו . ֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדםְּכמ. ּוְזכֹור ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה

 :'ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ה. ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם' ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ה
 :ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא' ַוַּיֲעבֹור ה

 
 :ֶוֱאֶמת, ְוַרב ֶחֶסד, ֶאֶרְך ַאַּפִים, ְוַחּנּון, ַרחּום, ֵאל', ה', ה

 :ְוַנֵּקה, ְוַחָּטָאה, ָוֶפַׁשע, נֵֹׂשא ָעֹון, םנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפי
 :ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו

 :ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו
 :ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָך

 
 : אברהם יצחק אפרים חזק המחבר.פזמון

 .בֹוַתי ִּכי ָבְטחּו ְּבֵׁשם ֱאלֵֹהי צּוִריֲא
 . ָּגְדלּו ְוִהְצִליחּו ְוַגם ָעׂשּו ֶפִרי
 . ּוֵמֵעת ֻהָּדחּו ְוָהְלכּו ִעּמֹו ֶקִרי

 :ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור ַעד ַהחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי

 
 . ֲעִׂשיִרי ַלחֶֹדׁש ָסַמְך ֶמֶלְך ָּבֶבלָּב

 . ְוִנְקַרב ַרב ַהחֹוֵבל. ל ִעיר ַהּקֶֹדׁשְוָצר ַע
 . ֻנַּתִּתי ָהֵדׁש ְוֻעֵּניִתי ַבֶּכֶבל

 . ְוָהָיה ִמֵּדי חֶֹדׁש ְלֵאֶבל ִּכּנֹוִרי

 
 :אבותי

 אִׁשית ִּבּכּוָרה ְלֵראִׁשית ַהֵחֶרםֵר
 ֵׁשם ֲאֵחִרים ִהְזִּכיָרה ְוֶהָעֹון ּגֹוֵרם

 ֶזֶרםְּפֵני ֵאל לֹא ִהִּכיָרה ְוֻׁשְּטָפה ְב
 ָצָרה ְּכַמְבִּכיָרה ָּכֵעת ַּבָּמרֹום ַּתְמִריא

 
 :אבותי

 ֱאלִֹהים ֵהִביא יֹום ָרָעה ּוָמצֹור
 ִצָּוה ָצַרי ְסִביַבי עֹוָלַלי ִלְבצֹור

 ְוֵאין ּכַֹח ַלֲעצֹור יֹום ֵהַרְך ְלָבִבי
 ְמׁשֹול ֶאל ֵּבית ַהֶּמִרי ְוִדֶּבר ֶאל ָנִביא

 
 :אבותי

 ֱעִביר ַאֶּדֶרתּיְׁשֵבי ַׁשַער ֶהִמ
 ֲחָמתֹו ָּכֵאׁש ִהְבִעיר ְוֵהִרים ֲעֶטֶרת
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 ּוִמְּלָבנֹון ַיַער ִהְׁשִליְך ִּתְפֶאֶרת
 ְורּוַח סֹוָעה ָוַסַער ְּתַסֵּמר ַׂשֲעַרת ְּבָׂשִרי

 
 :אבותי

 ְוַעָּתה ְקדֹוַרִנית ְפָיִפית ִנְמַׁשְלְּתָי
 ְוִלֵּבְך ֲאחֹוַרִנית ֶּבָעֹון ִּכי ָכַׁשְלְּת

 ִראׁשֹוָנה ְוֵׁשִנית בּוְך ְוֶנֱחַׁשְלְּתִזְּנ
 ְמַעט ֳצִרי ְוָהְחֵּתל לֹא ֻחַּתְלְּת

 
 :אבותי

 ְנׂשֹוא ָעֹון ִנְלָאה ִּדיק ַהּצּור ָּתםַצ
 ִמְּכרּוב ְלִמְפָּתן ְלִפַּנת ַּגג ָּדָאה

 ְוַצֲעָקָתם ָּבָאה ֵמָעֹון ַהִּנְכָּתם
 ַרָּבה ָרָעָתם ְּכֵעץ עֶֹׂשה ֶּפִרי

 
 :אבותי

 ֵּזק ָּכל ָקַמי ּתֹוֵכן ָהֲעִלילֹותִח
 ִּכי ָמְלאּו ָיַמי ְּברֹוַע ִמְפָעלֹות

 ּוִמּבֶֹׁשת ֲעלּוַמי ָׁשַכְחִּתי ְגמּולֹות
 נֹוֵתן ַלְחִמי ּוֵמיַמי ִּפְׁשִּתי ְוַצְמִרי

