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  סדר סליחות
  )א( לפני הסליחותאדון עולםהחזן מנגן 

ר ָמַלךְ )ב(ֲאדֹון עֹוָלם  )ג( ֲאׁשֶ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ  :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ
 

 

ה בְֿ     ּכֹל)ד(ֶחְפצוֹ ְלֵעת ַנֲעׂשָ
  

מֹו ִנְקָרא    :)ה(ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ
  

 

ְכלֹות   )ז( ַהּכֹל)ו(ְוַאֲחֵרי ּכִ
  

 :ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
  

 

  ּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוהְוה
  

ִתְפָאָרה    :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ
  

 

ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ
  

יל לוֹ    יָרה)ח(ְלַהְמׁשִ  :)ט( ְלַהְחּבִ
  

 

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  

ָרה   ׂשְ  :)י(ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ
  

 

  )יא(ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 
  

ֵעת ָצָר )יב(ְוצּור ֶחְבִלי    :ה ּבְ
  

 

                                                 
 .ו על נטילת ידים"ה אקב"מי א"באואחרי הסליחות אין אומרו שוב אלא מתחיל מיד   )א(
 .יי מלך יי מלך יי ימלוךהבתים הראשונים נסבות אודות ' ג. ֲאדֹון עֹוָלם  )ב(
ר ָמַלךְ   )ג( , ש מולך גם על האין"אבל הבורא ית, כ יש לו עבדים"שלא כדרך מלך בשר ודם שאינו מולך אא. ֲאׁשֶ

לולכן מלך , שהרי ברא יש מאין ֶטֶרם ּכָ ר ָמַלךְ מ " וי.אי נמי מיגו דאי בעי. ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  בשעה שברא ֲאׁשֶ
 ).בראשית רבה ג ז(עולמות והחריבן 

ה ְבֶחְפצוֹ   )ד( ר )תהלים קלה ו(ש "כ. ַנֲעׂשָ ה' ָחֵפץ ה־ּכֹל ֲאׁשֶ ה כל מה שבא "א פס"ובמורה נבוכים ח. ָעׂשָ
 . ענינו רצה או חפץַוּיֹאֶמר ַוּיֹאֶמרבמעשה בראשית 

ובאו , כסבורין שהוא בוראן, ראו הבריות את אדם הראשון ונתייראו) א"פי(א "בפרדר. מֹו ִנְקָראֲאַזי ֶמֶלְך שְׁ   )ה(
נלך ונלביש גאות ועוז ונמליך עלינו מי , בואו אני ואתם, באתם להשתחוות לי, אמר להם, כולם להשתחוות לו

הלך אדם . מליכים אותו ואין המלך ממליך את עצמו אם אין העם ממלךלפי שהעם ממליכים את ה, שבראנו
אּות ָלֵבשׁ ' הוהמליך אותו ראשון וכל הבריות אחריו ואמרו   .' וגוָמָלְך ּגֵ

ְכלֹות  )ו( ר ָיְצאוּ ) יהושע ב ז(אבל מצאנו דוגמתו , ְוַאֲחֵרי ְכלֹות היה לו לומר .ְוַאֲחֵרי ּכִ ֲאׁשֶ מ "וי. ַאֲחֵרי ּכַ
ְכלֹות,באחרית הימים, ְוַאֲחֵרי  . יכלה הכלכאשר,  ַהּכֹל ּכִ

ְכלֹות ַהּכֹל  )ז( ' שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנא) א"ז ע"סנהדרין דף צ( אולי מרמז להא דרב קטינא .ּכִ
ב ה) ישעיה ב יא( ּגַ ּיֹום ַההּוא' ְוִנׂשְ תהלים קד (אבל תימה והא כתיב , ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמלולכן אמר , ְלַבּדֹו ּבַ
ל־ֶאֶרץ ַעל־ָיַסד) ה ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד־ְמכֹוֶניָה ּבַ  כל מקום שנאמר נצח סלה ועד) א"ד ע"ערובין דף נ(ואמרו , ּתִ

ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק) תהלים קמח ו(' ונא, אין לו הפסק עולמית וראה עוד במורה , ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור־ַוּיַ
 ַהּכֹלויש לפרש . ק וכי נשמות הצדיקים תכלינה"ועו, ט שאין העולם עתיד להיחרב"ח וכ"ב פכ"נבוכים ח
לֹום ּובֹוֵרא ) ישעיה מה ז(מר הנביא במקום מה שא, ַהּכֹלעושה שלום ובורא את ש "כ, כינוי לרע ה ׁשָ עֹׂשֶ

ל־ ְלֶמֶלְך ַעל'הְוָהָיה ש "כ ְך נֹוָראוֹ  ְלַבּדֹו ִיְמל,וכשיכלה כל רע, ָרע ואף אתה רד , )פ המפרשים"ע (ָהָאֶרץ־ּכָ
ב הלסיפיה דקרא  ּגַ ּיֹום ַההּוא' ְוִנׂשְ ִליל ַיֲחלֹף ְלַבּדֹו ּבַ יהושע אבן ' רשות רכ מצאתי בד" ואח.ְוָהֱאִליִלים ּכָ

שפירש את דברי רב קטינא שיהא העולם חרב מעסק העולם ויתעסקו בידיעת ) בהר בחוקותי' פר(שועיב 
ב ההאל יתברך וזהו  ּגַ  .ְלַבּדוֹ ' ְוִנׂשְ

יל לוֹ   )ח( ִני ְלַהְמׁשִ יּוִני ) ישעיה מו ה(כ "פ לה" אין שני שיהיה דומה לו ומשול אליו ע.ְוֵאין ׁשֵ וּו ְלִמי ְתַדּמְ ְוַתׁשְ
לּוִני ְוִנְדֶמה  .ְוַתְמׁשִ

יָרהלְ   )ט( א ַהּוֹות) תהלים צד כ(כ "פ לה"או שיהיה לו לחבר ע. ַהְחּבִ ּסֵ מבקשים לעשות פסל י " ופירשַהְיָחְבְרָך ּכִ
 .ה כביכול"שלהם שותף עם הקב

ָרה  )י( ׂשְ  .שררה'  ל.ַהּמִ
ה למשה החייתני "ל הקב" אינִ אָ ־ים חַ לָ אוּ וְ ) בלתי יכולתה מ"שלח ד' פר(ש " אולי מרמז לילקו.ֹוֲאִליְוַחי גּ   )יא(

 .ו"לא תש כוחו ח, מראה לאומות העולם כי הוא חי וקיים, שעל ידי הישועות הנעשות לישראל, ל"עכ
 ).ישעיה יג ח(צרה ומכאוב כמו חבלי לידה ' מ ל"וי). י על יחזקאל מז יג"ת(חלקי . ֶחְבִלי  )יב(



2 סדר סליחות

י    ּוָמנֹוס ִלי)א(ְוהּוא ִנּסִ
  

יֹום ֶאְקָרא)ב(ְמָנת ּכֹוִסי    : ּבְ
  

 

ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי   ּבְ
  

ֵעת אִ     :)ד( ְוָאִעיָרה)ג(ןישַׁ ּבְ
  

 

ִתי ִוּיָ   )ה(ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

 : ְולֹא ִאיָרא)ו(ְיָי ִלי  
  

 

  הקָ ָד צְּ ַה ָני דֹ אֲ ָך ְל 
ִניםְוָלנּו בֹּ  ת ַהּפָ ְתאֹוֵנןמַ  :)ח()ז(ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ  )ט(ה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ

ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ְיִמיְנָך  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ
ִביםפְֿ  ל ׁשָ ַמֲעשִׂ :ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ )י(ים לֹא ֿבְ  , ּבָ

ַפְקנּו דְֿ  ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון: ָלֶתיךָ ּכְ ָלֶתיָך ֿדָ  ָנא ,ּדְ

                                                 
י  )א(  ).י על שמות יז טו"רש(נס ומופת ' או ל, )ישעיה מט כב( דגל'  ל.ְוהּוא ִנּסִ
פ "ע (ִמְכָסה'  לּכֹוס ).ק"רד(אחד הם '  לֵחֶלק וּכֹוס, ָמָנה) תהלים טז ה (ֶחְלִקי ְוכֹוִסי־ְמָנת פ" לה.ְמָנת ּכֹוִסי  )ב(

 ).י"רש
ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי  )ג( ֵעת אִ  ּבְ ' ה שנא"א לישן מפקיד רוחו לפני הקבוכשב) ט"רמז תשס(בלק ' ש פר" בילקו.ןישַׁ ּבְ

ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי) תהלים לא ו( , ופירושו כשאני מתעורר והנה נשמתי בקרבי,  שייך להמשךְוָאִעיָרהז "ולפ. ּבְ
נפשו פקודה , כל זמן שאדם נתון בחיים) ו"רמז תשע(פינחס ' ש פר"בילקו, א"ד. לי ולא אירא' ה, אומר אני

ל) ב יב יאיו(' ביד קונו שנא ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדִֹני ) א כה כט"ש(' נתונה באוצר שנא, מת, ָחי־ֲאׁשֶ
ים ְצרֹור ַהַחּיִ  .ז מפקיד את רוחו גם כשיישן גם כשיעור"ולפ, ְצרּוָרה ּבִ

 .ְוֵאעֹוָרהג "וי, )עורש ק שור"רד(פועל עומד , ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה) תהלים לה כג('  לְוֵאעֹורכמו  .ְוָאִעיָרה  )ד(
ִתי  )ה( ִוּיָ מפקיד אני את , נ אלמעלה קאי"א. לי ולא אירא' ה, אומר אני, כל עוד נשמתי בקרבי'  פי.ְוִעם רּוִחי ּגְ

 .ועם רוחי גם את גופי, רוחי
הוא '  הָי ִלייְ מ "וי.  מבני אדםלֹא ִאיָראעוזר לי ' וכיון שה. בסעדי' י מימרא דה" ת.)תהלים קיח ו( ְיָי ִלי  )ו(

 . מאלוה אחרלֹא ִאיָרא, אלהי
ִנים' ְלָך הדניאל אמר   )ז( ת ַהּפָ ָדָקה ְוָלנּו ּבֹׁשֶ אנשי כנסת הגדולה ) 'א א"פמ(ובשמות רבה ). דניאל ט ז (ַהּצְ

י) נחמיה ט(עמדו ופירשו אותה  ר ֶהֶעְלךָ ־ַאף ּכִ ָכה ַוּיֹאְמרּו ֶזה לאֱֶֹהיָך ֲאׁשֶ ְצָרִיםָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמּסֵ ' וכו  ִמּמִ
יֶהם־ּוַמְנָך לֹאואחר כל מה שעשו לא היה המן צריך לירד אלא מה כתיב  ָדָקה ְוָלנּו ' ְלָך ה הוי ָמַנְעּתָ ִמּפִ ַהּצְ

ִנים ת ַהּפָ ז "אלא שהיו נוטלין מן המן ומקריבין לפני ע, ר שלום ודייך עד כאן ולא עוד"ר יהודה ב"א. ּבֹׁשֶ
ָדָקה' ְלָך האחר הוי וחוזר ויורד ביום ה' וכו וענין זה הוא החשבון השישי שבחובות הלבבות בשער חשבון . ַהּצְ

 כת אחת מעבדיו להעביר אחד משריו נהר גדול בתכלית השמירה אל מקום ידוע הלמלך שצוהנפש והמשיל 
עבדים וקיימו ה. ואחר כך צוה המלך לשר לעשות להם בעניין ההוא ובזמן ההוא דברים ידועים. וזמן קצוב

 השר המתעלם ,ואמר לו אחד מן העבדים .והתעלם השר ממה שצוהו בו המלך להם, בשר מצות המלך
, ויעבור מצוות המלך בשמירתך כמו שעברת בנו, הלא תירא שיעשה אחד ממנו בך כמעשיך, ממצות המלך

אדם וציוה את והנמשל כי הבורא ציוה את האיברים לשרת את ה. ותיפול בנהר הגדול הזה ותמות מיתה רעה
גם בעת שאנחנו לא קיימנו , ועלינו להתבייש שהאיברים שימשו אותנו נאמנה, האדם לקיים באיבריו מצוות

 .בהם מצוות בוראנו
ִנים  )ח( ת ַהּפָ באותן רגשות בושה כאילו נתפס על , כה לומר מילים אלו בכנות ובלב שלםזאשרי מי ש. ְוָלנּו ּבֹׁשֶ

ר שיהא מורא שמים עליכם "ל יה"א) ב"ח ע"דף כ(ובברכות , ומועל בפקדונוידי חבירו בשר ודם בוגד בו 
 .תדעו שהרי אדם עובר עברה בסתר ואומר לא יראני אדם, ל הלואי"א, כ ולא יותר"ל ע"א, ו"כמורא ב

ְתאֹוֵנן  )ט(  .כיון שאין בידינו מעשים טובים, אין לנו להתלונן על הצרות שקרו לנו. ַמה־ּנִ
יםלֹא ְבֶחֶסד  )י(  שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל משה רבנו ודוד )י"תת(בילקוט ואתחנן .  ְולֹא ְבַמֲעשִֹ

ו "המלך והיו יכולין לתלות שכרם במעשים טובים ולא ביקשו מן המקום שיתן להם אלא חינם והלא דברים ק
מי , אלא חינםומה אלו שיכולין לתלות את שכרם במעשיהם הטובים לא ביקשו מלפני המקום שיתן להם 

 .ה שיתן אלא חנם"ו שלא יבקש לפני הקב"שאינו אחד מאלף אלפי אלפים ורבוא רבבות מתלמידיהם עאכ



3 סדר סליחות

ָפֶניךָ ־ַאל יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ יֵבנּו : ּתְ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ
ה ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ   :ּכִ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ה ָעֶדיָך ּכָ ִפּלָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ ל־ּבָ ּתַ   תְלִהׁשְ
  

נוּ  לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלוּ  ְלָפֶניָך ְייָ  :ְלָפֶניָך ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ   :ְוִלְכבֹוד ׁשִ
  

ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ָיבֹואוּ  ּתַ ֶמָך׃ ְוִיׁשְ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ   וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ
  

ֲחֶוה ַלֲהדֹם ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנׁשְ ּתַ   יָ  ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
  בריכה היא כריעת הברכיים   

נוּ  ְרכוּ   :עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ   ּבֹאּו ׁשְ
  

ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ מֹו׃ ִהּנֵ ל־ַעְבֵדי יְ יָ ׁשְ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ  ּכָ ּלֵילֹות׃ יָ ּבְ   ּבַ
  

אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ְרכּו יְ  ׃יָ ־יְ ּוָבְרכּו ֶאת ׂשְ יגִּ   ַמְלָאָכיויָ ּבָ   ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ
  

ְרכדְֿ  ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ ל־ְצָבָאיו יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ   ְמׁשָ
  

ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ יויָ ּבָ ל־ַמֲעׂשָ ְלּתוֹ   ּכָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ י ּבָ   ַנְפׁשִ
  

י ׃יָ ֶאת־יְ  ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ   ַהילאֱֹ יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ
  

ֹאד ַדְלּתָ ּמְ ׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּגָ ּתָ ה הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ   ְוַעד־ ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ
  

ָך ָנבֹוא בֵֿ : )א(הּ יָ ־לוּ ַהלְ  עֹוָלם רֹב ַחְסּדְ ֲחֶוה נִ יֶתךָ ַוֲאַנְחנּו ּבְ ּתַ   ׁשְ
  

