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סליחות ליום ראשון
ֵרי ָהָעם  ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָלה. ַאׁשְ ֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ

ְמָך ְלעֹוָלם  ֶלְך ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ִהּלָ יהוה ֱאלָֹהיו. ּתְ ׁשֶ

ל  ּוְמֻהּלָ יהוה  דֹול  ּגָ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ְמָך  ׁשִ ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכּךָ  יֹום  ָכל  ּבְ ָוֶעד. 

ֲהַדר  ידּו.  ַיּגִ ּוְגבּוֹרֶתיָך  יָך  ַמֲעׂשֶ ח  ּבַ ְיׁשַ ְלדֹור  ּדֹור  ֵחֶקר.  ֵאין  תֹו  ְוִלְגֻדּלָ ְמֹאד 

ְתָך  ּוְגדּוּלָ ֹיאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  יָחה.  ָאׂשִ ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך  בֹוד  ּכְ

ֶאֶרְך  יהוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  נּו.  ְיַרּנֵ ְוִצְדָקְתָך  יעּו  ַיּבִ טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  ה.  ֶרּנָ ֲאַסּפְ

יהוה  יֹודּוָך  יו.  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלּכֹל  יהוה  טֹוב  ּוְגָדל־ָחֶסד.  ִים  ַאּפַ

רּו.  ְיַדּבֵ ּוְגבּוָרְתָך  ֹיאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ּכְ ְיָבְרכּוָכה.  ַוֲחִסיֶדיָך  יָך  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ

ל  ּכָ ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך  ַמְלכּותֹו.  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  בּוֹרָתיו  ּגְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 

ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהּנְֹפִלים  ְלָכל  יהוה  סֹוֵמְך  ָודֹור.  ּדֹור  ָכל  ּבְ ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ עָֹלִמים 

ִעּתֹו. ּפֹוֵתַח  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו ְוַאּתָ ּבֵ פּוִפים. ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ ַהּכְ

יו.  ָכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו ְוָחִסיד ּבְ ָכל ּדְ יק יהוה ּבְ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ַצּדִ ּבִ ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

ה ְוֶאת  ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת. ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ ָקרֹוב יהוה ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאׁשֶ

ִעים  ָהְרׁשָ ל  ּכָ ְוֵאת  ֹאֲהָביו  ל  ּכָ ֶאת  יהוה  ׁשֹוֵמר  יֵעם.  ְויֹוׁשִ ַמע  ִיׁשְ ְוָעָתם  ׁשַ

ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ם  ׁשֵ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִויָבֵרְך  י  ּפִ ר  ְיַדּבֶ יהוה  ת  ִהּלַ ּתְ ִמיד.  ַיׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

ה. י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְרּתָ ֵלאֹמר. ְזֹכר ַרֲחֶמיָך יהוה ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ ְוַעּתָ

ְוַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ יֵחּה(,  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  )ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה 

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ ּוְבַחּיֵ

א. א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ֵ ְוִיְתַנׂשּ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

יָרָתא  ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ִריְך הּוא, ְלֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ
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ִנים.  ת ַהּפָ ָדָקה, ְוָלנּו ּבֹׁשֶ  ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ

ק.  ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ ְתאֹוֵנן ּוַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ  ַמה ּנִ

ִבים. ל ׁשָ י ְיִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקּבֵ ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך, ּכִ ָשׂ ַנְחּפְ

ְדָלֶתיָך.  ַפְקנּו  ּדָ ים  ּוְכָרׁשִ ים  ַדּלִ ּכְ ְלָפֶניָך,  אנּו  ּבָ ים  ְבַמֲעִשׂ ְולֹא  ְבֶחֶסד  לֹא 

ָפֶניָך.  יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ ָלֶתיָך ָדַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון, ָנא ַאל ּתְ ּדְ

ה. ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ יֵבנּו, ּכִ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

תהלים סה, ג ר ָיֹבאּו.   ׂשָ ל ּבָ ה, ָעֶדיָך ּכָ ִפּלָ ׁשֵֹמַע ּתְ

ע"פ ישעיהו סו, כג  ֲחֹות ְלָפֶניָך יהוה.   ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ָיבֹוא ָכל ּבָ

תהלים פו, ט ֶמָך.   דּו ִלׁשְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני, ִויַכּבְ ּתַ ָיבֹואּו ְוִיׁשְ

תהלים צה, ו נּו.   ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני יהוה עֹׂשֵ ּתַ ּבֹאּו ִנׁשְ

תהלים קלב, ז ֲחֶוה ַלֲהדֹם ַרְגָליו.   ּתַ נֹוָתיו, ִנׁשְ ּכְ ָנבֹוָאה ְלִמׁשְ

תהלים ק, ד מֹו.   ְרכּו ׁשְ ה, הֹודּו לֹו ּבָ ְתִהּלָ תֹוָדה ֲחֵצרֹוָתיו ּבִ ָעָריו ּבְ ּבֹאּו ׁשְ

ָך ָנבֹוא ֵביֶתָך,  ֹרב ַחְסּדְ  ַוֲאַנְחנּו ּבְ

ע"פ תהלים ה, ח  ִיְרָאֶתָך.   ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ    ִנׁשְ

ל ַעְבֵדי יהוה,  ְרכּו ֶאת יהוה ּכָ ה ּבָ  ִהּנֵ

תהלים קלד, א  ילֹות.   ּלֵ ֵבית יהוה ּבַ    ָהעְֹמִדים ּבְ

תהלים קלד, ב אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש, ּוָבְרכּו ֶאת יהוה.   ׂשְ

ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו, ָקדֹוׁש הּוא.  תהלים צט, ה ּתַ רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו,  ּתַ  רֹוְממּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהׁשְ

תהלים צט, ט י ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהינּו.      ּכִ

תהלים צו, ט ל ָהָאֶרץ.   ָניו ּכָ ַהְדַרת ֹקֶדׁש, ִחילּו ִמּפָ ֲחוּו ַליהוה ּבְ ּתַ ִהׁשְ

ֶמָך  ָך ְונֹוֶדה ֶאת ׁשְ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ִנׁשְ

ע"פ תהלים קלח, ב ְמָך ִאְמָרֶתָך.   ל ׁשִ ְלּתָ ַעל ּכָ י ִהְגּדַ ָך, ּכִ ָך ְוַעל ֲאִמּתֶ    ַעל ַחְסּדְ

תהלים פט, ט יהוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה, ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך.  

תהלים פט, ז ְבֵני ֵאִלים.   ַחק ַיֲעֹרְך ַליהוה, ִיְדֶמה ַליהוה ּבִ ַ י ִמי ַבּשׁ ּכִ

תהלים פו, י ָך.   ה ֱאלִֹהים ְלַבּדֶ ה ִנְפָלאֹות, ַאּתָ ה ְועֹׂשֵ י ָגדֹול ַאּתָ ּכִ

ָך.  תהלים קח, ה ָחִקים ֲאִמּתֶ ָך, ְוַעד ׁשְ ַמִים ַחְסּדֶ י ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ ּכִ

תהלים קמה, ג תֹו ֵאין ֵחֶקר.   ל ְמֹאד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

ל ֱאלִֹהים.  תהלים צו, ד ל ְמֹאד, נֹוָרא הּוא ַעל ּכָ י ָגדֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּכִ
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ל ֱאלִֹהים.  תהלים צה, ג דֹול ַעל ּכָ דֹול יהוה, ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ ּכִ

דברים ג, כד  יָך ְוִכְגבּוֹרֶתָך.   ה ְכַמֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשֶ ַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ר ִמי ֵאל ּבַ ֲאׁשֶ

י ְלָך ָיָאָתה,   ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ

ירמיהו י, ז מֹוָך.   י ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ    ּכִ

ירמיהו י, ו ְגבּוָרה.   ְמָך ּבִ ה ְוָגדֹול ׁשִ דֹול ַאּתָ מֹוָך יהוה, ּגָ ֵמֵאין ּכָ

תהלים פט, יד רּום ְיִמיֶנָך.   עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה, ּתָ ְלָך ְזרֹוַע ִעם ּגְ

תהלים עד, טז ֶמׁש.   ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ְלָך יֹום ַאף ְלָך ָלְיָלה, ַאּתָ

תהלים צה, ד ָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ, ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו.   ר ּבְ ֲאׁשֶ

תהלים קו, ב תֹו.   ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ בּורֹות יהוה, ַיׁשְ ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ

י ֹכל  ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ  ְלָך יהוה ַהּגְ

דהי"א כט, יא א ְלֹכל ְלֹראׁש.   ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ ַמִים ּוָבָאֶרץ, ְלָך יהוה ַהּמַ ָ ּשׁ    ּבַ

תהלים פט, יב ם.   ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ, ּתֵ ְלָך ׁשָ

ם.  תהלים עד, יז ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ, ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאּתָ ל ּגְ ְבּתָ ּכָ ה ִהּצַ ַאּתָ

תהלים עד, יד ים.   ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלַעם ְלִצּיִ ּתְ י ִלְוָיָתן, ּתִ ְצּתָ ָראׁשֵ ה ִרּצַ ַאּתָ

ּתָ ַנֲהרֹות ֵאיָתן.  תהלים עד, טו ה הֹוַבׁשְ ה ָבַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל, ַאּתָ ַאּתָ

ִים.  תהלים עד, יג יִנים ַעל ַהּמָ י ַתּנִ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ ָך ָים, ׁשִ ה פֹוַרְרּתָ ְבָעּזְ ַאּתָ

תהלים פט, י ֵחם.   ּבְ ה ְתׁשַ יו ַאּתָ ׂשֹוא ַגּלָ ם, ּבְ ֵגאּות ַהּיָ ל ּבְ ה מֹוׁשֵ ַאּתָ

תהלים מח, ב ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשֹו.   ל ְמֹאד, ּבְ דֹול יהוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

ֻרִבים,  ב ַהּכְ ָרֵאל ֹיׁשֵ  יהוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ישעיהו לז, טז  ָך.   ה הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַבּדֶ    ַאּתָ

תהלים פט, ח ל ְסִביָביו.   ה, ְונֹוָרא ַעל ּכָ ים ַרּבָ סֹוד ְקדֹוׁשִ ֵאל ַנֲעָרץ ּבְ

תהלים פט, ו ים.   ְקַהל ְקדֹוׁשִ ְלֲאָך יהוה, ַאף ֱאמּוָנְתָך ּבִ ַמִים ּפִ ְויֹודּו ׁשָ

ֵענּו.  ָנה ַליהוה, ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ  ְלכּו ְנַרּנְ

תהלים צה, א-ב ְזִמירֹות ָנִריַע לֹו.   תֹוָדה, ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ    ְנַקּדְ

מּו ָפֶניָך.  תהלים פט, טו ְסֶאָך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ

ָרֶגׁש.  תהלים נה, טו ְך ּבְ ֵבית ֱאלִֹהים ְנַהּלֵ יק סֹוד, ּבְ ו ַנְמּתִ ר ַיְחּדָ ֲאׁשֶ

תהלים צה, ה ת ָיָדיו ָיָצרּו.   ׁשֶ הּו, ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ ר לֹו ַהּיָ ֲאׁשֶ

איוב יב, י ר ִאיׁש.   ׂשַ ל ּבְ ל ָחי, ְורּוַח ּכָ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
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ֳעָלְך, חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך.  ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ  ַהּנְ

ֶמָך. ה ְלַמַען ׁשְ ְך, יי ֲעׂשֵ ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ֶמָך,  ה ְלַמַען ׁשְ ְמָך, יי ֲעׂשֵ  ָאָתאנּו ַעל ׁשִ

ֶמָך.  י ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ׁשְ ְמָך, ּכִ בֹוד ׁשִ ֲעבּור ּכְ ּבַ

י ַרב הּוא. ְמָך יי, ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננּו ּכִ ְלַמַען ׁשִ

י ַרּבּו ֲעֹוֵנינּו. נּו, ּכִ ִגינּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו ׁשָ ְלּתֵ י ְבֹרב ִאּוַ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו, ּכִ

א. מחבר: בנימין בן זרח
הסוגדים  הגויים  לשלוות  משווע  בניגוד  עומד  הקשה  מצבנו  אך  חטאנו,  אנחנו  אמנם 

לעבודה זרה. על כן אנו מתפללים שה' יושיע את ישראל הנשענים עליו.

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

ר ְמתּוִחים ה1 ְלָפֶניָך, ּדַ ח ּפֶ איך נפתח את פינו לפניך, השוכן ֵאיְך ִנְפּתַ
בשמיים2,

יִחים3  ְך ׂשִ ּפֹ ֵאלּו ָפִנים ִנׁשְ ובאיזה אופן4 נתפלל, ]שהרי[ּבְ

כֹוִחים6 ִרים ְוַהּנְ ַעְלנּו5 ְנִתיבֹוֶתיָך ַהְיׁשָ מאסנו את דרכיך הישרות והטובות ּגָ
)התורה(,

ים ְזנּוִחים ַבְקנּו ְבתֹוֵעבֹות ּוְבַמֲעׂשִ ]ולעומת זאת[ דבקנו בתועבות ּדָ
ובמעשים עזובים ודחויים7,

ְוא ּוַמּדּוִחים8 אֹות ׁשָ הלכנו אחרי נבואות שקר וטעויות,ָהַלְכנּו ַאֲחֵרי ַמׂשְ

ינּו עֶֹרף9 ְוֵהַעְזנּו ְמָצִחים10. והקשינו את ערפנו מתוך עזות מצח.ְוִהְקׁשִ

נֹות ִמְבָטִחים11 ּכְ ית ִמׁשְ נּו ּבֵ ּלָ בגללנו12 זעמת, ]ובשל כך[ בית המקדשָזַעְמּתָ ְבׁשֶ