 
 :אבותי

 ַמי ִּפיֶהם ָּפֲערּו ְוַנֲחָלִתי ִּבֵּלעּוָק
 ְוָלעּוְמאֹד ָעַלי ָּגָברּו ְוָדִמי ָׁשתּו 

 ָנְכִרים ָעַלי ָצרּו ְוֶאת ַאַחי ֵהֵרעּו
 ָהאֹוְמִרים ָערּו ָערּו ְּבֵני ֵׂשִעיר ַהחֹוִרי

 
 :אבותי

 ְמרּו ְלכּו ְנַכֵּלם ְוַנְׁשִּביָתה ִזְכָרםְָא
 ֵאל ַקּנֹא ְונֹוֵקם ָּגְמֵלם ִיְׂשאּו ֶאת ִׁשְבָרם

 ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ַׁשֵּלם ְוֵיבֹׁשּו ִמִּׂשְבָרם
  ֲחלֹום חֹוֵלם ְׁשלָֹׁשה ַסֵּלי חֹוִריְּכִאיׁש

 
 :אבותי

 ְצִעי לֹא ֻרָּכָכה ְוַחּבּורֹוַתי ֶרַצחִּפ
 ְוֵעיִני ֻהְכָהָתה צֹוָפה ְלדֹוִדי ַצח
 ַהעֹוד לֹא ָׁשָכָכה ֲחָמתֹו ָלֶנַצח
 ַעל ֶמה ָעָׂשה ָּכָכה ּוֶמה ֳחִרי
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 :אבותי

 חּום ֶזה ֵאִלי ַאל ָלַעד ִּתְזַנחַר
 י ֶאְבִלי ְועֹוד ִלִּבי ֶנֱאַנחָאְרכּו ְיֵמ

 ׁשּוָבה ֵאל ְלָאֳהִלי ְמקֹוְמָך ַאל ַּתַּנח
 ַׁשֵּלם ְיֵמי ֶאְבִלי ִּכי ָתבֹא ַעל ְׂשָכִרי

 
 :אבותי

  ְמָנת ֶחְלִקי חּוָׁשה ִלי ְלֶעְזָרהיי
 ּוִפַּתְחָּת ַׂשִּקי ִׂשְמָחה ִלי ְלַאְּזָרה
 יָרהְוַתִּגיַּה ֶאת ָחְׁשִּכי ְבאֹוְרָך ְלָהִא
 ֶאת ֶנֶׁשף ִחְׁשִקי ִּכי ַאָּתה ֵנִרי

 
 :אבותי

 ָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְּפֵדה ֵאל ֶאת ַנְפִׁשיִמ
 ַמְלִּכי ּוְקדֹוִׁשי ֲעֵׂשה ְלַעְּמָך ֲהָנָחה
 . ֶאת צֹום ַהֲחִמיִׁשי ַּתֲהפֹוְך ָלְרָוָחה

 . צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי. ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה
 :אבותי

 
ַמְרֶּבה . מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּותל ֶמֶלְך ֵא

ֵאל . לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול. עֶֹׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים

ְּכמֹו . ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם. ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ּוְזכֹור.  לֹוַמר ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרההֹוֵריָת ָּלנּו

 :'ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ה. ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם' ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ה

 
 :ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא' ַוַּיֲעבֹור ה

 :ֶוֱאֶמת, ְוַרב ֶחֶסד, ֶאֶרְך ַאַּפִים,  ְוַחּנּון,ַרחּום, ֵאל', ה', ה
 :ְוַנֵּקה, ְוַחָּטָאה, ָוֶפַׁשע, נֵֹׂשא ָעֹון, נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים

 :ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו
 :ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו

 : ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיָךִּכי

 
 :ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה' הְזכֹור ַרֲחֶמיָך 

 :ִּבְרצֹון ַעֶּמָך ָפְקֵדנּו ִּביׁשּוָעֶתָך' ָזְכֵרנּו ה
 : ּבֹוְזכֹור ֲעָדְתָך ָקִניָת ֶקֶדם ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת

 :ִחַּבת ְירּוָׁשָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח' ְזכֹור ה
 :ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד

 :ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִים ָהאֹוְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְּיסֹוד ָּבּה' ְזכֹור ה
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ם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְזכֹור ְלַאְבָרָה

 :ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם
 : ּוְלַיֲעקֹב ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹוְזכֹור ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק

 
 

 סליחות לתחלואי ילדים

 ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת
 :ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו

