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ָלה. ַאְׁשֵרי ָהָעם  ּוָך ּס ֶֽ ָך, עֹוד ְיַהְללֶֽ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵבית ֶֽ
ְיָי ֱאֹל ָכה ּלֹו, ַאְׁשֵרי ָהָעם ׁש  ָּכֶֽ ָהיו. ְּתִהָּלה ְלָדִוד, ֲארֹוִמְמָך ׁש 

ד. ְּבָכל יֹום  ְך, ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוע  ל  ֱאלֹוַהי ַהּמ ֶֽ
ד. ָּגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמֹאד,  ָּך, ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוע  ֲאָבְרכ ֶֽ
יָך  יָך, ּוְגבּוֹרת ֶֽ ר. ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעׂש ֶֽ ק  ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶֽ

ידּו. ֲהדַ  ֱעזּוז ַיִּגֶֽ יָחה. ו  יָך ָאִׂשֶֽ ָך, ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאת ֶֽ ר ְּכבֹוד הֹוד ֶֽ
יעּו,  ר ַרב טּוְבָך ַיִּבֶֽ כ  ָּנה. ז ֶֽ רּו, ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפר ֶֽ יָך ֹיאֵמֶֽ נֹוְראֹות ֶֽ
ד.  ס  ִים ּוְגָדל ָחֶֽ ְך ַאַּפֶֽ ר  נּו. ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי, א ֶֽ ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּנֶֽ

יָך, טֹוב ְיָי ַלֹּכל, ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשי ּוָך ְיָי ָּכל ַמֲעׂש ֶֽ ו. יֹודֶֽ
רּו, ּוְגבּוָרְתָך  ּוָכה. ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמֶֽ יָך ְיָבְרכֶֽ ַוֲחִסיד ֶֽ
יַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּוֹרָתיו, ּוְכבֹוד ֲהַדר  רּו. ְלהֹוִדֶֽ ְיַדֵּבֶֽ
ְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ֹּדר  ַמְלכּותֹו. ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים, ּומ 

יֵני ָוֹדר. סֹוֵמְך ְיָי ְלָכל הַ  ֹּנְפִלים, ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים. ֵעֶֽ
ַח  ת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו. ּפֹוֵתֶֽ ם א  רּו, ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלה  יָך ְיַׂשֵּבֶֽ ֹכל ֵאל ֶֽ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ַצִּדיק ְיָי ְּבָכל ְּדָרָכיו,  ָך, ּוַמְׂשִּבֶֽ ת ָיד ֶֽ א 
ר  ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו. ָקרֹוב ְיָי ְלָכל ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאׁש 

ת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ִיְקָר  ה, ְוא  ת. ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂש  ֱאמ  הּו ב  ֻאֶֽ
ת ָּכל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים  ְויֹוִׁשיֵעם. ׁשֹוֵמר ְיָי א 
ר ִּפי, ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו  ַיְׁשִמיד. ְּתִהַּלת ְיָי ְיַדּב 

ְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, הַ  ד. ַוֲאַנֶֽ  ְללּוָיּה.ְלעֹוָלם ָוע 

 

 חצי קדיש

 

ת ַהָּפִנים. ַמה ִּנְתאֹוֵנן, ַמה ֹּנאַמר,  ׁש  נּו ֹּבֶֽ ְלָך ה' ַהְּצָדָקה, ְוָלֶֽ
ּוָבה  ָרה, ְוָנׁשֶֽ ינּו ְוַנְחֹקֶֽ ַמה ְּנַדֵּבר, ּוַמה ִּנְצַטָּדק. ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכֶֽ
ד ְוֹלא  ס  יָך, ִּכי ְיִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים. ֹלא ְבח ֶֽ ֵאל ֶֽ

אנּו לְ  יָך. ְבַמֲעִׂשים ָּבֶֽ ְקנּו ְדָלת ֶֽ יָך, ְּכַדִּלים ּוְכָרִׁשים ָּדַפֶֽ ָפנ ֶֽ
יָך.  נּו ֵריָקם ִמְּלָפנ ֶֽ ְקנּו ַרחּום ְוַחנּון, ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבֶֽ יָך ָדַפֶֽ ְּדָלת ֶֽ
נּו, ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָלה. נּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבֶֽ יָך ַמְלֵּכֶֽ  ִמְּלָפנ ֶֽ

 
 
 



אּו. ָיבֹוא ָּכל  יָך ָּכל ָּבָׂשר ָיֹבֶֽ ַע ְּתִפָּלה, ָעד ֶֽ ָּבָׂשר ֹׁשֵמֶֽ
יָך ֲאֹדָני, ִויַכְּבדּו  אּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפנ ֶֽ יָך ְיָי. ָיֹבֶֽ ְלִהְׁשַּתֲחוֹת ְלָפנ ֶֽ
נּו.  ָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי עֹוֵׂשֶֽ ה ְוִנְכָרֶֽ אּו ִנְׁשַּתֲחו  ָך. ֹּבֶֽ ִלְׁשמ ֶֽ
אּו ְׁשָעָריו  ה ַלֲהֹדם ַרְגָליו. ֹּבֶֽ ֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו, ִנְׁשַּתֲחו  ָנבֶֽ

ֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו. רֹוְממּו ְיָי ְּבתֹוָדה, ֲחֵצֹרָתיו ִּבְת  ִהָּלה; הֶֽ
ינּו, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו, ָקדֹוׁש הּוא. רֹוְממּו ְיָי  ֱאֹלֵהֶֽ
ינּו.  ינּו, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו, ִּכי ָקדֹוׁש ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ֱאֹלֵהֶֽ
ץ.  ר  ׁש, ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶֽ ד  ִהְׁשַּתֲחוּו ַליָי ְּבַהְדַרת ֹקֶֽ

ְחנּו ְּבֹרב  ל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ַוֲאַנֶֽ ָך, ִנְׁשַּתֲחו ה א  ַחְסְּדָך ָנבֹוא ֵבית ֶֽ
ָך, ַעל  ת ְׁשמ ֶֽ ה א  ל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְונֹוד  ָך. ִנְׁשַּתֲחו ה א  ְּבִיְרָאת ֶֽ
ָך. ְלכּו  ְלָּת ַעל ָּכל ִׁשְמָך ִאְמָרת ֶֽ ָך, ִּכי ִהְגַּדֶֽ ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמּת ֶֽ

נּו. ְנַקְּדמָ  יָעה ְלצּור ִיְׁשֵעֶֽ ה ָפָניו ְּבתֹוָדה, ְנַרְנָנה ַליָי, ָנִרֶֽ
ר ַיְחָּדו ַנְמִּתיק סֹוד, ְּבֵבית ֱאֹלִהים  יַע לֹו. ֲאׁש  ִּבְזִמירֹות ָנִרֶֽ
ג ׁש. ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדֹוִׁשים ַרָּבה, ְונֹוָרא ַעל ָּכל  ְנַהֵּלְך ְּבָרֶֽ
ת  ת ְיָי. ִהֵּנה ָּבְרכּו א  ׁש, ּוָבְרכּו א  ד  ם ֹקֶֽ ְסִביָביו. ְׂשאּו ְיֵדיכ 

ר ִמי ֵאל  ְיָי ָּכל ַעְבֵדי ְיָי, ָהֹעְמִדים ְּבֵבית ְיָי ַּבֵּלילֹות. ֲאׁש 
ר  יָך. ֲאׁש  יָך ְוִכְגבּוֹרת ֶֽ ה ְכַמֲעׂש ֶֽ ר ַיֲעׂש  ץ, ֲאׁש  ר  ִים ּוָבָאֶֽ ַּבָּׁשַמֶֽ
ְחְקֵרי  ר ְּבָידֹו מ  רּו. ֲאׁש  ת ָיָדיו ָיָצֶֽ ׁש  הּו, ְוַיּב ֶֽ לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשֶֽ
ּוַח ָּכל  ׁש ָּכל ָחי, ְורֶֽ פ  ר ְּבָידֹו נ ֶֽ ץ, ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו. ֲאׁש  ר  ָאֶֽ

ִים ִּפְלֲאָך ְיָי, ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ּבְ  ַׂשר ִאיׁש. ְויֹודּו ָׁשַמֶֽ
ָך. ְלָך  ֹוַע ִעם ְּגבּוָרה, ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמינ ֶֽ ְקדֹוִׁשים. ְלָך ְזרֶֽ
ץ, ֵּתֵבל ּוְמלֹוָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם. ַאָּתה  ר  ִים, ַאף ְלָך ָאֶֽ ָׁשַמֶֽ

ְרָּת ָראֵׁשי ַתִּניִנים ַעל  ְרָּת ְבָעְּזָך ָים, ִׁשַּבֶֽ ִים. ַאָּתה פֹוַרֶֽ ַהָּמֶֽ
ף ַאָּתה ְיַצְרָּתם. ַאָּתה  ר  ִיץ ָוֹחֶֽ ץ, ַקֶֽ ר  ְבָּת ָּכל ְּגבּולֹות ָאֶֽ ִהַּצֶֽ
ּנּו ַמֲאָכל ְלַעם ְלִצִּיים. ַאָּתה  ְצָּת ָראֵׁשי ִלְוָיָתן, ִּתְּתנ ֶֽ ִרַּצֶֽ
ְׁשָּת ַנֲהרֹות ֵאיָתן. ְלָך יֹום,  ַחל, ַאָּתה הֹוַבֶֽ ְעָּת ַמְעָין ָוָנֶֽ ָבַקֶֽ

ֹו ְיָלה, ַאָּתה ֲהִכינֶֽ ה ְגֹדלֹות ַעד ַאף ְלָך ָלֶֽ ׁש. ֹעׂש  מ  ָת ָמאֹור ָוָׁשֶֽ
ְך  ל  ר, ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר. ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיָי, ּומ ֶֽ ק  ֵאין ֵחֶֽ
ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאֹלִהים. ִּכי ָגדֹול ַאָּתה ְועֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות, ַאָּתה 
ָך, ְוַעד ְׁשָחִקים  ִים ַחְסּד ֶֽ ָך. ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמֶֽ ֱאֹלִהים ְלַבּד ֶֽ

ָך.  ר. )ִּכי( ֲאִמּת ֶֽ ק  ָּגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶֽ
ָגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים. ָּגדֹול ְיָי 
ינּו ַהר ָקְדׁשֹו. ְלָך ְיָי ַהְּגֻדָּלה  ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, ְּבִעיר ֱאֹלֵהֶֽ



יִ  ַצח ְוַההֹוד, ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמֶֽ ת ְוַהֵּנֶֽ ר  ם ְוַהְּגבּוָרה, ְוַהִּתְפא ֶֽ
ץ; ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה, ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלֹראׁש. ִמי ֹלא  ר  ּוָבָאֶֽ
ָתה, ִּכי ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים  ְך ַהּגֹוִים, ִּכי ְלָך ָיָאֶֽ ל  ִיָרֲאָך מ ֶֽ
ֹוָך ְיָי, ָּגדֹול ַאָּתה  ֹוָך. ֵמֵאין ָּכמֶֽ ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ָּכמֶֽ

ֹוָך ֲחִסין ָיּה,  ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה. ְיָי ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות, ִמי ָכמֶֽ
יָך. ְיָי ְצָבאֹות, ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, יֹוֵׁשב  ֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹות ֶֽ ו 
ָך. ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ְיָי,  ַהְּכֻרִבים, ַאָּתה הּוא ָהֱאֹלִהים ְלַבּד ֶֽ
ה ַליָי  ַחק ַיֲעֹרְך ַליָי, ִיְדמ  יַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו. ִּכי ִמי ַבַּׁשֶֽ ַיְׁשִמֶֽ

יָך יֹוֵׁשב ָמרֹום, ּוַמה ְּנַסֵּפר ִּבְבֵני ֵאִלים. ַמה ּנֹ  אַמר ְלָפנֶֽ 
ינּו, ַמה  יָך, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ְלָפנֶֽ יָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ַמה ֹּנאַמר ְלָפנ ֶֽ
ַצח ְלָהִרים  ה ְלָהִׁשיב ְוֹלא ֵמֶֽ נּו ּפ  ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק. ֵאין ָלֶֽ
ינּו ָעְצמּו ִמַּסֵּפר.  ינּו ַרּבּו ִמִּלְמנֹות, ְוַחֹּטאֵתֶֽ ֹראׁש, ִּכי ֲעוֹנֹוֵתֶֽ

נּו. ְלַמֶֽ  נּו, ּוְבִצְדָקְתָך ּתֹוִציא ִמָּצָרה ַנְפֵׁשֶֽ ַען ִׁשְמָך ְיָי ְּתַחֵּיֶֽ
ָך, ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, ְוִהיא  ינּו ְלַהֲאִריְך ַאּפ ֶֽ ַּדְרְּכָך ֱאֹלֵהֶֽ
נּו  נּו, ְרֵאה ֲעִמיָדֵתֶֽ ינּו ֲעֵׂשה ְוֹלא ָלֶֽ ָך. ְלַמַעְנָך ֱאֹלֵהֶֽ ְתִהָּלת ֶֽ

 ַּדִּלים ְוֵרִקים.