נחרב, והקרבנות פסקו13,ָחֵרב, ּוַפס ֵריַח ִניחֹוִחים

1. "ְוֹלא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד ִּפְתחֹון ֶּפה ִמְּפֵני ְּכִלָּמֵתְך" )יחזקאל טז, סג(. 2. "מתוחים" הם "שמיים", "ַהּנֹוֶטה 
ַכּדֹק ָׁשַמִים ַוִּיְמָּתֵחם ָּכאֶֹהל ָלָׁשֶבת" )ישעיהו מ, כב(. 3. "ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו" 
)תהלים קב, א(; "ֶאְׁשּפְֹך ְלָפָניו ִׂשיִחי ָצָרִתי ְלָפָניו ַאִּגיד" )תהלים קמב, ג(. 4. השימוש בביטוי "באלו 
פנים" נועד כנראה גם לרמוז לפסוקים בעזרא ט, ו-ז שבהם מוזכרת "בושת פנים" כגורם המקשה 
ְּכַהּיֹום  ָּפִנים  ּוְבבֶֹׁשת  ּוַבֲעֹונֵֹתינּו...  ֵאֶליָך...  ָּפַני  ֱאֹלַהי  ְלָהִרים  ְוִנְכַלְמִּתי  ּבְֹׁשִּתי  ֱאֹלַהי  "ָואְֹמָרה  להתפלל 
ַהֶּזה". ראה גם דניאל ט, ז-ח. 5. "ְוֶאת ֻחּקַֹתי ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם" )ויקרא כו, מג(. 6. "ַוִּתֵּתן ָלֶהם ִמְׁשָּפִטים 
ְיָׁשִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת ֻחִּקים ּוִמְצֹות טֹוִבים" )נחמיה ט, יג(. 7. בניגוד ל: "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֹלֵהיֶכם 
ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום" )דברים ד, ד(; "ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו" )דברים ל, כ(, ועוד 
רבים. 8. "ַוֶּיֱחזּו ָלְך ַמְׂשאֹות ָׁשְוא ּוַמּדּוִחים" )איכה ב, יד(. 9. "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם 
ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא" )שמות לב, ט(. 10. "ּוֵמַצח ִאָּׁשה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנְּת ִהָּכֵלם" )ירמיהו 
ַּבְרֶזל  ְוִגיד  ִּכי ָקֶׁשה ָאָּתה  ז(; "ִמַּדְעִּתי  ִחְזֵקי ֵמַצח ּוְקֵׁשי ֵלב ֵהָּמה" )יחזקאל ג,  ִיְׂשָרֵאל  ג, ג(; "ָּכל ֵּבית 
ִּבְנֵוה ָׁשלֹום ּוְבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים ּוִבְמנּוחֹת  ָעְרֶּפָך ּוִמְצֲחָך ְנחּוָׁשה" )ישעיהו מח, ד(. 11. "ְוָיַׁשב ַעִּמי 
ַׁשֲאַנּנֹות" )ישעיהו לב, יח(. 12. "בשלנו" הוא "בגללנו", "ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִּפיָלה גֹוָרלֹות 
ְוֵנְדָעה ְּבֶׁשְּלִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו" )יונה א, ז(. 13. "פס" הוא "אפס" )פסק, נגמר(, "הֹוִׁשיָעה ה' ִּכי ָגַמר 
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ונטרדו ממקומם הכוהנים המשוחים,ֹטְרדּו ְוֻטְלְטלּו ּכֲֹהִנים ְמׁשּוִחים

שידעו לעשות כסדרם את העולות ואת יֹוְדֵעי ֵעֶרְך עֹולֹות ּוְזָבִחים.
השלמים.

לּוִחים נּו ַעל ְיֵדי ִציִרים ּוׁשְ ְרּתָ ה ִיּסַ ּמָ הוכחת אותנו רבות14 על ידי נביאים ּכַ
ושליחים,

מֹוַע ְלמֹוִכיִחים. ְבנּו ִלׁשְ ]אך[ אנו לא הקשבנו למוכיחים.לֹא ִהְקׁשַ

ִחים ה ָאנּו ִנּדָ ]לכן[ מחורבן הבית ועד היום אנחנו ֵמָאז ְוַעד ַעּתָ
נודדים,

ִחים15 ָחִטים ְוִנְטּבָ ]ובנדודינו אנו[ נהרגים, נשחטים ֶנֱהָרִגים ִנׁשְ
ונטבחים.

סּוִחים ין קֹוִצים ּכְ ַרְדנּו ְמֵתי ְמָעט16 ּבֵ מעטים ממנו שרדו בין הגויים17,ׂשֹ

ִלי ְמצֹא ְרָוִחים. לֹות18 ּבְ ועינינו מצפות לרווחה, אך לשווא.ֵעיֵנינּו ּכָ

ת ׁשֹוֲחִחים ר ַלּמֵ ָך ֲאׁשֶ מדוע הגויים, מַשברי עמך, המשתחווים ּפֹוְרֵכי ַעּמְ
לאותו האיש19,

ה ַמְצִליִחים מצליחים )תמיד( בבוקר ובערב?ֶצֶפר ָוֶעֶרב ָלּמָ

]אותם גויים[ עומדים למולך ומקללים,ָקִמים ְלמּוְלָך ֶנָאצֹות ׂשֹוֲחִחים

ם ּבֹוְטִחים. ה ַאּתֶ ּמֶ )ומתריסים כלפי ישראל:( רצוצים, במי ְרצּוִצים, ּבַ
אתם בוטחים? )דהיינו, איפה ה'?(20

ה' הקיים לעד22 והקדוש, ראה את ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש21, ְצֵפה ְבֶעְלּבֹון ֲאנּוִחים
עלבונם של הנאנחים )ישראל(,

מּוִכים ָעֶליָך ּוְבָך ִמְתַאִחים23 אשר נשענים עליך ואליך נצמדים.ּתְ

ַע ִלְנָצִחים ׁשֵ נֹוָראֹות ְיִמיְנָך24 ִנּוָ ביד ימינך הנוראה ניוושע לנצח,ּבְ

ים ָאנּו ְבטּוִחים. י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ שכן אנו בוטחים ברחמיך הרבים.ּכִ

ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם" )תהלים יב, ב(. 14. "כמה" עשוי להיות "הרבה", למשל "ַהֶאְבֶּכה 
ָׁשָנה"  ִׁשְבִעים  "ְוֶזה  בצדו  ופירושו  ג(  ז,  )זכריה  ָׁשִנים"  ַּכֶּמה  ֶזה  ָעִׂשיִתי  ַּכֲאֶׁשר  ִהָּנֵזר  ַהֲחִמִׁשי  ַּבחֶֹדׁש 
)פסוק ה(.  15. "ִּכי ָעֶליָך הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה" )תהלים מד, כג(; "ָהַרְגָּת ְּביֹום ַאֶּפָך 
ַהָּׁשַמִים  ְּככֹוְכֵבי  ֱהִייֶתם  ֲאֶׁשר  ַּתַחת  ְמָעט  ִּבְמֵתי  ב, כא(. 16. "ְוִנְׁשַאְרֶּתם  )איכה  ָחָמְלָּת"  ָטַבְחָּת ֹלא 
קֹוִצים  ִׂשיד  ִמְׂשְרפֹות  ַעִּמים  "ְוָהיּו  לגויים,  כינוי  )דברים כח, סב(. 17. "קוצים כסוחים" הוא  ָלרֹב" 
ְּכסּוִחים ָּבֵאׁש ִיַּצּתּו" )ישעיהו לג, יב(. 18. "ָּבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ְוֵעיֶניָך רֹאֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם" 
 )דברים כח, לב(; "ֶאת ַהַּׁשֶחֶפת ְוֶאת ַהַּקַּדַחת ְמַכּלֹות ֵעיַנִים ּוְמִדיבֹת ָנֶפׁש" )ויקרא כו, טז(. 19. הפייטן 
מכנה את "אותו האיש" "מת" מתוך פולמוס עם הנוצרים. לחץ הצנזורה הוביל להחלפת המילה 
"ֵמת" ב-"ֵּבל"' )אליל המופיע במקרא, ראה ירמיהו נ, ב; ירמיהו נא, מד( בנוסח המקובל. 20. טענה 
ראה  ב(.  קטו,  )תהלים  ֱאֹלֵהיֶהם"  ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  "ָלָּמה  במקרא,  פעמים אחדות  מופיעה   זו 
גם תהלים עט, י; יואל ב, יז. 21. "כֹה ָאַמר ָרם ְוִנָּׂשא ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו" )ישעיהו נז, טו(. 22. הפייטן 
לי במצרים  נצחיות ה' מתוך פולמוס עם דברי הגויים שהובאו קודם. 23. "שנתאחו  מדגיש את 
ְיִמיֶנָך" )תהלים  בשתי מצות - בדם הפסח ובדם המילה" )שה"ש רבה ה, ב(. 24. "ְותֹוְרָך נֹוָראֹות 

מה, ה(. 
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ָעִנים, ְוִלְסִלחֹוֶתיָך  ים ָאנּו ְבטּוִחים, ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּכִ

ים. ים, ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ָאנּו ְמַקּוִ

ַחּטֹאת  ּוֵמִסיר  ַעּמֹו  ֲעֹונֹות  ַמֲעִביר  ֶדם,  ִמּקֶ ְצָדקֹות  ֶמֶלְך אֹוֵהב  הּוא  ה  ַאּתָ

בּוָעה ָלַאֲחרֹוִנים. ם ׁשְ ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵ ְיֵרָאיו, ּכֹוֵרת ּבְ

ה  בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני, ְוֶהְרֵאיָת ַדְרֵכי טּוְבָך ְלֹמׁשֶ ַרְדּתָ ַבֲעַנן ּכְ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ה ֵאל ַרחּום  ַאּתָ י  ּכִ ְוהֹוַדְעּתֹו  יָת לֹו,  ּלִ ּגִ ֲחָסֶדיָך  ְוָאְרחֹות  ָך  ַעְבּדֶ

ת ָהַרֲחִמים. ִמּדַ ּלֹו ְבּ ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ַאּפַ

ם יהוה ְלָפֶניָך,  ֶניָך ְוָקָראִתי ְבׁשֵ ל טּוִבי ַעל ּפָ תּוב, ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ְוֵכן ּכָ

ר ֲאַרֵחם. י ֶאת ֲאׁשֶ ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאׁשֶ

ׁשּוָבה הֹוֵריָת.  ה, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת, ְוֶדֶרְך ּתְ ִים ַאּתָ  ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ

ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיָך.  ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ּתִ ֻדּלַ  ּגְ

ה הּוא ַבַעל ָהַרֲחִמים.  י ַאּתָ ֶפן ֵאֵלינּו ְבַרֲחִמים, ּכִ  ּתֵ

ֶדם.  הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ ם, ּכְ ֶניָך ְנַקּדֵ ה ָפּ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָ  ּבְ

מֹו ְבתֹוָרְתָך ָכתּוב.  ָך ׁשּוב, ּכְ  ֵמֲחרֹון ַאּפְ

ָעָנן.  ֶרד יהוה ּבֶ יֹום ַוּיֵ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן, ּכְ  ּוְבֵצל ּכְ

ם.  ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ם, ּכְ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ֲעֹבר ַעל ּפֶ  ּתַ

ם ֶנֱאַמר. ם יי, ְוׁשָ ְקָרא ְבׁשֵ יֹום ַוּיִ יב ֶמּנּו ַמֲאָמר, ּכְ ְוָעֵתנּו ְוַתְקׁשִ ֲאִזין ׁשַ ּתַ

ְקָרא ָניו ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

יהוה יהוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון 
ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ֶאֶרְך ַאּפַ

ה.  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ
נּו.  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ

ה ֲאדָֹני טֹוב  י ַאּתָ ְענּו, ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

ח, ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך. ְוַסּלָ
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ע"פ תהלים ה, ד ה.   ַמע קֹוֵלנּו, ּבֶֹקר ַנֲעָרְך ְלָך ּוְנַצּפֶ ׁשְ יי, ּבֶֹקר ּתִ

ע"פ תהלים כח, ב ָך.  ִביר ָקְדׁשֶ ֵאנּו ָיֵדינּו ֶאל ּדְ ָנׂשְ ֵענּו ֵאֶליָך, ּבְ ּוְ ׁשַ ֲחנּוֵנינּו ּבְ ַמע קֹול ּתַ ׁשְ

ע"פ תהלים כז, ז נּו ַוֲעֵננּו.  ַמע יי קֹוֵלנּו ִנְקָרא, ְוָחּנֵ ׁשְ

תהלים פה, ה נּו.  ַעְסָך ִעּמָ ֵענּו, ְוָהֵפר ּכַ ׁשּוֵבנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ישעיהו סד, ו ְך.  ְמָך, ִמְתעֹוֵרר ְלַהֲחִזיק ּבָ ֵאין קֹוֵרא ְבׁשִ

ע"פ תהלים לט, יג ֱחָרׁש.  ְמָעֵתנּו ַאל ּתֶ ְוָעֵתנּו ַהֲאִזיָנה, ֶאל ּדִ ֵתנּו יי ְוׁשַ ְמָעה ְתִפּלָ ׁשִ

ע"פ תהלים קג, יג ַרֵחם יי ָעֵלינּו.   ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

תהלים ג, ט ָלה.   ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַליהוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ

תהלים מו, יב ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב ֶסָלה.   ּגָ נּו, ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ

תהלים פד, יג ְך.   ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

תהלים כ, י ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.  יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ

ָך,  ֹגֶדל ַחְסּדֶ ה ּכְ  ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהּזֶ

ם ֶנֱאַמר ה. ְוׁשָ ְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ ה ִמּמִ אָתה ָלָעם ַהּזֶ ר ָנׂשָ     ְוַכֲאׁשֶ

ְדָבֶרָך.  במדבר יד, יט-כ י ּכִ    ַוּיֹאֶמר יהוה ָסַלְחּתִ

ְמָך  ר ִנְקָרא ׁשִ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשְֹמֹמֵתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ ָמע, ּפְ ה ֱאלַֹהי ָאְזְנָך ּוׁשְ ַהּטֵ

ים.  י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ י לֹא ַעל ִצְדֹקֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ָעֶליָה, ּכִ

י  ַאַחר, ְלַמַעְנָך ֱאלַֹהי, ּכִ ה ַאל ּתְ יָבה ַוֲעׂשֵ ָמָעה, ֲאדָֹני ְסָלָחה, ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ֲאדָֹני ׁשְ

דניאל ט, יח-יט ָך.  ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ ׁשִ

ב. מחבר: שלמה הבבלי
אנשים ראויים אינם מצויים בינינו. שליח הציבור חש שאינו ראוי להעתיר בעד ישראל, 

ועל כן נתלה הוא ברחמיו של הקב"ה, ומתחנן שתפילתו תישמע כתפילת הגון וזקן.

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
אין מי שיקרא אל ה' בצדקו,ֵאין ִמי ִיְקָרא ְבֶצֶדק1

ֶחֶדק2 ל ּכְ ]הרי אפילו[ האיש הטוב ]בינינו[ נחשב ִאיׁש טֹוב ִנְמׁשַ
כקוץ3.

חּוֵקי ָהֵדק4 ַעד ׁשְ ׁש ַרֲחִמים ּבְ ּקֵ בשום פנים אין למצוא מי שיבקשּבַ

ֶדק. ִנים ֵאין ּבֶ ׁשּום ּפָ רחמים בעד ]ישראל[ השחוקים עד דק.ְבּ

ִמְּמסּוָכה"  ָיָׁשר  ְּכֵחֶדק  ד(. 2. "טֹוָבם  נט,  )ישעיה  ֶּבֱאמּוָנה"  ִנְׁשָּפט  ְוֵאין  ְבֶצֶדק  קֵֹרא   1. "ֵאין 

)מיכה ז, ד(. 3. ראה עירובין קא ע"א. 4. "ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק" )שמות ל, לו(. 
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ִמים ְוָנָבר5 ָאַפס ֶבר ּתָ אדם תמים וברור )נקי( ָּכָלה,ּגֶ

ׂש יק ִנְרּפַ ַמר ָחִסיד6 ְוַצּדִ אזלו החסידים, והצדיק נעכר ּגָ
)התלכלך(7,

ׂש8 ֲעֹונֹו ִנְתּפַ ]ולכן[ דור עני נתפס בעוונו,ּדֹור ָעִני ּבַ

ׂש9. יד ִמי ְיֻחּפַ ָבָריו ְלַהּגִ ]שהרי[ לא ימצא מי שיגיד את תפילתו ּדְ
וצרכיו.