ךָ  ִיְרָאתֶ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ : ךָ  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ   ֹוֶדהנוְ  ׁשְ
  

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ   )ב(ַעל־ּכָ
  

ם יְ  י ׁשֵ לּו לַ  ֵהינּו׃לאֹלֵ   ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדליָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ ּדְ יײָ ּגַ    ִאּתִ
  

ו׃ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליולאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ   ֵהינּו ְוִהׁשְ
  

                                                 
 .י לנינגרד"צ ובכת"כן הוא כתוב בתרי מילי ובמקף בכא. הּ יָ ־לוּ ַהלְ   )א(
השם , הגדלת את אמרתך, ע על כל שמות שיש לך"א' פי. )תהלים קלח ב (כי הגדלת על כל שמך אמרתך  )ב(

היא מצות סוטה למחוק על ידה , מצותך, אמרתך'  ובלקט יושר פי.שהוא מידת רחמים, ה"אותיות ב' בן ד
 .ומכאן יש ללמוד רוב חסדו וטובו אלינו, את שמו הגדול להשכין שלום בבתי ישראל
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ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ   יָ ּכִ
  

ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ל־ָהָאֶרץ׃ײָ ִהׁשְ ָניו ּכָ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ִמּפָ    ּבְ
  לשון יראה ופחד              

ל־ָהָאֶרץ חֲ  ּכָ ּתַ רּו־ָלךְ ִיׁשְ ְמָך ֶסָלה׃ וּו ְלָך ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ   ִהיםלאֱַֹזּמְ
  

רוּ  רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ ל ַזּמְ י ֶמֶלְך ּכָ רוּ ־ּכִ   ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ
  

יל ּכִ ִעיר לאֱֵֹהינּו ַהר: ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ   יָ דֹול יְ גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ּגָ
  :זמר עשוי בחכמה

ל ְמאֹ וּ  תֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ   ַחְסּדֶ
  

ָך׃ ָחִקים ֲאִמּתֶ י־גָֿ  ְוַעד־ׁשְ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ   ִהים לאֱַֹאּתָ
  שמים   

ָך׃ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ְפֶאֶרת  ַהּגְ ַצח ְוַההֹוד ְוַהּתִ י־ֹכלְוַהּנֵ    ּכִ
  

ַמִים ָ ׁשּ א ְלֹכליָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ   ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ַהּמַ
  

י בְֿ  י ְלָך ָיָאָתה ּכִ   ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
  

מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹוליָ ֵמֵאין ּכָ דֹול ַאּתָ    ּגָ
  

ְגבּוָרה׃שִׁ  רּום ְיִמיֶנָך׃ ְמָך ּבִ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְלָך ְזרֹוַע ִעם־ּגְ   ּכִ
  

ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ   )א( ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ּבִ
  נורא     ִיְׁשֶוה   

ה ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָביו ְונֹוָרא ,ּבְ   ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ יָ יְ : ַעל־ּכָ
  :המלאכים  אצל המלאכים ביראה רבה      

ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ  מֹוָך ֲחִסיןִמי־כָֿ    ִמי יָ מָֹכה ּבָ
  חזק   

מָֹכה ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  ּכָ ר ּבַ הֶנְאּדָ מֹוךָ לאִֵמי־ ׃)ב(ֶלאפֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ    ּכָ
  

א  ע ןָעו ֹֹנׂשֵ ׁשַ ֵאִרית נַ )א(ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ   ֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ִלׁשְ
  

                                                 
ֵניֶהםכמו שנאמר , נורא, ק"הרד' פי. נערץ  )א( אבל בתרגום . לותרגומו לא תדח) יהושע א ט (לֹא ַתֲערֹץ ִמּפְ

 .יימרון תקיף) כט לג(תרגם תקיף וכן בישעיה ) פט ח(תהלים 
באלו שאחרים קורין אותם אלוהות , ובמכילתא, א"ת(אין אלוה זולתך . )שמות טו יא(' מי כמכה באלים ה  )ב(

ק "רד(גדול ונכבד . נאדר .)ע"א(או מלאכים ) י"רש(בני אדם , אי נמי מי כמוכה בחזקים) ואין בהם ממש
). ח"אוה(י מלאכים וחיות הקודש "נכבד ענאדר בקודש ויש לפרש ) ע"א(על כסא כבודך . בקודש). שורשים

נ כל השומע תהילותיו והנקמות שעשה בעוברי "א, )י"רש(יראוי מלהגיד תהלתו פן ימעטו . נורא תהלות
 ).ן"רמב(רצונו מתמלא יראה 
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י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ַאּפֹו  ָנה לַ  ּכִ ֵענּו׃ײָ ְלכּו ְנַרּנְ     ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ
  

ָמה  ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ   ָניו ּבְ
  

  :בעשרת ימי תשובה מוסיפים 
מּו פָֿ  ְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ   יָך׃נֶ ֶצֶדק ּוִמׁשְ

ֶמׁש׃ ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ַמִים ְלךָ  ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ   ׁשָ
  

ם׃ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ ְבתָּ  ַאּתָ   ִהּצַ
  

ם ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאּתָ ל־ּגְ ה: ּכָ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ   ִרּצַ
  

ֶננּ  ּתְ יםִלְוָיָתן ּתִ ה ׃)ב(ּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ָך ָיםֹוַרְרּתָ בְֿ פֿ  ַאּתָ   ָעזְּ
  בקעת ים סוף  :בני ישראל שהלכו במדברל  פרעה  

י תַֿ  ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ הׁשִ ִים׃ ַאּתָ יִנים ַעל־ַהּמָ הבָֿ  ּנִ   ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ

  ושיברת את המצרים   

ּתָ ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃ ר־לוֹ  הֹוַבׁשְ ת ָיָדיוהַ  ֲאׁשֶ ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ   ּיָ
  :הובשת את מי הירדן בפני ישראל בימי יהושע

ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ר ּבְ ָידוֹ  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ֲאׁשֶ ר ּבְ   ֲאׁשֶ
  :וגובה ההרים שלו  קצוות הארץ   

ל־ָחי ר־ִאיׁש׃ ֶנֶפׁש ּכָ ׂשַ ל־ּבְ ָמה ָלְך וְ ְורּוַח ּכָ ׁשָ ךְ  ַהּנְ ּלָ    ,ַהּגּוף ׁשֶ
  

ֳעֶלךָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען, ַהּנְ ֶמךָ  ְיָי ֲעׂשֵ    :ׁשְ
   

ֶמךָ  ֶמךָ , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ה ְלַמַען ׁשְ ֲעבּור, ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ י לאֵ , ּכְ   ּכִ
  

ֶמךָ  ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ַרחּום ְוַחּנּון ׁשְ י ַרבו ַֹלעֲ ְוָסַלְחּתָ  ׁשִ   :)ג(הּוא־ֵננּו ּכִ
  

י לֹא ַעל י ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנוּ ־ּכִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ   ַמּפִ
  

ים־ַעל   :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
  בערב ראש השנה ובעשרת ימי תשובה אומרים כאן פתיחה

                                                                                                                                            
 .כביכול,  שלא ראהו ועובר לדרכו עושה את עצמו כמי.)מיכה ז יח (ועובר על פשע  )א(
המשיל את המצרים , כלומר מלחים העוסקים בדייג, ויש מפרשים לאנשי צי האוניות. לשון ציה ומדבר. לציים  )ב(

 .שמתו בים לדגים וישראל שבזזו אותם לדייגים
י "ורש.  גדולפ שהוא"ע וסלחת לעווני אע"א'  פי.)תהלים כה יא (וסלחת לעוננו כי רב הוא' למען שמך ה  )ג(

וסלחת פעם אחרי ' ק פי"והרד.  הוארבולכן נאה לך לסלוח לעווני כי ,  חסדרב' ל שמך ה"כדרשת חז' פי
  .כי עווני רב וטעון כפרה מרובה, פעם



6 סדר סליחות

י ַעל טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו נִ ־ּכִ ים ָאנּו ֿבְ ָעִנים ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ׁשְ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי : ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ָאנּו ְמַקּוִ ַאּתָ

ֶדם ַמֲעִבירוֹ ֶמֶלְך א נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ו ֹעֲ  ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ
בּוָעה ָלַאֲחרֹוִניםוֹ ְיֵרָאיו כּ  ם ׁשְ ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵ ה : ֵרת ּבְ ַאּתָ

ְרֵכי טּוְבָך הּוא  בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ׁשֶ
ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ

ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ  ־ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ
ל ת ַרֲחִמיםָהעֹוָלם ־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ תּוב. ּכֻ ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר . ְוֵכן ּכָ
ל ֶניָך ְוָקָראִתי בְֿ ־טּוִבי ַעל־ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאתּפָ ר ־ׁשֵ ֲאׁשֶ

י ֶאת ר ֲאַרֵחם־ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ   :ֲאׁשֶ
  

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה ְוֶדֶרְך . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ּתְ
ֻדּלַת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ : הֹוֵריתָ  ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ּגְ יֹום ְלֶזַרע ־ּתִ
ַרֲחִמים: ְיִדיֶדיךָ  ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים. ּתֵ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ : ּכִ

ם ֶניָך ְנַקּדֵ ה ּפָ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ ֵמֲחרֹון : ּכְ
ָך ׁשּובאַ  תּוב. ּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ . ּוְבֵצל ּכְ

ָעָנן ֶרד ְיָי ּבֶ יֹום ַוּיֵ ֲעֹבר ַעל: ּכְ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ יֹום . ּפֶ ּכְ
ם ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יב ֶמּנּו ַמֲאָמר: ַוּיִ ְוָעֵתנּו ְוַתְקׁשִ ֲאִזין ׁשַ יֹום . ּתַ ּכְ

קְ  ם ֶנֱאַמרַוּיִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ   :ָרא ֿבְ
ר ְיָי�    ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל  ַוַּיֲֽעֹב�

 � ִים ְוַרב׀ ְיָי� ֵלא�   ְיָי �ֶר� ַאַּפ ּום ְוַחּנ#ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֱאֶמֽ ֶסד ֶוֽ   ֶח�
                                                 

תהלים כב (אף זו מדת רחמים וכן הוא אומר . לא. מדת רחמים היא אחת קודם שיחטא ואחת לאחר שיחטא וישוב. יי יי
ִני ֵאִלי ֵאִלי) ב ִני ואין לומר כן למדת הדין ָלָמה ֲעַזְבּתָ מאריך אפו ואינו ממהר ליפרע שמא . ארך אפים. ָלָמה ֲעַזְבּתָ

שמירת . אמת, לשלם שכר טוב לעושי רצונו. ואמת. כ"לצריכים חסד שאין להם זכויות כ. ורב חסד. יעשה תשובה
ק "הרד' פי. נושא. לשני אלפים דורות. לאלפים. ישהאדם עושה לפנ. נצר חסד). י על בראשית לב יא"רש(ההבטחות 

מנקה הוא . ונקה. שוגג. וחטאה. אלו המרדים. פשעים. אלו הזדונות.  עונות.כאדם שמסלק דבר ממקומו) סוף מיכה(
ש הקשה קודם שיחטא למה צריך רחמים "והרא. שהמלה רב חוזרת גם על אמת כאילו כתוב ורב אמת' ע פי"וא. לשבים

. קודם שיעבור' פי, ז ונקרא קודם שיחטא"יודע שעתיד לחטוא או מדבר בחושב לע'  רחמים לצד שהותירץ שצריך
ז עבירה "השני דמחשבה בע' מעניש על העתיד ועל התי' הראשון דוודאי פשוט שאין ה' ובאור החיים הקשה על התי

מ לקבל פרנסה "ין לו זכויות עשא, ע"דצריך רחמים אף אם לא חטא במי שלא למד או נאנס ולא קיים מ' ותי. היא
יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו  'אמר ר) ז"ה דף י"ר(ל "ואמרו חז. ה מתנהג עמו ברחמים"ואפ. 'מאתו ית

ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר "מלמד שנתעטף הקב
 מטה ורב חסדבית הלל אומרים . ג מדות שאינן חוזרות ריקם" ברית כרותה ליאמר רב יהודה. הזה ואני מוחל להם

) מיכה ז יט(' שנא) את כף המאזנים של זכות ומכריעין את העונות(אליעזר אומר כובשו ' ר. היכי עביד. כלפי חסד
א ָעֹון ְועֵֹבר ' שנא) ם של עוןמגביה כף מאזני(חנינא אמר נושא ' יוסי בר'  ורִיְכּבֹׁש ֲעֹוֹנֵתינוּ  ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ  ֹנׂשֵ
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א ָעו, ֹ ים ֹנֵׂש� �ֲאָלִפ ֶסד/ ָלֽ ר ֶח� ַׁשע ְוַחָּטָא#ה ְוַנֵּקה/ ֹנֵצ� �  .ן ָוֶפ
ֲעו ֹ ַלְחָּת, ַלֽ נּוְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ��נּו ּוְלַחָּטאֵת   ׃ֵנ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ־ּכִ ַאּתָ
ח ְוַרב   :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָ

ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :)ב(ְוַעּתָ
אִיתְ  ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ אְלָעַלם ּוְלָעְלמֵ  ְיֵהא ׁשְ  :י ָעְלַמּיָ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא־ּכָ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ   )ג(ּבִ

ֲאִמיָרן    ָעְלָמא ְוִאמְ ּדַ  :רּו ָאֵמןּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ : ּנְ

ר־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמה־ַמה ַדּבֵ ק־ּוַמה ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ  ׁשִ

י ַרבנוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  י :הּוא־ ּכִ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ נּו ְוִנְכַלְמנּו לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ

ֲעו ֹ יב ְולֹא ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ : ֵנינוּ ּבַ ה ְלָהׁשִ י  :ֵאין ָלנּו ֿפֶ ּכִ

                                                                                                                                            
ע־ַעל ׁשַ נוצר חסד . ' חואמת. ' זורב חסד. 'וארך אפים . ' החנון. ' דרחום.  שלישיתלא.  שתים'ה' הומנין המדות . ּפֶ

  .ג" יונקה. ב" יונושא חטאה. א" יונושא פשע. ' ינושא עון. ' טלאלפים
ג מידות "ובספר חסידים פירש מנין י, ג מידות" זה להזכרת י נהגו להסמיך פסוק.וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו

. 'ח ונושא פשע. 'ז נושא עון. 'ו נוצר חסד לאלפים. 'ה ואמת. 'ד ורב חסד. 'גארך אפים . 'ב חנון. 'א רחום
  .ג" יונחלתנו. ב" יולחטאתנו .א" יוסלחת לעוננו .' יונקה. 'ט ונושא חטאה

  
זכור וגם פסוק (הרבה פוסקים הורו לומר הקהל פסוק זה . רת לאמרועתה יגדל נא כח אדני כאשר דב  )ב(

ובספר חסידים הורה לאמרו המתפלל , )ו"נ' ח סי"א או"רמ(ץ מתחיל לומר קדיש "בזמן שש) 'וכורחמיך 
כתב כי ) ו"נ' ח סי"או(ובמקור חיים , ביחידות או מי שאיחר לבית הכנסת והפסיד עניית אמר יהא שמה רבא