 

ּוָסה ַעל ֲעָמָלְך. ַהְּנָׁשָמה ָלְך ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעלָ  ְך, חֶֽ
אנּו ַעל ִׁשְמָך, ְיָי,  ָך. ָאָתֶֽ ַען ְׁשמ ֶֽ ָּלְך, ְיָי, ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ְוַהּגּוף ׁש 
ָך. ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך, ִּכי ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום  ַען ְׁשמ ֶֽ ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ

נּו, ִּכי ַרב הּוא. ַען ִׁשְמָך ְיָי, ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵֹנֶֽ ָך. ְלַמֶֽ  ְׁשמ ֶֽ

 

נּו,  ְסַלח נּו ַמְלֵּכֶֽ ינּו, ְמַחל ָלֶֽ נּו ָׁשִגֶֽ ינּו, ִּכי ְברֹוב ִאַּוְלֵּתֶֽ נּו ָאִבֶֽ ָ לֶֽ
ינּו. ּבּו ֲעוֵֹנֶֽ  ִּכי ַרֶֽ

 

 סליחה עח

 

ַהר ְוֹרב  ְׂשָּת ְּבֹרב ֹמֶֽ ר ֵאַרֶֽ ת ְנעּוִרים ָהֲאהּוָבה, ֲאׁש  ׁש  ֵאֶֽ
 טֹוָבה,

ת ֲעלּוָבה, ְּגעּוָלה ּוְמאּוָסה ַוֲעזּוָבה. ב   ְוֵאיְך ַעָּתה יֹוׁש ֶֽ

יָת ִּבְבִרית ּוִבְתָנִאים,ְלבּוָׁשה ַּבֲעִדי ֲעָדיִ  ר ִהְתֵנֶֽ  ים, ֲאׁש 

ִים. ת ֵּבין ְׁשַפָּתֶֽ ב  ִים, ְוׁשֹוכ ֶֽ ת ְּדָלַתֶֽ ב   ְוֵאיְך ַעָּתה סֹוב ֶֽ

ץ  ר  ִׁשי ְּכלּוָלה, ִהיא ָהְיָתה ְּבָכל ָהָאֶֽ ֲחׁשּוָבה ְּבֵׁשׁש ּומ ֶֽ
 ְמֻהָּלָלה,



ת ְוִלְקָלָלה. ׁש  ַעג ּוְלֹבֶֽ ת ְמֻחָּלָלה, ְלַלֶֽ ב  ְחׁש ֶֽ  ְוֵאיְך ַעָּתה נ 

יָה,ְנַות ַּפֲעַמֶֽ  יָך ְּפרּוִׂשים ָעל ֶֽ ר ְּכָנפ ֶֽ יָה, ֲאׁש   ִים ִּבְנָעל ֶֽ

יָה. ָהִרים ַאַחר עֹוָלל ֶֽ יָה, ַעל ה   ְוֵאיְך ַעָּתה ִנְּגפּו ַרְגל ֶֽ

ל ְרָהִבים, א ְּבָכל ֹזאת ֹלא ָפְנָתה א  ר   ָנא יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים, ֵּתֶֽ

יָך ָהַרִּבים.  ֹלא ַעל ָּפָרִׁשים ְוֹלא ַעל רֹוְכִבים, ִּכי ַעל ַרֲחמ ֶֽ

 

נּו ִּכי  יָך ָאֶֽ נּו ְבטּוִחים, ְוַעל ִצְדקֹות ֶֽ יָך ָהַרִּבים ָאֶֽ ַעל ַרֲחמ ֶֽ
נּו  נּו ְמַקִּוים, ְוִליׁשּוָעְתָך ָאֶֽ יָך ָאֶֽ ִנְׁשָעִנים, ְוִלְסִליחֹות ֶֽ
ם, ַמֲעִביר  ד  ְך, אֹוֵהב ְצָדקֹות ִמּק ֶֽ ל  ְמַצִּפים. ַאָּתה הּוא מ ֶֽ
, ֲעוֹנֹות ַעּמֹו, ּוֵמִסיר ַחֹּטאת ְיֵרָאיו. ּכֹוֵרת ְּבִרית ָלִראׁשֹוִנים

ְדָּת ַּבֲעַנן  ָּיַרֶֽ ּוְמַקֵּים ְׁשבּוָעה ָלַאֲחרֹוִנים. ַאָּתה הּוא, ׁש 
ָך.  ה ַעְבּד ֶֽ יָת ַּדְרֵכי טּוְבָך ְלֹמׁש  ְרֵאֶֽ ָך ַעל ַהר ִסיַני, ְוה  ְּכבֹוד ֶֽ
יָת ּלֹו, ְוהֹוַדְעּתֹו ִּכי ַאָּתה ֵאל ַרחּום  יָך ִּגִּלֶֽ ְוָאְרחֹות ֲחָסד ֶֽ

ה ְלֵהיִט  ד ּוַמְרּב  ס  ִים ְוַרב ח ֶֽ ְך ַאַּפֶֽ ר  ת ְוַחּנּון, א ֶֽ יב, ּוַמְנִהיג א 
ר ֲאִני  אמ  ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים. ְוֵכן ָכתּוב, ַוֹּיֶֽ
יָך, ְוַחֹּנִתי  אִתי ְבֵׁשם ְיָי ְלָפנ ֶֽ יָך, ְוָקָרֶֽ ַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל ָּפנ ֶֽ

ר ֲאַרֵחם. ת ֲאׁש  ַחְמִּתי א  ר ָאֹחן, ְוִרֶֽ ת ֲאׁש   א 

 

ַעל ָהַרֲחִמ  ִים ַאָּתה, ּוַבֶֽ ְך ַאַּפֶֽ ר  ְך ֵאל א ֶֽ ר  אָת, ְוד ֶֽ ים ִנְקֵרֶֽ
יָך, ִּתְזֹּכר ַהּיֹום ּוְבָכל  יָך ַוֲחָסד ֶֽ יָת. ְּגֻדַּלת ַרֲחמ ֶֽ ְּתׁשּוָבה הֹוֵרֶֽ
ַעל  ינּו ְּבַרֲחִמים, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבֶֽ ן ֵאֵלֶֽ פ  יָך. ֵּתֶֽ ַרע ְיִדיד ֶֽ יֹום ְלז ֶֽ
ָעָנו  ְעָּת ל  יָך ְנַקֵּדם, ְּכהֹוַדֶֽ ָהַרֲחִמים. ְּבַתֲחנּון ּוִבְתִפָּלה ָּפנ ֶֽ

ם. מֵ  ד  ֲחרֹון ַאְּפָך ׁשּוב, ְּכמֹו ְבתֹוָרְתָך ָּכתּוב. ּוְבֵצל ִמּק ֶֽ
ַׁשע  ָעָנן. ַּתֲעבֹור ַעל ּפ ֶֽ ד ְיָי ּב  ר  ה ְוִנְתלֹוָנן, ְּכיֹום ַוֵּיֶֽ ֱחס  יָך נ  ְּכָנפ ֶֽ
נּו  ה ָאָׁשם, ְּכיֹום ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתֶֽ ְוִתְמח 

ּנּו ַמֲאַמר, ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיָי, ְוָׁשם נ    ֱאַמר:ְוַתְקִׁשיב מ ֶֽ

 

 ַוַּיֲעֹבר ְיָי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

 

ת,  ֱאמ  ד, ו  ס  ִים, ְוַרב ח ֶֽ ְך ַאַּפֶֽ ר  ְיָי, ְיָי, ֵאל, ַרחּום, ְוַחּנּון, א ֶֽ
ַׁשע, ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה.  ד ָלֲאָלִפים, ֹנֵׂשא ָעוֹן, ָופ ֶֽ ס  ֹנֵצר ח ֶֽ

נּו ָאִבֶֽ  נּו. ְסַלח ָלֶֽ ָ נּו ּוְנַחְלּתֶֽ נּו ּוְלַחָּטאֵתֶֽ ינּו ִּכי ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵֹנֶֽ
ְענּו. ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב  נּו ִּכי ָפָׁשֶֽ נּו ַמְלֵּכֶֽ אנּו, ְמַחל ָלֶֽ ָחָטֶֽ

יָך. ד ְלָכל ֹקְרא ֶֽ ס   ְוַסָּלח, ְוַרב ח ֶֽ

 



ֹוָך ְיָי, ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה. נֹוָדע  ֵמֵאין ָּכמֶֽ
ינּו,  נּו ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ִּביהּוָדה ֱאֹלִהים, ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ְׁשמֹו. ָעְזֵרֶֽ

אנּו. ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים ֵּכן ְּתִהָּלְתָך  ִּכי ּנּו ּוְבִׁשְמָך ָבֶֽ יָך ִנְׁשַעֶֽ ָעל ֶֽ
ָך. ִמְגַּדל ֹעז ֵׁשם ְיָי, ּבֹו  ק ָמְלָאה ְיִמינ ֶֽ ד  ץ, צ ֶֽ ר  ַעל ַקְצֵוי א ֶֽ

 ָירּוץ ַצִּדיק ְוִנְׂשָּגב.

 

ינּו. ַליָי ַהְיׁשּוָעה, ַעל  ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים, ֵּכן ְּתַרֵחם ְיָי ָעֵלֶֽ
נּו ֱאֹלֵהי ַעְּמָך ִבְרָכת ֶֽ  נּו, ִמְׂשָּגב ָלֶֽ ָלה. ְיָי ְצָבאֹות ִעָּמֶֽ ָך ּס ֶֽ

ַח ָּבְך. ְיָי  ָלה. ְיָי ְצָבאֹות, ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֶֽ ַיֲעֹקב, ס ֶֽ
נּו. נּו ְביֹום ָקְרֵאֶֽ ְך ַיֲעֵנֶֽ ל  יָעה, ַהּמ ֶֽ  הֹוִׁשֶֽ

 
 

אָתה  ר ָנָׂשֶֽ ָך, ְוַכֲאׁש  ל ַחְסּד ֶֽ ד  ה ְּכֹגֶֽ ְסַלח ָנא ַלֲעוֹן ָהָעם ַהּז 
ה ִמִּמצְ  ֱאַמר:ָלָעם ַהּז  ָּנה. ְוָׁשם נ  ִים ְוַעד ֵהֶֽ  ַרֶֽ

 

ָך. ְחִּתי ִּכְדָבר ֶֽ ר ְיָי ָסַלֶֽ אמ   ַוֹּיֶֽ

 

ינּו  יָך ּוְרֵאה ֹׁשְמֹמֵתֶֽ ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע, ְּפַקח ֵעינ ֶֽ
ְחנּו  ינּו ֲאַנֶֽ יָה; ִּכי ֹלא ַעל ִצְדֹקֵתֶֽ ר ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעל ֶֽ ְוָהִעיר ֲאׁש 

יָך, ּכִ  ינּו ְלָפנ ֶֽ יָך ָהַרִּבים. ֲאֹדָני ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֶֽ י ַעל ַרֲחמ ֶֽ
יָבה, ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר,  ָחה, ֲאֹדָני ַהְקִׁשֶֽ ָעה, ֲאֹדָני ְסָלֶֽ ְׁשָמֶֽ

ָך.  ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי, ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמ ֶֽ

 

 סליחה עט

ינּו: ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ  ֱאֹלֵהֶֽ

ינּו, ּבָ  ֱעִוֶֽ אנּו ְוה  ְחנּו ָחָטֶֽ ינּו,ָאְמָנם ֲאַנֶֽ ְדנּו ְּבָך ָאִבֶֽ  גֹוד ָּבַגֶֽ

ינּו, ְּדחּוִיים ְדחּוִפים ִליׁשּוָעְתָך  ַעת ְוִנְדִוֶֽ ַ ינּו ִמְּבִלי דֶֽ ָּגִלֶֽ
ינּו.  ִקִּוֶֽ

ָך, ַרע ְיִדיד ֶֽ יָך, ְוַאל ַּתט ְּבַאף ז ֶֽ  ַהֲעֵבר ָאדֹון ֲעוֹן ֲעָבד ֶֽ

יָך. ְעָּת ִליִדיד ֶֽ ת ִנְׁשַּבֶֽ ֱאמ  ד ו  ס  יָך, ח ֶֽ יָך ְיָי ַוֲחָסד ֶֽ  ְזֹכר ַרֲחמ ֶֽ

ְך ִּפְׁשָעם, ִיּסּוֵרי תֹוָכחֹות ְׁשמֹוָנה ֵטרּו ר  ד ְוִעּנּוי ִמּד ֶֽ
 ְוִתְׁשִעים,

ְבָּת ְלַאֵּים ּפֹוְׁשִעים, ֹלא ַתֲאִׁשים אֹום ְּבָך  ָּת ְוִהְכַּתֶֽ ָּכַרֶֽ
 נֹוָׁשִעים.