בחטאינו המשכנו להבעיר ֵחמה )אצל הֹוַסְפנּו ַבֲחָטֵאינּו ֵחָמה ְלַהְבִעיר10
ה'(

ְבֵני ַבִית12 ְלַהְפִעיר ִבים11 ּכִ ְתַנּדְ ]וכך עשו אף[ המקורבים המתפללים13 ַהּמִ
כבני בית.

ֲעָצר־ּכַֹח14 ַרב ְוָצִעיר15 ]וממילא[ האם יש גדול או קטן שיאסוף ּוַמה ּיַ
כוח

יׁש ָוִעיר. ]כדי[ להתוודות ולהתפלל לה'16?ִוּדּוי ּוֶפֶלל ְלַקּדִ

ַעד ַמַחן י ָוִאיָרא17 ּבְ פחדתי ]להתפלל[ בעד המחנה )עם ָזַחְלּתִ
ישראל(

ֹבַחן18 ולהשמיע זעקה )לה'( החוקר בבחינה,ַזַעק ְלַחּוֹות ְלחֹוֵקר ּבְ

]שהרי אני[ מועט זכויות ומרובה ֲחַסר ֶחֶסד ִויתּור ַצַחן
עבירות,

ַתַחן. ]ועל כן[ איך אמצא חן בתחינה?ֵחן ֵאיְך ֶאְמָצא ּבְ

ֶנֶפׁש ַרַהב20 ]אבל[ אתה טוב למתפללים אליך בכל טֹוב ְלקֹוְרֶאיָך19 ּבְ
כוח נפשם,

ל ַיַהב22 אתה נושא את משאם ומכלכלם.ָטְרָחם ְנׂשֹוא21 ּוְלַכְלּכֵ

ָך23 ָעַלי ֻיְרַהב ]אנא[ חסדך היקר עלי יושפע,ְיַקר ַחְסּדְ

ַאַהב. בכך שאת מענה קולי תשמע באהבה.ַיַען קֹוִלי ְלַהֲאִזין ּבְ

כב,  )ש"ב  ִּתַּתָּפל"  ִעֵּקׁש  ְוִעם  ִּתָּתָבר  ָנָבר  ִעם  ִּתַּתָּמם  ָּתִמים  ִּגּבֹור  ִעם  ִּתְתַחָּסד  ָחִסיד   5. "ִעם 
כו-כז(. 6. "הֹוִׁשיָעה ה' ִּכי ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם" )תהלים יב, ב(. 7. "נרפש" הוא 
"נעכר", "ַמְעָין ִנְרָּפׂש ּוָמקֹור ָמְׁשָחת" )משלי כה, כו(, וראה גם יחזקאל לב, ב. 8. "ְוהּוא ַמְזִּכיר ָעֹון 
ָכֵאׁש  ֵּתֵצא  יב(. 10. "ֶּפן  )משלי כח,  ָאָדם"  ְיֻחַּפׂש  ְרָׁשִעים  )יחזקאל כא, כח(. 9. "ּוְבקּום  ְלִהָּתֵפׂש" 
ֲחָמִתי ּוָבֲעָרה ְוֵאין ְמַכֶּבה ִמְּפֵני רַֹע ַמַעְלֵליֶכם" )ירמיהו ד, ד(, ועוד רבים. 11. "ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם ָּבְרכּו 
ה'" )שופטים ה, ט(. 12. "רבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך" )תענית כג ע"א(, 
וראה גם ברכות לד ע"ב. 13. "להפעיר" משמעו "לפעור פה בתפילה". ייתכן שהשימוש בשורש 
פע"ר רומז שהתפילה אינה רצויה, "ָּפֲערּו ָעַלי ְּבִפיֶהם ְּבֶחְרָּפה ִהּכּו ְלָחָיי" )איוב טז, י(. 14. "ּוִמי ַיֲעָצר 
ּכַֹח ִלְבנֹות לֹו ַבִית..." )דהי"ב ב, ה(. 15. "ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר" )בראשית כה, כג(. 16. "קדיש" ו"עיר" 
ֵּדִעי  ֵמַחּוֹת  ָוִאיָרא  י(. 17. "ָזַחְלִּתי  ד,  )דניאל  ָנִחת"  ְׁשַמָּיא  ִמן  ְוַקִּדיׁש  "ִעיר  פי  על  לה',  כינויים  הם 
 ֶאְתֶכם" )איוב לב, ו(. 18. "ֲאִני ה' חֵֹקר ֵלב ּבֵֹחן ְּכָליֹות ְוָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ִּכְפִרי ַמֲעָלָליו" )ירמיהו 
יז, י(. 19. "טֹוב ה' ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו" )איכה ג, כה(; "ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת" 
)תהלים קמה, יח(. 20. "ְּביֹום ָקָראִתי ַוַּתֲעֵנִני ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי עֹז" )תהלים קלח, ג(. 21. "ֵאיָכה ֶאָּׂשא 
)תהלים  ְיַכְלְּכֶלָך"  ְוהּוא  ְיָהְבָך  ה'  ַעל  יב(. 22. "ַהְׁשֵלְך  א,  )דברים  ְוִריְבֶכם"  ּוַמַּׂשֲאֶכם  ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי 
ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם  נה, כג(, "יהב" הוא "נטל", "משא" )ובהשאלה - "תקווה"(. 23. "ַמה 



סליחות ליום ראשון | 9

ֵלם ה ׁשָ ֲהגּון ִמּדֹות ּוִבְתִפּלָ ]התייחס אלי[ כבעל מידות הגונות ּכַ
וכשלם בתפילתו,

ָזֵקן ְוָרִגיל24 ְולֹא ְכֹגֶלם כזקן ורגיל ]בתפילה[, ולא כאל גולם.ּכְ

ֵלם ִהּכָ ָך ִדְכִאי ִמּלְ ב ֶנְגּדְ השפלתי תיחשב לפניך ותמנע ממני ְלֵהָחׁשֵ
להתבייש,

ם26. את רחמיך זכור ומתפילתי אל תתעלם.ְלַרֲחֶמיָך ָזְכָרה25 ְלַרְוָחִתי ֵמִהְתַעּלֵ

ים ָצְרֵכינּו ְוֵאין ְלֵהָאֵמר צרכינו מרובים ולא ניתן להגיד אותם,ְמֻרּבִ

ָעה27 ּוֵמֹרב ֶמֶמר ]שכן[ דעתנו קצרה והמרירות רבה28.ִמּקֶֹצר ּדֵ

ָך ַהּכֹל29 יֹוֵצר ֹחֶמר30 ]אולם[ הכול ידוע לך )ה'( היוצר אותנו ֶנְגּדְ
מחומר,

הנוהג, הרועה והשומר כצל.נֹוֵהג ְורֹוֶעה31 ֵצל ְוׁשֹוֵמר32.

דּוֵדנּו ֹתֶרן ַהר33 ּבְ בשעבודנו34 נותרנו שרידים בודדים ׂשַֹרְדנּו ּכְ
כתורן בראש הר.

בֹוֵדנּו35 ם ּכְ כבודנו הושם לסחי ומאוס.ְסִחי ּוָמאֹוס הּוׂשַ

ְעּבּוֵדנּו36 ׁשִ )פנייה לה'( עננו ותן לנו מחיה ֲעֵננּו ּוְתֵננּו ִמְחָיה ּבְ
בשעבודנו,

ׁש ֲאבּוֵדינּו37. ּקֵ בקש את אבודינו כדי שיצטרפו עֹוד ְלִמְנָיְנָך ּבַ
למניינך38 )עמך(.

בּוִטים39 ת ִנְגֵעי תֹוְכחֹוֶתיָך ׁשְ ֻקּדַ בפקודתך ]ישראל[ מוכחים בנגעים ּפְ
ומוכים בשבט,

רּוִדים40 ּוַבּגֹוִים ֲעבּוִטים זּוִרים ּפְ הם מפוזרים ומפורדים בעמים ּפְ
ומשועבדים להם.

ָפִטים42 ָך41 ֵמִריב ּוׁשְ ֻסּכְ )פנייה לה'( שמור אותם בסוכתך מריב ָצְפֵנם ּבְ
ומעונש,

ִטים. ָך ָלמֹו ַמּבָ ְפַאְרּתְ ת ּתִ ]שהרי[ הם מצפים ומקווים43 לתפארתך.ְצִפּיַ

ֶיֱחָסיּון" )תהלים לו, ח(. 24. "מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ויש לו בנים וביתו ריקם  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל 
כדי שיהא לבו שלם בתפלה" )משנה תענית ב, ב(. 25. "ְזכֹר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה" 
)תהלים כה, ו(. 26. "קֹוִלי ָׁשָמְעָּת ַאל ַּתְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי" )איכה ג, נו(. 27. "צרכי עמך 
ישראל מרובין ודעתם קצרה..." )ברכות כט ע"ב(. 28. "ממר" היא "מרירות", "ַּכַעס ְלָאִביו ֵּבן ְּכִסיל 
ּוֶמֶמר ְליֹוַלְדּתֹו" )משלי יז, כה(. ייתכן שנעשה כאן שימוש מכוון בצורה "ממר" הדומה ל"אמירה" על 
מנת לשוב ולהזכיר ברמיזה שלא ניתן לפרט בפה את כל צרכינו המרובים. 29. "ה' ֶנְגְּדָך ָכל ַּתֲאָוִתי 
קסח(. 30. "ַהְפְּכֶכם  קיט,  )תהלים  ֶנְגֶּדָך"  ְּדָרַכי  ָכל  "ִּכי  י(;  לח,  )תהלים  ִנְסָּתָרה"  ֹלא  ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי 
ְוֵיֶצר ָאַמר ְליֹוְצרֹו ֹלא ֵהִבין" )ישעיהו כט, טז(; "ֲאַנְחנּו ַהחֶֹמר ְוַאָּתה יְֹצֵרנּו  ִאם ְּכחֶֹמר ַהּיֵֹצר ֵיָחֵׁשב... 
ּוַמֲעֵׂשה ָיְדָך ֻּכָּלנּו" )ישעיהו סד, ז(. 31. "רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל ַהֲאִזיָנה נֵֹהג ַּכּצֹאן יֹוֵסף יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה" 
נֹוַתְרֶּתם  ִאם  ה(. 33. "ַעד  קכא,  )תהלים  ְיִמיֶנָך"  ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ה'  ׁשְֹמֶרָך  ב(. 32. "ה'  פ,  )תהלים 
ַּכּתֶֹרן ַעל רֹאׁש ָהָהר ְוַכֵּנס ַעל ַהִּגְבָעה" )ישעיהו ל, יז(. 34. "בדודינו" משמעו "בשעבודנו", "ֲהִסירֹוִתי 
ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו ַּכָּפיו ִמּדּוד ַּתֲעבְֹרָנה" )תהלים פא, ז(. 35. "ְסִחי ּוָמאֹוס ְּתִׂשיֵמנּו ְּבֶקֶרב ָהַעִּמים" )איכה 
ח(. 37. "ָּתִעיִתי  ט,  )עזרא  ְּבַעְבֻדֵתנּו"  ְמַעט  ִמְחָיה  ּוְלִתֵּתנּו  ֱאֹלֵהינּו  ֵעיֵנינּו  מה(. 36. "... ְלָהִאיר  ג, 
ְּכֶׂשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך" )תהלים קיט, קעו(. ראה גם יחזקאל לד, טז. 38. מניית ישראל, הנמשלים 
יג(. לג,  )ירמיהו  ה'"  ָאַמר  מֹוֶנה  ְיֵדי  ַעל  ַהּצֹאן  ַּתֲעבְֹרָנה  "עֹד  נחמה  מנבואת  כחלק  מופיעה   לצאן, 
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קולך החזק חוצב להבות.קֹול ּכֲֹחָך ַלַהב חֹוֵצב44

הוא קוצב גורל טוב ]וחלילה[ את ֶקֶצב טֹוב ְוִחּלּופֹו קֹוֵצב
חילופו.

קֹול ָעֵצב רעיך )ישראל( דופקים45 בקול עצוב46,ֵרֶעיָך דֹוְפִקים ּבְ

ב48. ם ִהְתַיּצֵ ]על מנת[ שתרצה את תפילתם ְרצֹות ִנְדָבָתם47 ּוְבִקְרּבָ
ותתייצב בקרבם.

ם ְלַהְכִניַע49 צֹום ִלּבָ הם מתאמצים להכניע את לבם בצום,ׁשֹוְקִדים ּבְ

ְצִניַע50 ֲחָדֶריָך ּתַ ַעם ּבַ אֹוָנם ִמּזַ ]ולכן[ שמור את קהלם51 בחדריך מזעם.ׁשְ

ָפה ְלָהִניַע52 ַלַחׁש ׂשָ הם מבקשים בלחש בהנעת שפתיים,ּתֹוְבִעים ּבְ

ֲאָוָתם ַאל ָנא ַתְמִניַע. אנא אל תמנע מהם את רצונם.ּתַ

ֵאר ים53 ִמְתּפָ ְמָך ֱאלִֹהים ַחּיִ שמך מפואר בכך שאתה אלוהים ׁשִ
]הנותן[ חיים.

ֵאר ָ ָך ִנּשׁ ים טֹוִבים ִמּמְ חיים טובים נקבל ממך,ְלַחּיִ

ֵאר54 ָך ִמְתּבָ ים ִעּמְ ]שכן[ מקור החיים נובע55 ממך.ְמקֹור ַחּיִ

יָטה ַוֲעֵננּו ְוֵעיֵנינּו ָהֵאר56. )פנייה לה'( הביטה בנו, ענה לנו והאר ַהּבִ
את עינינו.