יהא שמה כי יש ב) לוניל(וטעם אמירתו הסביר בארחות חיים . יבור וותיקין לאמרו לפני הקדישמנהג שליחי צ
ולכן , ח תיבות"כדאמירן בעלמא עד יהא שמה וכן מ, ח אותיות" כרבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא

 לא אבל בדברי קהילות. ח תיבות"ח אותיות וכ"י כ"ע' יתגדל שם ה'  פי,ועתה יגדל נא כח אדניאומרים 
ש "וייתכן כי רצו לרמז באמירתו למ. פרט לקדיש ראשון של סליחות,  בכל קדישועתה יגדל נאהזכיר אמירת 

אמר לפניו רבונו של , ה שיושב וכותב ארך אפים"כשעלה משה למרום מצאו להקב) א"א ע"ין דף קירסנהד(
 כשחטאו ,חזית מאי דמבעי לךל השתא "א, ל רשעים יאבדו"א, אמר לו אף לרשעים, עולם ארך אפים לצדיקים

ע ולא כך אמרת לי אף לרשעים והיינו "אמר לפניו רבש, אמר לו לא כך אמרת לי ארך אפים לצדיקים, ישראל
ל־ָנא ּכַֹח ה דכתיב ה ִיְגּדַ ְרּתָ ֵלאמֹר' ְוַעּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ  .ּכַ

 .דברי נחמות הנביאים שהם מלאים שבחו והדרו של מקום. ְוֶנֱחָמָתא  )ג(
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ָמֵתנּו גָֿ  )א(ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ֲעו ֹ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ י :ַלׁשּ  ּכִ

רֲעו ֹ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ  יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ

ֵענּו ֲעו ֹ י ָחָטאנּו ָלךְ  ןִרׁשְ י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי : ֲאבֹוֵתינּו ּכִ ָיַדְענּו ּכִ

דֹול ַיֲעָמד ַיֲעמֹד ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ ֵעת ָצָרה־ּבַ י ֵאין: ָלנּו ּבְ  ָיַדְענּו ּכִ

נּו ַמֲעשִׂ  ֶמךָ  ְצָדָקה ֲעשֵׂ ,יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ ֲחָטֵאינּו  לֹא: ה ִעּמָ ֿכַ

התַּ  ֲעו ֹ־ֲעׂשֶ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים  ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ֿכִ

ָך ָעֵלינוּ ־ַעל ר ַחְסּדְ ן ַהְגּבֵ ְרחֹק: ָהָאֶרץ ּכֵ ן  ּכִ ֲעָרב ּכֵ ִמְזָרח ִמּמַ

ּנּו ֶאת ְרִחיק ִמּמֶ ֵעינוּ ־ּתַ ׁשָ ַרֵחם ָאב: ּפְ ַרֵחם ְיָי ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ ּבָ

י ָמַרְדנּו ּבוֹ  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ָעֵלינוּ  ִלחֹות ּכִ  :)ב(ְוַהּסְ

ר  ְוָסַלְחתָּ  ָך ֲאׁשֶ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ְך בָֿ ־ּפָ

ם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ּוְנַתּתָ ׁשְ ה ּתִ קֹום  ְוַאּתָ ִמּמְ

ךָ  ְבּתְ ַמְעתָּ ַהשָּׁ ־ִמן ׁשִ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ַמִים ְוׁשָ

ךָ כְּ  אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ְצַרִים ְוַכֲאׁשֶ ה־ְוַעד ָלָעם ַהזֶּה ִמּמִ  :ֵהּנָ

ם ֶנֱאַמר ְדָבֶרךָ . ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ  )*(ָמעָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְראֵ  ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר הּפְ י ־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ ִנְקָרא ׁשִ

י ַעל ֲאַנְחנוּ  ִצְדקֵֹתינוּ ־לֹא ַעל ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ  ַרֲחֶמיךָ ־ַמּפִ

ים ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ֲאדָֹני: ָהַרּבִ יָבהַהקְ  ׁשְ ה)*(ׁשִ   ַוֲעׂשֵ

ַאַחר־ַאל ְמָך ִנְקָרא ַעל־יַהי כִּ לאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  

                                                 
ק "רד( המשיל את העוונות למים רבים שבהם אנחנו טובעים .)עזרא ט ז(כי עונותינו רבו למעלה ראש   )א(

  ).תהלים לח ה
ת "ובשע. י שהרי לא כלינו למרות שמרדנו בו"פירש). דניאל ט ט(לאהינו הרחמים והסליחות כי מרדנו בו ' לה  )ב(

 .רחמיו מרובים והוא סולח גם למורדים בו' פי) ד כב(
ָמעי מצאנו "כיון שבכת, השוא נע, ך שלו"ש הרב ברויאר בתנ"לפי מ  )*( יָבהַהקֲ , ּוׁשֲ  .ׁשִ
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  ב" אס"ע א

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

  :םיהֶ שֵׂ עֲ  מַ חַ כֹ ים בְּ אִ בָּ   .דוּ בָ ה אָ נָ מוּ י אֱ שֵׁ נְ אַ 
  :גשים בתפלה בזכות מעשיהם הטוביםינ

 

  .ץרֶ פָּ ד בַּ מֹ עֲ ים לַ ִר וֹ בּ גִּ 
  .להגיעמורענות פלמנוע 

  :תרוֹ זֵ גְּ הַ ־תים אֶ חִ וֹ דּ 
 

  .המָ חוֹ  לְ נוּ  לָ יוּ הָ 
  

  :םעַ ם זָ יוֹ ה בְּ סֶ חֲ מַ לְ וּ 
 

  .םשָׁ חֲ לַ ף בְּ ים אַ כִ עֲ זוֹ 
  .בהתפללם בלחש' מכבים אף ה

  :םעָ וְּ שַׁ  בְּ יםִר צְ וֹ ה עמָ חֵ 
 

  :ךָ תֶ וֹ צּ ַר לְ ר וּ וֹ תּ עְ ים לַ עִ דְ יוֹ   .םיתָ נִ  עֲ ךָ אוּ ָר ם קְ רֶ טֶ 
  עתירה לשון תפלה

 

  .םנָ עֲ מַ  לְ תָּ מְ חַ ב ִר אָ כְּ 
  

  :םיקָ ם רֵ יהֶ נֵ  פְֿ תָ בוֹ שֵׁ א הֲ לֹ 
 

  .םוּ נדְ בַ  אֲ ינוּ נֵ ו ֹב עֲ רֹ מֵ 
  

  :ינוּ אֵ טָ חֲ  בַּ וּ נּ מֶּ מִ  פוּ סְ אֶ נֶ 
 

  .תחוֹ נוּ מְ ה לִ מָּ  הֵ עוּ סָ 
  .נסעו למנוחה נצחית

  :)א(תחוֹ נָ אֲ  לַ נוּ תָ  אוֹ בוּ זְ עָ 
 

  .)ב(רדֵ י גָ רֵ דְ וֹ  גּ וּ סּ פַּ 
  אין כבר

  :המָ י חֵ יבֵ שִׁ  מְ תוּ מְּ צֻ 
  נכרתו

 

  .ןיִ ץ אָ רֶ פֶּ ים בַּ מִ קָ 
  

  :סוּ פָ  אָ ךָ תְ וֹ צּ ַר ם לְ יִ אוּ ְר 
  אין 

 

  .תוֹ נּ ע פִּ בַּ ְר אַ  בְּ נוּ טְ טַ וֹ שׁ 
  .הלכנו הנה והנה לכל מקום

  :אנוּ צָ א מָ ה לֹ פָ רוּ תְּ 
 

  :ינוּ תֵ רוֹ ת צָ עֵ  בְּ  לאֵךָ ְר חֶ שַׁ לְ   .)ג(ינוּ נֵ ת פָּ שֶׁ בֹ  בְּ יךָ לֶ  אֵ נוּ בְ שַׁ 
  לדרוש אותך

  

ב ַעללאֵ סֵּ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ חֲ ,א ַרֲחִמיםּכִ נֹות  מֹוֵחל ֲעו ֹ,ִסידּות ִמְתַנֵהג ּבַ
ה,)ד( ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון,ַעּמוֹ  ִאים )א( ַמְרּבֶ  ְמִחיָלה ַלַחּטָ

                                                 
כּו לאבלים ולא לאבידה שהיא ) ב"ה ע"דף כ(ק "במוע. סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות  )א( ּבְ

  .לאנחה ואנו למנוחה
רּו  )יחזקאל יג ה(פ "עה) ה(בפתיחתא דרות רבה . קמים בפרץ' גודרי גדר כו  )ב( ְגּדְ ָרצֹות ַוּתִ ּפְ לֹא ֲעִליֶתם ּבַ

ֶרץ) תהלים קו כג(פ "ועה ָגֵדר ּפֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ לרועה נאמן דומה באותה שעה ר "למה מש ,לּוֵלי מֹׁשֶ
שנפלה גדר סמוך לחשכה עמד וגדרה משלש רוחותיה נשתייר פרצה ולא היה לו שעה לגדרה ועמד הוא בתוך 

  . בא זאב ועמד כנגדוהפרצה בא ארי ועמד כנגדו
) שופטים יא ז(באותה בושה שהתביישו זקני גלעד כשאמר להם יפתח . בעת צרותינו' בבשת פנינו וכו  )ג(

ר ַצר ָלֶכם ֲאׁשֶ ה ּכַ אֶתם ֵאַלי ַעּתָ   .ּוַמּדּוַע ּבָ
, אנור מנחם עזריה מפ"ראה גם מאמר חיקור דין לה(י "פירש) 1. )א"ז ע"ה דף י"ר (מעביר ראשון ראשון  )ד(

שמהעונות ראשונים הבאים לכף מאזנים מעביר הראשון בלבד ואם בלעדיו יכריעו הזכיות הרי זה ) ד"א פ"ח
וייתכן שאין הדבר אמור אלא בדין  [צדיק אבל אם עדין הדין שקול אז העון שאינו נמחק מכריע לחובה

ים ועומדים זכו נכתבין בינונים תלו) ב"ז ע"ה דף ט"ר(ה כל שנה אמרו "שלאחר המיתה אבל בדין של ר
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ִעים ל־ה ְצָדקֹות ִעםשֵׂ וֹ  ע,ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ר וְ ־ּכָ ׂשָ  לֹא .רּוחַ ּבָ
ְגמֹולכְֿ  נּו  הֹוֵריָת לאֵ: ָרָעָתם ּתִ לֹׁש עֶ ּלָ ֵרהלֹוַמר ׁשְ ָלנּו ־ ְזָכר,ׂשְ

ֵרה לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ ,ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ ְוֵכן , ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ
תּוב 8 ֶרד יְ  .ּכָ / ַוֵּי א 9ְ ָי : ָׁש#ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� �ָעָנ ם יְ  ֶּבֽ �  ׃)ב(יָֽ ֵׁש

ר ְיָי�    ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל  ַוַּיֲֽעֹב�
� יְ  ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ   ָי �ֶר� ַאַּפ ּום ְוַחּנ#ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֱאֶמֽ ֶסד ֶוֽ   ֶח�

ים �ֲאָלִפ ֶסד/ ָלֽ ר ֶח� א ָעו, ֹ)ג(ֹנֵצ� ַׁשע ְוַחָּטָא#ה ְוַנֵּקה/  ֹנֵׂש� �  .ן ָוֶפ
ֲעו ֹ ַלְחָּת, ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ��נּו ּוְלַחָּטאֵת   ֵנ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ָלנּו מַ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ְלּכֵ י: ׁשָ ה ־ּכִ ַאּתָ
ח ְוַרב   :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָ

  

                                                                                                                                            
אבל , ג אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה"תשובה ה' ג מהל"ם בפ"הרמב' ופי, לחיים

) ב"ו ע"דף פ(והא ביומא '  וק.]מעביר ראשון ראשוןה "משמע דגם בדין של ר, א שאביא להלן"מהריטב
). אין מוחלין לו' אבל ג', וב' ף רק פעם א"ולפי גרסת הרי(מוחלין לו ' וג' ב' אמרו עבר אדם עבירה פעם א

מהעבירות הבאים לכף המאזנים , ובנוסף לזה, עוונות לגמרי נמחקים ואינם באים לכף מאזניים' ל דג"וי
ל דמעביר "עוי). מאמר חיקור דין שם, ה"ש ר"הרא' תוס(י "וכן משמע מלשונו של רש, מעביר עון ראשון

היינו , מוחלין לו' וג' ב' והא דאמרו עבירה א, ינונים מדינה של גיהנםראשון היינו בלא עשה תשובה לפטור ב
עבירות ' א כתב דג"והריטב. )ה"תשובה ה' ג מהל"ד פ"השגת הראב(בעשה תשובה ולפטור אותו מייסורין 

. אינו מעביר אלא חטא ראשון, ה כל שנה"אבל בדין של ר, שעובר לאחר שנהיה בר מצוה נמחלין לו לגמרי
ל ראשון ראשון של כל אחד "וי, ראשון ראשוןש "ומה בא לרבות במ, מעביר ראשוןה לא אמר ק למ"ועו

  ).א"ריטב, ש"הרא' תוס(מישראל 
' א, עבר אדם עבירה) ב"ו ע"דף פ(ש ביומא "וכ, מעביר עוון ראשון וגם שני, ראשון ראשון' ף פי"הרי) 2
  ).ף"לפי גרסת הרי(אין מוחלין לו ' ג, מוחלין לו' וב
מעבירים , ואם נמצאו זכיותיו כנגד עונותיו אשר מעון שלישי ואילךה "תשובה ה' ג מהל"ם בפ"ל הרמב"וז) 3

, הרי הוא ראשון, וכן הרביעי. שכבר נמחלו השנים, לפי שהשלישי נחשב ראשון, ראשון ראשוןכל עונותיו 
כ אין אדם נענש "א א"והקשה הריטב. ף בשם גאון"כ הרי"וכ. ל" עכ. וכן עד סופן,שכבר נמחל השלישי

 .'אומר שמריעין לו בעולם הזה וכו) ב"ט ע"דף ל(ק דקידושין "והא בפ, לעולם על מיעוט עבירות שבידו
  .דאיתוקמא הך ברייתא בפלוגתא דתנאיש "ועיי

כי איננו מניח עוונותינו להתעכב מוחל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון מפרש ' בכוזרי מאמר ב) 4
אבל שאר עמים , אלא מביא עלינו צרות בזה העולם למחילת עוונותינו, ים לאבדנו לגמריעלינו ויהיו גורמ

  .מניח להם לצבור עוונות עד שהוא מכלה אותם בעוונם
עשה תשובה בצינעא ' כגון למי שחטא בפרהסיא מוחל אפי, יותר משורת הדין, הרוקח' פי. מרבה מחילה  )א(

  .וכדומה
הוא ' ומפרשים אחרים פירשו ה, ה"מים פירשו ויקרא משה בשמו של הקב והתרגוי"רש. ויקרא בשם יי  )ב(

  .וכן משמעות הפסק הטיפחא, הקורא
וזה . לדור רביעי, כמו לרבעים, לדור אלף, לאלפים' ם פי"והרשב) 2.  לשני אלפי דורותי"פירש) 1. לאלפים  )ג(