יָך, יָך, ִנְכָנִעים ָׁשִבים ּוִמְתַחְּנִנים ְלָפנ ֶֽ ַׁשע ַרב ַנֵּקה ָּבנ ֶֽ  ִמּפ ֶֽ



יָך , ֲעוָֹנם ִּתכֹּבׁש ִסְרחֹון ִּכְתָמם ַלֵּבן ְּבַהֲעָבַרת ַסְמָמנ ֶֽ
ָך.  ְוַתְׁשִליְך ְּבצּול ְׁשאֹונ ֶֽ

ר, ת  נּו ַּתַעִביר ְּכַבּנ ֶֽ ַחן ִׁשְמָצֵתֶֽ יָך ְלַהֵּתר, ַצֶֽ ֹוַח ֲאסּור ֶֽ  ְּפַקח קֶֽ

ינּו ַוֵּתר, ַרֵחם ִּתְזֹּכר ָּפִנים ְּבַהְסֵּתר. ינּו ְוחֹובֹוֵתֶֽ  ְקַרע ְׁשָטֵרֶֽ

ְׁשבּוָעה ְזֹכר ּוְבִרית ַקְדמֹוִנית, ָּתֹחן ִּבְזכּות ָאבֹות ְמנּוֵיי 
 ית,ֲאחֹוַרּנִ 

ת ַהָּתְכִנית, ְרֵצה ְלַהֲחִזיר ִחָּבה  אכ  ת ֲהִגיָנה ְמל ֶֽ ר  ְּגד ֶֽ
 ִראׁשֹוִנית.

נּו  נּו ּוָבֶֽ ָׁשְפָטה ִמְׁשָּפִטי ִמֵּזִדים עֹוְׁשִקים, ֵמֲאנּו ְלַׁשְּלֵחֶֽ
 ַמֲחִזיִקים,

ב  ג  ְּבֵני ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָהֲעׁשּוִקים, ָיּה ׁשּוב ְׁשִביָתם ְּכַבּנ ֶֽ
 ֲאִפיִקים.

ִים ִמְּזבּול יָך  ַהֵּבט ִמָּׁשַמֶֽ יָך, ְוֹגל ִיְתּגֹוְללּו ֲהמֹון ֵמע ֶֽ ְמרֹומ ֶֽ
יָך,  ְוַרֲחמ ֶֽ

ָך. יָבה ִבְרצֹוְנָך ִעיְרָך ְוַעּמ ֶֽ יָך, ֵהיִטֶֽ  ַּדי ֹּתאַמר ְלִיּסּוֵרי ְנִעימ ֶֽ

ינּו ִּבְמֻצלֹות ָים ַּתְצִליל, ְזבּול ָקְדְׁשָך ִּבְמרֹום ָהִרים  ַחֹּטאֵתֶֽ
 ַּתְתִליל,

יָך ֵיְלכּו ְּבִׂשְמַחת ֵלָבב ְוָחִליל, ָא ק ְקנּוי ֶֽ ד  ז ַּתְחֹּפץ ִזְבֵחי צ ֶֽ
 עֹוָלה ְוָכִליל.

 

ְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות, מֹוֵחל  ל  ֵאל מ ֶֽ
ה ְמִחיָלה  ֲעוֹנֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּב 
ה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר  ְלַחָּטִאים, ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים, עֹוׂש 

ּוַח, ֹלא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול. נּו לֹוַמר ְׁשֹלׁש  ָורֶֽ יָת ָּלֶֽ ֵאל, הֹוֵרֶֽ
ְעָּת  הֹוַדֶֽ ְׂשֵרה, ְּכמֹו ׁש  נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשֹלׁש ע  ְׂשֵרה, ְזָכר ָלֶֽ ע 
ָעָנן, ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו  ד ְיָי ּב  ר  ָּכתּוב: ַוֵּיֶֽ ם, ְּכמֹו ׁש  ד  ָעָנו ִמּק ֶֽ ל 

 ָׁשם, ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיָי.

 

 ַוַּיֲעֹבר ְיָי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

 

ת, ְיָי, ְיָי, ֵאל, ַר  ֱאמ  ד, ו  ס  ִים, ְוַרב ח ֶֽ ְך ַאַּפֶֽ ר  חּום, ְוַחּנּון, א ֶֽ
ַׁשע, ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה.  ד ָלֲאָלִפים, ֹנֵׂשא ָעוֹן, ָופ ֶֽ ס  ֹנֵצר ח ֶֽ
ינּו ִּכי  נּו ָאִבֶֽ נּו. ְסַלח ָלֶֽ ָ נּו ּוְנַחְלּתֶֽ נּו ּוְלַחָּטאֵתֶֽ ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵֹנֶֽ



ְענּו. ִּכי ַאָּתה  נּו ִּכי ָפָׁשֶֽ נּו ַמְלֵּכֶֽ אנּו, ְמַחל ָלֶֽ ֲאֹדָני טֹוב ָחָטֶֽ
יָך. ד ְלָכל ֹקְרא ֶֽ ס   ְוַסָּלח, ְוַרב ח ֶֽ

 
מּו  ָך, ָׂשֶֽ ת ֵהיַכל ָקְדׁש ֶֽ ָך, ִטְּמאּו א  אּו גֹוִים ְּבַנֲחָלת ֶֽ ֱאֹלִהים, ָּבֶֽ
ָך, ַוֲחרֹון ַאְּפָך  ם ַזְעמ ֶֽ ִים ְלִעִּיים. ְׁשָפְך ֲעֵליה  ת ְירּוָׁשַלֶֽ א 
ן  ץ, ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים. ּת  ר  ַיִּׂשיֵגם. ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶֽ

ם, לָ  ם ֵּתן ָלה  ם, ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיה  ַע ַמַעְלֵליה  ם ְּכָפֳעָלם ּוְכֹרֶֽ ה 
ת ִצּיֹון, ִּתְבנ ה  יָבה ִבְרצֹוְנָך א  ם. ֵהיִטֶֽ ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלה 

ִים.  חֹומֹות ְירּוָׁשָלֶֽ

 

ינּו. ַליָי ַהְיׁשּוָעה, ַעל  ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים, ֵּכן ְּתַרֵחם ְיָי ָעֵלֶֽ
ָלה. ְיָי צְ  ָך ּס ֶֽ נּו ֱאֹלֵהי ַעְּמָך ִבְרָכת ֶֽ נּו, ִמְׂשָּגב ָלֶֽ ָבאֹות ִעָּמֶֽ

ַח ָּבְך. ְיָי  ָלה. ְיָי ְצָבאֹות, ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֶֽ ַיֲעֹקב, ס ֶֽ
נּו. נּו ְביֹום ָקְרֵאֶֽ ְך ַיֲעֵנֶֽ ל  יָעה, ַהּמ ֶֽ  הֹוִׁשֶֽ

 

אָתה  ר ָנָׂשֶֽ ָך, ְוַכֲאׁש  ל ַחְסּד ֶֽ ד  ה ְּכֹגֶֽ ְסַלח ָנא ַלֲעוֹן ָהָעם ַהּז 
ּנָ  ִים ְוַעד ֵהֶֽ ה ִמִּמְצַרֶֽ ֱאַמר:ָלָעם ַהּז   ה. ְוָׁשם נ 

 

ָך. ְחִּתי ִּכְדָבר ֶֽ ר ְיָי ָסַלֶֽ אמ   ַוֹּיֶֽ

 

ינּו  יָך ּוְרֵאה ֹׁשְמֹמֵתֶֽ ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע, ְּפַקח ֵעינ ֶֽ
ְחנּו  ינּו ֲאַנֶֽ יָה; ִּכי ֹלא ַעל ִצְדֹקֵתֶֽ ר ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעל ֶֽ ְוָהִעיר ֲאׁש 

יָך  יָך, ִּכי ַעל ַרֲחמ ֶֽ ינּו ְלָפנ ֶֽ ָהַרִּבים. ֲאֹדָני ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֶֽ
יָבה, ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר,  ָחה, ֲאֹדָני ַהְקִׁשֶֽ ָעה, ֲאֹדָני ְסָלֶֽ ְׁשָמֶֽ

ָך.  ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי, ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמ ֶֽ

 

 סליחה פג

ינּו: ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ  ֱאֹלֵהֶֽ

ַעת. ם ַלֹּכל מּוַדֶֽ ר  ַעת, ט ֶֽ  ֵאיָתן ִלֵּמד ַּדֶֽ

ְעָלם.ֵּבֵאר ִׁשְמָך ְלכָ   ל ָּבֵאי עֹוָלם, ִּגָּלה ָּכל ָסתּום ְונ 

 ִּגּלּוִלים ָמַאס ְוִׁשֵּבר, ּתֹוִעים ְלִׁשְמָך ִחֵּבר.

ְך ִמיׁשֹור ָּבַחר, ּתֹוָרה ּוִמְצוֹת ָׁשַמר ְוֹלא ֵאַחר. ר   ּד ֶֽ

ק ַהִּׂשִּדים. מ   ִהַּצְלּתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים, ְּגַנְנּתֹו ְּבֵעֶֽ

ר ְוכָ  ׁש   בֹוד.ִוַעְדּתֹו ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמֹאד, ִוַּתְקּתֹו ֹרב ֹעֶֽ

ׁש ְוָעָנף ֵאין ִלי. ר  ן ִלי, ֹׁשֶֽ  ָזַעק ְוֵהִׁשיב ַמה ִּתּת 



ה. ה, ִּבַּׂשְרּתֹו ֹלא ִייָרְׁשָך ז   ִחַּיְלּתֹו ִּבְרִאַּית ַמֲחז 

ֹוַח ֲחַׁשְקּתֹו. נ א ִּבּכּוִרים ְלֵמָאה ֲחַנְנּתֹו, ְלָקְרַּבן ִניחֶֽ  ט ֶֽ

צּו. צּו, ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ָרֶֽ  ַיְחָּדו ְּבָכל ִלָּבם ָּדֶֽ

ת ַּכַעְסָך ָּכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ְרצ יָך א  ָך, ֵּכן ִיְכְּבׁשּו ַרֲחמ ֶֽ ֹונ ֶֽ
ָך.  ֵמַעל ֹצאנ ֶֽ

ת ִּתּכֹון. ר  יָך ִּכְקֹטֶֽ נּו ְלָפנ ֶֽ  ִלָּבם ְוַנְפָׁשם ָהָיה ָנכֹון, ָלֵכן ְּתִפָּלֵתֶֽ

ל ת. ל ת, ָלֵכן ַזְרָעם ַּתִּציל ִמִּמיָתה ְמַׁשּכ ֶֽ  ִמֵהר ְוָלַקח ַמֲאכ ֶֽ

נּו ִּת  ַבח, ָלֵכן ְּתִפָּלֵתֶֽ ה ָלט ֶֽ ֱעַקד ָיִחיד ְּכׂש  ַבח.נ  ה ְּכעֹוָלה ָוז ֶֽ  ְרצ 

נּו ַהּיֹום ֹלא  ם ֵאׁש, ָלֵכן ַּבֲעִמיָדֵתֶֽ ִסֵּדר ֵעִצים ְוִהִּצית ֲעֵליה 
 ִנְתַּבֵּיׁש.

ִים. ְעָּת ּלֹו ְּבִׁשְמָך ַּפֲעָמֶֽ ִים, ָלֵכן ִנְׁשַּבֶֽ  ֲעִניתֹו ִמְּׁשֵמי ָׁשַמֶֽ

נּו ֹלא  נּו ְוִעּנּוֵיֶֽ ִיל ַּבְּסָבְך ָאחּוז, ָלֵכן ֲעִמיָדֵתֶֽ יָת אֹותֹו ְּבַאֶֽ ָּפִדֶֽ
 ָתבּוז.

נּו ְסֹכת, ִּבְזכּות ָאב ָנַסע ֻסּכֹות.ַצֲעָק  נּו ְׁשַמע ְוַׁשְוָעֵתֶֽ  ֵתֶֽ

ַזע ִּגְבעֹות עֹוָלם.  קֹול ְמַבֵּׂשר ִיָּׁשַמע ָּבעֹוָלם, ִלְגֹאל ַעם ּג ֶֽ

 ַרֵחם ְקַהל ֲעַדת ְמֻקָּׁשִטים, ִטיַעת ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבִטים.