ְבֵׁשֶבט  "ּוָפַקְדִּתי  יד(;  ז,  )ש"ב  ָאָדם"  ְּבֵני  ּוְבִנְגֵעי  ֲאָנִׁשים  ְּבֵׁשֶבט  ְוהַֹכְחִּתיו  ְּבַהֲעֹותֹו  39. "ֲאֶׁשר 
)אסתר  ָהַעִּמים"  ֵּבין  ּוְמפָֹרד  ְמֻפָּזר  ֶאָחד  ַעם  לג(. 40. "ֶיְׁשנֹו  פט,  )תהלים  ֲעֹוָנם"  ּוִבְנָגִעים   ִּפְׁשָעם 
ָרָעה" )תהלים  ְּביֹום  ְּבֻסּכֹה  ִיְצְּפֵנִני  "ִּכי  ְלׁשֹנֹות" )תהלים לא, כא(;  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה  ג, ח(. 41. "ִּתְצְּפֵנם 
ְלִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשַּפט  ְוַהּכֲֹהִנים ּוֵמָראֵׁשי ָהָאבֹות  ַהְלִוִּים  ם ֶהֱעִמיד ְיהֹוָׁשָפט ִמן  כז, ה(. 42. "ְוַגם ִּבירּוָׁשלִַ
ִמְצַרִים  ּוִמן  ַמָּבָטם  ִמּכּוׁש  ָובֹׁשּו  "ְוַחּתּו  "תקווה",  הוא  ח(. 43. "מבט"  יט,  )דהי"ב  ְוָלִריב..."  ה' 
ישעיהו  גם  ראה  ז(.  כט,  )תהלים  ֵאׁש"  ַלֲהבֹות  חֵֹצב  ה'  ה(. 44. "קֹול  כ,  )ישעיהו   ִּתְפַאְרָּתם" 
כט, ו. 45. ראה שה"ש ה, ב. 46. ראה דניאל ו, כא. יש לציין את הניגוד בין קולו החזק של ה' 
לקול העצוב של רעיו. 47. "ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ה' ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני" )תהלים קיט, קח(. 48. "ַוֵּיֶרד 
ְלָבָבם  ִיָּכַנע  ָאז  אֹו  אְֹיֵביֶהם  ְּבֶאֶרץ  אָֹתם  ה(. 49. "ְוֵהֵבאִתי  לד,  )שמות  ָׁשם"  ִעּמֹו  ַוִּיְתַיֵּצב  ֶּבָעָנן  ה' 
ַיֲעָבר  ַעד  ֶרַגע  ִכְמַעט  ֲחִבי  ַּבֲעֶדָך  ְּדָלְתָך  ּוְסגֹר  ַבֲחָדֶריָך  ּבֹא  ַעִּמי  מא(. 50. "ֵלְך  כו,  )ויקרא  ֶהָעֵרל" 
ָּבּה"  ְוָעֵלז  ּוְׁשאֹוָנּה  ַוֲהמֹוָנּה  ֲהָדָרּה  "ְוָיַרד  "המון",  "קהל",  הוא  כ(. 51. "שאון"  כו,  )ישעיהו  ָזַעם" 
 )ישעיהו ה, יד(. 52. "ְוַחָּנה ִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל ִלָּבּה ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות ְוקֹוָלּה ֹלא ִיָּׁשֵמַע" )ש"א א, יג(.

53. "ַוה' ֱאֹלִהים ֱאֶמת הּוא ֱאֹלִהים ַחִּיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם" )ירמיהו י, י(. 54. "ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים ְּבאֹוְרָך 
 ִנְרֶאה אֹור" )תהלים לו, י(; "אִֹתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ַלְחצֹב ָלֶהם ּבֹארֹות ּבֹארֹת ִנְׁשָּבִרים" )ירמיהו 
ב, יג(. ראה ההערה הבאה. 55. "מתבאר" היא צורת פועל )מחודשת בידי הפייטן( שנגזרה מ"ְּבֵאר", 

ומשמעה נביעה. 56. "ַהִּביָטה ֲעֵנִני ה' ֱאֹלָהי ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות" )תהלים יג, ד(. 
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מֹוֵחל  ֲחִסידּות,  ּבַ ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶמֶלְך  ֵאל 

ִאים  ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

לֹא  ְורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ְצָדקֹות  ה  עֹוׂשֶ ִעים,  ְלפֹוׁשְ ּוְסִליָחה 

ּוְזָכר  ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ לֹוַמר  ָלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם 

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ ַהּיֹום  ָלנּו 

ם יי.  ְקָרא ְבׁשֵ ם, ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יי ּבֶ תּוב, ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ְקָרא ָניו ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

יהוה יהוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון 
ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ֶאֶרְך ַאּפַ

ה.  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ
נּו.  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ

ְענּו,  י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ  ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

ח, ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך. ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ּכִ

ע"פ תהלים פח, ג; נה, ב ֵתנּו.  ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ֵתנּו, ְוַאל ּתִ ִפּלָ ֹבא ְלָפֶניָך ּתְ ּתָ

ע"פ יונה ב, ח ָך.  ֵתנּו ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ּתָ

תהלים עט, יא ֵני ְתמּוָתה.  ֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ּבְ בֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר, ּכְ ּתָ

ֲעֹוֵנינּו. נּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ נּו ְבַמֲעׂשֵ ֱאלֵֹהינּו ּבֹׁשְ

ַרֵחם יהוה ָעֵלינּו.  ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

תהלים ג, ט ָלה.   ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַליהוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ

תהלים מו, יב ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב ֶסָלה.   ּגָ נּו, ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ

תהלים פד, יג ְך.   ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

תהלים כ, י ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.  יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ



12 | סדר סליחות המבואר

ג. מחבר: שלמה הבבלי
ישראל  על  שבאו  הצרות  החטאים,  בגלל  בושה  נושאים:  כמה  מתערבים  זה  בפיוט 
שבה  הרגשות  סערת  את  אולי,  מביעה,  הערבוביה  ורחמים.  גאולה  ובקשת  מחמתם, 

מצוי המתפלל.

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
ְוַעת ִחּנּון1 ֹבא ְלָפֶניָך ׁשַ התחינה והשוועה תבוא לפניך.ּתָ

ֲחנּון2 ֶבת ּתַ ֶ ִהי ָנא ָאְזְנָך ַקּשׁ אנא, אזנך תהיה מקשיבה לתחנון.ּתְ

יָבה ִרּנּון3 ְמָעה, יי, ֶצֶדק, ַהְקׁשִ ה', שמע את התפילה הנאמרת בצדקת ׁשִ
הלב והקשב לרינה,

ִרים ּוַמֲעִלים ֵמִרּנּון4. ר ֵמיׁשָ ]שהרי אתה[ רואה מעשים ישרים, ומעלים ׁשָ
עיניך מרעות אשר מרננים עליהן.

נּו5 נכלמנו והתביישנו להרים את ראשנו.ֹראׁש ְלָהִרים ִנְכַלְמנּו ּבֹׁשְ

נּו6 י ִהְבַאׁשְ נּו ּכִ ]שכן[ העלינו ריח מסריח )חטאנו(7.ֵריַח ִנְרּדֵ

נּו ׁשְ ּבַ ִרים ְותֹורֹות8 ׁשִ קלקלנו את הדרכים הישרות ושיבשנו את ִקְלַקְלנּו ְיׁשָ
התורות,

נּו9. ַבׁשְ ֵכן ּכָ ֵנינּו ּבְ ולכן ]התביישנו[ וכבשנו את פנינו בקרקע.ַקְרַקע ּפָ

ל ַצד צרות ומצוקות ]מצויות[ מכל העברים, ]וכך[ַצר ּוָמצֹוק10 ִמּכָ

ָחה11 ֵמֵאין ְמָצד אן ִנּדָ ישראל נידחים ואין להם מצודה12 להיאסף צֹ
בה.

ְגֹזר13 ַמֲעָצד ָנה ְלָיִמין ַוּיִ הוא פונה לימין ושם גרזן14 המאיים לכלותו,ּפָ

ד. ד ַהּצָ ֹמאל ְוַצּיָ ַחד ִמּשְׂ ומהשמאל מגיע עׂשו15 )מלכות אדום( ועמו ּפַ
פחד.

)תהלים  ְבָאְזָניו"  ָּתבֹוא  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי  קֹוִלי  ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע  ֱאֹלַהי  ְוֶאל  ה'  ֶאְקָרא  ִלי   1. "ַּבַּצר 

כט, ז(. 2. "ְּתִהי ָנא ָאְזְנָך ַקֶּׁשֶבת ְוֵעיֶניָך ְפתּוחֹות ִלְׁשמַֹע ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך" )נחמיה א, ו(. 3. "ְּתִפָּלה 

יז, א(. 4. "ִרּנּון"  ִמְרָמה" )תהלים  ִׂשְפֵתי  ְּבֹלא  ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ִׁשְמָעה ה'  ְלָדִוד 

של  במשמעות  מופיע  הוא  וכאן  כתפילה,  מופיע  הוא  לעיל  דו-משמעי.  באופן  זה  בבית  מופיע 

)עזרא  ֵאֶליָך"  ָּפַני  ֱאֹלַהי  ְלָהִרים  ְוִנְכַלְמִּתי  ּבְֹׁשִּתי  ֱאֹלַהי  עליו.  5. "ָואְֹמָרה  שמרננים  דבר   דיבה, 

ט, ו(. 6. "ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשֶּתם ֶאת ֵריֵחנּו ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה" )שמות ה, כא(. 7. העלאת ריח רע משמשת משל 

לחטא, "עלובה כלה מזנה בתוך חופתה... עד שהמלך במסבו נרדי וגו'" )שבת פח ע"ב(. 8. "ַוִּתֵּתן 

ע"ב;  קיט  יג(. 9. ראה שבת  ט,  )נחמיה  טֹוִבים"  ּוִמְצֹות  ֻחִּקים  ֱאֶמת  ְותֹורֹות  ְיָׁשִרים  ִמְׁשָּפִטים  ָלֶהם 

סנהדרין יט ע"ב. 10. "ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּוִני ִמְצֹוֶתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי" )תהלים קיט, קמג(. 11. "אְֹסָפה ַהּצֵֹלָעה 

)דהי"א  ַּבְמָצד"  ָּדִויד  "ַוֵּיֶׁשב  ו(. 12. "מצד" היא מצודה,  ד,  )מיכה  ֲהֵרעִֹתי"  ַוֲאֶׁשר  ֲאַקֵּבָצה   ְוַהִּנָּדָחה 

יט(. 14. "מעצד"  ט,  )ישעיהו  ָׂשֵבעּו"  ְוֹלא  ְׂשמֹאול  ַעל  ַוּיֹאַכל  ְוָרֵעב  ָיִמין  ַעל  ז(. 13. "ַוִּיְגזֹר  יא, 

ִיְּצֵרהּו"  ּוַבַּמָּקבֹות  ַּבֶּפָחם  ּוָפַעל  ַמֲעָצד  ַּבְרֶזל  "ָחַרׁש  ָחָרׁש,  שמשמש  עבודה  כלי  הוא 

ג(. 15. "ציד"  י,  )ירמיהו  ַּבַּמֲעָצד"  ָחָרׁש  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְּכָרתֹו  ִמַּיַער  ֵעץ  "ִּכי  יב(;  מד,  )ישעיהו 

כז(.  כה,  )בראשית  ָׂשֶדה"  ִאיׁש  ַצִיד  יֵֹדַע  ִאיׁש  ֵעָׂשו  ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים  "ַוִּיְגְּדלּו  "עׂשו",   הוא 
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ְהֶייָנה ְפקּוחֹות16 ]ה', אנא[, עיניך הרואות ישגיחוֵעיֶניָך רֹואֹות ּתִ

תּוחֹות17 רֹות ַהּמְ על העוני ועל העינויים שאנו סובלים עִֹני ְוִעּנּוי ִמּצָ
מהצרות המתמשכות.

ה ְלִרּצּוי ּתֹוָכחֹות  בדרכיך הטובות סובב הספד לרינה, ֶסֶפד ְלִרּנָ

והפוך תוכחה לריצוי. כֹוחֹות. ְדָרֶכיָך ַהּנְ ַסּבֹות ַוֲהֹפְך ּבִ

ה ִבי ּוְלִבּזָ ֲעֹוֵנינּו ִלׁשְ ּנּו ּבַ בעוונינו אנחנו, מלכינו וכוהנינו ניתנו לשבי ֻנּתַ

לביזה ולבוז. ַנְחנּו ְמָלֵכינּו ְוֹכֲהֵנינּו ְלבּוָזה18
ה19 דֹות ְוַאֲהָבה ַעּזָ ממרום הגובה של הכבוד והאהבה,ֵמרּום ִנְכּבָ

ה ּוְלִעיָזה21. ּמָ ְרּתָ ָלָאֶרץ20 ְלׁשַ הפלת אותנו לאדמה, לשממה ולדיבה )לעז(.ִמּגַ

ה ִחּנָ יל ּתְ ינּו ָפֶניָך ְלַהּפִ לא התפללנו אליך ולא הפלנו תחינה,לֹא ִחּלִ

ָך22 ֵמֲעלֹות ַצֲחָנה ֲאִמּתְ יל ּבַ ּכִ ]ואילו נהגנו כך[ היינו משכילים באמת ה' ְלַהׂשְ
ונמנעים מלחטוא.

ֲחָנה23 ַפל קֹול ַהּטַ ׁשְ ִלינּו ִכְסדֹום ּבִ כמעט כלינו כסדום מפאת ביטול תורה24, ּכָ

אלא שזכינו בחנינה26. ה25. ְמַעט ֶרַגע לּוֵלא ְתִחּנָ ּכִ

ִאיר ַחְסּתָ ֵלָטה ְלַהׁשְ חסת על יתר הפלטה להשאיר אותם,ֶיֶתר ַהּפְ

27 ְסּתָ ה ְוִכּנַ ּתָ ונתת להם מקום מפלט )יתד וגדר( לכינוס.ָיֵתד ְוָגֵדר ּתַ

לֹׁש ָמַאְסּתָ ֶנֶגד ׁשָ נּו ּכְ גלינו בגלל שלוש ]העבירות[ שהקב"ה מואס ִטְלַטְלּתָ
בהן28,

. ְגָלֵלנּו ָרַמְסּתָ ֶסף29 ּבִ ואת בית המקדש החרבת בגללנו.ִטיַרת ּכֶ

16. "ְּגדֹל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָּיה ֲאֶׁשר ֵעיֶניָך ְפֻקחֹות ַעל ָּכל ַּדְרֵכי ְּבֵני ָאָדם" )ירמיהו לב, יט(; "דע מה 

א(. 17. "שכל  ב,  אבות  )משנה  נכתבין"  בספר  וכל מעשיך  שומעת  ואוזן  רואה  עין  ממך  למעלה 

ע"ג(. 18. "ּוַבֲעֹונֵֹתינּו  פג  ה"ז;  פ"ג  מו"ק  )ירושלמי  המשפחה"  כנגד  מתוח  הדין  השנה  אותה 

ַהֶּזה"  ְּכַהּיֹום  ָּפִנים  ּוְבבֶֹׁשת  ּוַבִּבָּזה  ַּבְּׁשִבי  ַּבֶחֶרב  ָהֲאָרצֹות  ַמְלֵכי  ְּבַיד  כֲֹהֵנינּו  ְמָלֵכינּו  ֲאַנְחנּו  ִנַּתנּו 

ח,  )שה"ש  ַאֲהָבה"  ַכָּמֶות  ַעָּזה  ִּכי  ְזרֹוֶעָך  ַעל  ַּכחֹוָתם  ִלֶּבָך  ַעל  ַכחֹוָתם  ז(. 19. "ִׂשיֵמִני  ט,  )עזרא 