. לעולמי עולמים, לאלפים' פיע "וא) 3. מאות על מדת פורענות' ל שמדה טובה מרובה ה"דלא כמדרש חז
ִרית ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצו ֹ) דברים ז ט(ונאמר  י "ורש, ם אתי שפיר"ולרשב,  ְלֶאֶלף ּדֹורָתיוׁשֵֹמר ַהּבְ

 ולהלן , הוא אומר לאלף, כאן שהוא סמוך אצל לשומרי מצותיו העושין מיראה,לאלפיםולהלן הוא אומר ' פי
שמעון בן ' והוא מדברי ר, אוהביו העושין מאהבה ששכרם יותר גדול הוא אומר לאלפיםשהוא סמוך אצל ל

ַרת ) תהלים קה('  עוד נא.)א"א ע"סוטה דף ל(אלעזר  ר ּכָ ה ְלֶאֶלף ּדֹור ֲאׁשֶ ָבר ִצּוָ ִריתֹו ּדָ ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ
ָחק בּוָעתֹו ְלִיׂשְ , ת בריתו והבטיח לשמור להם לאלף דורי לפי פשוטו זכר לישראל א" ופירשֶאת־ַאְבָרָהם ּוׁשְ

 לשני אלפי דורות היינו לפי לאלפיםי "ואין ספק כי אברהם ויצחק עשו מאהבה ולכן נראה כי מה שפירש
  .הדרש
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תֵ יָ יְ  ַהֲאִזיָנה ִפּלָ ֲחנּונֹותֵ נוּ  ּתְ קֹול ּתַ יָבה ּבְ יָבה :נוּ י ְוַהְקׁשִ ְלקֹול  ַהְקׁשִ
ְועֵ  יינוּ הֵ לאֹ וֵ נוּ  ַמְלכֵּ נוּ ׁשַ לנִ ֵאֶליָך ־ ּכִ ּלָ ַמעּבֶֹקר תִּ  יָ יְ  :ְתּפַ  ּבֶֹקר נוּ קֹולֵ  ׁשְ

הנְ ְלָך וּ ־ָרךְ עֲ נַ  עְ יָ ֵאֶליָך יְ  :ַצּפֶ ּוַ תֵ  ּוַבּבֶֹקר נוּ  ׁשִ ִפּלָ ֶמךָ  תְֿ נוּ ּתְ ּכֹון  :ַקּדְ ּתִ
תֵ  ִפּלָ פֵּ  נוּ ּתְ ַאת ּכַ ֶעֶרב ָוֹבֶקר  :)א(ָעֶרב־ ִמְנַחתינוּ ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ַמׂשְ

יָחה וְ נָ ְוָצֳהַרִים  ַמע קוֹ )ב(ֱהֶמהנֶ ׂשִ ׁשְ ַמע ־קֹוֵלנּו ֶאל :נוּ לֵ  ַוּיִ נּו ּוׁשְ ְיָי ִנְקָרא ָחּנֵ
ֵתנוּ  ִפּלָ ֲעֵננְיָי ִנְקָרא ־קֹוֵלנּו ֶאל :ּתְ   : ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלהוּ ַוּיַ

  

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ נּו  :ַעּמְ ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ב ּגָ ךְ ְיָי ְצָבאֹות ַאשְׁ  :ֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלהלאֱָֹלנּו ־ִמׂשְ ְיָי  :ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ

ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  יָעה ַהּמֶ י לֹא ַעל :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםהֹוׁשִ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ־ּכִ
ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ  יִלים ּתַ י ַעל ַמּפִ ים־ּכִ ָמָעה  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲאדָֹני ׁשְ

יָבה ה ַאלֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ י לאְֱֹלַמַעְנָך  ּתְ ַהי ּכִ
ְמָך ִנְקָרא ַעל ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  ב" אס"עב 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

י ֱאמּוָנה ָעָברוּ    .ַאְנׁשֵ
  .נפטרו

ָברוּ ֵמרֹב ֲעו ֹ   :ֵנינּו ּגָ
  :לתם על עוונותינו הרביםי להתגבר בתפוידע

 

ים ֹכַח ַמֲעׂשִ ִאים ּבְ   .ּבָ
  

ָעִסיםּוַמֲעִביִרים כֹּ    :ֶבד ּכְ
  

 

ְתִפּלָה ּבֹוִרים ַלֲעמֹוד ּבִ   .ּגִ
  

ים ְסִליָחה ּוְמִחיָלהּוְמַבקְֿ    :ׁשִ

  .ּדֹוִחים ֶעְבָרה ָוָזַעם
  

  :ְועֹוְצִרים ַאף ָוֶנֶגף ֵמָעם
 

  .ָהיּו ָלנּו ְלחֹוָמה
  

ים ַאף ְוֵחָמה ׁשִ   :ּוְמַכּבְ
 

ה ּוְבַתֲחנּון ְתִפּלָ   .ְועּוִדים ּבִ
  

נֵ  ים ּפְ   :י ַרחּום ְוַחּנּוןּוְמַרּצִ
 

יִבים ָחרֹון   .זֹוֲעִקים ּוְמׁשִ
  

ִרים ֵחְטא ְוָעו ֹ רֹוןּוְמַכּפְ ּכָ   :ן ִמזִּ
 

ָכל)ג(ֶניךָ ִחּלּו פָֿ    .ָצָרה־ ּבְ
  

לּו רַֹע  ֵזָרההַ ּוִבּטְ   :ּגְ
 

                                                 
ונשיאת כפינו תיחשב , תפילתנו תהיה נכונה לפניך כהקטרת הקטורת). תהלים קמא ב( 'תכון תפלתנו גו  )א(

  ).ת דודפ מצוד"ע (כמנחה של בין הערביים
  .)ק יחזקאל ז טז"רד(השמעת קול נהי . ונהמה  )ב(
יִתי' ּוְפֵני הש " התפללו כ.חלו פניך  )ג(   .לא צליתי' י וקדם ה"ת) א יג יב"ש (לֹא ִחּלִ
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  .ֶטֶרם ְקָראּוָך ַנֲענוּ 
  

ָך ַעל ְכָמם ָנָתנוּ ־ֻעּלְ   :ׁשִ
  :קבלו עליהם עול תורה ומצוות

 

ַחן ֶחְפֶצךָ יֹוְדעִ    .ים ּתַ
  .נות הרצויות בפניךיידעו את התח

ָכל   : ְלַרּצֹוֶתךָ )א(ְמאֹוָדם־ְוָרִצים ּבְ
 

יָת ְלַמֲעָנם ה טֹובֹות ָעׂשִ ּמָ   .ּכַ
  

ִגיָנם ים ּבְ נּו רֹב ִנּסִ   :ְוִהְרִאיָת ּלָ
 

  .ְלַמַעְנָך ּוְלַמֲעָנם ִרַחְמתָּ 
  

ָך ָזָכְרתָּ    :ְזכּוָתם ְלַעּמְ
 

ֲענּוםנֵ ֵמרֹב ֲעו ֹ ּלַ   .ינּו ּבִ
  .עוונותינו גרמו למותם

חְ ּוֵמעֹ  ּכַ ֵעינּו ׁשִ ׁשָ   :נּוםֶצם ּפְ
 

זּוִים ה ְוָקלֹון ּבְ ֶחְרּפָ   .ַנְחנּו ּבְ
  אנחנו

לֹום ְנחּוִים ׁשָ בֹוָתם ּבְ ּכְ ִמׁשְ   :ְוֵהם ּבְ
  :נחים

 

ים ְצרֹור ַהַחּיִ רּו ְבַמְרּגֹוַע ּבִ   .ֻסּגְ
  .םנכנסו למקום מנוחה עם נשמות הצדיקי

חּוִים ִבי ּדְ ְ לּות ּוַבׁשּ ּגָ   :ְוָאנּו ּבַ
  

 

יתֹוִמים ְוֵאין ָאב   .ֲעָזבּונּו ּכִ
  

ֶחֶרב ּוְבָרָעב ְוָדָאב   :)ב(ְטרּוִפים ּבְ
  :ודאגה

 

יֵבי ֲחרֹוֶנךָ  ּסּו ְמׁשִ   .ּפַ
  אין כבר

י ְרצֹוֶנךָ    :ֶנֶאְספּו עֹׂשֵ
 

תּו ּגֹוְדֵרי ָפֶרץ   .ֻצּמְ
  נכרתו

ּנּו ָלָקֶרץ   :)ג(ָלֵכן ִנּתַ
  :טבחל

ֶרץ ָאִין ּפֶ ֵון  .ָקִמים ּבַ ִטיט ַהּיָ ִהי כָֿ )ד(ְוָטַבְענּו ּבְ   :ָאִין ַוּנְ
  ענין אחד הם ָיֵוןויט טִ 

ָתה ָכל   .ֵאּלֶה־ָרָעֵתנּו ָעׂשְ
  

  :ָלֵכן ִנְמַנְענּו ִמּטּוב ָמֵלא
 

ִנים ת ּפָ ֹבׁשֶ ְבנּו ֵאֶליָך ּבְ   .ׁשַ
  

נּוָך ַיַחד ָאבֹות ּוָבִנים   :ּוְדַרׁשְ
 

חֹן ָעֵלינּו ְוַאל ִחיֵתנוּ ־ּתָ ׁשְ ה ֹיְצֵרנוּ   .ּתַ י ֲאַנְחנּו ַהחֶֹמר ְוַאּתָ   :ּכִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי

: �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� �ָעָנ א 9ְ ֶּבֽ ם יְ  ָׁש#ם ַוִּיְקָר� �  ׃יָֽ ֵׁש

                                                 
  .ממונך בכל ְמאֹוְדךָ ־ּוְבָכל) ה"ט מ"פ( בברכות .בכל מאודם  )א(
  .זליגת דמעות' ל) תהלים פח י ( ויונתן תרגם.עיצבון ודאגה' ל) בשורשים(ק "לפי הרד. ודאב  )ב(
א ָבאש "שחיטה כ. קרץ  )ג( פֹון ּבָ ה ִמְצָרִים ֶקֶרץ ִמּצָ קרצו ) יומא ג ד(משנה ' ובל) ירמיה מו כ (ֶעְגָלה ְיֵפה־ִפּיָ

  .ומירק אחר שחיטה על ידו
ם כתב כי תהלי' ובפי. ק בשורשים כי טיט ויון אחד הם למרות הסמיכות"הרד' פי). תהלים מ ג(טיט היון   )ד(

  .י"וכן משמע מפירש, ָיֵוןבוץ שבקרקעית הים נקרא ' ובמצודה פי. הם שני סוגים של בוץ
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 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר� ַאַּפ ּום ְוַחּנ#ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו, ֹ ים ֹנֵׂש� �ֲאָלִפ ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא#ה ְוַנֵּקה/ ֶח� �עֲ  .ן ָוֶפ ַלְחָּת, ַלֽ נּו׃ו ְֹוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָקְראֵ  ר ִהְרַחְבתָּ  נוּ ֵהי ִצְדקֵ לאֱֹ  נוּ  ֲענֵ נוּ ּבְ ּצָ ננוּ לָּ  ּבַ תֵ  וּ  ָחּנֵ ִפּלָ ַמע ּתְ  :נוּ ּוׁשְ
ְמָעה תֵ תְֿ ־)א(ׁשִ ְוָעתֵ יָ  יְ נוּ ִפּלָ ֱחַרשׁ ־ַאל נוּ ְמָעתֵ דִּ ־ֶאל ַהֲאִזיָנה נוּ  ְוׁשַ  ֲאדָֹני :ּתֶ

ְמָעה בְֿ  בֹות ְלקֹולנוּ קֹולֵ ׁשִ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ֲחנּונֵ   ּתִ ְמָעה יְ  :ינוּ ּתַ  יָ ׁשִ
יָבה )ב(ֶצֶדק תֵ  ַהְקׁשִ לֹאנוּ ִפּלָתֵ ה תְֿ  ַהֲאִזינָ נוּ ִרּנָ ְפֵתי ִמְרָמה  ּבְ ַמע  :ׂשִ ׁשְ

ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ל ּבְ ֵתנוּ ־קֹוֵלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ְוַקּבֵ ִפּלָ ַמע קֹול  :ּתְ ׁשְ
ֲחנּונֵ  עֵ ינּו בְּ ּתַ ּוְ אֵ נוּ ׁשַ ָנׂשְ ךָ ־ֶאלינּו  ָידֵ נוּ  ֵאֶליָך ּבְ ִביר ָקְדׁשֶ ַמע :ּדְ ניָ יְ ־ׁשְ  וּ  ְוָחּנֵ

ַמע :נוּ ר לָ עֹזֵ ־ֱהֵיה יָ יְ    :נוּ  ַוֲענֵ נוּ ְוָחנֵּ  ְקָראנִ  נוּ קֹולֵ  יָ יְ ־ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־םיוֹ ְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   והצעיר יחיהקטן) )ג(הבבלי(שלמה כפול ובסוף חתום ק "תשרס "ע ג

   ֲאבֹוֵתינוּ ֵהילאֹ וֵ ֵהינּו לאֱֹ

ְוַעת ִחּנּון בֹוא ְלָפֶניָך ׁשַ   .ּתָ
  

ֲחנּון ֶבת ּתַ ֶ ִהי ָנא ָאְזְנָך ַקׁשּ   .ּתְ
  

יָבה ִרּנּון ְמָעה ֶצֶדק ַהְקׁשִ   .ׁשִ
  

ִרים ּוַמְעִלים ֵמִרּנּון ר ֵמיׁשָ   :)ד(ׁשָ
  :עלינושמרננים הדיבה זכויותינו ומתעלם ממסתכל על 

נוּ    .רֹאׁש ְלָהִרים ִנְכַלְמנּו ֹבׁשְ
  

                                                 
ֳמָעהי מצאנו "כיון שבכת, השוא נע, ך שלו"ש הרב ברויאר בתנ"לפי מ. שמעה תפלתנו  )א(   .ׁשִ
  ).ע ומצודה"א(תפילה אמיתית ובכוונת הלב ). תהלים יז א (צדק' שמעה ה  )ב(
' ח סי"וכן מוזכר בטור או) ש ד י"שה, שמות כו טו(י מזכיר בפירושו " אשר רשהבבליהוא . שלמה הבבלי  )ג(

ה "א ד"ב ע"בחולין דף מ' המוזכר בתוס (עב, סג, מב, לד, כט, כא, כ, יח, ח, ז, גחיבר סימנים . א"תרכ
לאלף ' במאה הזחי בדרום איטליה . קב, צב, )י על איכה א ו"המוזכר בפירש(צ , פג, פב, עט, )דרוסת הנץ

 430' וכמובא במקור התפילות עמ (זכמרומז בסימן ) ח"תרכ' בשנת ד(הרביעי בזמן גזרת הקיסר בסיליוס 
כמרומז , מאות שנה לאחר חורבן הבית' וזה היה ח) בערוגת הבושם ובמגילת אחמיעץ, בשם הראשונים

  .צבסימן 
  . ולעז בני אדםרינון) א"ו ע"יבמות דף כ(י " ברש.רנון  )ד(



14 סליחות ליום ראשון

נוּ  י ִהְבַאׁשְ נּו ּכִ   .ֵריַח ִנְרּדֵ
  .קלקלנו בעוונותינו את הריח הטוב של מעשינו הטובים