נּו. נּו ִלְגבּול ַאְדָמֵתֶֽ נּו, ְּתַנֲהֵגֶֽ  ְׁשִכיָנְתָך ִּתְׁשֹּכן ְּבתֹוֵכֶֽ

ן ֵאֵלֶֽ  פ  אָת ָמֵלא ַרֲחִמים.ֵּתֶֽ  ינּו ְּבַרֲחִמים, ִּכי ֵכן ִנְקֵרֶֽ

 

ְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות, מֹוֵחל  ל  ֵאל מ ֶֽ
ה ְמִחיָלה  ֲעוֹנֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּב 
ה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר  ְלַחָּטִאים, ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים, עֹוׂש 

ּוַח, ֹלא ְכָרעָ  נּו לֹוַמר ְׁשֹלׁש ָורֶֽ יָת ָּלֶֽ ָתם ִּתְגמֹול. ֵאל, הֹוֵרֶֽ
ְעָּת  הֹוַדֶֽ ְׂשֵרה, ְּכמֹו ׁש  נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשֹלׁש ע  ְׂשֵרה, ְזָכר ָלֶֽ ע 
ָעָנן, ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו  ד ְיָי ּב  ר  ָּכתּוב: ַוֵּיֶֽ ם, ְּכמֹו ׁש  ד  ָעָנו ִמּק ֶֽ ל 

 ָׁשם, ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיָי.

 

 ַוַּיֲעֹבר ְיָי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ת, ְיָי, יְ  ֱאמ  ד, ו  ס  ִים, ְוַרב ח ֶֽ ְך ַאַּפֶֽ ר  ָי, ֵאל, ַרחּום, ְוַחּנּון, א ֶֽ
ַׁשע, ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה.  ד ָלֲאָלִפים, ֹנֵׂשא ָעוֹן, ָופ ֶֽ ס  ֹנֵצר ח ֶֽ
ינּו ִּכי  נּו ָאִבֶֽ נּו. ְסַלח ָלֶֽ ָ נּו ּוְנַחְלּתֶֽ נּו ּוְלַחָּטאֵתֶֽ ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵֹנֶֽ

ְענּו. נּו ִּכי ָפָׁשֶֽ נּו ַמְלֵּכֶֽ אנּו, ְמַחל ָלֶֽ ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב  ָחָטֶֽ
יָך. ד ְלָכל ֹקְרא ֶֽ ס   ְוַסָּלח, ְוַרב ח ֶֽ

 



 סליחה פד

 

ַע ְׂשאֹור, ְכנּו ֹרֶֽ ָעׂשֹור ִהְׁשַלֶֽ ה ל  ס   ֵּבין ּכ ֶֽ

 ַצְּדֵקנּו ַּבִמְׁשָּפט ְּבאֹור ַהַחִּיים ֵלאֹור,

נּו ְלָך ַאִּדיר ְוָנאֹור,  ִהְננּו ָאָתֶֽ

ה אֹור.  ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים, ְּבאֹוְרָך ִנְרא 

 

יָך, ָאדֹון ִעְּמָך  ְסִליָחה, ְסַלח ּוְמַחל ְלָׁשב ֶֽ

יָך, ָך, ְלטֹוָבה ָזְכָרה ֲאהּוב ֶֽ  ְלֵעת ִחּתּום ְּגַזר ִּדינ ֶֽ

יָך,  ִיָּוַדע ִּכי ֱאֹלִהים ִּביֻׁשרּון ְקרֹוב ֶֽ

ָך. ִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּב ֶֽ  ְוִׂשיֵמֶֽ

ָעׂשֹור...... ה ל  ס   ֵּבין ּכ ֶֽ

 

יָך ְלטֹוב ַּתֲעֹרב, ַצו ִּכְתָמם ְלָמְחָקה,  ֲעָבד ֶֽ

 י ֵתֵבל, ְּפֻעָּלָתם ִאם ָּפְסָקה,ָזְכָרה ְמצּוֵק 

יָך ֵעת ֲחקּוָקה, ז ִּתְזֹּכר, ָּבנ ֶֽ ג   ַרֵחם ְּבֹרֶֽ

ר ֻחָּקה. פ  ּוַח ִאָּתם ְוַעל ֵסֶֽ  ָּכְתָבּה ַעל לֶֽ

ָעׂשֹור...... ה ל  ס   ֵּבין ּכ ֶֽ

 

יָך ָקְרבּו,  ְּבַתֲחנּוִנים ְּכָרׁש ְוַדל, ְלָפנ ֶֽ

בּו, ל ֵיֵׁשֶֽ פ  ַחץ ַּבֵּׁשֶֽ ה ְמֹאד, ְּבַלֶֽ  ְרֵאה ָעְנָים ֹמר 

יבּו,ְּביֹום ִח  יָך ֵייִטֶֽ ְליֹון ְּבָך ֵעינ ֶֽ  ּפּוׂש ַּתֲעלּומֹות, ע 

בּו.  ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתֶֽ

ָעׂשֹור...... ה ל  ס   ֵּבין ּכ ֶֽ

 

ְנָך עֹוְמִדים ַהְׁשֵּכם, יָך ִהָּמֵצא ְלַחּנ   ׁשֹוֲחר ֶֽ

יָך ַּבל ִיְתַחֵּכם,  ְלַבל ָיֹעז ַקֵּטגֹור ְּבֵעינ ֶֽ

 ְמִליִצים ּוְפַרְקִליִטים ְּבַחְסְּדָך ִעָּמם ַהְסֵּכם,

ם.ּכִ   ְתבּו ַעל ַהְּיהּוִדים ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניכ 

ָעׂשֹור...... ה ל  ס   ֵּבין ּכ ֶֽ

 

ּוַח ְוֵלב ַעְּמָך ָׁשבּור ְוחֹול ה,  ֵהן רֶֽ

ר ַיְפל א, ר ֲאׁש  ד   ֵהן ַחָּטאת ְוָאָׁשם ְונ ֶֽ

 ֱאמּוִנים ּוֵבינּוִנים ֲחֹתם חֹוָתם ָמֵלא,

ּל ה. ּל ה ְלַחֵּיי עֹוָלם ְוֵאֶֽ  ֵאֶֽ



ָעׂשֹור...... ה ל  ס   ֵּבין ּכ ֶֽ

 

 אּוִיים ִּתְׁשֹּפט ֲהמֹוַני,ֹלא ְלִפי ְר 

ַחץ מֹוַני, יָך ַאף ְּבַלֶֽ  ְיֻׁשרּון ְמַיֲחד ֶֽ

 ְּגִליַפת ְּכָתב ַצֵּוה ִלְׁשַבח ְוֹלא ִלְגַנאי,

ׁש ַליָי. ד   ִמְפַּתח ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ֹקֶֽ

ָעׂשֹור...... ה ל  ס   ֵּבין ּכ ֶֽ

 

יָך ַמְסִּכיִמים, ַחן ֲעָבד ֶֽ  ְלַפּתֹוְתָך ְּבַתֶֽ

מֹו ּוְזֹכר ִנחּוִמים,  ִהָּפַתח ָלֶֽ

 ַהְפֵלא ְוַהֲעֵבר ְּכָתִמים, ַחְסְּדָך

ְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ל   ֵאל מ ֶֽ

ָעׂשֹור...... ה ל  ס   ֵּבין ּכ ֶֽ

 

ְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים, ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות, מֹוֵחל  ל  ֵאל מ ֶֽ
ה ְמִחיָלה  ֲעוֹנֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּב 

ה  ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְלַחָּטִאים, ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים, עֹוׂש 
נּו לֹוַמר ְׁשֹלׁש  יָת ָּלֶֽ ּוַח, ֹלא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול. ֵאל, הֹוֵרֶֽ ָורֶֽ
ְעָּת  הֹוַדֶֽ ְׂשֵרה, ְּכמֹו ׁש  נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשֹלׁש ע  ְׂשֵרה, ְזָכר ָלֶֽ ע 
ָעָנן, ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו  ד ְיָי ּב  ר  ָּכתּוב: ַוֵּיֶֽ ם, ְּכמֹו ׁש  ד  ָעָנו ִמּק ֶֽ ל 

 ָׁשם, ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיָי.

 

 ֲעֹבר ְיָי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:ַוּיַ 

 

ת,  ֱאמ  ד, ו  ס  ִים, ְוַרב ח ֶֽ ְך ַאַּפֶֽ ר  ְיָי, ְיָי, ֵאל, ַרחּום, ְוַחּנּון, א ֶֽ
ַׁשע, ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה.  ד ָלֲאָלִפים, ֹנֵׂשא ָעוֹן, ָופ ֶֽ ס  ֹנֵצר ח ֶֽ
ינּו ִּכי  נּו ָאִבֶֽ נּו. ְסַלח ָלֶֽ ָ נּו ּוְנַחְלּתֶֽ נּו ּוְלַחָּטאֵתֶֽ ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵֹנֶֽ

ְענּו. ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ָחָטֶֽ  נּו ִּכי ָפָׁשֶֽ נּו ַמְלֵּכֶֽ אנּו, ְמַחל ָלֶֽ
יָך. ד ְלָכל ֹקְרא ֶֽ ס   ְוַסָּלח, ְוַרב ח ֶֽ

 

יָך, ִּכי  ּונּו ַרֲחמ ֶֽ נּו ֲעוֹנֹות ִראׁשֹוִנים, ַמֵהר ְיַקְּדמֶֽ ַאל ִּתְזָּכר ָלֶֽ
ינּו ַאל ִּתְזּכֹור, ְּכַחְסְּדָך  ינּו ּוְפָׁשֵעֶֽ ֹונּו ְמֹאד. ַחֹּטאת ְנעּוֵרֶֽ ַדּלֶֽ

נ ַען טּוְבָך ְיָי.ְזָכר ָלֶֽ ָּתה, ְלַמֶֽ  ּו ַאֶֽ
 



נּו ְיָי ִּבְרצֹון זְ  ָּמה. ָזְכֵרֶֽ יָך, ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהֶֽ יָך ְיָי ַוֲחָסד ֶֽ ֹכר ַרֲחמ ֶֽ
ְלָּת  ם, ָּגַאֶֽ ד  יָת ּק ֶֽ ָך. ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִנֶֽ נּו ִּביׁשּוָעת ֶֽ ָך, ָּפְקֵדֶֽ ַעּמ ֶֽ
ְנָּת ּבֹו. ְזֹכר ְיָי ִחַּבת  ה ָׁשַכֶֽ ָך, ַהר ִצּיֹון ז  ט ַנֲחָלת ֶֽ ב  ֵׁשֶֽ

ַצח. ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ְירּוָׁש  ִים, ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלנ ֶֽ ָלֶֽ
רּו ַעד ַהְיסֹוד  רּו ָעֶֽ ִים, ָהאֹוְמִרים ָעֶֽ ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלֶֽ
ְנָנּה, ִּכי ָבא מֹוֵעד.  ָּבּה. ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון, ִּכי ֵעת ְלח 

ר ִנְׁשַּבֶֽ  יָך ֲאׁש  ְעָּת ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבד ֶֽ
ם ְּככֹוְכֵבי  ת ַזְרֲעכ  ה א  ם: ַאְרּב  ם ָּבְך, ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלה  ָלה 
ם,  ֵּתן ְלַזְרֲעכ  ְרִּתי א  ר ָאַמֶֽ ץ ַהֹּזאת ֲאׁש  ר  ִים, ְוָכל ָהָאֶֽ ַהָּׁשָמֶֽ
יָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב, ַאל  ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם. ְזֹכר ַלֲעָבד ֶֽ

ל ִרְׁשעֹו ה ְוא  ל ְקִׁשי ָהָעם ַהּז  ן א  פ  ל ַחָּטאתֹו. ֵּתֶֽ  ְוא 

 

אנּו. ר ָחָטֶֽ ְלנּו ַוֲאׁש  ר נֹוַאֶֽ ינּו ַחָּטאת, ֲאׁש   ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלֶֽ

נּו. נּו יֹוְצֵרֶֽ נּו, ְסַלח ָלֶֽ אנּו צּוֵרֶֽ  ָחָטֶֽ

 סליחה פה

ָאִריד ְּבִׂשיִחי, ְּבִׂשיִחי ְלגֹוִחי, ְלגֹוִחי ַּבֲהִׁשיִחי, ִּכי ִאם 
 ְּברּוִחי.

ְלּבֹוִני לְ  ְלּבֹוִני, ע   קֹוִני, ִנַחר ְּגרֹוִני.ְּברּוִחי ִּבְלׁשֹוִני, ִּבְלׁשֹוִני ע 

ִים,  ִים ְנִתיבֹוַתֶֽ ִים, ִּבְׁשַּתֶֽ ִים ִּבְׁשַּתֶֽ ִים, ּוְׂשָפַתֶֽ ְּגרֹוִני ּוְׂשָפַתֶֽ
ִים. ִים ְּדָלַתֶֽ  ְנִתיבֹוַתֶֽ

ִים ִלְתׁשּוָבה, ִלְתׁשּוָבה ְמׁשּוָבה, ְמׁשּוָבה ּוְמׁשּוָבָבה,  ְּדָלַתֶֽ
 ַהַּבת ַהּׁשֹוֵבָבה.