המצלול  על  מה(. 21. מבוסס  פט,  )תהלים  ִמַּגְרָּתה"  ָלָאֶרץ  ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ו(. 20. ִהְׁשַּבָּת 

ֱאֹלֵהינּו  ה'  ְּפֵני  ֶאת  ִחִּלינּו  יג(. 22. "ְוֹלא  לו,  )בראשית  ּוִמָּזה"  ַׁשָּמה  ָוֶזַרח  ַנַחת  ְרעּוֵאל  ְּבֵני  "ְוֵאֶּלה 

ַהַּטֲחָנה"  קֹול  ִּבְׁשַפל  ַּבּׁשּוק  ְדָלַתִים  יג(. 23. "ְוֻסְּגרּו  ט,  )דניאל  ַּבֲאִמֶּתָך"  ּוְלַהְׂשִּכיל  ֵמֲעֹוֵננּו  ָלׁשּוב 

)עזרא  ְּפֵליָטה"  ָלנּו  ְלַהְׁשִאיר  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ֵמֵאת  ְתִחָּנה  ָהְיָתה  ֶרַגע  ִּכְמַעט  ד(. 24. "ְוַעָּתה  יב,   )קהלת 

ט, ח(; "לּוֵלי ה' ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָׂשִריד ִּכְמָעט ִּכְסדֹם ָהִיינּו ַלֲעמָֹרה ָּדִמינּו" )ישעיהו א, ט(. 25. "בשפל 

כג(. 26. "ְּתִחָּנה"  פתיחתא  בובר,  רבה  )איכה  תורה"  בדברי  נתעסקו  שלא  ידי  על  הטחנה  קול 

מלשון  'ְּתִחָּנה'  ובסופו  תחנון,  מלשון  'ְּתִחָּנה'  הבית  בתחילת  דו-משמעי.  באופן  זה  בבית  מופיעה 

חנינה. 27. "ְלַהְׁשִאיר ָלנּו ְּפֵליָטה ְוָלֶתת ָלנּו ָיֵתד ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו" )עזרא ט, ח(. 28. "מצאנו שלא חרב 

הבית בראשונה אלא שהיו עובדים עבודה זרה ומגלים עריות ושופכי דמים וכן בשיני" )ירושלמי יומא 

פ"א ה"א; לח ע"ג(, וראה גם יומא ט ע"ב. 29. "ִאם חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף" )שה"ש ח, ט(. 
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חטאנו לך ומעלנו,ָחֹבל ָחַבְלנּו30 ַמַעל ִלְמעֹל31

ְלנּו ֵמעֹל ֶאל עֹל ]ועל כן[ נמשכנו בחבל משעבוד לשעבוד32.ֻחּבַ

ִלי ִלְגעֹל33 יָת ּבְ זכור את הבטחתך שלא תגעל בנוְזֹכר ִצּוִ

ץ34 ּוָבם ִלְבעֹל35. ושתקבץ את הפזורים ובם תתחתן.ְזרּוִיים ְלַקּבֵ

א ל ַהּבָ ה, ַאֲחֵרי ּכָ אחרי כל מה שבא עלינו,ְוַאּתָ

יש לומר שצדקת בדינך ואנחנו חטאנו. ה36 ּבָ יק ְוָלנּו ַהּדִ אי ְוַצּדִ ַוּדַ

ה ִלי ִסּבָ ֵמָאז ּבְ  היום, כמו בעבר, אין לנו הצטדקות ַהּיֹום ּכְ
]על מעשינו[,

ה37. ָמה ַרּבָ ַאׁשְ ואנו ניצבים לפניך מתוך אשמה רבה.ִהְננּו ְלָפֶניָך ּבְ

ת ַעם38 ְלֶקֶלס ְוֵחרּוף39 ּלַ העם הדל נתון ללעג ולחרפה,ּדַ

חּוִפים ְסחּוִפים ְנתּוִנים ְלֵטרּוף ואנשיו נדחפים נסחפים ומטולטלים בעצמה.ּדְ

יֹון ְוֵצרּוף40 ִנּסָ ְעּבּוד ּבְ לּות ְוׁשִ ]את[ הגלות והשעבוד, אשר מצרפים את ּגָ
האדם,

ֶחֶסד ִלְסִליָחה ְוֵתרּוף. ל ּבְ ְלּגֵ הפוך בחסדך למחילה ולתרופה.ּגַ

ים41 ְרבֹות ִעּתִ ַרֲחֶמיָך עֹוד ּבִ ברחמיך ]שבהם נהגת בעבר[ פעמים רבותּבְ

ים42 ְעּתִ ם ְוהֹוׁשַ ָעה ַקּיֵ ׁשֵ ָך ִנּוָ ניוושע, וקיים את "והושעתים" )שנאמר ּבְ
בנביא(.

ים ה ֵמָרחֹוק ָיֹבאּו ִכּתִ העם יבואו מרחוק בקבוצות43,ֵאּלֶ

ים44. ים ְוִכּתִ ּיִ פֹון ּוִמּצִ ה ִמּצָ מצפון מציים ומכתים )שמות מקומות(45.ֵאּלֶ

30. "ֲחבֹל ָחַבְלנּו ָלְך ְוֹלא ָׁשַמְרנּו ֶאת ַהִּמְצֹות ְוֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים" )נחמיה א, ז(. 31. "ִאיׁש אֹו 

ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו ִמָּכל ַחּטֹאת ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל ַּבה'" )במדבר ה, ו(. 32. "עול" משמעו כאן "שעבוד", 

)ישעיהו  ָׁשֶמן"  ִמְּפֵני  עֹל  ְוֻחַּבל  ַצָּואֶרָך  ֵמַעל  ְוֻעּלֹו  ִׁשְכֶמָך  ֵמַעל  ֻסֳּבלֹו  ָיסּור  ַההּוא  ַּבּיֹום  "ְוָהָיה  "גלות", 

ְּבִריִתי  ְלָהֵפר  ְלַכֹּלָתם  ְגַעְלִּתים  ְוֹלא  ְמַאְסִּתים  ֹלא  אְֹיֵביֶהם  ְּבֶאֶרץ  ִּבְהיֹוָתם  זֹאת  ַּגם  כז(. 33. "ְוַאף  י, 

ִאָּתם" )ויקרא כו, מד(. 34. "ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך 

ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך" )דברים ל, ג-ד(, וראה גם ישעיהו יא, יב, ופסוקים 

ישעיהו  גם  ראה  יד(.  ג,  )ירמיהו  ָבֶכם"  ָּבַעְלִּתי  ָאנִֹכי  ִּכי  ה'  ְנֻאם  ׁשֹוָבִבים  ָבִנים   רבים. 35. "ׁשּובּו 

ִהְרָׁשְענּו"  ַוֲאַנְחנּו  ָעִׂשיָת  ֱאֶמת  ִּכי  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ָּכל  ַעל  ַצִּדיק  רבים. 36. "ְוַאָּתה  פסוקים  ועוד  ה  נד, 

)נחמיה ט, לג(; "ְוַאֲחֵרי ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ְּבַמֲעֵׂשינּו ָהָרִעים ּוְבַאְׁשָמֵתנּו ַהְּגדָֹלה... ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַצִּדיק 

ְוַעל  ַחּטֹאֵתינּו  ַעל  ְלהִֹסיף  אְֹמִרים  קלז. 37. "ַאֶּתם  קיט,  תהלים  גם  ראה  יג-טו(.  ט,  )עזרא  ַאָּתה" 

ַאְׁשָמֵתינּו ִּכי ַרָּבה ַאְׁשָמה ָלנּו ַוֲחרֹון ָאף ַעל ִיְׂשָרֵאל" )דהי"ב כח, יג(. 38. ראה מ"ב כד, יד. 39. "ִּכי 

ָהָיה ְדַבר ה' ִלי ְלֶחְרָּפה ּוְלֶקֶלס ָּכל ַהּיֹום" )ירמיהו כ, ז-ח(. 40. "ְּבָחֵנִני ה' ְוַנֵּסִני ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי" 

)נחמיה  ִעִּתים"  ַרּבֹות  ְּכַרֲחֶמיָך  ְוַתִּציֵלם  ִּתְׁשַמע  ִמָּׁשַמִים  ְוַאָּתה  ַוִּיְזָעקּוָך  ב(. 41. "ַוָּיׁשּובּו  כו,   )תהלים 

ז(. 43. "כיתים"  א,  )הושע  ֱאֹלֵהיֶהם"  ַּבה'  ְוהֹוַׁשְעִּתים  ֲאַרֵחם  ְיהּוָדה  ֵּבית  כח(. 42. "ְוֶאת  ט, 
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ָך46 ָך ֵהם ֲעָבֶדיָך ְוַעּמֶ ּלְ ]הרי[ שלך הם, עבדיך ועמך,ׁשֶ

יֵמי ֶקֶדם47 ַמְנִעיֶמיָך ב ּכִ ]על כן[ אהוב את ישראל הנעימים כפי ַלּבֵ
שהיה בימי קדם.

יֵמנּו ִבְרׁשּוֶמיָך ֵכנּו ַאֲחֶריָך48 ׂשִ קרב אותנו אליך וחקוק אותנו על ידיך49,ָמׁשְ

ֶמָך50. ]שכן[ כולם רוצים לירא אותך.ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ

ל, ְרחּוֵמנּו ּדֵ ֹטן ְלֶאֶלף ּגַ אהובנו )רחומנו(, גדל את הקטן לאלףַהּקָ

ְתחּוֵמנּו ִעיר ְלגֹוי ְלַהֲעִצים51 ּבִ ואת הצעיר לעם, כדי שנתעצם בנחלתנו.ְוַהּצָ

ָכל ִצְדקֹוֶתיָך ְלַרֲחֵמנּו בצדקתך רחם עלינו,ַיַחד ּבְ

ָך ּוְתַנֲחֵמנּו52. ישוב כעסך ממנו ותנחם אותנו.ָיׁשֹב ָנא ַאּפְ

מֹוֵחל  ֲחִסידּות,  ּבַ ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶמֶלְך  ֵאל 

ִאים  ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

לֹא  ְורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ְצָדקֹות  ה  עֹוׂשֶ ִעים,  ְלפֹוׁשְ ּוְסִליָחה 

ּוְזָכר  ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ לֹוַמר  ָלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם 

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ ַהּיֹום  ָלנּו 

ם יי.  ְקָרא ְבׁשֵ ם, ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יי ּבֶ תּוב, ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ְקָרא ָניו ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

יהוה יהוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון 
ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ֶאֶרְך ַאּפַ

ה.  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ
נּו.  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ

נתן  דרבי  )אבות  חבורות"  חבורות  כתים  כתים  "מלאכי השרת  "קבוצות",  כ"כיתות",  כאן  מתפרש 

 נו"ב כה(. 44. "ִהֵּנה ֵאֶּלה ֵמָרחֹוק ָיבֹאּו ְוִהֵּנה ֵאֶּלה ִמָּצפֹון ּוִמָּים" )ישעיהו מט, יב(; ראה גם במדבר 

ו"כיתים" הם  "ציים"  כי  ל(. 45. נראה שהפייטן מפרש  יא,  )דניאל  ִּכִּתים"  ִצִּיים  בֹו  "ּוָבאּו  כד, כד; 

שמות מקומות. אם כן, "כיתים" בבית זה מתפרש באופן דו-משמעי - משמעותו לעיל היא "קבוצות", 

וכאן הכוונה לשם מקום. 46. "ְזָכר ֵאֶּלה ַיֲעקֹב ְוִיְׂשָרֵאל ִּכי ַעְבִּדי ָאָּתה ְיַצְרִּתיָך ֶעֶבד ִלי ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל 

ֹלא ִתָּנֵׁשִני" )ישעיהו מד, כא(. ראה גם ישעיהו מא, ט; מט, ג. 47. "עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי עֹז ְזרֹוַע ה' עּוִרי 

ִּכיֵמי ֶקֶדם ּדֹרֹות עֹוָלִמים" )ישעיהו נא, ט(. 48. "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה" )שה"ש א, ד(. 49. "ֵהן ַעל 

ַּכַּפִים ַחּקִֹתיְך חֹומַֹתִיְך ֶנְגִּדי ָּתִמיד" )ישעיהו מט, טז(. "אני אעשה לך דבר שנראה לעולם שנאמר 'הן 

על כפים חקֹתיך'" )תענית ד ע"א(. 50. "ָאָּנא ֲאדָֹני ְּתִהי ָנא ָאְזְנָך ַקֶּׁשֶבת ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך ְוֶאל ְּתִפַּלת 

ֲעָבֶדיָך ַהֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך" )נחמיה א, יא(. 51. "ַהָּקטֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום" )ישעיהו 

ם ַהר ָקְדֶׁשָך" )דניאל ט, טז(; "ָיׁשֹב ַאְּפָך ּוְתַנֲחֵמִני"  ַוֲחָמְתָך ֵמִעיְרָך ְירּוָׁשלִַ ס, כב(. 52. "ָיָׁשב ָנא ַאְּפָך 

)ישעיהו יב, א(. 
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ה ֲאדָֹני טֹוב  י ַאּתָ ְענּו, ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

ח, ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך. ְוַסּלָ

ד. פזמון
תחינתנו לגאולה נשענת על זכות אבות )ובפרט זכות העקידה(, על הייסורים שישראל 

עוברים, ועל כוחה של תשובה שקדמה לעולם.

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

ה ִחּלָ ְמנּוָך ּתְ מֹוָצֵאי ְמנּוָחה ִקּדַ במוצאי שבת באנו להתפלל לפניך1 ּבְ
בראשונה.

ה2 ִהּלָ ב ּתְ רֹום, יֹוׁשֵ הטה את אוזנך ממרום, )ה'( היושב ]ומצפה ַהט ָאְזְנָך ִמּמָ
לשמוע[ תהילה3,

ה4. ִפּלָ ה ְוֶאל ַהּתְ ֹמַע ֶאל ָהִרּנָ לשמוע אל הרינה ואל התפילה.ִלׁשְ

הער את ימינך החזקה לעשות ]מעשי[ חילֶאת ְיִמין עֹז5 עֹוְרָרה ַלֲעׂשֹות ַחִיל6

מּורֹו ַאִיל ַחט ּתְ ֶצֶדק ֶנֱעַקד ְוִנׁשְ בזכות הנעקד )יצחק( אשר במקומו נשחט ּבְ
איל.

עֹוד ַלִיל8. ַזֲעָקם ּבְ ֹנן7 ָנא ִגְזעֹו ּבְ אנא, הגן על זרעו9 ]של יצחק[ כאשר הם ּגְ
זועקים ומתפללים לפנות בוקר.