 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו

 
 ָּיהֵאל ָנא ְרָפא ָנא ַּתֲחלּוֵאי ֶגֶפן ּפֹוִר

 ּבֹוָׁשה ַוֲחפּוָרה ְוֻאְמַלל ִּפְרָיּה
 ְּגָאֶלָּנה ִמַּׁשַחת ּוִמַּמָּכה ְטִרָּיה

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה
 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו

 
 ִּדְגֵלי ָעם ְּפדּוֵיי ִּבְזרֹוַע ָחׂשּוף

 ל ִיְהיּו ְלִׁשּסּוףַהֵּצל ִמֶּנֶגף ְוַא
 ְוַתֲעֶנה ְקִריָאֵתנּו ְלַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ִּתְכסֹוף

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף
 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו

 
 ְזכּות צּור ֻחַּצב ַהּיֹום ָלנּו ְתַגל

 ָחְׂשֵכנּו ֵמֶאֶנף ּוְנֵחנּו ְּביֹוֶׁשר ַמְעָּגל
 ֵהר ֻטְמָאֵתנּו ְוִלְמאֹור ּתֹוָרְתָך ֵעיֵנינּו ַגלַט

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ִליהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל
 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו

 
 ָיּה ְרֵאה ֶדֶׁשן ָעקּוד ְוַהְצַמח ָלנּו ְתרּוָפה

 ַּכֵּלה ׁשֹוד ָוֶׁשֶבר ַסַער ְוסּוָפה
 ְמָרְתָך ַהְּצרּוָפהַלְּמֵדנּו ְוַחְּכֵמנּו ִא

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה
 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו

 
 מּוְתָמם ֵמֶרֶחם ָׁשָרָׁשיו ַאל ַּתְקֵמל

 ַנֵּקנּו ִמֶּכֶתם ְוֶׁשֶמץ ְולֹא ֵנָאֵמל
 ְסָעֵדנּו ְוִנָּוֵׁשָעה ְוָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ִנָּגֵמל

 ֶׁשָעִניָת ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמלֲעֵננּו ְּכ
 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו
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 עֹוְדֵדנּו ְּבֶצֶדק ָמׁשּוי ִמַּמִים ְוַכֵּפר ָזדֹון ּוְמׁשּוָגה

 ְּפֵדנּו ִמְּמהּוַמת ָמֶות ְוָאחֹור ַּבל ָנּסֹוָגה
 הַצֵּוה ְיׁשּוָעֵתנּו ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ַאל ִנְתמֹוְגָג

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ְליֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדָגה
 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו

 
 ְקֻדַּׁשת ִאיׁש ֲחִסיֶדָך ְזכֹור ִליַפת ַּפֲעַמִים

 ַרֲחֶמיָך ְּתעֹוֵרר ִּכי ֻלִּקינּו ְּבִכְפַלִים
 ׁשּוֵבנּו ּתֶֹקף ְלִיְרָאֶתָך ְולֹא ֵנָחֵׂשף ׁשּוַלִים

  ְּכֶׁשָעִניָת ְלָדִוד ְוִלְׁשלֹמֹה ְבנֹו ִּבירּוָׁשַלִיםֲעֵננּו
 :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו

 
 : זה בתענית אסתרפזמוןיש שמוסיפים [

 ַּתֲעֶנה ְלקֹוְרֶאיָך ְוַהְסֵּכת ִמְּמעֹוִנים
 ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ִּתְׁשַמע ַׁשְוַעת צֹוֲעֶקיָך

 ָך ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִניםְּתַרֵחם ַעל ָּבֶני
 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר

 ְוָתלּו ַעל ָהֵעץ ֲחִמִׁשים ָהָאב ִעם ַהָּבִנים
 ]:ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו

 
ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְזכֹור ָלנּו ְּבִרית ָאבֹות ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף 

 :ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹור ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור
ְזכֹור ָלנּו ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ 

 :'ִהים ֲאִני הִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאלֹ
ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְּכָמה ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים 

 :ֱאלֵֹהיֶהם' ְלַכּלֹוָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה
ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ' ב הָהֵׁשב ְׁשבּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ְוָׁש

 :ֱאלֶֹהיָך ָׁשָּמה' ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה
 :ֱאלֶֹהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך' ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' ַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ִאם ה

 :ֵעינּו ָּכָעב ְוֶכָעָנן ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתיָךְמֵחה ְפָׁש
 :ְמֵחה ְפָׁשֵעינּו ְלַמַעְנָך ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹור

ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ' ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ה. ן ֲחָטֵאינּו ַּכֶּׁשֶלג ְוַכֶּצֶמר ְּכָמה ֶׁשָּכתּובַהְלֵּב