נּו. נּו יֹוְצֵרֶֽ נּו, ְסַלח ָלֶֽ אנּו צּוֵרֶֽ  ָחָטֶֽ

 

ת, ַנֲעֵוית ְוִנְדֵוית, ִנְדֵוית )ְוִנְכֵוית, ְוִנְכֵוית( ַהּׁשֹוֵבָבה ַנֲעֵוי
ו ת.  ְוִנְתֵוית, ַלֲאַבּדֹון ָוָמֶֽ

ְך  ל  יָקה, ַוֵּתֶֽ ֱחִזֶֽ ת ְוצּוָקה, ְוצּוָקה ְמִציָקה, ְמִציָקה ה  ו  ּוָמֶֽ
ָקה.  ָהלֹוְך ְוָזָעֶֽ

ָזֲעָקה ִמַּגֲעָרְתָך, ִמַּגֲעָרְתָך ְוִקְנָאְתָך, ְוִקְנָאְתָך ּוְגבּוָרְתָך, 
ָך.ָסְמכָ   ה ֲחָמת ֶֽ

ֲחָמְתָך ָמְלָאה, ָמְלָאה ְוִנְלָאה, ִנְלָאה ְנֵכָאה, ַאף ִהיא 
 ְטֵמָאה.

נּו. נּו יֹוְצֵרֶֽ נּו, ְסַלח ָלֶֽ אנּו צּוֵרֶֽ  ָחָטֶֽ

 



ְטֵמָאה ִּכְצרּוָעה, ִּכְצרּוָעה ְּפרּוָעה, ְּפרּוָעה ֵמֵרָעה, ְוִהיא ֹלא 
 ָיְדָעה.

ְעָלָמה חָ  ְעָלָמה, נ  ֱאָלָמה נ  ֱאָלָמה, נ  ְכָמה, ִּכְּסָתה ָיְדָעה ְונ 
 ְכִלָּמה.

ְרָּפה ְּפרּוָפה, ְּפרּוָפה ְצרּוָפה, ָהְיָתה  ְרָּפה, ְוח  ְּכִלָּמה ְוח 
 ִלְׂשֵרָפה.

ִלְׂשֵרָפה ֲחבּוָׁשה, ֲחבּוָׁשה ְרטּוָׁשה, ְרטּוָׁשה ְנטּוָׁשה, 
 ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה.

נּו. נּו יֹוְצֵרֶֽ נּו, ְסַלח ָלֶֽ אנּו צּוֵרֶֽ  ָחָטֶֽ

 

ָּליֹון ְּבָציֹון, ֹלא תּוַכל ֵמִאיָׁשּה ְלִבָּזיֹון, ְלִבָּזיֹון ְוִכָּליֹון, ְוכִ 
 ִנָּקיֹון.

ִנָּקיֹון ְוַכָּפָרה, ַּכָּפָרה ְמֻחָּסָרה, ְמֻחָּסָרה ֻמָּגָרה, ְּכָפָרה 
 סֹוֵרָרה.

סֹוֵרָרה ְּבַבְעָלּה, ְּבַבְעָלּה ָמֲעָלה, ָמֲעָלה ְמִעיָלה, ְוֵאין ֵּדי 
 עֹוָלה.

ֱאָנָחה, ְּבִמְכָוה  עֹוָלה ּוִמְנָחה, ִמְנָחה ְזנּוָחה, ְזנּוָחה נ 
ָחה.  ָּפָרֶֽ

נּו.חָ  נּו יֹוְצֵרֶֽ נּו, ְסַלח ָלֶֽ אנּו צּוֵרֶֽ  ָטֶֽ

 

ָּפְרָחה ֻטְמָאה, ֻטְמָאה ְוִקְנָאה, ְוִקְנָאה ַּתְקִניָאּה, ְלָך 
 ָצְמָאה.

ָצְמָאה ַנְפִׁשי, ַנְפִׁשי ְלַהְנִּפיִׁשי, ְלַהְנִּפיִׁשי ֵמִרְפִׁשי, ֱאֹלַהי 
 ְקדֹוִׁשי.

ְקדֹוִׁשי ּומֹוִׁשיִעי, מֹוִׁשיִעי ִמַּמְרִׁשיִעי, ִמַּמְרִׁשיִעי 
 ִעי, ְיָי רֹוִעי.ְּתַׁשְעְׁש 

ִּלי.  רֹוִעי ְוֵאִלי, ְוֵאִלי ּוַמִּציִלי, ּוַמִּציִלי ַתְנִחיִלי, ַּכְרִמי ׁש 

נּו. נּו יֹוְצֵרֶֽ נּו, ְסַלח ָלֶֽ אנּו צּוֵרֶֽ  ָחָטֶֽ

 

ָּלְך ְלמּוָלְך, ְלמּוָלְך ִנֲאצּו ָלְך, ּוְלׂשֹוָנם  ָּלְך, ְוׁש  ִלי ְוׁש  ׁש 
 ִּתֲהָלְך.

ֱעַבֶֽ  ְרָּת, ה  ֱעַבֶֽ ְרָּת ה  ְרָּת, ָּגַזֶֽ ְרָּת.ִּתֲהָלְך ָּגַזֶֽ ְרָּת, ַעם זּו ָיַצֶֽ  ְרָּת ְוִיַּתֶֽ

ר ִמּלּוִלי, ִמּלּוִלי ְלֵאִלי, ֱאֹלִהים ֲאֹדָני  ׁש  ְרָּת ֹחק ִלי, ָּבֵרר ֹיֶֽ ָיַצֶֽ
 ֵחיִלי.



נּו. נּו, ְיָי ְמחֹוְקֵקֶֽ נּו ַמְלֵּכֶֽ נּו, ְוַאְּמֵצֶֽ נּו ְוַאְּמֵצֶֽ נּו, ַחְּזֵקֶֽ  ֵחיִלי ַחְּזֵקֶֽ

נּו. נּו יֹוְצֵרֶֽ נּו, ְסַלח ָלֶֽ אנּו צּוֵרֶֽ  ָחָטֶֽ

 

נּו ּבְ  ת ְּבִריִתי ְזכֹור ָלֶֽ ְרָּת: ְוָזַכְרִּתי א  ר ָאַמֶֽ ִרית ָאבֹות ַּכֲאׁש 
ת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם  ת ְּבִריִתי ִיְצָחק, ְוַאף א  ַיֲעקֹוב, ְוַאף א 
ר  נּו ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ַּכֲאׁש  ְזֹּכר. ְזכֹור ָלֶֽ ץ א  ר  ְזֹּכר, ְוָהָאֶֽ א 
אִתי  ר הֹוֵצֶֽ ם ְּבִרית ִראׁשֹוִנים, ֲאׁש  ְרָּת: ְוָזַכְרִּתי ָלה  ָאַמֶֽ

ם ֵלאֹלִהים,  ֹאָתם ִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלה  ץ ִמְצַרֶֽ ר  ֵמא ֶֽ
נּו: ְוַאף ַּגם ֹזאת,  ִהְבַטְחָּתֶֽ נּו ְּכָמה ׁש  ֲאִני ְיָי. ֲעֵׂשה ִעָּמֶֽ
ם, ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים  ץ ֹאְיֵביה  ר  ִּבְהיֹוָתם ְּבא ֶֽ

ם. ִהּמָ  ֵצא ְלַכּלָֹתם, ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם, ִּכי ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיה 
ת ְיָי  ם ִמָּׁשם א  ָּכתּוב: ּוִבַּקְׁשּת  נּו, ְּכָמה ׁש  נּו ְּבַבָּקָׁשֵתֶֽ ָלֶֽ
ָך. מֹול  ּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁש ֶֽ אָת, ִּכי ִתְדְרׁש ֶֽ יָך ּוָמָצֶֽ ֱאֹלה ֶֽ
ָּכתּוב: ּוָמל  ָך, ְּכָמה ׁש  ת ְׁשמ ֶֽ נּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה א  ת ְלָבֵבֶֽ א 

ת ְלַבב ַזְר  ת ְלָבְבָך, ְוא  יָך א  ת ְיָי ְיָי ֱאֹלה ֶֽ ָך, ְלַאֲהָבה א  ע ֶֽ
ינּו  יָך. ְזרֹוק ָעֵלֶֽ ַען ַחּי ֶֽ יָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמֶֽ ֱאֹלה ֶֽ
ם  ָּכתּוב: ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליכ  נּו, ְּכָמה ׁש  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֶֽ ַמֶֽ
ם  ם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליכ  ם; ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיכ  ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּת  ַמֶֽ

ם. ְמֵחה פְ  ְתכ  ָּכתּוב: ֲאַטֵהר א  ָעָנן, ְּכָמה ׁש  ינּו ָּכָעב ְוכ  ָׁשֵעֶֽ
יָך, ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  ָעָנן ַחֹּטאת ֶֽ יָך, ְוכ  יִתי ָכָעב ְּפָׁשע ֶֽ ָמִחֶֽ
ְרָּת: ָאֹנִכי ָאֹנִכי  ר ָאַמֶֽ ינּו ְלַמַעְנָך, ַּכֲאׁש  יָך. ְמֵחה ְפָׁשֵעֶֽ ְגַאְלִּתֶֽ
ְזֹּכר. ַהְלֵּבן  יָך ֹלא א  יָך ְלַמֲעִני, ְוַחֹּטאת ֶֽ ה ְפָׁשע ֶֽ הּוא ֹמח 

ָּכתּוב: ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה, חֲ  ר, ְּכָמה ׁש  מ  ג ְוַכּצ ֶֽ ל  ינּו ַּכּׁש ֶֽ ָטֵאֶֽ
ינּו; ִאם  ג ַיְלִּבֶֽ ל  ם ַּכָּׁשִנים, ַּכּׁש ֶֽ ֹיאַמר ְיָי; ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיכ 
ינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתנּו,  ר ִיְהיּו. ַרֵחם ָעֵלֶֽ מ  ימּו ַכּתֹוָלע, ַּכּצ ֶֽ ַיְאִּדֶֽ

יָך, ֹל ָּכתּוב: ִּכי ֵאל ַרחּום ְיָי ֱאֹלה ֶֽ א ַיְרְּפָך ְוֹלא ְּכָמה ׁש 
ם.  ר ִנְׁשַּבע ָלה  יָך ֲאׁש  ת ְּבִרית ֲאבֹות ֶֽ ָך, ְוֹלא ִיְׁשַּכח א  ַיְׁשִחית ֶֽ
ה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה  ָּכתּוב: ִאם ִיְהי  ינּו, ְּכָמה ׁש  ַקֵּבץ ִנָּדֵחֶֽ
ָך. ָהֵׁשב  יָך, ּוִמָּׁשם ִיָּקח ֶֽ ְצָך ְיָי ֱאֹלה ֶֽ ִים, ִמָּׁשם ְיַקּב  ַהָּׁשָמֶֽ

ָּכתּוב: נּו ְּכָמה ׁש  נּו ְוַרֲחֵמֶֽ ת ְׁשבּוְתָך  ְׁשבּוֵתֶֽ יָך א  ְוָׁשב ְיָי ֱאֹלה ֶֽ
יָך  ר ֱהִפיְצָך ְיָי ֱאֹלה ֶֽ ְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאׁש  ָך, ְוָׁשב ְוִקּב  ְוִרֲחמ ֶֽ
ָך,  נּו ְּבֵבית ְּתִפָּלת ֶֽ ָך, ְוַׂשְּמֵחֶֽ ל ַהר ָקְדׁש ֶֽ נּו א  ָּמה. ְּתִביֵאֶֽ ָׁשֶֽ
ל ַהר ָקְדִׁשי, ְוִׂשַּמְחִּתים  ָּכתּוב: ַוֲהִביאֹוִתים א  ְּכָמה ׁש 



ם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי, ִּכי ְּבֵבית ְּתִפָּלִת  ם ְוִזְבֵחיה  י, עֹולֹוֵתיה 
 ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים.