לשמוע  

ֶניָך11 ם ּפָ ָדְרׁשָ יָך10 ּבְ ֹרׁש ָנא דֹוְרׁשֶ ְּפֵנה אל הקרבים אליך בשעת תפילתם.ּדְ

ֵמי ְמעֹוֶנָך13 ְ ֵרׁש ָלמֹו12 ִמּשׁ היענה להם ממעונך, מן השמים,ִהּדָ

ְעֵלם ָאְזֶנָך14. ְוַעת ִחּנּוָנם ַאל ּתַ ואל תאטום אוזנך לשוועתם ולתחינתם.ּוְלׁשַ

לשמוע  

לציין  יש  ו(.  ו,  )מיכה  ָׁשָנה"  ְּבֵני  ַּבֲעָגִלים  ְבעֹולֹות  ַהֲאַקְּדֶמּנּו  ָמרֹום  ֵלאֹלֵהי  ִאַּכף  ה'  ֲאַקֵּדם  1. "ַּבָּמה 

ש"קדמנוך" רומז גם למשמעות נוספת - במוצאי שבת השכמנו )הקדמנו לקום( בפעם הראשונה, כפי 

שנאמר "ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי" )תהלים קיט, קמז(; "ַוֲאִני ֵאֶליָך ה' ִׁשַּוְעִּתי ּוַבּבֶֹקר ְּתִפָּלִתי 

ְתַקְּדֶמָּך" )תהלים פח, יד(, וכך פיוט זה מתאר את המנהג לקום לפנות בוקר לסליחות. 2. "ְוַאָּתה 

ִיְׂשָרֵאל"  ְּתִהּלֹות  "יֹוֵׁשב  שהפסוק  לפרש  ד(. 3. מקובל  כב,  )תהלים  ִיְׂשָרֵאל"  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש 

ְוֶאל  ָהִרָּנה  ֶאל  הפייטן.  4. "ִלְׁשמַֹע  כיוון  ונראה שלכך  ישראל,  ה' הממתין לתהילות  מתאר את 

ֻעּזֹו ִאם ֶאֵּתן  ּוִבְזרֹוַע  ִּביִמינֹו  ְלָפֶניָך ַהּיֹום" )מ"א ח, כח(. 5. "ִנְׁשַּבע ה'  ַעְבְּדָך ִמְתַּפֵּלל  ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר 

ֶאת ְּדָגֵנְך עֹוד ַמֲאָכל ְלאְֹיַבִיְך" )ישעיהו סב, ח(. 6. "ְיִמין ה' עָֹׂשה ָחִיל ְיִמין ה' רֹוֵמָמה ְיִמין ה' עָֹׂשה 

ָחִיל" )תהלים קיח, טו-טז(. 7. "ְוַגּנֹוִתי ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי" )מ"ב יט, 

גזע  ינוקא  ההוא  עליה  "פתח  "זרע",  הוא  טו(. 9. "גזע"  לא,  )משלי  ַלְיָלה"  ְּבעֹוד  לד(. 8. "ַוָּתָקם 

ישישים עלה מבבל..." )מו"ק כה ע"ב(. 10. "ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ִּכי ֹלא ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך ה'" )תהלים 

ט, יא(. 11. "ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך" )דברים ד, כט(; "ִּדְרׁשּו ה' ְּבִהָּמְצאֹו ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו 

ָקרֹוב" )ישעיהו נה, ו(. 12. "ַאֶּתם ִנְטְמִאים ְלָכל ִּגּלּוֵליֶכם ַעד ַהּיֹום ַוֲאִני ִאָּדֵרׁש ָלֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַחי 

ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ה' ִאם ִאָּדֵרׁש ָלֶכם" )יחזקאל כ, לא(. 13. "ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵרְך 

ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל" )דברים כו, טו(. ראה שמות רבה מא, א. 14. "קֹוִלי ָׁשָמְעָּת ַאל ַּתְעֵלם ָאְזְנָך 
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]הם[ יראים16 ורועדים מיום בואך )יום הדין(,זֹוֲחִלים ְורֹוֲעִדים ִמּיֹום ּבֹוֶאָך15

ֶאָך18 יָרה17 ֵמֶעְבַרת ַמּשָׂ ַמְבּכִ ומפחדים מלשאת את כעסך כאישה ָחִלים ּכְ
הכורעת ללדת לראשונה.

את חטאיהם מחק, והם ישירו על מעשיך ִטּנּוָפם ְמֵחה ָנא ְוָיֹרּנּו ְפָלֶאיָך19.
המופלאים.

לשמוע  

ה ְלָכל ְיִציר נֹוָצר אתה הבורא של כל יצור שנוצר,יֹוֵצר ַאּתָ

ַצר ָצם ִמּמֵ ֶרף20 ְלַחּלְ ומקדם כבר הכנת תרופה )תשובה( לחלץ ּכֹוַנְנּתָ ֵמָאז ּתֶ
אותם מצרה,

ר. ֻנּצָ ם ֵמאֹוָצר ַהּמְ ולהעניק להם ]מתנת[ חינם מהאוצר ְלָחְנָנם ִחּנָ
השמור21.

לשמוע  

ֵעי23 ְקָהֶלָך ]שוכן[ מרום, ]אפילו[ אם פשעי עמך ָמרֹום22, ִאם ָעְצמּו ִפׁשְ
עצומים,

ְזבּוֶלָך ֵבם ֵמאֹוָצר ַהּמּוָכן ּבִ ּגְ אנא רומם אותם מהאוצר המוכן בארמונךָנא ׂשַ

ִאים ֵאֶליָך24. ם ּבָ לחון ]במתנת[ חינם את הבאים אליך.ָעֶדיָך ָלֹחן ִחּנָ

לשמוע  

ָלאֹות ְוַאל ַלֲחָטאֹות ֵנה ָנא ֶאל ַהּתְ פנה ]להתבונן[ בצרותינו ולא בחטאינו,ּפְ

ק צֹוֲעֶקיָך, ַמְפִליא ְפָלאֹות הצדק את הצועקים אליך, )ה'( העושה ַצּדֵ
נפלאות.

ָתם, יי ֱאלִֹהים ְצָבאֹות25. והקשב לתפילתם, ה' אלוהים צבאות.ְקׁשֹב ָנא ִרּנָ

לשמוע   

ְמַכְלֵּכל ֶאת יֹום ּבֹואֹו ּוִמי ָהעֵֹמד ְּבֵהָראֹותֹו ִּכי הּוא ְּכֵאׁש  ְלַׁשְוָעִתי" )איכה ג, נו(. 15. "ּוִמי  ְלַרְוָחִתי 

ְמָצֵרף ּוְכבִֹרית ְמַכְּבִסים" )מלאכי ג, ב(; "ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול 

ְוַהּנֹוָרא" )מלאכי ג, כג(. 16. "ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאֶּתם ְיִׁשיִׁשים ַעל ֵּכן ָזַחְלִּתי ָוִאיָרא ֵמַחּוֹת ֵּדִעי ֶאְתֶכם" 

)איוב לב, ו(. 17. "ִּכי קֹול ְּכחֹוָלה ָׁשַמְעִּתי ָצָרה ְּכַמְבִּכיָרה קֹול ַּבת ִצּיֹון ִּתְתַיֵּפַח ְּתָפֵרׂש ַּכֶּפיָה" )ירמיהו 

ד, לא(. 18. "קּוָמה ה' ְּבַאֶּפָך ִהָּנֵׂשא ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי ְועּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויָת" )תהלים ז, ז(. 19. "ְויֹודּו 

ֻיָּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ  ָׁשַמִים ִּפְלֲאָך ה' ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים" )תהלים פט, ו(. 20. "ְּבֶטֶרם ָהִרים 

ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם" )תהלים צ, ב-ג(; "תניא 

שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה ותשובה..." )פסחים נד ע"א(. 21. "באותה 

אוצר  שראה  עד  לצדיקים...  מתוקנים  שהם  שכר  מתן  של  האוצרות  כל  הקב"ה  לו  הראה  שעה 

אחד גדול א"ל זה של מי הוא א"ל מי שיש לו אני נותן לו משלו ומי שאין לו אני עושה עליו חנם" 

)תנחומא בובר, כי תשא טז(. 22. "ִּכי כֹה ָאַמר ָרם ְוִנָּׂשא ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכֹון" 

)ישעיהו נז, טו(. 23. "ַעל רֹב ֲעֹוֵנְך ָעְצמּו ַחּטֹאָתִיְך" )ירמיהו ל, יד(. 24. "ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר 

ָיבֹאּו" )תהלים סה, ג(. 25. הצירוף "ה' אלהים צבאות" מופיע במקרא בהקשר של בקשה להאזין 

ָהִקיָצה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ה'  "ְוַאָּתה  מצרותיהם,  להתעלם  ולהפסיק  ישראל  לתפילות 

ִלְפקֹד ָּכל ַהּגֹוִים ַאל ָּתחֹן ָּכל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה" )תהלים נט, ו(; "ה' ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת 

ַעֶּמָך" )תהלים פ, ה(. ראה גם תהלים פ, כ; תהלים פד, ט. 
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ילֹות ּלֵ ָעְמָדם ּבַ רצה את תפילתם26 כאשר הם עומדים ְרֵצה ֲעִתיָרָתם ּבְ
]לפניך[ בלילות,

ִליל ְועֹולֹות ן ּכָ ָקְרּבָ ֵעה ָנא ְבָרצֹון ּכְ וקבל ]אותה[ ברצון כקרבן עולה וכליל.ׁשְ

ה ְגדֹולֹות27. יָך, עֹוׂשֶ ְרֵאם ִנּסֶ הראם את ניסיך, )ה'( העושה ]מעשים[ ּתַ
גדולים.

לשמוע   

מֹוֵחל  ֲחִסידּות,  ּבַ ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶמֶלְך  ֵאל 

ִאים  ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ ֲעֹונֹות ַעּמֹו, ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

לֹא  ְורּוַח,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ְצָדקֹות  ה  עֹוׂשֶ ִעים,  ְלפֹוׁשְ ּוְסִליָחה 

ּוְזָכר  ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ לֹוַמר  ָלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ְגֹמל.  ּתִ ְכָרָעָתם 

מֹו  ּכְ ֶדם,  ִמּקֶ ֶלָעָנו  הֹוַדְעּתָ  ּכְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ִרית  ּבְ ַהּיֹום  ָלנּו 

ם יי.  ְקָרא ְבׁשֵ ם, ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יי ּבֶ תּוב, ַוּיֵ ּכָ ׁשֶ

ְקָרא ָניו ַוּיִ ֲעֹבר יהוה ַעל ּפָ ַוּיַ

יהוה יהוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון 
ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ֶאֶרְך ַאּפַ

ה.  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ
נּו.  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ

ה ֲאדָֹני טֹוב  י ַאּתָ ְענּו, ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

ח, ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך. ְוַסּלָ

תהלים כה, ו ה.   י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְזֹכר ַרֲחֶמיָך יהוה ַוֲחָסֶדיָך, ּכִ

ע"פ תהלים קו, ד יׁשּוָעֶתָך.  ְקֵדנּו ּבִ ָך, ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ָזְכֵרנּו יי ּבִ

תהלים עד, ב  ַכְנּתָ ּבֹו.  ֶבט ַנֲחָלֶתָך, ַהר ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם, ּגָ ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ

ח ָלֶנַצח.  ּכַ ׁשְ ָלִים, ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ ת ְירּוׁשָ ְזֹכר יי ִחּבַ

תהלים קב, יד י ָבא מֹוֵעד.   י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון, ּכִ ה ָתקּום ּתְ ַאּתָ

י, יח(; "אמר רבי אלעזר למה  ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה'" )שמות  ַּפְרעֹה  "ַוֵּיֵצא ֵמִעם  26. "עתירה" היא תפילה, 

נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, 

אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות למדת רחמנות" )סוכה 

יד ע"א(. 27. "עֶֹׂשה ְגדֹלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר" )איוב ט, ט(. ראה גם איוב ה, ט. 
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ם,  ָלִִ  ְזֹכר יהוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
תהלים קלז, ז ּה.     ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו, ַעד ַהְיסֹוד ּבָ

ְך,  ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ
ָמִים,  ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ה ֶאת ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ     ַוּתְ

שמות לב, יג ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם.   י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ    ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאׁשֶ
 ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב, 

דברים ט, כז אתֹו.  עֹו ְוֶאל ַחּטָ ה ְוֶאל ִרׁשְ י ָהָעם ַהּזֶ ֶפן ֶאל ְקׁשִ    ַאל ּתֵ
 , ר ָאַמְרּתָ ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ  ְזֹכר ָלנּו ּבְ

ִריִתי ִיְצָחק,  ִריִתי ַיֲעקֹוב, ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ     ְוָזַכְרּתִ
ויקרא כו, מב ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר, ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר.     ְוַאף ֶאת ּבְ

 , ר ָאַמְרּתָ ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ  ְזֹכר ָלנּו ּבְ
ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם  ִרית ִראׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ     ְוָזַכְרּתִ

ויקרא כו, מה    ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאלִֹהים, ֲאִני יהוה. 
נּו,  ִהְבַטְחּתָ ָמה ׁשֶ נּו ּכְ ה ִעּמָ  ֲעׂשֵ

ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם  ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ     ְוַאף ּגַ
ם,  ִריִתי ִאּתָ ים ְלַכּלָֹתם ְלָהֵפר ּבְ ים ְולֹא ְגַעְלּתִ     לֹא ְמַאְסּתִ

ויקרא כו, מד י ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶהם.     ּכִ
תּוב, ּכָ ָמה ׁשֶ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו ּכְ ב ׁשְ  ָהׁשֵ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך, ב יהוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ     ְוׁשָ
דברים ל, ג ה.  ּמָ ר ֱהִפיְצָך יהוה ֱאלֶֹהיָך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ    ְוׁשָ

תּוב,  ּכָ ָמה ׁשֶ ֵחינּו ּכְ ץ ִנּדָ  ַקּבֵ
ָמִים,  ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ     ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ

דברים ל, ד ֶחָך.  ם ִיּקָ ָ ְצָך יהוה ֱאלֶֹהיָך ּוִמּשׁ ם ְיַקּבֶ ָ    ִמּשׁ
תּוב,  ּכָ ָמה ׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכְ ֵעינּו ּכָ  ְמֵחה ְפׁשָ

ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך,  ׁשָ     ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ
ישעיהו מד, כב יָך.  י ְגַאְלּתִ    ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ

 , ר ָאַמְרּתָ ֲאׁשֶ ֵעינּו ְלַמַעְנָך ּכַ  ְמֵחה ְפׁשָ
ישעיהו מג, כה ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר.     ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא ֹמֶחה ְפׁשָ

תּוב, ּכָ ָמה ׁשֶ ֶמר ּכְ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ּשׁ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ  ַהְלּבֵ
ִנים  ָ ּשׁ ְכָחה ֹיאַמר יהוה, ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ     ְלכּו ָנא ְוִנּוָ

ישעיהו א, יח ֶמר ִיְהיּו.  ּצֶ ימּו ַכּתֹוָלע ּכַ ינּו, ִאם ַיְאּדִ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ּשׁ    ּכַ
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תּוב, ּכָ ָמה ׁשֶ  ְזֹרק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו ּכְ
ם, י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ     ְוָזַרְקּתִ