נוּ  ׁשְ ּבַ ִרים ְותֹורֹות ׁשִ   .)א(ִקְלַקְלנּו ְיׁשָ
  

נוּ  ָבׁשְ ֵכן ּכָ ֵנינּו ּבְ   :)ב(ַקְרַקע ּפָ
  

לצַ    .ַצד־ר ּוָמצֹוק ִמּכָ
  

ָחה ֵמֵאין ְמָצד   .צֹאן ִנּדָ
  .בלי  מצודה להימלט שמה מאויב

ְגזֹר ַמֲעָצד ָנה ְלָיִמין ַוּיִ   .)ג(ּפָ
  .האויב מבקע בגרזן

ד ד ַהּצָ מֹאל ְוַצּיָ ְ ַחד ִמׂשּ   :ּפַ
  

ְהֶייָנה פְֿ    .קּוחֹותֵעיֶניָך רֹואֹות ּתִ
  

תּוחֹות   .ֳעִני ְוִעּנּוי ָצרֹות ַהּמְ
  

ה ּוְלִרּצּוי ּתֹוָכחֹותסֶ    .ֶפד ְלִרּנָ
  .נה ואת התוכחות לרצוןיאת ההספדים לר

כֹוחֹות ְדָרֶכיָך ַהּנְ   :ַסּבֹות ְוָהפֹוְך ּבִ
  :הפוך בטובך

ֲעו  ֹ  ּנּו ּבַ הִנּתַ ִבי ּוְלִבזָּ   .ֵנינּו ִלׁשְ
  

  .ַנְחנּו ְמָלֵכינּו ֹכֲהֵנינּו ְלבּוָזה
  

דֹות ְוַאֲהָבה ַעזָּה   .ֵמרּום ִנְכּבָ
  

ה ּוְלִעזָּ  ּמָ ְרּתָ ָלָאֶרץ ְלׁשַ   :)ד(הִמּגַ
  : אותנו לארץ להיות שממה ולעגיפלתה

ינּו פָֿ  הלֹא ִחּלִ ִחּנָ ים ּתְ   .ֶניָך ְלַהְקּדִ
  

ָך ֵמֲעלֹות ַצֲחָנה ֲאִמּתְ יל ּבַ ּכִ   .ְלַהׂשְ
  .סרחון החטא

ִלינּו כִֿ  ֲחָנהּכָ ַפל קֹול ַהּטַ ׁשְ   .)ה(ְסדֹום ּבִ
  .בן בית ראשון זה חור–טול תורה יבעון ב

                                                 
  ).אבות ג יא(גילינו פנים בתורה שלא כהלכה  .ותורות שבשנו  )א(
  . לכן אנחנו מתביישים'פי. קרקע פנינו בכן כבשנו  )ב(
  .ע כלי ברזל שיחתכו בו"א' פי). ישעיה מד יב (מעצד  )ג(
  .)א"א ע"קידושין דף פ (לעזל מוציא "חז' ל. לעזה). ק שורשים"רד( היפלת .מגרת  )ד(
  .'ת לטחנה וכו"נמשלו ד, ת"י שבטלו מד"ע) יב ז(בקהלת רבה . )קהלת יב ד (הבשפל קול הטחנ  )ה(
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ְמַעט ֶרַגע לּוֵלי תְֿ  הּכִ   :)א(ִחּנָ
  :'חנינת ה

ִאיר ַחְסתָּ  ֵלָטה ְלַהׁשְ   .ֶיֶתר ַהּפְ
  .ִרַחְמָּת 

הּ  ְסּתָ ּה ְוִכּנַ ּתָ   .ָיֵתד ְוָגֵדר ּתַ
  .  זה בנין בית המקדש השני-מקום בטוח נתת לעמך לכנס אותם 

לֹׁש ָמַאְסתָּ  ֶנֶגד ׁשָ   .ֻטְלַטְלנּו ּכְ
  . זה חורבן בית שני–עברות חמורות ' גשקולה כנגד השנאת חנם ן בעוגלינו אז 

ֶסף ְגָלֵלנּו ָרָמְסתָּ )ב(ִטיַרת ּכֶ   : ּבִ
  בית המקדש

  . ַמַעל ִלְמעֹול)ג(ֲחֹבל ָחַבְלנוּ 
  .חטאנו ומעלנו

ְלנּו ֵמעֹל ֶאל עֹל   .ֻחּבַ
  .נחבלנו משעבוד לשעבוד

ִלי ִלְגעֹול יָת ּבְ   .ְזכֹור ִצּוִ
  ".לא געלתים) "ויקרא כו מד(ורה זכור מה שכתבת בת

ץ ּוָבם ִלְבעֹול   :ְזרּוִים ְלַקּבֵ
  :לקבץ את ישראל המפוזרים ולמלוך עליהם

ל ה ַאֲחֵרי ּכָ א־ְוַאּתָ   .ַהּבָ
  

י ה)ד(ַוּדַ ּבָ יק ְוָלנּו ַהּדִ   . ְוַצּדִ
  אמיתי

ה ִלי ִסּבָ ֵמָאז ּבְ   .ַהּיֹום ּכְ
ה –תשובה מבלי שחזרנו ב   הסבת הלב לתשובה' ל ִסּבָ

ה ָמה ַרּבָ ַאׁשְ   :ִהְננּו ְלָפֶניָך ּבְ
  

ּלַת ָעם ְלֶקֶלס ְוֵחרּוף   .ּדַ
  

חּוִפים ְסחּוִפים ְנתּוִנים ְלֵטרּוף   .ּדְ
  

יֹון ְוֵצרּוף ִנּסָ ְעּבּוד ּבְ לּות ְוׁשִ   .ּגָ
  .בייסורין שמטהרים מהחטא

ֶחֶסד ִלְסִליָחה ְוֵתרּוף ל ּבְ ְלּגֵ   :ּגַ
  :יחה ותרופהעשה בחסדך שיביאו לנו ייסורין אלה סל

ים ְרבֹות ִעּתִ ַרֲחֶמיָך עֹוד ּבִ   .ּבְ
  

                                                 
ְמַעט) עזרא ט ח(פ "לה. 'כמעט רגע וכו  )א( ה ּכִ ה ֵמֵאת ־ְוַעּתָ ִאיר ָלנּו לאֱֹ 'הֶרַגע ָהְיָתה ְתִחּנָ ֵהינּו ְלַהׁשְ

ֵליָטה ְוָלֶתת ְמקֹום ָקְדׁשוֹ ־ּפְ יהּוָדהָגֵדר ָלנוּ ־ְוָלֶתת'  וגוָלנּו ָיֵתד ּבִ לָ   ּבִ   .םיִ ּוִבירּוׁשָ
  .י עיר הקודש ובית הבחירה"פירש. )שיר ח ט (טירת כסף  )ב(
ל "והוא על פי מה שאמרו חז) נחמיה א ז (ָחַבְלנּו ָלךְ  ֲחֹבלאחר שדיבר על שני החורבנות אומר . חבל חבלנו  )ג(

  .חבול אלא משכון הרי שנתמשכן שתי פעמים ואין ָחַבְלנּו ָלךְ  ֲחֹבלמהו ) שמות רבה נא ג(
  ).ב"ג ע"דף ל(בברכות , ה"כינוי להקב. ודאי  )ד(
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עַ  ׁשֵ ָך ִנּוָ ים,ּבְ ְעּתִ   . ַקּיֵם ְוהֹוׁשַ
  ".והושעתים) "הושע א ז(קיים מה שכתוב 

יםֵאּלֶה ֵמָרחֹוק ָיֹבאּו כִֿ    .ּתִ
  .תותיתות כיכ

ים ים ְוִכּתִ פֹון ּוִמּצִ   :ֵאּלֶה ִמּצָ
  :ומן הארצות שנקראו צים וכתים

ָך ֵהם  ּלְ ךָ ׁשֶ   .ֲעָבֶדיָך ְוַעּמֶ
  

יֵמי ֶקֶדם ְנִעיֶמיךָ  ב ּכִ   .ַלּבֵ
  חבב

ְרׁשּוֶמיךָ  יֵמנּו ּבִ ֵכנּו ַאֲחֶריָך ׂשִ   .ָמׁשְ
  .כתבנו בספר החיים

ֶמךָ ־ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת   :ׁשְ
  

ל ּדֵ טֹן ָלֶאֶלף ּגַ   .ְרחּוֵמנוּ , )א(ַהּקָ
  .אהובנו' אתה ה

ְתח ִעיר ְלגֹוי ְלַהֲעִצים ּבִ   .ּוֵמנוּ ְוַהּצָ
  

ָכל   .ִצְדקֹוֶתיָך ְלַרֲחֵמנוּ ־ַיַחד ּכְ
  

ב ָך ּוְתַנֲחֵמנוּ ָנא־ָיׁשָ   : ַאּפְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי

 �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� �ָעָנ א 9ְ ֶּבֽ ם יְ : ָׁש#ם ַוִּיְקָר� �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר� ַאַּפ ּום ְוַחּנ#ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו, ֹ ים ֹנֵׂש� �ֲאָלִפ ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא#ה ְוַנֵּקה/ ֶח� �ַלְחָּת, לַֽ  .ן ָוֶפ נּו׃ֲעו ְֹוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלנֶ  :ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ טֹוב  :ֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י :ְיָי ְלָמעֹוז ּבְ ּדֹר ָודֹר ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ

ָאָדםײָ טֹוב ַלֲחסֹות בַּ  :ֱאמּוָנתוֹ  טַֹח ּבָ ײָ טֹוב ַלֲחסֹות  : ִמּבְ טַֹח ּבַ  ִמּבְ

                                                 
ִעיר ְלגֹוי ָעצּום) ישעיה ס כב(פ "לה. 'הקטון לאלף וכו  )א( טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהּצָ ק משפחה קטנה "הרד'  ופיַהּקָ

  .שבהם יהיה לאלף ממה שהוא עכשיו
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ְנִדיִבים ן יֹוֶרה־טֹוב :ּבִ ר ְיָי ַעל ּכֵ ֶרךְ ְוָיׁשָ ּדָ ִאים ּבַ טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם  :)א( ַחּטָ
יֵענ :)ב(ִלְתׁשּוַעת ְייָ  י בָֿ לאֱֹ וּ הֹוׁשִ ע ְיָי  :ָנֶפשׁ ־אּו ַמִים ַעדִהים ּכִ הֹוׁשַ

ָרֵאל ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ יָעה ֶאת :ֶאת־ַעּמְ ָך ּוָבֵרְך ֶאת־הֹוׁשִ ַנֲחָלֶתָך ־ַעּמֶ
ֵאם ַעד ְ יָעההוֹ  :ָהעֹוָלם־ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  ׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל :ִמּבְ בֹוד־ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ֶמךָ ־ּדְ ר  ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ְוַהּצִ
ֶמךָ ־ַעל   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ נּו מִ  :ַעּמְ בְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ ּגָ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ׂשְ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה אֲ  יָבהׁשְ ה ַאלדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  שמואלשם המחבר  פזמוןד 

ְמנּוךָ  מֹוָצֵאי ְמנּוָחה ִקּדַ ִחּלָה)ג(ּבְ   . ּתְ
  

ִהּלָה ב ּתְ רֹום יֹוׁשֵ   .ַהט ָאְזְנָך ִמּמָ
  

מֹוַע ֶאל ָהִר  הִלׁשְ ִפּלָ ה ְוֶאל ַהּתְ   :ּנָ
   בבית אחדך"ן והסמ"אלא שהנוב " אס"ע

  .ְיִמין עֹז עֹוְרָרה ַלֲעׂשֹות ַחִיל־ֶאת
  עורר את יד ימינך

מּורֹו ַאִיל ַחט ּתְ ֶצֶדק ֶנֱעַקד ְוִנׁשְ   .ּבְ
  בזכות יצחק

ִיל ּלָ ַזֲעָקם ּבַ ְזעֹו ּבְ ֹנן ָנא ּגִ   :ּגְ
  הגן על צאצאיו

ָרשׁ  יָך בְּ ־ּדְ ֶניךָ ָנא דֹוְרׁשֶ ם ּפָ   .ָדְרׁשָ
  

ֵמי ְמעֹוֶנךָ  ְ ֶרׁש ָלמֹו ִמׁשּ   .ִהּדָ
  

ְעֵלם ָאְזֶנךָ  ֶניָך ַאל ּתַ ְוַעת ְמַחּנְ   :ּוְלׁשַ
  

  .ֶאךָ וֹ  ְורֹוֲעִדים ִמּיֹום בּ )ד(זֹוֲחִלים
  

                                                 
עם ברואיו כי הכין ' מן הטובות אשר היטיב ה). תהלים כה ח( על כן יורה חטאים בדרך' טוב וישר ה  )א(

ר ה־טֹוב' להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם לרוב טובו וישרו שנא ֶרךְ ' ְוָיׁשָ ּדָ ִאים ּבַ ן יֹוֶרה ַחּטָ  ַעל ּכֵ
  ).ת א א"שע(

  ).י"פ רש"ע(שיקווה לישועה בשתיקה טוב לאדם ). איכה ג כו ('טוב ויחיל וגו  )ב(
ה ֲאקַ . קדמנוך  )ג( ּמָ ם הּבַ   ).מצודה(אבוא לפניו ' פי) מיכה ו ו(' ּדֵ
י .זוחלים  )ד(   ).ק שורשים"רד(פחדתי ). איוב לב ו( ָזַחְלּתִ
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ֶאךָ  ָ יָרה ֵמֶעְבַרת ַמׂשּ ַמְבּכִ   .ָחִלים ּכְ
  .מפחדים כמו אשה יולדת לידה ראשונה מכעסך כאשר תינשא במשפט

  :ָלֶאיךָ ּוָפם ְמֵחה ָנא ְוָירֹּנּו פְֿ ִטנּ 
  וישירו

ה ְלָכל   .ְיִציר נֹוָצר־יֹוֵצר ַאּתָ
  

ֲעָצר ָצם ִמּמַ ֶרף ְלַחּלְ   .ּכֹוַנְנּתָ ֵמָאז ּתֶ
  היא התשובה, הכנת תרופה, מאז בריאת העולם

ר ם ֵמאֹוַצר טֹוב ַהְמֻנּצָ   :)א(ְלָחְנָנם ִחּנָ
  :השמור

ֵעי ְקהָ  ׁשְ   .ֶלךָ ָמרֹום ִאם ָעְצמּו ּפִ
  'כינוי לה

ְזבּוֶלךָ  ֵבם ֵמאֹוָצר ַהּמּוָכן ּבִ ּגְ   .ָנא ׂשַ
  .בשמים מקום שבתך        חזקם

ִאים ֵאֶליךָ  ם ּבָ   :ֵעֶדיָך ָלחֹן ִחּנָ
  הותךאלישראל המעידים על 

אֹות ֶפן ְלַחּטָ ָלאֹות ְוַאל ּתֵ ֵנה ָנא ֶאל ַהּתְ   .ּפְ
  לסבלנו

ק צֹוֲעֶקיָך ַמְפִליא פְֿ    .ָלאֹותַצּדֵ
  

ָתם לאֱֵֹהי ְצָבאֹותְקׁשוֹ    :ב ָנא ִרּנָ
  

ּלֵילֹות ָעְמָדם ּבַ   .ְרֵצה ֲעִתיָרָתם ּבְ
  לתםיתפ

ָתם  ֵעה ָנא ְתִפּלָ ָרצֹון ׁשְ ִמיד ְועֹולֹותּבְ ן ּתָ ָקְרּבַ   .ּכְ
  קבל ברצון