 
ינּו, ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים  ינּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֶֽ נּו, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ְׁשַמע קֹוֵלֶֽ

נּו. ת ְּתִפָּלֵתֶֽ  ּוְבָרצֹון א 

ּוָבה, ַחֵּדׁש יָ  יָך ְוָנׁשֶֽ נּו ְיָי ֵאל ֶֽ ם.ֲהִׁשיֵבֶֽ ד  ינּו ְּכק ֶֽ  ֵמֶֽ

נּו. ּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמּמ ֶֽ יָך, ְורֶֽ נּו ִמְּלָפנ ֶֽ  ַאל ַּתְׁשִליֵכֶֽ

נּו. נּו ַאל ַּתַעְזֵבֶֽ נּו ְלֵעת ִזְקָנה, ִּכְכלֹות ֹּכֵחֶֽ  ַאל ַּתְׁשִליֵכֶֽ

נּו אֹות  ּנּו. ֲעֵׂשה ִעָּמֶֽ ינּו ַאל ִּתְרַחק ִמּמ ֶֽ נּו ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ַאל ַּתַעְזֵבֶֽ
ינּו ְוֵיֹבֶֽ  נּו ְלטֹוָבה, ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאֶֽ ׁשּו, ִּכי ַאָּתה ְיָי ֲעַזְרָּתֶֽ

נּו. ִיְהיּו ְלָרצֹון  יָנה ֲהִגיֵגֶֽ יָנה ְיָי, ִּבֶֽ ינּו ַהֲאִזֶֽ נּו. ֲאָמֵרֶֽ ְוִנַחְמָּתֶֽ
נּו. ִּכי ְלָך ְיָי  נּו ְוגֹוֲאֵלֶֽ יָך, ְיָי צּוֵרֶֽ נּו ְלָפנ ֶֽ ְגיֹון ִלֵּבֶֽ ינּו ְוה  ִאְמֵרי ִפֶֽ

ינּו. ְלנּו, ַאָּתה ַתֲענ ה, ֲאֹדָני ֱאֹלֵהֶֽ  הֹוָחֶֽ

 
נּו, ְוַאל אֱ  יָך ְּתִפָּלֵתֶֽ ינּו, ָּתֹבא ְלָפנ ֶֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ֹלֵהֶֽ

ף, לֹוַמר  ר  נּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֹעֶֽ ֵאין ָאֶֽ נּו, ׁש  ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֶֽ
ְחנּו ְוֹלא  ינּו, ַצִּדיִקים ֲאַנֶֽ ֵ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹותֶֽ יָך ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ְלָפנ ֶֽ

ינּו ָחָטֶֽ  ְחנּו ַוֲאבֹוֵתֶֽ אנּו, ֲאָבל ֲאַנֶֽ  אנּו.ָחָטֶֽ

 

ְענּו,  ינּו, ְוִהְרַׁשֶֽ ֱעִוֶֽ ִפי. ה  ְרנּו ֹדֶֽ ְלנּו, ִּדַּבֶֽ ְדנּו, ָּגַזֶֽ ְמנּו, ָּבַגֶֽ ָאַׁשֶֽ
ְצנּו,  ְבנּו, ַלֶֽ ְצנּו ָרע, ִּכַּזֶֽ ר. ָיַעֶֽ ק  ְלנּו ׁש ֶֽ ְסנּו, ָטַפֶֽ ְדנּו, ָחַמֶֽ ַזֶֽ
ף.  ר  ינּו ֹעֶֽ ְרנּו, ִקִּׁשֶֽ ְענּו, ָצַרֶֽ ינּו, ָּפַׁשֶֽ ְרנּו, ָעִוֶֽ ְצנּו, ָסַרֶֽ ְדנּו, ִנַאֶֽ ָמַרֶֽ

ְענּו, ִׁשַחֶֽ  ְענּו.ָרַׁשֶֽ ינּו, ִּתְעָּתֶֽ ְבנּו, ָּתִעֶֽ  ְתנּו, ִּתַעֶֽ

 

נּו.  ָוה ָלֶֽ יָך ַהּטֹוִבים, ְוֹלא ָׁשֶֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפט ֶֽ ְרנּו ִמִּמְצוֹת ֶֽ ַסֶֽ
ְחנּו  יָת ַוֲאַנֶֽ ת ָעִׂשֶֽ ינּו, ִּכי ֱאמ  ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלֶֽ

ְענּו.  ִהְרָׁשֶֽ

 

נּו ָמׂשֹוׂש, ּדָ  ְׁשנּו ִמָּכל ּדֹור, ָּגָלה ִמּמ ֶֽ ְמנּו ִמָּכל ָעם, ֹּבֶֽ ָוה ָאַׁשֶֽ
נּו, ְזבּול ֵּבית  נּו, ְוִנְפַרע ְּפֵאֵרֶֽ ינּו, ֻהְחַּבל ִאּוּוֵיֶֽ נּו ַּבֲחָטֵאֶֽ ִלֵּבֶֽ
ִפי  נּו ָהְיָתה ְלַׁשָּמה, ֹיֶֽ ינּו, ִטיָרֵתֶֽ נּו ָחַרב ַּבֲעוֵֹנֶֽ ִמְקָּדֵׁשֶֽ

נּו ְלָנְכִרים. נּו ְלָזִרים, ֹּכֵחֶֽ  ַאְדָמֵתֶֽ

 



ינּו ְוַנְקׁש   נּו, ְוֵהיְך ָנִעיז ָּפֵנֶֽ ְבנּו ִמָּטעּוֵתֶֽ ִין ֹלא ַׁשֶֽ נּו, ַוֲעַדֶֽ ה ָעְרֵּפֶֽ
ְחנּו  ינּו, ַצִּדיִקים ֲאַנֶֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ יָך ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ לֹוַמר ְלָפנ ֶֽ

אנּו. ינּו ָחָטֶֽ ְחנּו ַוֲאבֹוֵתֶֽ אנּו, ֲאָבל ֲאַנֶֽ ָ  ְוֹלא ָחטֶֽ

 

ְענּו,  ינּו, ְוִהְרַׁשֶֽ ֱעִוֶֽ ִפי. ה  ְרנּו ֹדֶֽ ְלנּו, ִּדַּבֶֽ ְדנּו, ָּגַזֶֽ ְמנּו, ָּבַגֶֽ ָאַׁשֶֽ
ק   ְלנּו ׁש ֶֽ ְסנּו, ָטַפֶֽ ְדנּו, ָחַמֶֽ ְצנּו, ַזֶֽ ְבנּו, ַלֶֽ ְצנּו ָרע, ִּכַּזֶֽ ר. ָיַעֶֽ

ף.  ר  ינּו ֹעֶֽ ְרנּו, ִקִּׁשֶֽ ְענּו, ָצַרֶֽ ינּו, ָּפַׁשֶֽ ְרנּו, ָעִוֶֽ ְצנּו, ָסַרֶֽ ְדנּו, ִנַאֶֽ ָמַרֶֽ
ְענּו. ינּו, ִּתְעָּתֶֽ ְבנּו, ָּתִעֶֽ ְתנּו, ִּתַעֶֽ ְענּו, ִׁשַחֶֽ  ָרַׁשֶֽ

 

נּו.  ָוה ָלֶֽ יָך ַהּטֹוִבים, ְוֹלא ָׁשֶֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפט ֶֽ ְרנּו ִמִּמְצוֹת ֶֽ ַסֶֽ
ְחנּו ְוַאָּתה ַצִּד  יָת ַוֲאַנֶֽ ת ָעִׂשֶֽ ינּו, ִּכי ֱאמ  יק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלֶֽ
ְענּו.  ִהְרָׁשֶֽ

 

ּנּו, ָנְתנּו ֻעָּלם  נּו, ְמֻמָּׁשְך ּוְמֹמָרט ִמּמ ֶֽ ינּו ָעְׁשקּו ֲעָמֵלֶֽ ְלֵעיֵנֶֽ
נּו, ֹּפֵרק ֵאין  ְׁשלּו ָבֶֽ נּו, ֲעָבִדים ָמֶֽ ְלנּו ַעל ִׁשְכֵמֶֽ ינּו, ָסַבֶֽ ָעֵלֶֽ

ּוָך  ּונּו, ְקָראנֶֽ ְקָּת ִמָּיָדם, ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבֶֽ ינּו, ָרַחֶֽ ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ
ְדנּו. ינּו ְוָאָבֶֽ יָך, ָּתִעֶֽ ְבנּו ֵמַאֲחר ֶֽ ינּו, ַׁשֶֽ ּנּו ַּבֲעוֵֹנֶֽ  ִמּמ ֶֽ

 

נּו,  ה ָעְרֵּפֶֽ ינּו ְוַנְקׁש  נּו, ְוֵהיְך ָנִעיז ָּפֵנֶֽ ְבנּו ִמָּטעּוֵתֶֽ ִין ֹלא ַׁשֶֽ ַוֲעַדֶֽ
ְחנּו  ינּו, ַצִּדיִקים ֲאַנֶֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ יָך ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ לֹוַמר ְלָפנ ֶֽ

אנּו.ְוֹלא חָ  ינּו ָחָטֶֽ ְחנּו ַוֲאבֹוֵתֶֽ אנּו, ֲאָבל ֲאַנֶֽ ָ  טֶֽ

 

ְענּו,  ינּו, ְוִהְרַׁשֶֽ ֱעִוֶֽ ִפי. ה  ְרנּו ֹדֶֽ ְלנּו, ִּדַּבֶֽ ְדנּו, ָּגַזֶֽ ְמנּו, ָּבַגֶֽ ָאַׁשֶֽ
ְצנּו,  ְבנּו, ַלֶֽ ְצנּו ָרע, ִּכַּזֶֽ ר. ָיַעֶֽ ק  ְלנּו ׁש ֶֽ ְסנּו, ָטַפֶֽ ְדנּו, ָחַמֶֽ ַזֶֽ

ְענּו, צָ  ינּו, ָּפַׁשֶֽ ְרנּו, ָעִוֶֽ ְצנּו, ָסַרֶֽ ְדנּו, ִנַאֶֽ ף. ָמַרֶֽ ר  ינּו ֹעֶֽ ְרנּו, ִקִּׁשֶֽ ַרֶֽ
ְענּו. ינּו, ִּתְעָּתֶֽ ְבנּו, ָּתִעֶֽ ְתנּו, ִּתַעֶֽ ְענּו, ִׁשַחֶֽ  ָרַׁשֶֽ

 

נּו.  ָוה ָלֶֽ יָך ַהּטֹוִבים, ְוֹלא ָׁשֶֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפט ֶֽ ְרנּו ִמִּמְצוֹת ֶֽ ַסֶֽ
ְחנּו  יָת ַוֲאַנֶֽ ת ָעִׂשֶֽ ינּו, ִּכי ֱאמ  ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלֶֽ

ְענּו.  ִהְרָׁשֶֽ

 

עְ  ְענּו ּוָפַׁשֶֽ ְך ִהְרַׁשֶֽ ר  נּו ַלֲעזֹוב ּד ֶֽ ְענּו. ְוֵתן ְּבִלֵּבֶֽ נּו, ָלֵכן ֹלא נֹוָׁשֶֽ
ָך: ַיֲעֹזב ָרָׁשע  ַׁשע, ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביא ֶֽ נּו י ֶֽ ַׁשע ְוִחיׁש ָלֶֽ ר ֶֽ
ל  הּו, ְוא  ל ְיָי ִויַרֲחֵמֶֽ ן ַמְחְׁשֹבָתיו, ְוָיֹׁשב א  ו  ַּדְרּכֹו, ְוִאיׁש ָאֶֽ

ֹוַח. ה ִלְסלֶֽ ינּו ִּכי ַיְרּב   ֱאֹלֵהֶֽ

 



ָך ָא יַח ִצְדק ֶֽ יָך; ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין, ִמִּנְסָּתרֹות ְמִׁשֶֽ ַמר ְלָפנ ֶֽ
נּו ִמָּכל  ינּו, ְוַטֲהֵרֶֽ ינּו ִמָּכל ְּפָׁשֵעֶֽ נּו ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ִני. ַנֵּקֶֽ ַנֵּקֶֽ
נּו, ַּכָּכתּוב ַעל  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֶֽ ינּו ַמֶֽ ינּו, ּוְזרֹוק ָעֵלֶֽ ֻטְמאֹוֵתֶֽ

ם; ִמ  ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּת  ם ַמֶֽ ָך: ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליכ  ֹּכל ַיד ְנִביא ֶֽ
ם. ְתכ  ם ֲאַטֵהר א  ם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליכ   ֻטְמאֹוֵתיכ 

 

ֹוָך ֹנֵׂשא ָעוֹן ְוֹעֵבר ַעל  יָך: ִמי ֵאל ָּכמֶֽ ִמיָכה ַעְבְּדָך ָאַמר ְלָפנ ֶֽ
ד  ס  ֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו, ִּכי ָחֵפץ ח ֶֽ ַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו; ֹלא ה  ּפ ֶֽ

ינּו; ְוַתְׁשִליְך  נּו, ִיְכּבֹוׁש ֲעוֹֹנֵתֶֽ ִּבְמצּולֹות הּוא. ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמֶֽ
ָים ָּכל ַחֹּטאָתם. )ְוָכל ַחֹּטאת ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּתְׁשִליְך 
ר ֹלא ִיָּזְכרּו ְוֹלא ִיָּפְקדּו, ְוֹלא ַיֲעלּו ַעל ֵלב  ִּבְמקֹום ֲאׁש 
ְעָּת  ר ִנְׁשַּבֶֽ ד ְלַאְבָרָהם, ֲאׁש  ס  ת ְלַיֲעֹקב, ח ֶֽ ְלעֹוָלם.( ִּתֵּתן ֱאמ 