 :ִאם ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו. ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו
ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל . ְזרֹוק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב

 :ֻטְמאֵֹתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם
ֱאלֶֹהיָך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיְׁשִחיֶתָך ְולֹא ִיְׁשַּכח ' ִּכי ֵאל ַרחּום ה. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב

 :ֲאבֶֹתיָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהםֶאת ְּבִרית 
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ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ' מֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ּוָמל ה

 :ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך' ֶאת ה
ֱאלֶֹהיָך ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשנּו ְּבָכל ְלָבְבָך '  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת הִהָּמֵצא ָלנּו ְּבַבָּקָׁשֵתנּו

 :ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך
ְּתִביֵאנּו ֶאל ַהר ָקְדֶׁשָך ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבֵבית ְּתִפָּלֶתָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים 

 :ֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמיםְּב

 
 :ֱאלֵֹהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו' הְׁשַמע קֹוֵלנּו 
 :ָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדםֵאֶליָך ְוָנׁשּו' ֲהִׁשיֵבנּו ה

 :ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו' ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ה
 :צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו' ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיֹון ִלֵּבנּו ְלָפֶניָך ה

 :ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנּו
 :ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ּכֵֹחנּו ַאל ַּתַעְזֵבנּוַאל ַּתְׁשִליֵכנּו 
 :ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמנּו, ֱאלֵֹהינּו' ַאל ַּתַעְזֵבנּו ה

 :ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו' ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו ִּכי ַאָּתה ה, ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אֹות ְלטֹוָבה
 :ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּוַאָּתה ַתֲעֶנה , הֹוָחְלנּו' ִּכי ְלָך ה

 
ָּתבֹא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו ֶׁשֵאין ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי . ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו ֲאָבל ' עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ה

 :ָחָטאנּו

 
 :ִּדַּבְרנּו ּדִֹפי.  ָּגַזְלנּו.ָּבַגְדנּו. ָאַׁשְמנּו
 :ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר. ָחַמְסנּו. ַזְדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו

 :ִקִּׁשינּו עֶֹרף. נּוָצַרְר. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ִנַאְצנּו. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ִּכַּזְבנּו. ָיַעְצנּו ָרע
 :ִּתְעָּתְענּו. ָּתִעינּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו

 :ַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשָוה ָלנּו
 :ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו

 :ּו ּוָפַׁשְענּו ָלֵכן לֹא נֹוָׁשְענּו ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ַלֲעזֹוב ֶּדֶרְך ֶרַׁשע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיַׁשעִהְרַׁשְענ
ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵֹהינּו ִּכי ' ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ַיֲעזֹוב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוָיׁשֹוב ֶאל ה

 :ַיְרֶּבה ִלְסלֹוַח

 
ֱאלֵֹהינּו ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ' ַנֵּקנּו ה :ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני. ְמִׁשיַח ִצְדֶקָך ָאַמר ְלָפֶניָך

ם ַמִים ִמָּכל ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹוק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכ

ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך  :ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם

 :ֱאלֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות' ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ִּכי לה. ְצֵמֵאי ַחְסֶּדָך ְּתֵאֵבי ִיְׁשֶעָך

 
ֲעֵׂשה . ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמֶּתָך :ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך' ה. ָּבנּו ִנְקָרא ְׁשֶמָך. ל ַחּנּון ְׁשֶמָךֵא. ֵאל ַרחּום ְׁשֶמָך

. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִועּוֶדָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען הֹוֶדָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדְלָך ְוִתְפַאְרֶּתָך. ְלַמַען ְּבִריֶתָך

ֲעֵׂשה . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכבֹוֶדָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיחּוֶדָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוֶבָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַחְסֶּדָך. ְכֶרָךֲעֵׂשה ְלַמַען ִז
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ֲעֵׂשה ְלַמַען . ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעֶּזָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען סֹוֶדָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִנְצֶחָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַמְלכּוֶתָך. ְלַמַען ִלּמּוֶדָך

. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשִכיָנֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָׁשֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקֶתָך. ֵאֶרָךְּפ

ַען ֲעֵׂשה ְלַמ. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. ֲעֵׂשה ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּתִהָּלֶתָך

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיֹון ִמְׁשַּכן . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדִוד ּוְׁשלֹמֹה. מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם . ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזְּבֶחָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְממֹות ֵהיָכֶלָך. ְּכבֹוֶדָך

ֲעֵׂשה ְלַמַען . ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. ְדֶׁשָךָק

. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב ֶׁשּלֹא ָּפְׁשעּו. יֹוְנֵקי ָׁשַדִים ֶׁשּלֹא ָחְטאּו

 :ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵענּו. ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו

 
ֲעֵננּו ּדֹוְרֵׁשנּו . ֲעֵננּו ּגֹוֲאֵלנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּבֹוְרֵאנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאלֵֹהינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו' ֲעֵננּו ה

ֲעֵננּו טֹוב . ֲעֵננּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד ֲעֵננּו. ֱאָמן ֲעֵננּוֲעֵננּו ָהֵאל ַהֶּנ. ֲעֵננּו

 ַמְלֵכי ֲעֵננּו ֶמֶלְך. ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ְּכָעִסים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו יֹוֵדַע ֶיֶצר ֲעֵננּו. ּוֵמִטיב ֲעֵננּו

ֲעֵננּו ּפֹוֶדה . ֲעֵננּו עֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו. ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו. ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו

ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל .  ְוַחנּון ֲעֵננּוֲעֵננּו ַרחּום. ֲעֵננּו ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַצִּדיק ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. ּוַמִּציל ֲעֵננּו

ֲעֵננּו . ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו. ֶאְביֹוִנים ֲעֵננּו

ֲעֵננּו . ֲעֵננּו ִמְׂשַּגב ִאָּמהֹות ֲעֵננּו. ָבִטים ֲעֵננּוֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהְּׁש. ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב ֲעֵננּו. ַּפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו

ֲעֵננּו ַּדַּין . ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו עֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַרְך ִלְרצֹות ֲעֵננּו. ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ֲעֵננּו

 :ַאְלָמנֹות ֲעֵננּו

 
ִמי ֶׁשָעָנה ְלִיְצָחק ְּבנֹו ְּכֶׁשֶּנֱעַקד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח . ּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה הּוא ַיֲעֵננּוִמי ֶׁשָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינ

ִמי . ִמי ֶׁשָעָנה ְליֹוֵסף ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננּו. ִמי ֶׁשָעָנה ְלַיֲעקֹב ְּבֵבית ֵאל הּוא ַיֲעֵננּו. הּוא ַיֲעֵננּו

ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאֲהרֹן . ִמי ֶׁשָעָנה ְלמֶֹׁשה ְּבחֹוֵרב הּוא ַיֲעֵננּו. ינּו ַעל ַים סּוף הּוא ַיֲעֵננּוֶׁשָעָנה ַלֲאבֹוֵת

ִמי ֶׁשָעָנה ִליהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל . ִמי ֶׁשָעָנה ְלִפיְנָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננּו. ַּבַּמְחָּתה הּוא ַיֲעֵננּו

ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִוד ּוְׁשלֹמֹה ְבנֹו ִּבירּוָׁשָלִים הּוא . י ֶׁשָעָנה ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה הּוא ַיֲעֵננּוִמ. הּוא ַיֲעֵננּו

ִמי ֶׁשָעָנה . ִמי ֶׁשָעָנה ֶלֱאִליָׁשע ִּביִריחֹו הּוא ַיֲעֵננּו. ִמי ֶׁשָעָנה ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל הּוא ַיֲעֵננּו. ַיֲעֵננּו

ִמי ֶׁשָעָנה ַלֲחַנְנָיה . ִמי ֶׁשָעָנה ְלִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְּבָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננּו.  ִּבְמֵעי ַהָּדָגה הּוא ַיֲעֵננּוְליֹוָנה

י ֶׁשָעָנה ִמ. ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִניֵאל ְּבגֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננּו. ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְּבתֹוְך ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננּו

ִמי ֶׁשָעָנה ְלָכל . ִמי ֶׁשָעָנה ְלֶעְזָרא ַּבּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננּו. ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה הּוא ַיֲעֵננּו

 :ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים ְוַהְּיָׁשִרים הּוא ַיֲעֵננּו

 
. ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ְלַמִּכיֵכי רּוָחא ֲעֵניָנן. ֲחָמָנא ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלָּבא ֲעֵניָנןַר. ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ַלֲעִנֵיי ֲעֵניָנא

ַהְׁשָּתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן . ַרֲחָמָנא ְרַחם ֲעָלן. ַרֲחָמָנא ְׁשִזיב. ַרֲחָמָנא ְּפרֹוק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנן

 :ָקִריב

 
 : ישראל שומר.והוא רחום. נפילת אפים
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