ה גְֿ  יָך עֹׂשֶ ְרֵאם ִנּסֶ   .דֹלֹותּתַ
  

ִפּלָה ה ְוֶאל ַהּתְ מֹוַע ֶאל ָהִרּנָ   :ִלׁשְ
 

מֹוָצֵאי ְמנּוחָ  'ק הּבְ ִחּלָ ְמנּוָך ּתְ ב. ה ִקּדַ רֹום יֹוׁשֵ ַהט ָאְזְנָך ִמּמָ
ִהּלָה   ה. ּתְ ִפּלָ ה ְוֶאל ַהּתְ מֹוַע ֶאל ָהִרּנָ   :ִלׁשְ

 

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִאים  ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ

                                                 
ה למשה את כל אוצרות מתן שכרם של "אמרו שהראה הקב) מה ו(במדרש שמות רבה . מאוצר טוב המנצר  )א(

לו אני נותן לו משלו ומי שאין לו אני ל מי שיש "א, ל של מי זה הוא"א, כ הראה לו אוצר אחד גדול"צדיקים ואח
  .לכן מבקשים שיחון אותנו חנם מהאוצר השמור למי שאין לו זכויות. עושה עליו חנם
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ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי
א 9ְ ּבֶֽ  : ָׁש#ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� �ם יְ ָעָנ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר� ַאַּפ ּום ְוַחּנ#ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו, ֹ ים ֹנֵׂש� �ֲאָלִפ ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא#הֶח� �ֲעו ֹ . ְוַנֵּקה/ ן ָוֶפ ַלְחָּת, ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ִהּלֹות ִישְׂ  ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ  :)א(ָרֵאלְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ  :ְוַאּתָ
א מֹוֵעד י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ה ֿתָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח  :ַאּתָ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב־ִנׁשְ ּבָ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון  :ִנׁשְ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ְבֶנה חֹומֹות  ָלי ִּתִ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו  :םְירּוׁשָ ָאז ּתַ

ִרים ֲחָך ֿפָ ה :ַעל־ִמְזּבַ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ָזְכֵרנּו ְיָי  :ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
יׁשּוָעֶתךָ  ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ַאְלּתָ שֵׁ  :ּבִ ֶדם ּגָ ֶבט ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל  :ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ת ְירּוׁשָ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ לָ  :ּתִ ִים ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ  ָראֵ  :)ב(ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ְעּתָ ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ ּבַ ר ִנׁשְ ל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ

ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ  ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ָלֶהם ּבָ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך  :ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

ֶפן אֶ  ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב עֹו ַאל־ּתֵ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ל־ְקׁשִ
אתוֹ  ר ָחָטאנוּ  :ְוֶאל־ַחּטָ ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ ת ָעֵלינּו ַחּטָ ׁשֵ   :ַאל־ָנא ֿתָ

  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
  כפולב " אס"עחטאנו ה 

יָנה ֲהִגיֵגנוּ ,ָאדֹון ֲאֵגנוּ . )ג( ּבִ ׁשַ יֵחנּו ּבְ   .ֱאזֹון ׂשִ
  .הקשב לדברינו כשאנו שואגים  .שבות לבנוהבן מח

ֲעו ֹ מֹוְגֵגנוּ . ֵנינּו ַאל ּתֹוֵגנוּ ּבַ ֵענּו ַאל ּתְ ִרׁשְ   :ּבְ
  :ה הנמסה מפני אשואל ָּתֵמס אותנו כשעו  .אל תביא עלינו יגון

ְבֵרי ֲעו ֹ ְדלּו ּדִ עֹונֹות. נֹותּגָ ְברּו ַעד ַלּמְ   .ּגָ
  .עד לשמים

                                                 
ָרֵאל  )א( ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ואתה תהלת , יושב עד, קדוש' אתה ה, ק"הרד'  פי). כב דתהלים (ְוַאּתָ

מקום , אתה יושב בבית המקדש' ע פי"וא. שמוע תהלות ישראליושב ל' י פי" ורש.שמהללים אותך, ישראל
ויונתן תרגם . ה כבודו יושב ביניהם"ט כל קילוס וקילוס שישראל מקלסין להקב"במדרש שו. תהלות ישראל

  .אתה מושיב את העולם ומייסד אותו על תהלות ישראל
ּה   )ב(   ).ק"רד(שתגלו את היסוד החריבו עד ' פי). תהלים קלז ז(ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ
  .ותענה אותנו, תבין כבר את מחשבות לבנו, בטרם נתפלל' פי. בינה הגיגנו  )ג(
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ּדּוי ֵעה ַלֲענֹות,  ּדֹוד. ְנָפׁשֹות ַנֲענֹות)א(ּדִ   :ׁשְ
  :קבל ברצון ועננו' אתה ה  .הסובליםנענוע ראשם של ישראל 

ֵתנוּ  ְזנּוָך לאֱֵֹהי ְתִהּלָ נוּ . ִהְרּגַ ְלּתֵ רֹב ִאּוַ   .ִהְכַעְסנּוָך ּבְ
  .טיפשות שבנו

נוּ  ָכה ּתֹוַחְלּתֵ   :ּוְלָזִרים ֶנֶהְפָכה ַנֲחָלֵתנוּ . ְוָלֵכן ִנְמׁשְ
  . בגאולהתוחלתנו לראותמתעכבת לכן 

ינוּ  ית ַחּיֵ ינוּ . ֵזרּונּו ִמּבֵ   .ִזְלְזלּו ְמקֹום ַמֲאַוּיֵ
  .מקום שאנו מתאווים ללכת אליו  .ק"ביהמ, פיזרו אותנו רחוק מבית חיינו

ית ִאּוּוֵינוּ    :ָחְדלּו ִניחֹוֵחי ִרּצּוֵינוּ . ָחֵרב ּבֵ
  :וחדלו קרבנות לרצון    .בית המקדש חרב

ר ִתיב ֹיׁשֶ רטָ . ָטִעינּו ִמּנְ ֵ ַיׁשּ נּו ַצַעד ִמּלְ   .ַפׁשְ
  .היינו כטפשים שאינם צועדים ישר

ר י ָמַאְסנּו ֹכׁשֶ ר. ַיַען ּכִ ׁשֶ ּנֶ   :ְיִריֵבנּו ִהְדֵאיָת ּכַ
  :אויבינו הבאת מהר עלינו כמו נשר הטס

ַבׁש ּפּול ְקָהִלי ה ֹכִחי ְוִהְבִהיִלי. ּכָ ּלָ   .ּכִ
  .והבהיל אותי  אחד ממלכי אשור, פול

בּוִלי. ר הֹוִביִליַלְחַלח ְוָחבוֹ    :ְלַהְרִחיִקי ֵמַעל ּגְ
  .חלח וחבור, הגלה את עשרת השבטים לארצות רחוקות

ֶבת ָאָרהַמּצֶ ׁשְ ָרהֵמִעיר .  קֶֹדׁש ַהּנִ   .קֶֹדׁש ַהְמֻעּטָ
  . אשר נשארו בירושלים  שבטי יהודה ובנימין

ָך סּוָרה   :ַנֲעֵליָת ְורּוֲחָך ָסָרה. )ב(ָנָמה ְלֶנְגּדְ
  :וסילקת את שכינתך  ".סור מאתנו"ואמרו לך גם הם חטאו 

ּבֹוַרי)ג(ִסֵחף ְנבוֹ  יַרי־לִסּלָה כָֿ .  ּגִ   .ַאּבִ
  רמס  .נבוכדנצר שטף וגרף גיבורי

ל ם ּכָ ַיד ׁשֹוְבָרי. ֵאָבַרי־ִעּצֵ י ּבְ ְפּתִ   :ֻעּלַ
  שבר

ָלאֹות ְצנּו ֵמרֹב ּתְ ּלַ ְמנוּ . ּפֻ ּצַ ֲחלּואֹות)ד(ּפֻ   . ִמּכֶֹבד ּתַ
  נשברנו  נבהלנו

ע ִלְראֹות ינּו ֶיׁשַ   :ָצרֹות אֹוָתנּו קֹוְראֹות. ִצּפִ
  :קורות

יָטה ָרֵאל ַהּבִ ָטה. ְקדֹוׁש ִיׂשְ ֻלּבָ   .)ה(ְקלֹון ַרְעָיְתָך ַהּמְ
  .ַהֻּמָּכה

בֹוָדּה ְוִנְתמֹוָטָטה ָבֶריָה כִֿ . ָרָדה ִמּכְ   :י ָמָטהְרָפה ׁשְ
  :נפלה  ַרֵּפא  ירדה

                                                 
ה פ לשון הפסוק"ע. דדוי  )א( ּדֶ נֹוַתי ַעל־ָכל ֶאּדַ י־ׁשְ ק כמו האשה שמדדה את "הרד' ופי )ישעיה לח טו( ַמר ַנְפׁשִ

יצל ממנה שזוכר את הצרה שעברה עליו ונל והוא הנענוע מעט מעט וכן הוא דרך האדם כ"בנה בדברי חז
  .מנענע בראשו

ּנוּ   סּורלאֵלָ  ָהֹאְמִריםכמו שנאמר . נמה לנגדך סורה  )ב(   ).איוב כב יז (ִמּמֶ
  .ולכן כינה בשם זה את נבוכדנצר, ז ממש"וייתכן שהיה פסל לכבוד המלך ולא ע) ישעיה מו א(שם פסל . נבו  )ג(
ַצְמנוּ   )ד( ּה . ּפֻ ַצְמּתָ   .י שברת אותה"פירש) ים ס דתהל(ּפְ
ָטה  )ה( ֻלּבָ ֵבט ָיִבין ְוָעם לֹא. ַהּמְ ) י במדבר יא א"רש(כמו , א המותשת" ד.ילקה בפורענות' פי) הושע ד יד (ִיּלָ

  . בדרך הזה שלשה ימים שלא נחנו מענוי הדרךלבטנואוי לנו כמה 
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ּיֹות ֶלל ּפִ ַמע ּפֶ ְכֵלל בָּ . ׁשְ ּיֹותׁשַ   .)א(נּוי ְלַתְלּפִ
  .בנה את בית המקדש  לתיתפ

  :)ב(ׁשֹוֵבב ִנְדֵחי ֲאָריֹות. ִרּיֹותׁשּוָבה לאֱֵֹהי בְֿ 
  :השב ישראל שהוגלו על ידי מלך אשור ומלך בבל

ֲעֶלה א ֲארּוָכֵתנוּ ־ּתַ ֵתנוּ . ּנָ ֲחֹבׁש ַמַחץ ַמּכָ   .ּתַ
  מכה' גם מחץ ל  .רפואתנו

ֵתנוּ  יב קֹול ִרּנָ ְקׁשִ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאתתְּ  .ּתַ ל ּבְ ֵתנוּ ־ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ
  

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת .ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ְוַאף ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ־ֶאת ּבְ ּבְ

  :ֶאְזּכֹר
  .ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקר בְּ ְזכֹ : כשיש ברית מילה מוסיפים(

בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹ  ב ׁשְ ֶמךָ  ְוהוֹ .בְוָהׁשֵ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ
  

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית .ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ  ְוָזַכְרּתִ
ר   ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ

נוּ ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאְֹהיֹות ָלֶהם לֵ לִ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ְוַאף  .ה ִעּמָ
ם ְהיֹוָתם־ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ יםגְֿ ־ְולֹא ְמַאְסּתִ  ַעְלּתִ

י ֲאִני יְ ְלַכּלֹ  ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ
ִחיֵתנ ׁשְ תּובּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ י  .ּו ּכְ ָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵ ּכִ  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ

ִחיֶתָך ְולֹא ח ֶאת ַיׁשְ ּכַ ִרית־ִיׁשְ ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ ב: ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ  ָהׁשֵ
תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו ּכְ ב יְ  .ׁשְ בּוְתָך ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ ְוׁשָ ׁשְ

ב ְוִקבֶּ  ְוִרֲחֶמךָ  ל ְצךָ ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ הלאֱֹ יָ ָהַעּמִ ּמָ : ֶהיָך ׁשָ
תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ ֵחינּו ּכְ ץ ִנּדָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם .ַקּבֵ ֲחָך ּבִ ם ִנּדַ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ ַהׁשּ

                                                 
ּיֹות   )א( נּוי ְלַתְלּפִ   .תל שכל פיות פונים בו) א"ע'  דף לברכות(ש "ק כ"כינוי לביהמ. )שיר ד ד(ּבָ
  ).ירמיה נ יז(ירמיה המשיל את מלך אשור ומלך בבל לשני אריות . נדחי אריות  )ב(
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ְצָך יְ  ֶחךָ לאֱֹ יָ ְיַקּבֶ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מֹו ַהְלּבֵ ּכְ
ת ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ  .ּובׁשֶ ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ְוִנּוָ ָ ׁשּ  ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ

ינּו ִאם ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים  :ּתֹוָלע ּכַ
מֹו ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם .ׁשֶ  )א(ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ

ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם,םּוְטַהְרתֶּ  ּלּוֵליֶכם־ּוִמּכָ  :ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם )ב(ּגִ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֵעינּו ְלַמַעְנָך ּכַ ׁשָ ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה . ְמֵחה ֿפְ

ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר ׁשָ ָעב ְוֶכָעָנן : ֿפְ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה מָ . ּכַ ׁשָ ָעב ּפְ ִחיִתי ֿכָ

יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ :ֵאַלי ּכִ ִיְהיּו ְלָרצֹון : )ג( ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ ־ִאְמֵרי ינּו ְוֶהְגיֹון ִלּבֵ י :ֿפִ ְלָך ְיָי ־ּכִ

ה תַֿ    :ֵהינוּ לאֱֹ ֲאדָֹניֲעֶנה הֹוָחְלנּו ַאּתָ
  

  .לאֱֵֹהינּו ֵוֹלאֵהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵתנוּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֵאין ֲאַנְחנּו . ּתָ ׁשֶ
י עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַעזֵּי פָֿ  ִנים ּוְקׁשֵ

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחטָ    :ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . אנוּ ַצּדִ
  

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . )ד(ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . )ה(ֶהֱעִוינוּ . ּדִ . )ו(ְוִהְרׁשַ
ֶקר. ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ  ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. )ז(ָטַפְלנּו ׁשֶ זַּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . )א(ּכִ

                                                 
בוא וראה כמה גדול כחה , אין מים אלא תורה' ח פי"א רבא פי"בתנא דב) 1). יחזקאל לו כה (מים טהורים  )א(

שיזה , ואולי כוונתו למי חטאת ממש, י חטאתמ' פי) ביחזקאל(י "רש) 2. של תורה שמטהרת פושעי ישראל
להיפך שלעתיד לבוא יטהר את ' ם פי"המלבי) 3. על ישראל לטהרם מטומאת מת לכשייבנה בית המקדש