ם. ד  יֵמי ק ֶֽ ינּו ִמֶֽ  ַלֲאבֹוֵתֶֽ

 

יָך: ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ָּדִנֵּיאל ִאיׁש ֲחמ ּודֹות ִׁשַּוע ְלָפנ ֶֽ
ר ִנְקָרא  ינּו, ְוָהִעיר ֲאׁש  יָך ּוְרֵאה ֹׁשְמֹמֵתֶֽ ּוְׁשָמע, ְּפַקח ֵעינ ֶֽ
ינּו  ְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֶֽ ינּו ֲאַנֶֽ יָה; ִּכי ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתֶֽ ִׁשְמָך ָעל ֶֽ

ָעה, ֲאֹדָני  יָך ָהַרִּבים. ֲאֹדָני ְׁשָמֶֽ יָך, ִּכי ַעל ַרֲחמ ֶֽ ָחה, ְלָפנ ֶֽ ְסָלֶֽ
יָבה, ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר, ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי, ִּכי ִׁשְמָך  ֲאֹדָני ַהְקִׁשֶֽ

ָך.  ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמ ֶֽ

 

ְמִּתי  ְׁשִּתי ְוִנְכַלֶֽ יָך: ֱאֹלַהי, ֹּבֶֽ ְזָרא ַהּסֹוֵפר ָאַמר ְלָפנ ֶֽ ע 
ְעָלה ּרֹ  ינּו ָרבּו ְלַמֶֽ יָך; ִּכי ֲעוֹֹנֵתֶֽ אׁש, ְלָהִרים, ֱאֹלַהי, ָּפַני ֵאל ֶֽ

ֹוַּה ְסִליחֹות, ַחּנּון  ִים. ְוַאָּתה ֱאלֶֽ נּו ָגְדָלה ַעד ַלָּׁשָמֶֽ ְוַאְׁשָמֵתֶֽ
ד, ְוֹלא ֲעַזְבָּתם. ס  ִים ְוַרב ח ֶֽ ְך ַאַּפֶֽ ר   ְוַרחּום, א ֶֽ

 

נּו  נּו, ְוַאל ַּתְזִניֵחֶֽ נּו ּבֹוְרֵאֶֽ ינּו, ְוַאל ִּתְּטֵׁשֶֽ נּו ָאִבֶֽ ַאל ַּתַעְזֵבֶֽ
ינּו.  נּו ָּכָלה ְּכַחֹּטאֵתֶֽ ַעׂש ִעָּמֶֽ נּו, ְוַאל ַּתֶֽ נּו, ְיָי יֹוְצֵרֶֽ ם ָלֶֽ ְוַקּי 

הּו  נּו ְּבַקָּבָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיֶֽ ִהְבַטְחָּתֶֽ ת ַהָּדָבר ׁש  ינּו, א  ֱאֹלֵהֶֽ
חֹוָזְך, ָּכָאמּור: ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא, ְנֻאם ְיָי, ְיֻבַּקׁש 
אָנה,  ת ַחֹּטאת ְיהּוָדה ְוֹלא ִתָּמצ ֶֽ ּנּו, ְוא  ת ֲעוֹן ִיְׂשָרֵאל ְוֵאינ ֶֽ א 

ר ַאְׁשִא  ְסַלח ַלֲאׁש   יר.ִּכי א 
 

ָך,  ָך, ְּתֵאֵבי ִיְׁשע ֶֽ ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך, ְרֵעֵבי טּוְבָך, ְצֵמֵאי ַחְסּד ֶֽ
ינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. ירּו ְוֵיְדעּו ִּכי ַליָי ֱאֹלֵהֶֽ  ַיִּכֶֽ



 

ָך, ְיָי ֲעֵׂשה  נּו ִנְקָרא ְׁשמ ֶֽ ָך, ָּבֶֽ ָך, ֵאל ַחנּון ְׁשמ ֶֽ ֵאל ַרחּום ְׁשמ ֶֽ
ַען ֲאִמּת ֶֽ  ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ְׁשמ ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ְּבִרית ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ

ַען  ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ָּדת  ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ָּגְדְלָך ְוִתְפַאְרּת ֶֽ ְלַמֶֽ
ַען  ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ִזְכר ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ִועּודֶֽ  ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ הֹוד ֶֽ

ָך. ֲעֵׂשה לְ  ַען ִיחּוד ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען טּוב ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ַחְסּד ֶֽ ַמֶֽ
ָך. ֲעֵׂשה  ַען ַמְלכּות ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ִלּמּוד ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ְּכבֹוד ֶֽ
ָך. ֲעֵׂשה  ַען ֻעּז ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען סֹוד ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ִנְצח ֶֽ ְלַמֶֽ
ָך.  ַען ְקֻדָּׁשת ֶֽ ָך. ֲעֵשה ְלַמֶֽ ַען ִצְדָקת ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ְּפֵאר ֶֽ ְלַמֶֽ

יָך הָ  ַען ַרֲחמ ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ְׁשִכיָנת ֶֽ ַרִּבים. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ
יָך ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ֲעֵׂשה  ַען אֹוֲהב ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ְּתִהָּלת ֶֽ ְלַמֶֽ
ה ְוַאֲהֹרן.  ַען ֹמׁש  ַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ְלַמֶֽ
ִים ִעיר  ַען ְירּוָׁשַלֶֽ ַען ָּדִוד ּוְׁשֹלֹמה. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ

ָך. ַען  ָקְדׁש ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוד ֶֽ ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ
ַען  ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ַען ֲהִריסּות ִמְזְּבח ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ִׁשְממֹות ֵהיָכל ֶֽ
ָך.  ַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוד ֶֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדׁש ֶֽ

ָך. ֲעֵׂשה ִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשמ ֶֽ ַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמֶֽ ַען  ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ְלַמֶֽ
ּלֹא  ַען ְּגמּוֵלי ָחָלב ׁש  ּלֹא ָחְטאּו. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ ִים ׁש  יֹוְנֵקי ָׁשַדֶֽ
ל ֵּבית ַרָּבן. ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך  ַען ִּתינֹוקֹות ׁש  ָפְׁשעּו. ֲעֵׂשה ְלַמֶֽ

נּו. נּו. ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵעֶֽ  ִאם ֹלא ְלַמֲעֵנֶֽ

 

נּו ָאִבֶֽ  נּו. ֲעֵנֶֽ ינּו ֲעֵנֶֽ נּו ֱאֹלֵהֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ְיָי ֲעֵנֶֽ נּו ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ינּו ֲעֵנֶֽ
נּו  נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ֲעֵנֶֽ נּו ּדֹוְרֵׁשֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ֲעֵנֶֽ נּו ּגֹוֲאֵלֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ֲעֵנֶֽ ּבֹוְרֵאֶֽ
נּו ַזְך ְוָיָׁשר  נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ָוִתיק ְוָחִסיד ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ֱאָמן ֲעֵנֶֽ ָהֵאל ַהּנ 

נּו נּו. ֲעֵנֶֽ נּו טֹוב ּוֵמִטיב ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ַע  ֲעֵנֶֽ יֹוֵדֶֽ
נּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות  נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ּכֹוֵבׁש ְּכָעִסים ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ר ֲעֵנֶֽ צ  י ֶֽ
נּו נֹוָרא ְוִנְׂשָּגב  נּו. ֲעֵנֶֽ ְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵנֶֽ ל  נּו מ ֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ֲעֵנֶֽ
נּו.  נּו עֹונ ה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ַח ּומֹוֵחל ֲעֵנֶֽ נּו סֹוֵלֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ֲעֵנֶֽ

ה ּוַמִּציל עֲ  נּו ּפֹוד  נּו ָקרֹוב ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ַצִּדיק ְוָיָׁשר ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ֵנֶֽ
ל  ַע א  נּו ׁשֹוֵמֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ְלקֹוְרָאיו ֲעֵנֶֽ
נּו ֱאֹלֵהי  נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ּתֹוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ְביֹוִנים ֲעֵנֶֽ א 

נּו נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ינּו ֲעֵנֶֽ ַחד ִיְצָחק  ֲאבֹוֵתֶֽ ַּפֶֽ
נּו.  ְזַרת ַהְּׁשָבִטים ֲעֵנֶֽ נּו ע  נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ֲעֵנֶֽ
נּו ַרְך  נּו. ֲעֵנֶֽ ה ִלְכעֹוס ֲעֵנֶֽ נּו ָקׁש  נּו. ֲעֵנֶֽ נּו ִמְׂשַּגב ִאָּמהֹות ֲעֵנֶֽ ֲעֵנֶֽ



נּו ֲאִבי ְיתֹוִמים  נּו. ֲעֵנֶֽ נּו עֹונ ה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵנֶֽ נּו. ֲעֵנֶֽ ִלְרצֹות ֲעֵנֶֽ
נּו. עֲ  נּו.ֲעֵנֶֽ נּו ַּדַּין ַאְלָמנֹות ֲעֵנֶֽ  ֵנֶֽ

 

נּו. ינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה הּוא ַיֲעֵנֶֽ ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבֶֽ  ִמי ׁש 

נּו. ַח הּוא ַיֲעֵנֶֽ ֱעַקד ַעל ַגֵּבי ַהִּמְזֵּבֶֽ נ  ָעָנה ְלִיְצָחק ְּבנֹו ְּכׁש   ִמי ׁש 

נּו. ָעָנה ְלַיֲעֹקב ְּבֵבית ֵאל הּוא ַיֲעֵנֶֽ  ִמי ׁש 

ָעָנה ְליֹוֵסף ְּבֵבית ָהֲאסּוִרי נּו.ִמי ׁש   ם הּוא ַיֲעֵנֶֽ

נּו. ינּו ַעל ַים סּוף הּוא ַיֲעֵנֶֽ ָעָנה ַלֲאבֹוֵתֶֽ  ִמי ׁש 

נּו. ה ְּבחֹוֵרב הּוא ַיֲעֵנֶֽ ָעָנה ְלֹמׁש   ִמי ׁש 

נּו. ָעָנה ְלַאֲהֹרן ַּבַּמְחָּתה הּוא ַיֲעֵנֶֽ  ִמי ׁש 

נּו. ָעָנה ְלִפיְנָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵנֶֽ  ִמי ׁש 

ַע ַּבִּגְלָּגל הּוא  ָעָנה ִליהֹוֻׁשֶֽ נּו.ִמי ׁש   ַיֲעֵנֶֽ

נּו. ָעָנה ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה הּוא ַיֲעֵנֶֽ  ִמי ׁש 

נּו. ִים הּוא ַיֲעֵנֶֽ ָעָנה ְלָדִוד ּוְׁשֹלֹמה ְבנֹו ִּבירּוָׁשָלֶֽ  ִמי ׁש 

נּו. ל הּוא ַיֲעֵנֶֽ הּו ְּבַהר ַהַּכְרמ  ָעָנה ְלֵאִלָּיֶֽ  ִמי ׁש 

נּו. ֱאִליָׁשע ִּביִריחֹו הּוא ַיֲעֵנֶֽ ָעָנה ל   ִמי ׁש 

ָעָנה ְליֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדגָ  נּו.ִמי ׁש   ה הּוא ַיֲעֵנֶֽ

נּו. ְך ְיהּוָדה ְּבָחְליֹו הּוא ַיֲעֵנֶֽ ל  הּו מ ֶֽ ָעָנה ְלִחְזִקָּיֶֽ  ִמי ׁש 

ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְּבתֹוך ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש הּוא  ִמי ׁש 
נּו.  ַיֲעֵנֶֽ

נּו. ָעָנה ְלָדִנֵּיאל ְּבגֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵנֶֽ  ִמי ׁש 

ְסֵּתר ְּבׁשּו ָעָנה ְלָמְרְּדַכי ְוא  נּו.ִמי ׁש   ַׁשן ַהִּביָרה הּוא ַיֲעֵנֶֽ

נּו. ְזָרא ַּבּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵנֶֽ ָעָנה ְלע   ִמי ׁש 

ָעָנה ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים  ִמי ׁש 
נּו.  ְוַהְיָׁשִרים הּוא ַיֲעֵנֶֽ

 

יָנא. ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלָּבא  ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ַלֲעִנֵּיי ֲעֵנֶֽ
יָנא. ַרֲחָמָנא ְד  יָנא, ֲעֵנֶֽ יָנא. ַרֲחָמָנא ֲעֵנֶֽ ָעֵני ְלַמִּכיֵכי רּוָחא ֲעֵנֶֽ

ַרֲחָמָנא חּוס, ַרֲחָמָנא ְּפרֹוק, ַרֲחָמָנא ְׁשִזיב, ַרֲחָמָנא ְרַחם 
 ֲעָלן, ַהְׁשָּתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.