יחזקאל לו, כה ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם.  ל ּגִ    ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ
תּוב, ּכָ ָמה ׁשֶ ִחיֵתנּו ּכְ ׁשְ  ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ּתַ

ִחיֶתָך, ָך ְולֹא ַיׁשְ י ֵאל ַרחּום יהוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַיְרּפְ     ּכִ

דברים ד, לא ע ָלֶהם.  ּבַ ר ִנׁשְ ִרית ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ח ֶאת ּבְ ּכַ    ְולֹא ִיׁשְ

תּוב, ּכָ ָמה ׁשֶ ֶמָך ּכְ  מֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ֶאת ׁשְ

    ּוָמל יהוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך,

דברים ל, ו יָך.  ָך ְלַמַען ַחּיֶ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ    ְלַאֲהָבה ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ

תּוב,  ּכָ ָמה ׁשֶ ֵתנּו ּכְ ׁשָ ַבּקָ ֵצא ָלנּו ּבְ  ִהּמָ

ם ֶאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ּוָמָצאָת,  ָ ם ִמּשׁ ּתֶ ׁשְ     ּוִבּקַ

דברים ד, כט ָך.  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶ ּנּו ּבְ י ִתְדְרׁשֶ    ּכִ

תּוב, ּכָ ָמה ׁשֶ ֶתָך ּכְ ִפּלָ ֵבית ּתְ ֵחנּו ּבְ ּמְ ָך ְוׂשַ ִביֵאנּו ֶאל ַהר ָקְדׁשֶ  ּתְ

ִתי, ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ     ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ

ִחי,     עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ

ישעיהו נו, ז ים.  ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ    ּכִ

פותחים את ארון הקודש

ֵתנּו. ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַמע קֹוֵלנּו, יי ֱאלֵֹהינּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוַקּבֵ ׁשְ

איכה ה, כא ֶקֶדם.  ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו יהוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה, ַחּדֵ ֲהׁשִ

ע"פ תהלים ה, ב יָנה ֲהִגיֵגנּו.  ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה יי, ּבִ

ע"פ תהלים יט, טו נּו ְלָפֶניָך, יי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנּו.  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיֹון ִלּבֵ

ע"פ תהלים נא, יג ּנּו.  ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך, ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכנּו ִמּלְ ׁשְ ַאל ּתַ

ע"פ תהלים עא, ט ַעְזֵבנּו.  ְכלֹות ּכֵֹחנּו ַאל ּתַ ִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה, ּכִ ׁשְ ַאל ּתַ

ע"פ תהלים לח, כב ּנּו.  ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבנּו, יי ֱאלֵֹהינּו, ַאל ּתִ ַאל ּתַ

נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיֹבׁשּו, ה ִעּמָ  ֲעׂשֵ

ע"פ תהלים פו, יז נּו.  נּו ְוִנַחְמּתָ ה יי ֲעַזְרּתָ י ַאּתָ    ּכִ

ע"פ תהלים לח, טז ה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו.  י ְלָך יי הֹוָחְלנּו, ַאּתָ ּכִ
סוגרים את ארון הקודש
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ֵתנּו,  ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ֵתנּו, ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּתָ

ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  יי  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  עֶֹרף  י  ּוְקׁשֵ ָפִנים  י  ַעּזֵ ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו. ַצּדִ

ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו  ְרנּו דִֹפי, ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ

ְענּו,  ׁשַ ּפָ ָעִוינּו,  ָסַרְרנּו,  ִנַאְצנּו,  ָמַרְדנּו,  ַלְצנּו,  ְבנּו,  ּזַ ּכִ ָרע,  ָיַעְצנּו  ֶקר,  ׁשֶ

ְענּו. ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו עֶֹרף, ָרׁשַ ִ ָצַרְרנּו, ִקּשׁ

ל  ּכָ ַעל  יק  ַצּדִ ה  ְוַאּתָ ָלנּו,  ָוה  ׁשָ ְולֹא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ ַסְרנּו 

ְענּו. יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו, ּכִ ַהּבָ

ֲחָטֵאינּו,  נּו ּבַ ָוה ִלּבֵ ּנּו ָמׂשֹוׂש, ּדָ ָלה ִמּמֶ ל ּדֹור, ּגָ נּו ִמּכָ ׁשְ ל ָעם, ּבֹ ְמנּו ִמּכָ ָאׁשַ

ִטיָרֵתנּו  ֲעֹוֵנינּו,  ּבַ ָחַרב  נּו  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ְזבּול  ֵאֵרנּו,  ּפְ ְוִנְפַרע  ִאּוּוֵינּו,  ל  ֻהְחּבַ

ֵחנּו ְלָנְכִרים. ה, ֹיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים, ּכֹ ּמָ ָהְיָתה ְלׁשַ

על פי הגר"א )מעשה רב, אות רב( אומרים וידוי פעם אחת בלבד

ֱאלֵֹהינּו  יי  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  נּו,  ָעְרּפֵ ה  ְוַנְקׁשֶ ֵנינּו  ּפָ ָנִעיז  ְוֵהיַאְך  עּוֵתנּו,  ִמּטָ ְבנּו  ׁשַ לֹא  ַוֲעַדִין 

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו. ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ֶקר, ָיַעְצנּו  ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו דִֹפי, ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ

ְענּו,  ָרׁשַ עֶֹרף,  ינּו  ִ ִקּשׁ ָצַרְרנּו,  ְענּו,  ׁשַ ּפָ ָעִוינּו,  ָסַרְרנּו,  ִנַאְצנּו,  ָמַרְדנּו,  ַלְצנּו,  ְבנּו,  ּזַ ּכִ ָרע, 

ְענּו.  ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ׁשִ

י  א ָעֵלינּו ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו, ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצוֹוֶתיָך ּוִמּמִ ַסְרנּו ִמּמִ

ְענּו. יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ ֱאֶמת ָעִשׂ

ם ָעֵלינּו, ָסַבְלנּו ַעל  ּנּו, ָנְתנּו ֻעּלָ ְך ּוְמֹמָרט ִמּמֶ ָ קּו ֲעָמֵלנּו, ְמֻמּשׁ ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ

ָדם, ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבּונּו, ְקָראנּוָך  לּו ָבנּו, ּפֹוֵרק ֵאין ִמּיָ ְכֵמנּו, ֲעָבִדים ָמׁשְ ׁשִ

ִעינּו ְוָאָבְדנּו. ְבנּו ֵמַאֲחֶריָך, ּתָ ֲעֹוֵנינּו, ׁשַ ּנּו ּבַ יי ֱאלֵֹהינּו, ָרַחְקּתָ ִמּמֶ

ֱאלֵֹהינּו  יי  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  נּו,  ָעְרּפֵ ה  ְוַנְקׁשֶ ֵנינּו  ּפָ ָנִעיז  ְוֵהיַאְך  עּוֵתנּו,  ִמּטָ ְבנּו  ׁשַ לֹא  ַוֲעַדִין 

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו. ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ֶקר, ָיַעְצנּו  ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו דִֹפי, ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ

ְענּו,  ָרׁשַ עֶֹרף,  ינּו  ִ ִקּשׁ ָצַרְרנּו,  ְענּו,  ׁשַ ּפָ ָעִוינּו,  ָסַרְרנּו,  ִנַאְצנּו,  ָמַרְדנּו,  ַלְצנּו,  ְבנּו,  ּזַ ּכִ ָרע, 

ָוה ָלנּו,  ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצוֹוֶתיָך ּוִמּמִ ְענּו, ַסְרנּו ִמּמִ ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ׁשִ

ְענּו. יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעִשׂ א ָעֵלינּו ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ְוַאּתָ
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ע, ְוִחיׁש ָלנּו  ֶרְך ֶרׁשַ נּו ַלֲעֹזב ּדֶ ִלּבֵ ְענּו, ְוֵתן ּבְ ְענּו ָלֵכן לֹא נֹוׁשָ ְענּו ּוָפׁשַ ִהְרׁשַ

ֹבָתיו, ְוָיׁשֹב  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך, ַיֲעֹזב ָרׁשָ ּכָ ע, ּכַ ֶיׁשַ

ה ִלְסלֹוַח. י ַיְרּבֶ ֶאל יהוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵֹהינּו ּכִ

יי  נּו  ַנּקֵ ִני.  ַנּקֵ רֹות  ְסּתָ ִמּנִ ָיִבין  ִמי  ִגיאֹות  ׁשְ ְלָפֶניָך,  ָאַמר  ִצְדֶקָך  יַח  ְמׁשִ

ל ֻטְמאֹוֵתינּו, ּוְזֹרק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים  ֵעינּו, ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ ל ּפְ ֱאלֵֹהינּו ִמּכָ

ם,  ּוְטַהְרּתֶ ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקּתִ ְנִביֶאָך,  ַיד  ַעל  תּוב  ּכָ ּכַ ְוַטֲהֵרנּו, 

ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם. ל ּגִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ

י ַליי  ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ ֶעָך, ַיּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך, ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך, ְרֵעֵבי טּוְבָך, ְצֵמֵאי ַחְסֶדּ ַעּמְ

ִליחֹות. ֱאלֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ
ה  ֲעׂשֵ ֶמָך.  ׁשְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ יי  ֶמָך,  ׁשְ ִנְקָרא  נּו  ּבָ ֶמָך,  ׁשְ ַחּנּון  ֵאל  ֶמָך,  ׁשְ ַרחּום  ֵאל 

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְך,  ְוִתְפַאְרּתָ ְדָלְך  ּגָ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ִריָתְך,  ּבְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְך,  ֲאִמּתָ ְלַמַען 

ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ִזְכָרְך,  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ִועּוָדְך,  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ הֹוָדְך,  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָתְך,  ּדָ

ה ְלַמַען  בֹוָדְך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּכְ ה ְלַמַען ִיחּוָדְך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען טּוָבְך, ֲעׂשֵ ְך, ֲעׂשֵ ַחְסּדָ

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען סֹוָדְך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ִנְצָחְך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך, ֲעׂשֵ ִלּמּוָדְך, ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען  ָתְך, ֲעׂשֵ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ִצְדָקָתְך, ֲעׂשֵ ֵאָרְך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּפְ ְך, ֲעׂשֵ ֻעּזָ

ָתְך.  ִהּלָ ה ְלַמַען ּתְ ִכיָנָתְך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ ים, ֲעׂשֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ה  ָך, ֲעׂשֵ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ה ְלַמַען ְירּוׁשָ לֹֹמה, ֲעׂשֵ ִוד ּוׁשְ ה ְלַמַען ּדָ ה ְוַאֲהֹרן, ֲעׂשֵ ֹמׁשֶ

ֲהִריסּות  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֵהיָכֶלָך,  ְממֹות  ׁשִ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ בֹוֶדָך,  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ְלַמַען 

ִיחּוֶדָך,  ַעל  ְטבּוִחים  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ָך.  ָקְדׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל  ֲהרּוִגים  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֶחָך,  ִמְזּבְ

ּלֹא  ׁשֶ ַדִים  ׁשָ יֹוְנֵקי  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֶמָך,  ׁשְ ִקּדּוׁש  ַעל  ִים  ּוַבּמַ ָבֵאׁש  ֵאי  ּבָ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ

ן,  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ה ְלַמַען ּתִ עּו, ֲעׂשֵ ּלֹא ָפׁשְ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ה ְלַמַען ּגְ ָחְטאּו, ֲעׂשֵ

יֵענּו. ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ ה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו, ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ֲעֵננּו יי ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ֱאלֵֹהינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ּבֹוְרֵאנּו ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ּגֹוֲאֵלנּו 

ֱאָמן ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ַזְך  נּו ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ָהֵאל ַהּנֶ ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ּדֹוְרׁשֵ

ם ֲעֵננּו, ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב ֲעֵננּו, ֲעֵננּו יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו, ֲעֵננּו  ר ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ ְוָיׁשָ

ֲעֵננּו,  ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו,  ְצָדקֹות  לֹוֵבׁש  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו,  ָעִסים  ּכְ ּכֹוֵבׁש 

ב ֲעֵננּו, ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ֲעֵננּו, ֲעֵננּו עֹוֶנה ְבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו, ֲעֵננּו  ּגָ ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ

ר ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ַרחּום  יק ְוָיׁשָ יל ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ַצּדִ ּפֹוֶדה ּוַמּצִ

ִמיִמים ֲעֵננּו.  ְוַחּנּון ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ
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ַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו, ֲעֵננּו  ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ּפַ

ֲעֵננּו  ֲעֵננּו,  ָבִטים  ְ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו,  הֹות  ִאּמָ ב  ּגַ ִמׂשְ ֲעֵננּו  ֲעֵננּו,  ַיֲעֹקב  ֲאִביר 

ה ִלְכעֹס ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ַרְך ִלְרצֹות ֲעֵננּו, ֲעֵננּו עֹוֶנה ְבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ֲאִבי  ָקׁשֶ

ן ַאְלָמנֹות ֲעֵננּו. ּיַ ְיתֹוִמים ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ּדַ

נֹו  ּבְ ְלִיְצָחק  ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַיֲעֵננּו.  הּוא  ה,  ַהּמֹוִרּיָ ַהר  ּבְ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ָעָנה  ׁשֶ ִמי 

ַיֲעֵננּו.  ֵאל, הּוא  ֵבית  ּבְ ְלַיֲעֹקב  ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַיֲעֵננּו.  ַח, הּוא  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ֱעַקד  ּנֶ ׁשֶ ּכְ

ָעָנה ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף,  ֵבית ָהֲאסּוִרים, הּוא ַיֲעֵננּו. ִמי ׁשֶ ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ִמי ׁשֶ

ה, הּוא  ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהֹרן ּבַ חֹוֵרב, הּוא ַיֲעֵננּו. ִמי ׁשֶ ה ּבְ ָעָנה ְלֹמׁשֶ הּוא ַיֲעֵננּו. ִמי ׁשֶ

ַע  ִליהֹוׁשֻ ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַיֲעֵננּו.  ָהֵעָדה, הּוא  ִמּתֹוְך  קּומֹו  ּבְ ְלִפיְנָחס  ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַיֲעֵננּו. 