אבל מי פרה לא ייקראו מים , שאין בהם אפר פרה, במים בלבד' פי, ישראל מטומאת מת במים טהורים
דרך משל ואשבוק לחוביכון כמא דמדכן ' ויונתן פי) 4. )כלים א א(אלא להיפך הינם אב הטומאה , טהורים

' לפי ר) 5. משה הכהן' בשם ר) בפירושו על זכריה יג א(ע "כ א"וכ. במי אדיותא ובקטם תורתא דחטאתא
המים ) שבת בראשית כמנהג רומי, ח כמנהג אשכנז"יוצר שבת ר, לאהינו לאהים אמתבפיוט (בנימין בר זרח 

ה "קפ' עמ) הרב ירחמיאל מעטט(בספר אבן יחזקאל ) 6. מים שמעל לרקיעהטהורים האמורים כאן הם ה
ייתכן כי הם המים שיצאו לעתיד ) 7. 'שהמים הטהורים הם דמעותיהם של ישראל שבוכים ושבים לה' פי

ה) יחזקאל מז ט(לבוא מבית המקדש ונאמר עליהם  ם ' וגוְוָהָיה ָכל־ֶנֶפׁש ַחּיָ ר ָיבֹוא ׁשָ ל־ֲאׁשֶ ֵיָרְפאּו וְ ' וגו ּכָ
  .רפואת הנפש מעוון וחיי העולם הבא' פי, ָוָחי

ל ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם  )ב( ּלּוֵליֶכם־ּוִמּכָ   ).ב"ב ע"קידושין דף ע(לדברי רבי יוסי אף מן הממזרות ומן הנתינות . ּגִ
כשאין בי כח  כשיש בי כח לשאול צרכי לפניך וֲאָמַרי ַהֲאִזיָנהי "פירש). תהלים ה ב(' אמרינו האזינה גו  )ג(

יָנה ֲהִגיִגילהתפלל לפניך והדאגה עצורה בלבי  יָנה  . הבן הגיון לביּבִ י שם שאינו שם דבר "מלעיל כפירשּבִ
  .ָהֵבןאלא לשון 

  .הפרנו ברית. בגדנו  )ד(
ר ֶהֱעֵויִתי) איוב לג כז(' ש הפ"ע. העוינו  )ה(   .העקמתי' פי, ְוָיׁשָ
יֲעךָ ' או הוצאנו שם רע על אחרים כמו שנא, שעיםעשינו כמעשה הר). דניאל ט ה (הרשענו  )ו( איוב  (ִפיךָ  ַיְרׁשִ

  ).טו ו
  .)ק שורשים"רד (דבקנו בשקר או המצאנו שקר. טפלנו שקר  )ז(
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ְענוּ . ָעִוינוּ . )ג(ָסַרְרנוּ . )ב(ִנַאְצנוּ  ׁשַ ינּו עֶֹרף. )ד(ָצַרְרנוּ . ּפָ ִ . ִקׁשּ
ְענוּ  ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :)ה(ּתִ

  

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ה . )ו(ׁשָ ְוַאּתָ
יָת ַוֲאנַ  י ֱאֶמת ָעשִֹ א ָעֵלינּו ּכִ ל־ַהּבָ יק ַעל ּכָ ְענוּ ַצּדִ   :ְחנּו ִהְרׁשָ

  

ל ְמנּו ִמּכָ ל. )ז(ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . )ח(ּדֹור־ּבֹׁשְ ה ִמּמֶ ּלָ ָוה . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ   ּדָ
  כאב  .יותר מכל עם   

נּו  ֲחָטֵאינוּ ִלּבֵ ל ִאּוּוֵינוּ . ּבַ ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ ית . ְוִנְפַרע ּפְ   ְזבּול ּבֵ
  ק"אר וזבול כולם כינויים לביהמופ, אווי .נלקח בית המקדש כמשכון וכפרעון חוב   

נוּ  ׁשֵ ֲעו ֹ. ִמְקּדָ ה. ֵנינוּ ָחַרב ּבַ ּמָ   ְיִפי ַאְדָמֵתנּו . ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה ְלׁשַ
  

  :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים. ְלָזִרים
  

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי  לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . ָחָטאנוּ 
  

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ְדנוּ ָמַר . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ
  

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ ָעלֵ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ינּו ּכִ

  

                                                                                                                                            
יִתי) ה ה דיישע(ש "מ אכזבנו את בוראנו ואת חברינו כ"וי. שקרנו. כזבנו  )א( ַעׂש  ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַמּדּוַע ִקּוֵ ַוּיַ

ים ֻאׁשִ   .ּתַֹחְלּתֹו ִנְכָזָבה־ֵהן) איוב מא ו(ש "כ, ּבְ
  .מאסנו בטוב. נאצנו  )ב(
  .סרנו מן הדרך. סררנו  )ג(
  .גרמנו צרה לאחרים. צררנו  )ד(
' כמו שנא, מ הלכנו אחרי ההבל"וי). לעבק בשורשים שורש "כמו שפירש הרד(עשינו שחוק וליצנות . תעתענו  )ה(

עְ ) ירמיה י טו( ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ִעיםֶהֶבל ֵהּמָ   .ּתֻ
ולא הערכנו שכר  ולא שוה לנו'  והרוקח פי).י"רש(ולא נהיה לנו שכר מזה ). איוב לג כז (ולא שוה לנו  )ו(

  .מצוה והפסד עבירה בשווי הנכון
  .ג"מצוות ואנחנו עברנו על תרי'  שכל העמים עברו רק על ז.אשמנו מכל עם  )ז(
ואנחנו כלו כל הקיצים , הקץ נגאלו ממצרים ומבבל כי הדורות הקדמונים כשהגיע זמן .בושנו מכל דור  )ח(

  .וישראל לא נגאלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה
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קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ )א(ָרטוֹ ְמֻמׁשּ   ָנְתנּו ֻעּלָם  . ִמּמֶ
  .נגזל ממנו יגיענו  .לקחו ממנו פרי עמלנו   

ְכֵמנוּ . ָעֵלינוּ  נוּ  .ָסַבְלנּו ַעל ׁשִ לּו ֿבָ דָ וֹ פּ . ֲעָבִדים ָמׁשְ    .םֵרק ֵאין ִמּיָ
  מציל  

ֲעו ֹ. ְקָראנּוָך ְיָי לאֱֵֹהינוּ . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ ָצרֹות  ּנּו ּבַ   . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ
  

ְבנּו  ִעינּו כַֿ  .ֵמַאֲחֶריךָ ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ
  

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפנֶ . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ יָך ְיָי ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . נוּ ַלצְ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ
  

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א הַ ־ְוַאּתָ ּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

  

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ . )ב(ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ
ל נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנוּ ־ַנּקֵ ׁשָ ל ּפְ ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ־ִמּכָ

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  .ַטֲהֵרנוּ ַמִים ְטהֹוִרים וְ  ּכָ י ֲעֵליֶכם . ּכַ ְוָזַרְקּתִ
ם ַמִים ְטהֹוִרים ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר . ּוְטַהְרּתֶ ל־ּגִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ

  ֶאְתֶכם׃
  

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ע  ּכָ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
ֵאִרית ַנחֲ  י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ִלׁשְ ָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתםְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹ  ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ  ׃)ג(ֹנֵתינּו ְוַתׁשְ
ְכרּו  ר לֹא ִיזָּ ְמקֹום ֲאׁשֶ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ

ְקדּו ְולֹא ַיעֲ  ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : לּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלםְולֹא ִיּפָ ּתֵ ּתִ
ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃)ד(ְלַאְבָרָהם ּבַ ר־ִנׁשְ    ֲאׁשֶ

                                                 
ְך ּומֹוָרט  )א( ָ   .י אניסא ובזיזא"ת. )ישעיה יח ב( ְמֻמׁשּ
  .נקני מעון שנסתר ממני' לכן אתה ה, אי אפשר לא לחטוא בשגגה בלי שים לב' פי. 'שגיאות מי יבין וכו  )ב(
ִליךְ   ואמרָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ ק אמר "הרד' פי). מיכה ז יט('  וגוישוב ירחמנו  )ג(  כן דרך המקרא במקומות ְוַתׁשְ

כאדם שכובש דבר תחת רגליו שלא . יכבוש. ַחּטֹאָתם ואמר ֹנֵתינוּ ֲעו ֹ וכן אמר, רבים לנוכח ושלא לנוכח
אבל חטאים שבשוגג ישליך , ןיכבוש אותן שלא יגיע עונש בגינ, העוונות שבמזיד, ם ביאר"והמלבי. ייראה

  .אותם למצולות ים שלא יימצאו כלל
ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם  )ד( ּתֵ לפנים ֶחֶסד , שורת הדיןֱאֶמת ) ה"על ר(באבודרהם ' פי). מיכה ז כ( ּתִ

. דאבל אצל אברהם היא נתינת חס, א"שכבר נשבע לא, היא שורת הדין' הבטחת ה, ואצל יעקב, משורת הדין
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ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
ר־ִנְקָרא י לֹא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ׁשִ

י ַעל־ַרֲחֶמיָך  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ
ים׃ ֲאדָֹני ה  ָהַרּבִ יָבה ַוֲעׂשֵ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ

ַאַחר ְלַמַעְנָך  ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעמֶּ לאֱַֹאל־ּתְ י־ׁשִ   ָך׃ַהי ּכִ
  

י ְלָהִרים לאֱֹ. ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ ַהי לאֱַֹהי ּבֹׁשְ
י ֲעו ֹ ַני ֵאֶליָך ּכִ ָמֵתנּו גָֿ ּפָ ְדָלה ַעד ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ

ָמִים׃ ָ ה  ַלׁשּ ִים ְוַרב־ֶחסֶ לאְֱוַאּתָ ד ֹוּהַ ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ
ם ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ְולֹא ֲעַזְבּתָ נּו ּבֹוְרֵאנּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ

ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ
ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוזֶ ־ְיָי לאֱֵֹהינּו ֶאת ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ָך ַהּדָ

ָאמּור ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם־יְ . ּכָ ּיָ ׁש ֶאת־ֲעו ֹיָ ּבַ ן  ְיֻבּקַ
ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  י ֶאְסַלח ִיׂשְ ֶצאיָנה ּכִ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ ֵאֵבי  ַלֲאׁשֶ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
ֲעָך ַיכִּ  ִליחֹותִיׁשְ י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ   :ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ

  

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ה ְלַמַען ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ
ֶמךָ  ךָ ֲעשֵׂ : ׁשְ ִריֶתךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ֲאִמּתֶ ה ְלַמַען ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ּבְ

ךָ  ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ֶתךָ ֲעשֵׂ : ּגָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען הֹוֶדךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ּדָ
ךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ִזְכֶרךָ ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ  ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ַחְסּדֶ
בֹוֶדךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ  ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ּכְ

ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ִנְצֶחךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ֲעשֵׂ : ּמּוֶדךָ ְלַמַען לִ 
ֵאֶרךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ֻעזֶּךָ ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ  ה ְלַמַען ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ּפְ

ֶתךָ ֲעשֵׂ : ִצְדָקֶתךָ  ָ יםֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ְקֻדׁשּ : ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ִכיָנֶתךָ ֲעשֵׂ  ֶתךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ ִהּלָ ה ְלַמַען ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ּתְ

                                                                                                                                            
ביקש אברהם שיהיה אפר יצחק צבור לפניו זיכרון , אחר העקידה) בראשית כב יב(' ובדעת זקנים בעלי התוס

ל אעשה לך חסד ואעשה "א, אמר אברהם תן לי חותם שלך, ה על כך"ונשבע לו הקב, לדורות כאילו הקריבו
ק ליעקב שמיטתו שלמה בקשתך אבל לא אמסרנו לך שיצא ממך ישמעאל ולא ליצחק שיצא ממנו עשו אלא ר

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהםהיינו דכתיב  ּתֵ כלומר על ידי חסד שרצה לגמול לאברהם נתן חותמו אמת  ּתִ
  .ליעקב על ההבטחה להיות זכות העקידה עומד לכל הדורות
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ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ אֹוֲהֶביָך שׁ 
ה ְוַאֲהרֹן לֹמֹהֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ ִוד ּוׁשְ ה ְלַמַען ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ּדָ

ךָ  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדךָ ה ְלַמַען ִצּיֹון מִ ֲעשֵׂ : ְירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ה ֲעשֵׂ : ׁשְ
ֶחךָ ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ  ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ

פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדַ ם ָקְדׁשֶ : ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ
ֵאי ָבֵאׁש ּובַ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדךָ ֲעשֵׂ  ִים ה ְלַמַען ּבָ ּמַ

ֶמךָ  ןֲעשֵׂ : ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ּתִ
ּלֹא ָחְטאוּ  ַדִים ׁשֶ ּלֹא ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ה ְלַמַען ּגְ

עוּ פָֿ  ה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותֲעשֵׂ : ׁשְ
יֵענוּ ֲעשֵׂ : ְלַמֲעֵננוּ    :ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

  

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ ֲעֵננּו גּ : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ בּ  ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ
ר:  ֲעֵננוּ ,)א(ידֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחסִ :  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵהָ   ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ

ם: ֲעֵננוּ  ֲעֵננּו יֹוֵדַע :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,ֵיֶצר  ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ
ָלִכים: ֲעֵננוּ  ב: וּ  ֲעֵננ,ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ  ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל: ֲעֵננוּ  :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןֲעֵננּו עֹוֶנה ּבְ

ילֲעֵננּו  ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ָקרֹוב ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ
ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל :  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים:  ֲעֵננוּ ,ֶאְביֹוִנים  ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחק:  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב  ,ֲעֵננּו ּפַ
ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,)ב(ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב: ֲעֵננוּ  ְ : ֵננוּ  עֲ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ

הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ ֲעֵננּו ּדַ
  :ֲעֵננוּ , ַאְלָמנֹות

  

                                                 
 יושב לפניהם ןהוותיקיאו שהיה אחד מן התלמידים ) ריש תוספתא דהוריות(ש "כ, מצטיין בחכמה. ָוִתיק  )א(

 היה ביבנה ובירושלמי דפאה ותיקתלמיד ) ב"ג ע"ערובין דף י(ואמרו , והוא ראוי להוראה כשמעון בן עזאי
  .עושה חסד.  ְוָחִסיד. עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיניותיקמה שתלמיד ' אפי) ו"ב ה"פ(

  . אלוה חזק ועצום של יעקב.)בראשית מט כד(אביר יעקב   )ב(
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ַהר ַהּמִֹרּיָה ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   )א(ִמי ׁשֶ
ְזבֵּ  י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ נֹו ּכְ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   חַ ִמי ׁשֶ

ֵבית לאֵ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ
ֵבית ָהֲאסּוִרים ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ

ָעָנה ַלֲאב   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ֵתינּו ַעל ַים סּוףוֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלַאֲהרֹ  הִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ן ּבַ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ

ל ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ
ה ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ

לֹמֹה בְֿ  ָעָנה ְלָדִוד ּוׁשְ ירוּ ִמי ׁשֶ ָלִיםנֹו ּבִ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ׁשָ
ְרֶמל ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ

יִריחוֹ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ
ָגה ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ

ָחְליוֹ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ
ן ָהֵאשׁ ִמי ְבׁשַ תֹוְך ּכִ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ   :הּוא ַיֲעֵננוּ    ׁשֶ