 
 
 



ל ָּגד, ַצר ִלי ְמֹאד, ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ְיָי, ִּכי  ר ָּדִוד א  אמ  )ַוֹּיֶֽ
ָלה.(ַרִּבים ַרֲחָמיו, ּוְביַ  ֹּפֶֽ  ד ָאָדם ַאל א 

 

יָך, ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ָעַלי  אִתי ְלָפנ ֶֽ ַרחּום ְוַחּנּון, ָחָטֶֽ
ִני, ְוַאל ַּבֲחָמְתָך  ְוַקֵּבל ַּתֲחנּוָני. ְיָי ַאל ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחֶֽ
ִני ְיָי, ִּכי ִנְבֲהלּו  ִני, ְרָפֵאֶֽ ִני ְיָי ִּכי ֻאְמַלל ָאֶֽ ִני. ָחֵּנֶֽ ְתַיְּסֵרֶֽ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד, ְוַאָּתה ְיָי ַעד ָמָתי. ׁשּוָבה ְיָי ֲעָצָמי. ְוַנְפִׁש 
ָך,  ת ִזְכר ֶֽ ו  ָך. ִּכי ֵאין ַּבָּמֶֽ ַען ַחְסּד ֶֽ ִני ְלַמֶֽ ַחְּלָצה ַנְפִׁשי, הֹוִׁשיֵעֶֽ
ְיָלה  ה ְבָכל ַלֶֽ ְעִּתי ְבַאְנָחִתי, ַאְׂשח  ה ָּלְך. ָיַגֶֽ ֹוד  ִּבְׁשאֹול ִמי יֶֽ

עַ  ה. ָעְׁשָׁשה ִמַּכֶֽ ס ֵעיִני, ִמָּטִתי, ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמס 
ן, ִּכי ָׁשַמע ְיָי  ו  ֲעֵלי ָאֶֽ ִּני ָּכל ֹּפֶֽ ּורּו ִמּמ ֶֽ ָעְתָקה ְּבָכל צֹוְרָרי. סֶֽ
ׁשּו ְוִיָּבֲהלּו  קֹול ִּבְכִיי. ָׁשַמע ְיָי ְּתִחָּנִתי, ְיָי ְּתִפָּלִתי ִיָּקח. ֵיֹבֶֽ

ַגע. ׁשּו ָרֶֽ בּו ֵיֹבֶֽ  ְמֹאד ָּכל ֹאְיָבי, ָיֻׁשֶֽ

 

ה, ַמִּסיק ִמן ְׁשאֹול ְלחַ  ֵּיי ָעְלָמא, ַמֵחי ּוַמֵּסי ֵמִמית ּוְמַחּי 
ְּבָרא ַּכד ָחֵטי ֲאבּוִהי ַלְקֵיּה, ֲאבּוִהי ְדָחֵיס ַאֵּסי ִלְכֵאֵבּה. 
ַעְבָּדא ְדָמִריד ָנִפיק ְּבקֹוָלר, ָמֵרּה ָּתִאיב ְוַתִּביר קֹוָלֵרּה. 
ְּבָרְך ֻּבְכָרְך ֲאָנן ְוָחִטיָנן ַקָּמְך, ָהא ָרֵוי ַנְפִׁשין ְּבִגיִדין 

, ָהא ְּבִבְּזָתא, ָהא ְמָרִרין, ַעְבָּדְך ֲאָנן ּוְמרֹוִדיָנן ַקָּמְך
ְּבִׁשְבָיא, ָהא ְּבַמְלְקיּוָתא. ְּבָמטּו ִמָּנְך ְּבַרֲחָמְך ִּדְנִפיִׁשין, 

ֱהֵוי ְגִמיָרא ְּבִׁשְבָיא.  ַאֵּסי ִלְכֵאִבין ִּדְתקֹוף ֲעָלן, ַעד ְּדָלא נ 

 

 סליחה פו

ְך ְמָלִכים ָרם ַעל ָרִמים, ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים ְויֹוֵׁשב  ל  מ ֶֽ
 ַּבְּמרֹוִמים.

ח ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָּברּוְך ּוְמֹבָרְך ְּבִפי ָּכל ַהְּמֻהָּלל ְוַהְּמֻׁשּבָ 
 ְיקּוִמים.

ְרֵאה ְּבִעּנּוי ֲאנּוִנים ַוֲעגּוִמים, ׁשּור ָנא ְּבִׁשְפלּות ְמעּוֵטי 
 ַעִּמים.

ת ּוְכִלָּמה  ׁש  ְמֻפָּזִרים ּוְמֹפָרִדים ֵּבין ָּכל ָהֻאִּמים, ּוְבֹבֶֽ
ְחָּפִרים ְוִנְכָלִמים.  נ 

ְוָים  ֲאֵבִלים ּוְבדּוִדים ְנזּוִפים ְוִנְזָעִמים, ְלַמִּכים ְנתּוִנים ּג 
 ְלַמֲהֻלִּמים.



ׁש אֹוְמִרים ִמי ְיָקֵרב אֹור  מ  ב נֹוֲאִמים, ר ֶֽ ר  ר ִמי ִיֵּתן ע ֶֽ ק  ַּבֹּבֶֽ
 ָיִמים.

ה ְלִהְתַנֵחם ְוִלְמֹצא  ט ּוְׁשלֹוִמים, ַּבּמ  ק  ם ְמנּוָחה ְוׁש ֶֽ ֵאין ָלה 
 ַּתְנחּוִמים.

ַע ָׁשלֹום ְמַצִּפים ְוִהָּנם ִנְלָחִמים, ְלטֹוָבה ְמַקִּוים ְוִהֵּנה  ֹרֶֽ
 ַּתְׁשלּוִמים.

ַוִּתְבַחר ַנְפָׁשם ִמיַתת ְרדּוִמים, ַמה ִּנְתאֹוֵנן ּוַמה ֹּנאַמר 
ינּו ּגֹוְרִמים.  ַוֲעוֹנֹוֵתֶֽ

יָך ְיָי  יָך ַהְּנִעיִמים, ְזֹכר ַרֲחמ ֶֽ ְרנּו ֵמֻחּק ֶֽ ְענּו ַסֶֽ אנּו ָרַׁשֶֽ ָחָטֶֽ
יָך ָהֲעצּוִמים.  ַוֲחָסד ֶֽ

ינּו ינּו ַרֲחִמים, ְוַקֵּבץ ְּפזּוֵרֶֽ ּוָמה ְוִהָּמֵלא ָעֵלֶֽ ֵמֲאָרצֹות  קֶֽ
 ְוַיִּמים.

ף  ס  ֱאדֹוִמים, ַמֵהר ְלָגֳאָלם ְּבֹלא כ ֶֽ ְרָּת ִחָּנם ל  ר ָמַכֶֽ ֲאׁש 
 ְוָדִמים.

ַצֵּוה ְיׁשּועֹות ַיֲעֹקב ַהּצּור ָּתִמים, ִּכי ְלָך ֲאֹדָני ַהְּסִליחֹות 
 ְוָהַרֲחִמים.

 

ַעל ָהַרֲחִמים.  ינּו, ִלְפֵני ַּבֶֽ יסּו ַרֲחֵמֶֽ ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים, ַהְכִנֶֽ
ַע ְּתִפָּלה. ַמְׁשִמיֵעי ְת  נּו, ִלְפֵני ׁשֹוֵמֶֽ יעּו ְתִפָּלֵתֶֽ ִפָּלה, ַהְׁשִמֶֽ

ַע ְצָעָקה.  נּו, ִלְפֵני ׁשֹוֵמֶֽ יעּו ַצֲעָקֵתֶֽ ַמְׁשִמיֵעי ְצָעָקה, ַהְׁשִמֶֽ
ה  ְך ִמְתַרּצ  ל  ינּו, ִלְפֵני מ ֶֽ יסּו ִדְמעֹוֵתֶֽ ַמְכִניֵסי ִדְמָעה, ַהְכִנֶֽ

ְך ֵאל ִּבְדָמעֹות. ִהְׁשַּתְּדלּו ְוַהְרּבּו ְּתִחָּנה ּוַבָּקָׁשה, ִלְפֵני מ ֶֽ  ל 
יעּו ְלָפָניו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים  ירּו ְלָפָניו, ַהְׁשִמֶֽ ָרם ְוִנָּׂשא. ַהְזִּכֶֽ
ּלֹא  ה ַזְרָעם, ׁש  ל ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ִיְזֹּכר ַאֲהָבָתם ִויַחּי  טֹוִבים ׁש 
ְרָּפה,  ֱאָמן ָהָיה ְלח  ה נ  ֹתאַבד ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב. ִּכי ֹצאן רֹוע 

ָחד ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה. מַ  נּו, ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי א  נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֶֽ ֵהר ֲעֵנֶֽ
יָך ָהַרִּבים,  יָעה ְּבַרֲחמ ֶֽ נּו ִמָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות, ְוהֹוִׁשֶֽ ּוְפֵדֶֽ

 ְמִׁשיַח ִצְדָקְך ְוַעָּמְך.

 

ָמָרן ְּדִבְׁשַמָיא ָלְך ִמְתַחֵּנָנן, ְּכַבר ִׁשְבָיא ְדִמְתַחֵּנן ִלְׁשבּוֵיּה. 
ְׂשָרֵאל ֻּכְּלהוֹן ְּבֵני ִׁשְבָיא ְּבַכְסָּפא ִמְתָּפְרִקין, ְוַעָּמְך יִ 

ְהַּדר  ְּבַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵני. ַהב ָלן ְׁשִאיְלִּתין ּוָבעּוִתין, ְּדָלא נ 
 ֵריָקם ִמן ֳקָדָמְך.



ָמָרן ְּדִבְׁשַמָיא ָלְך ִמְתַחֵּנָנן, ְּכַעְבָּדא ְּדִמְתַחֵּנן ְלָמֵריּה. 
ֲעִׁשיֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא ָׁשִריָנן, ְמִריָרן ַנְפִׁשין ֵמַעְקִתין 

ָּבן ְלַרּצּוָיְך ָמָרן, ֲעִביד ְּבִדיל ְקָיָמא ִּדְנִפיִׁשין. ֵחיָלא ֵלית 
ָנא. ְרָּת ִעם ֲאָבָהָתֶֽ  ִּדְגַזֶֽ

 

ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל, ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל, ְוַאל ֹיאַבד ִיְׂשָרֵאל, 
 ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל.

ָחד, ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי  ָחד, ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ַעם א  ׁשֹוֵמר ּגֹוי א 
ָחד, ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמָך ָחד. א  ינּו ְיָי א   ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ

ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש, ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש, ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי 
 ָקדֹוׁש, ַהְמַׁשְּלִׁשים ְּבָׁשֹלׁש ְקֻדּׁשֹות ְלָקדֹוׁש.

ה ְּבַרֲחִמים ּוִמְתַּפֵּיס ְּבַתֲחנּוִנים, ִהְתַרֵּצה ְוִהְתַּפֵּיס  ִמְתַרּצ 
נּו, ָחֵּנֶֽ  ינּו ַמְלֵּכֶֽ נּו, ִּכי ֵאין ְלדֹור ָעִני, ִּכי ֵאין עֹוֵזר. ָאִבֶֽ נּו ַוֲעֵנֶֽ

נּו. ד ְוהֹוִׁשיֵעֶֽ ס  נּו ְצָדָקה ָוח ֶֽ נּו ַמֲעִׂשים, ֲעֵׂשה ִעָּמֶֽ  ָּבֶֽ

 

יָך ְיָי  ינּו. ְזֹכר ַרֲחמ ֶֽ יָך ֵעיֵנֶֽ ה, ִּכי ָעל ֶֽ ְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ַּנֲעׂש  ַוֲאַנֶֽ
ר  ינּו, ַּכֲאׁש  ָּמה. ְיִהי ַחְסְּדָך ְיָי ָעֵלֶֽ יָך, ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהֶֽ ַוֲחָסד ֶֽ

ְלנּו ָלְך. ַא ּונּו ִיַחֶֽ נּו ֲעוֹנֹות ִראׁשֹוִנים, ַמֵהר ְיַקְּדמֶֽ ל ִּתְזָּכר ָלֶֽ
ְענּו בּוז.  נּו, ִּכי ַרב ָׂשַבֶֽ נּו ְיָי ָחֵּנֶֽ ֹונּו ְמֹאד. ָחֵּנֶֽ יָך, ִּכי ַדּלֶֽ ַרֲחמ ֶֽ
נּו, ָזכּור ִּכי ָעָפר  ז ַרֵחם ִּתְזּכֹור. ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרֶֽ ג  ְּבֹרֶֽ

ָך נּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמ ֶֽ נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֶֽ ְחנּו. ָעְזֵרֶֽ נּו ֲאָנֶֽ , ְוַהִּציֵלֶֽ
ָך. ַען ְׁשמ ֶֽ ינּו ְלַמֶֽ  ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתֶֽ

 