ְלָדִוד  ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַיֲעֵננּו.  הּוא  ה,  ְצּפָ ּמִ ּבַ מּוֵאל  ִלׁשְ ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַיֲעֵננּו.  הּוא  ל,  ְלּגָ ּגִ ּבַ

ְרֶמל, הּוא ַיֲעֵננּו.  ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ ַלִים, הּוא ַיֲעֵננּו. ִמי ׁשֶ לֹֹמה ְבנֹו ִבירּוׁשָ ּוׁשְ

יִריחֹו, הּוא ַיֲעֵננּו.  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ָגה, הּוא ַיֲעֵננּו. ִמי ׁשֶ ָעָנה ְליֹוָנה ִבְמֵעי ַהּדָ ִמי ׁשֶ

ֵאל  ִמיׁשָ ַלֲחַנְנָיה  ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַיֲעֵננּו.  ָחְליֹו, הּוא  ּבְ ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  הּו  ְלִחְזִקּיָ ָעָנה  ׁשֶ ִמי 

הּוא  ָהֲאָריֹות,  גֹוב  ּבְ אל  ְלָדִנּיֵ ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַיֲעֵננּו.  הּוא  ָהֵאׁש,  ן  ְבׁשַ ּכִ תֹוְך  ּבְ ַוֲעַזְרָיה 

ן  ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָעָנה ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ַבּגֹוָלה, הּוא ַיֲעֵננּו. ִמי ׁשֶ ַיֲעֵננּו. ִמי ׁשֶ

ִרים,  ְוַהְיׁשָ ִמיִמים  ְוַהּתְ ְוַהֲחִסיִדים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלָכל  ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַיֲעֵננּו.  יָרה, הּוא  ַהּבִ

הּוא ַיֲעֵננּו.

י, ֲעֵניָנא.  ָעֵני ַלֲעִנּיֵ  ַרֲחָמָנא ּדְ
א, ֲעֵניָנא.  ָעֵני ִלְתִביֵרי ִלּבָ ַרֲחָמָנא ּדְ
יֵכי רּוָחא, ֲעֵניָנא. ָעֵני ְלַמּכִ ַרֲחָמָנא ּדְ

הרחמן העונה לעניים, עננו. 

הרחמן העונה לשבורי לב, עננו. 

הרחמן העונה לנמוכי רוח, עננו.

ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא, ַרֲחָמָנא חּוס, ַרֲחָמָנא 
ִזיב, ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן,  ֻרק, ַרֲחָמָנא ׁשֵ ּפְ

א ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ּתָ ַהׁשְ

 הרחמן עננו, הרחמן חוס, הרחמן 

 ְּגַאל, הרחמן הצל, הרחמן רחם עלינו, 

עתה במהרה ובזמן קרוב.

נפילת אפיים

ּוְבַיד  ים ַרֲחָמיו  י ַרּבִ ּכִ א ְבַיד יהוה  ּנָ ָלה  ִנּפְ ד ַצר ִלי ְמֹאד,  ּגָ ִוד ֶאל  ַוּיֹאֶמר ּדָ

ָאָדם ַאל ֶאּפָֹלה.

ֲחנּוָני. יהוה  ל ּתַ ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך, יי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי ְוַקּבֵ

י ֻאְמַלל ָאִני, ְרָפֵאִני  ִני יהוה ּכִ ֵרִני. ָחּנֵ ֲחָמְתָך ְתַיּסְ ָך תֹוִכיֵחִני, ְוַאל ּבַ ַאּפְ ַאל ּבְ

ׁשּוָבה  ָמָתי.  ה יהוה ַעד  ְוַאּתָ ְמֹאד,  ִנְבֲהָלה  י  ְוַנְפׁשִ ֲעָצָמי.  ִנְבֲהלּו  י  ּכִ יהוה 
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אֹול  ׁשְ ּבִ ִזְכֶרָך,  ֶות  ּמָ ּבַ ֵאין  י  ּכִ ָך.  ַחְסּדֶ ְלַמַען  יֵעִני  הֹוׁשִ י,  ַנְפׁשִ ָצה  ַחּלְ יהוה 

י  ַעְרׂשִ ִדְמָעִתי  ּבְ ִתי,  ִמּטָ ַלְיָלה  ְבָכל  ֶחה  ַאׂשְ ַאְנָחִתי,  ּבְ י  ָיַגְעּתִ ְך.  ּלָ יֹוֶדה  ִמי 

ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון,  י ּכָ ּנִ ָכל צֹוְרָרי. סּורּו ִמּמֶ ַעס ֵעיִני, ָעְתָקה ּבְ ה ִמּכַ ׁשָ ַאְמֶסה. ָעׁשְ

ֵיֹבׁשּו  ח.  ִיּקָ ִתי  ִפּלָ ּתְ יהוה  ִתי,  ִחּנָ ּתְ יהוה  ַמע  ׁשָ ְכִיי.  ּבִ קֹול  יהוה  ַמע  ׁשָ י  ּכִ

בּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע. ל ֹאְיָבי, ָיׁשֻ ֲהלּו ְמֹאד ּכָ ְוִיּבָ

ִמן  יק  ַמּסֵ ה,  ּוְמַחּיֶ ֵמִמית  י,  ּוַמּסֵ ַמֵחי 
ָחֵטא,  ד  ּכַ ָרא  ּבְ ָעְלָמא.  י  ְלַחּיֵ אֹול  ׁשְ
א  ַמֵסּ ְדָחֵיס  ֲאבּוִהי  ַלְקֵיּה,  ֲאבּוִהי 
קֹוָלר,  ּבְ ָנֵפיק  ְדָמֵריד  א  ַעְבּדָ ִלְכֵאֵבּה. 

ֵאיב ְוָתַבר קֹוָלֵרּה. ָמֵרּה ּתָ

מעלה  ומחיה,  ממית  ומרפא,   מכה 

חוטא,  כאשר  בן,  עולם.  לחיי   משאול 

מרפא  המרחם  אביו  מלקהו,   אביו 

בקולר,  יוצא  המורד  עבד  כאבו.   את 

אדונו שב ושובר קולרו.

ְרֵוי  ְך, ָהא  ַקּמָ ְוָחֵטיַנן  ֲאַנן  ְכָרְך  ּבֻ ָרְך  ּבְ
ן  ְך ֲאַנן ּוָמְרִדּנָ ין ְמָרִרין. ַעְבּדָ ִגִדּ ן ּבְ ַנְפׁשַ
ָהא  ְבְיָתא  ׁשִ ּבְ ָהא  ָתא  ִבּזְ ּבְ ָהא  ְך,  ַקּמָ
ַרֲחָמְך  ּבְ ְך  ִמּנָ ָמטּו  ּבְ ַמְלְקיּוָתא.  ּבְ
ֲעַלן,  ְתקֹוף  ּדִ ִלְכֵאָבא  י  ַאּסֵ ין,  ְנִפיׁשִ ּדִ

ְבָיא. ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוי ְגִמיָרא ּבְ ַעד ּדְ

לפניך,  אנו  וחוטאים  אנו  בכורך  בנך 

הנה רוויה נפשנו לענה מרה. עבדך אנו 

בביזה  ]אנו[  הנה   - לפניך  אנו  ומורדים 

במלקות.  ]אנו[  הנה  בשבי  ]אנו[  הנה 

את  רפא  המרובים,  ברחמיך  ממך,  אנא 

הכאב הגובר עלינו עד שלא נכלה בשבי.

יש הנוהגים שלא לומר תחינה זו *

ִמיעּו  ַהׁשְ ה,  ְתִפּלָ ִמיֵעי  ַמׁשְ ָהַרֲחִמים.  ַבַעל  ִלְפֵני  ַרֲחֵמינּו  ַהְכִניסּו  ַרֲחִמים,  ַמְכִניֵסי 

ְצָעָקה.  ׁשֹוֵמַע  ִלְפֵני  ַצֲעָקֵתנּו  ִמיעּו  ַהׁשְ ְצָעָקה,  ִמיֵעי  ַמׁשְ ה.  ִפּלָ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ִלְפֵני  ֵתנּו  ְתִפּלָ

ה  לּו ְוַהְרּבּו ְתִחּנָ ּדְ ּתַ ה ִבְדָמעֹות. ִהׁשְ ַמְכִניֵסי ִדְמָעה, ַהְכִניסּו ִדְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ

ל  ים טֹוִבים ׁשֶ ִמיעּו ְלָפָניו ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ א. ַהְזּכִ ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך ֵאל ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ּוַבּקָ

י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן  ֵאִרית ַיֲעֹקב. ּכִ ּלֹא ֹתאַבד ׁשְ ה ַזְרָעם, ׁשֶ ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶ

ל  ִמּכָ ּוְפֵדנּו  ֵענּו,  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ֲעֵננּו  ַמֵהר  ִניָנה.  ְוִלׁשְ ל  ְלָמׁשָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  ִיׂשְ ה,  ְלֶחְרּפָ ָהָיה 

ְך. יַח ִצְדָקְך ְוַעּמָ ים ְמׁשִ יָעה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֵזרֹות ָקׁשֹות, ְוהֹוׁשִ ּגְ

* ע"פ הרמב"ם )הקדמה לפרק חלק, היסוד החמישי; עיין גם הל' תשובה פ"ג ה"ז( והרמב"ן )דרשת 

"תורת ה' תמימה"( אין לומר פיוט זה מפני שיש להתפלל לה' בלבד ואסור להתפלל למלאכים. אך 

שבלי הלקט )סדר ר"ה סי' רפב( חולק ומוכיח מהגמרא בסנהדרין )מד, ב; רש"י ד"ה לעולם( שמותר 

זה  נוסח  פי  שעל  יכניסו",  רחמים  "מכניסי  להגיה:  הציע  פי"ב(  העבודה  )נתיב  המהר"ל  לאומרו. 

המתפלל מבקש מהקב"ה שהמלאכים לא יעכבו את תפילתו. החת"ם סופר )שו"ת חת"ם סופר ח"א 

או"ח סי' קסו( נהג שלא לאומרו. 
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ַבר  ּכְ ַנן,  ִמְתַחּנְ ָלְך  א  ַמּיָ ִבׁשְ ּדְ ָמַרן 
ֵני  ּבְ הֹון  ְלּ ּכָ ֵיּה,  ּבָ ְלׁשַ ן  ְדִמְתַחּנַ ְבָיא  ׁשִ
ְך  ְוַעּמָ ְרִקין,  ִמְתּפָ א  ַכְסּפָ ּבְ ְבָיא  ׁשִ
ַלן  ַהב  ּוְבַתֲחנּוֵני.  ַרֲחֵמי  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ר ֵריָקם  ָלא ֶנְהּדַ ין ּוָבעּוִתין, ּדְ ֵאְלּתִ ׁשְ

ִמן ֳקָדָמְך.

אנו,  מתחננים  לך  שבשמיים,  אדוננו 

השבויים  כל  לשובהו.  המתחנן  כשבוי 

בתפילה  ישראל  ועמך  נפדים,  בכסף 

ובתחנונים. תן לנו שאלותינו ובקשותינו, 

שלא נשוב ריקם מלפניך.

א  ַעְבּדָ ּכְ ַנן,  ִמְתַחּנְ ָלְך  א  ַמּיָ ִבׁשְ ּדְ ָמַרן 
ֲאַנן  יֵקי  ֲעׁשִ ְלָמֵרּה.  ן  ִמְתַחּנַ ּדְ
ין  ַנְפׁשִ ָמִריָרן  ֵריָנן.  ׁשָ ּוַבֲחׁשֹוָכא 
ן  ּבַ ֵלית  ֵחיָלא  ין.  ְנִפיׁשִ ּדִ ֵמַעְקִתין 
ְקָיָמא  ִדיל  ּבְ ֱעַבד  ָמַרן.  ְלַרּצּוָיְך, 

ְגַזְרּתְ ִעם ֲאָבָהַתָנא. ּדִ

אנו,  מתחננים  לך  שבשמיים,  אדוננו 

אנו  עשוקים  לאדונו.  המתחנן  כעבד 

ובחשכה שרויים, מרה נפשנו מצרותינו 

אדוננו,  לרצותך,  בנו  אין  כוח  הרבות. 

עשה בשביל הברית שכרָּת עם אבותינו.

ָרֵאל,  ֵאִרית ִיׂשְ ֹמר ׁשְ ָרֵאל, ׁשְ  ׁשֹוֵמר ִיׂשְ

ָרֵאל. ַמע ִיׂשְ ָרֵאל, ָהאֹוְמִרים ׁשְ    ְוַאל ֹיאַבד ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד, ֹמר ׁשְ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד, ׁשְ

ְמָך יי ֱאלֵֹהינּו יי ֶאָחד.    ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד, ַהְמַיֲחִדים ׁשִ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש, ֹמר ׁשְ  ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש, ׁשְ

ֹות ְלָקדֹוׁש. לֹׁש ְקֻדׁשּ ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ּלְ    ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש, ַהְמׁשַ

י ֵאין  ס ְלדֹור ָעִני ּכִ ּיֵ ה ְוִהְתּפַ ַתֲחנּוִנים, ִהְתַרּצֵ ס ּבְ ּיֵ ה ְבַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ִמְתַרּצֶ

ְצָדָקה  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ ים,  ַמֲעׂשִ נּו  ּבָ ֵאין  י  ּכִ ַוֲעֵננּו  נּו  ָחּנֵ נּו  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  עֹוֵזר. 

יֵענּו. ָוֶחֶסד ְוהֹוׁשִ

י  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך,  יי  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  ֵעיֵנינּו.  ָעֶליָך  י  ּכִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ֵנַדע  לֹא  ַוֲאַנְחנּו 

ֲעֹוֹנת  ָלנּו  ר  ְזּכָ ּתִ ַאל  ָלְך.  ִיַחְלנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעֵלינּו  יי  ָך  ַחְסּדְ ְיִהי  ה.  ֵהּמָ ֵמעֹוָלם 

ַמִים  ה ׁשָ ם יי עֹׂשֵ י ַדּלֹונּו ְמֹאד. ֶעְזֵרנּו ְבׁשֵ מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ִראׁשִֹנים, ַמֵהר ְיַקּדְ

ֲעֵקָדה  ֹרֶגז  )ּבְ ְזּכֹר  ּתִ ַרֵחם  ֹרֶגז  ּבְ בּוז.  ַבְענּו  ׂשָ ַרב  י  ּכִ נּו,  ָחּנֵ יי  נּו  ָחּנֵ ָוָאֶרץ. 

י  ּכִ ָקְרֵאנּו(.  ְביֹום  ַיֲעֵננּו  ֶלְך  ַהּמֶ יָעה,  הֹוׁשִ יי  ְזּכֹר.  ּתִ ִמימּות  ּתְ ֹרֶגז  ּבְ ְזּכֹר,  ּתִ

בֹוד  ּכְ ַבר  ּדְ ֵענּו ַעל  ִיׁשְ י ָעָפר ֲאָנְחנּו. ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי  ּכִ ִיְצֵרנּו, ָזכּור  ָיַדע  הּוא 

ֶמָך. ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך, ְוַהּצִ ׁשְ
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ְוַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ

ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ יֵחּה(,  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ּפּוְרָקֵנּה  )ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה 

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ ּוְבַחּיֵ

א. א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ֵ ְוִיְתַנׂשּ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

יָרָתא  ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ִריְך הּוא, ְלֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ

י  ּדִ ֲאבּוהֹון  ֳקָדם  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָכל  ּדְ ּוָבעּוְתהֹון  ְצלֹוְתהֹון  ל  ְתַקּבַ ּתִ

א ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַמּיָ ִבׁשְ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעׂשֶ הּוא  ְמרֹוָמיו  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  עֹׂשֶ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.