גֹוב ָהֲאָריֹות ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ
יָרה ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָעָנה ְלָמְרּדְ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ִמי ׁשֶ

ּגֹולָ  ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   הִמי ׁשֶ
ָעָנה ִרים־ְלָכל ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :הּוא ַיֲעֵננוּ   ַהּצַ

  

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י .ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ   ,ָעֵנה ְלַמּכִ
  לשפלי רוח   

י .ֲעֵניָנא   ַרֲחָמָנא :ֲעֵניָנא, אָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבבָ ־ַרֲחָמָנא ּדִ
  לנשברי לב     

ֻרק .ַרֲחָמָנא חּוס. ֲעֵניָנא יִזב. ַרֲחָמָנא ּפְ   ַרֲחָמָנא .ַרֲחָמָנא ׁשֵ
  .הושיענו, הרחמן  .הצילנו, הרחמן   

                                                 
מי שענה את אברהם אבינו על הראשונה הוא אומר ) ב"פ( בתענית .א בהר המוריה"מי שענה לא  )א(

, א"א מהרש"בח' ופי) 1, י גואל ישראל" הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה באבהר המוריה
 שביקש אלא על) 'שהרי כוונתו היתה לשחוט את יצחק לקיים מצותו ית(לא שנענה במה שלא נשחט יצחק 

ִניּלוֹ ־ִיְרֶאהֱאלִֹהים ממנו  ה ְלעָֹלה ּבְ ֶ ה ַאִיל ַאַחר ונתקיימה מחשבתו ,  ַהׂשּ ְרא ְוִהּנֵ ַקְרָניו  ֶנֱאַחזַוּיַ ַבְך ּבְ ּסְ ּבַ
נוֹ ' גו ַחת ּבְ ֲעֵלהּו ְלעָֹלה ּתַ י "ולמה חותמים בא(אבל בירושלמי שם פריך ולא יצחק נגאל ) 2 .ש עוד" עייַוּיַ

' עוד אי) 3. משמע שהתפלל להצלת יצחק. ריק מכיון שנגאל יצחק כמו שנגאלו כל ישראלופ, )גואל ישראל
  .' וכוא"מי שענה לאז שייך לומר "ואולי גם ע, עקידת יצחק לכל הדורות' א שיזכור ה"שם שהתפלל א
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ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב א ּבַ ּתָ   :ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ
  
  

ל ם ָעַליַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרחֵ    ְוַקּבֵ
   

ֲחנּוָני ָך תֿ ־ְיָי ַאל: ּתַ ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני: ַיּסְ    ְייָ ָחּנֵ
   

י ֻאְמלָ  י ִנְבֲהלוּ ־)א(לּכִ י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ   ְוַנְפׁשִ
   

ָצה ַנְפשִׁ  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ךָ ַחּלְ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ    :י הֹוׁשִ
  :מושיעעד מתי תביט ואינך   

ֶות ִזְכֶרךָ  ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ    ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ
   

ֶחה בְֿ  ִתי  ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמֶסה,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה:  ּבְ ׁשָ   ָעׁשְ
  כהתה  :יב אותה בדמעותיומרט, כל לילה אני מלכלך את מטתי 

ַעס ֵעיִני ָכלִמּכַ ל: ָריצֹוְר ־ ָעְתָקה ּבְ י ּכָ ּנִ   ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ
  :בלתה מרוב צרות   

י ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ח: ׁשָ ִתי ִיּקָ ִפּלָ ִתי ְיָי ּתְ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ   ׁשוּ ֵיבֹ : ׁשָ
   

ֲהלוּ  ל ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ּו ָרַגעשׁ ֹאְיָבי ָיׁשֻ
 

  
  

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה י ָעְלָמא. ַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד .ַמּסֵ ָרא ּכַ    ּבְ
  כשבן   .מעלה משאול לחיי נצח  מכה ורופא   

א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָחֵטא ֲאבּוִהי ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ   ַעְבּדָ
  ,כשעבד מורד  .א את מכאוביורפמואז האב מרחם ו  .אביו מלקה אותו, חוטא 

קֹוָלר ֵאב. )ב(ָנֵפק ּבְ ְכָרְך ֲאָנן:  ְוָתַבר קֹוָלֵרהּ )ג(ָמֵרּה ּתָ ָרְך ּבָ   ּבְ
  אנו בנך בכורך   :אדונו חוזר בו ושובר את השלשלת. יוצא ליהרג קשור בשלשלת 

ךְ  ִגיִדין. ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ן ּבְ ְך ֲאָנן.  ְמָרִרין)ד(ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ   ַעְבּדָ
  עבדיך אנחנו   .ונפשנו שתתה והשתכרה מלענה מרורה  .וחוטאים לפניך 

ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ   .ָהא ּבְ
  .בשביה ובמלקות, וענשת אותנו בביזה  .ואנחנו מורדים לפניך 

ין ְנִפיׁשִ ַרֲחָמְך ּדִ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ י ִלְכֵאבָ . ּבְ י ִיְתֻקף ֲעָלןַאּסִ   ַעד. א ּדִ
  לפני  .רפא את המכאוב המתחזק עלינו   .בבקשה ממך ברחמיך הרבים 

ְבָיא ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ּדְ
  :שנאבד בשביה   

  בערב ראש השנה ובעשרת ימי תשובה אומרים כאן תחינה

                                                 
  .צ ובהרבה כתבי יד"בקמץ בכאֻאְמָלל   )א(
ֻנהּו ַבּסּוַגר. קולר  )ב( ּתְ   . בקולריןי"ת) יחזקאל יט ט (ַוּיִ
ב. שב וחזר בו, תיובתא' ל. תאב  )ג( ׁשָ   .י ותאיב"ת) א כז ט"ש (ַוּיָ
  .כגידיןי אנא מיתי עקא על עמא הדין מרר "ת) ירמיה ט יד (ָהָעם ַהזֶּה ַלֲעָנה־ִהְנִני ַמֲאִכיָלם ֶאת. גידין  )ד(
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ַעל ָהַרֲחִמים)א(ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים :  ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ
ִמיֵעי תְֿ  ִמיעּו תְֿ ַמׁשְ ה ַהׁשְ הִפּלָ ִפּלָ ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ  :ִפּלָ

ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמְכִניֵסי  :ַמׁשְ
ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ דִֿ  ה ּבִ : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ

לּו ְוַהְרבּ  ּדְ ּתַ אִהׁשְ ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ירּו : ּו ּתְ ַהְזּכִ
ִמיעּו ְלָפָניו ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ל שׁ ְלָפָניו ַהׁשְ : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ

י צֹאן  ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ּלֹא ֹתאַבד ׁשְ ה ַזְרָעם ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶ
ה ִישְׂ ה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְר רֹועֶ  ִניָנהּפָ ל ְוִלׁשְ : ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ  יָעה ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ   :ּבְ

  
  

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי .ָמָרן ּדְ   ֲעׁשִ
  עשוקים   

ֵריָנן ן.ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ   ֵחיָלא.  ְמִריָרן ַנְפׁשִ
  כוח   .ונפשנו מרה מרוב הצרות   .אנחנו ויושבים בחושך 

ן ְלַרּצּוָיךְ  ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא.  ָמָרן,ֵלית ּבָ ִדיל ְקָיָמא ּדִ   :ֱעַבד ּבְ
  :עשה בשביל הברית שכרת עם אבותינו  . אדונינו, ךאין בנו לפייס אות  
  

  

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ הֹון.ָמָרן ּדְ ּלְ    ּכָ
  .כשבוי המתחנן אל אדונו    

ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ְבָיא ּבְ ֵני ׁשִ ית ִישְׂ . ּבְ ְך ּבֵ ַרֲחֵמיְוַעּמָ   ָרֵאל ּבְ
  .ועמך ישראל בתפילה   . נפדים בכסףכל השבויים 

ין ּוָבעּוִתין. ּוְבַתֲחנּוֵני ֶאְלּתִ ךְ . ַהב ָלן ׁשְ ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ
  :שלא נשוב ריקם מלפניך  .תן לנו שאלתנו ובקשתנו

  

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ָרֵאל ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ַמע  ָרֵאלָהאֹוְמִרים ׁשְ   :ִיׂשְ

                                                 
 .)25' תענית עמ' מס( פיוט קדום זה מופיע בסדר רב עמרם גאון וכן באוצר הגאונים .מכניסי רחמים  )א(

ל שאין בזה משום משתף שם שמים ודבר "מצאתי בשם הרב אביגדור ז' כ) ה"תשובה ור' הל(ובספר התניא 
יוחנן לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל ' אמר ר) ב"ד ע"סנהדרין דף מ(אחר והביא ראיה מהא דאמרינן 

ל שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש "שלמה זמאמצין את כחו מלמטה ואל יהיו לו צרים מלמעלה ופירש רבנו 
רחמים ושלא יהיו משטינין מלמעלה ובמדרש שיר השירים על הפסוק השבעתי אתכם אומרת כנסת ישראל 

ה ותהיו מליצי "הוליכו תפילתי ודמעתי לפני הקב, למלאכים העומדים על שערי תפילה ועל שערי דמעה
  .יושר לפניו שימחול לי על הזדונות ועל השגגות
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ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ
ְמָך ְיָי    :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱַֹהְמַיֲחִדים ׁשִ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ
לֹ  ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ּלְ ֹות ָקדֹושׁ ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ   : ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ס ּבְ ּיֵ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ ּיֵס ִמְתַרּצֶ ה ְוִהְתּפַ
י ֵאין עֹוֵזר   :ְלדֹור ָעִני ּכִ

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ   ָאִבינּו ַמְלּכֵ
נּו ְצָדָקה ה ִעּמָ יֵענוּ )א(ֲעׂשֵ   : ָוֶחֶסד ְוהֹוׁשִ

  
י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ לֹא ֵנַדע ַמהַוֲאַנְחנוּ  ה ּכִ ֲעׂשֶ ַרֲחֶמיָך ְיָי ־ְזֹכר: )ב(ּנַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ר ִיַחְלנּו ־ְיִהי: )ג(ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ַחְסּדְ
ר־ַאל: ָלךְ  ְזּכָ י ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ְיַקּדְ
י: דּלֹונּו ְמאֹ דַֿ  נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ

ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵהי לאֱָֹעְזֵרנּו : )ד(ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ
ֵענּו ַעל בֹוד־ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ־ׁשְ

ֶמךָ    :ׁשְ
  
  
  
  
  

                                                 
עשה , ה אם יש בנו זכות"אמרו ישראל לפני הקב) ד(במדרש תהלים .כי אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה  )א(

  .עשה עמנו צדקה וחסד, ואם לאו, עמנו
  .אלא עינינו אליך להצילנו, אין אנחנו יודעים מה לעשות כדי להינצל מאויבינו' פי. 'ואנחנו לא נדע וגו  )ב(
יֹוםי מימות אדם הראשון שאמרת לו "פירש. )תהלים כה ו (כי מעולם המה  )ג( ּנוּ  ּבְ מּות ֲאָכְלָך ִמּמֶ  מֹות ּתָ

משגיח עליו , עדיין' שלא עבד את ה, מ בתחילת יצירת האדם"וי. ונתת לו יום משלך שהוא אלף שנים
  .כי הוא מעשה ידיו, בתכלית הרחמים והחסד

, לעולם אין ישראל רואים פני גיהנם, אומרי "ברשז "נ פט"באבות דר). תהלים קג יד ('כי הוא ידע יצרנו גו  )ד(
והשכירוה בעשרת כורין חטים   באו בני אדם, שהיה לו שדה זבוריתד"ו למלך ב,למה הדבר דומה, משלו משל

, אמר להם המלך, כור אחד חטים בשנה ולא הכניסו ממנה אלא, סחוהיהשקוה וכ, דרוהיע,  זיבלוה,בשנה
לא ו, בלנוה וכיסחנוה והשקינוה מיםישז, שדה שנתת לנו זיבורית היא, מלךאדונינו ה, אמרו לו, מהו זה

, ריבונו של עולם, כך עתידים ישראל לומר לפני הקדוש ברוך הוא, אחד חטים בלבד הכנסנו ממנה אלא כור
  .'כי הוא ידע יצרנו גו שנאמר, אתה יודע ביצר הרע שהוא מסית בנו
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א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ אְלָעַלם ּולְ  ְיֵהא ׁשְ  :ָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ  ּבִ
ָעְלָמא ְוִאמְ   :רּו ָאֵמןּבְ

ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ א־ּתִ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ַמּיָא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ לְיֵהא ׁשְ ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ְוַחּיִ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־עֹׂשֶ   :ִיׂשְ
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ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י ּוָמנֹוס ִלי   ְוהּוא ִנּסִ
ָידֹו ַאפְ    ִקיד רּוִחיּבְ

ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  
ֵעת ָצָרה :ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  

יֹום ֶאְקָראְמָנת ּכֹוִסי  :ּבְ  
ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  

:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  
 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל ְיִמיְנָך פְֿ  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ֵריָקם : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

יֵבנּו כִּ  ׁשִ הַאל ּתְ ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ   :י ַאּתָ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני  ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  ְוִיׁשְ
ֶמָך׃וִ  דּו ִלׁשְ נֹוָתי יַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ

נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ
ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ ל־עַ יָ ִהּנֵ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ ְבֵדי יְ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ

ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ
ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ ל־ַמֲעשָׂ יָ ּבָ ְלּתוֹ  יו ּכָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ

י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ
׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ רֹ: הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ ָך ַוֲאַנְחנּו ּבְ ב ַחְסּדְ

ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ
ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ  ֶאְקָרא יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ

לּו לַ  ׃ֵהינוּ לאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ
ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ

ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו מִ ײָ ִהׁשְ ל־ָהָאֶרץ׃ ּבְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ
רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ

ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ִעיר לאֱֵֹהינוּ : ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ ַהרּגָ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ֻדּלָה ְוַהּגְ   ַהּגְ

ְפֶאֶרת י־ֹכלוְ  ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
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י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דֹול ַאתָּ יָ ֵמֵאין ּכָ ְגבּוָרה׃ ה ְוָגדֹול ּגָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ

רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ
ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ   ֲחִסין ָיהּ מֹוךָ ִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ה  ָניו ּבְ ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ
ֶמׁש׃ ַמִים ְלךָ  ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ם׃ ׁשָ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ  ַאּתָ

ְבתָּ  ל־ ִהּצַ םּכָ ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאּתָ ה: ּגְ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ִלְוָיָתן  ִרּצַ
ים׃ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ּתִ ָך ָיםֹוַרְרּתָ בְֿ פֿ  ַאּתָ י תַֿ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ יִנים ׁשִ ּנִ

ה ִים׃ ַאּתָ הבָֿ  ַעל־ַהּמָ תָּ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ ר־לוֹ   ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃הֹוַבׁשְ ם  ֲאׁשֶ ַהּיָ
ת ָיָדיו ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ְוהּוא ָעׂשָ ר ּבְ ר  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ל־ָחי ּבְ ר־ִאיׁש׃ ֶנֶפׁש ּכָ ׂשַ ל־ּבְ ךְ ְורּוַח ּכָ ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה,  ַהּנְ
ֳעֶלךָ הַ  ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען, ּנְ ֶמךָ  ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ : ׁשְ ה ְלַמַען , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ֲעבּור, ׁשְ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ ֶמךָ , ּכְ י לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ׁשְ ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ּכִ ֵננּו ו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ
י ַרב י לֹא ַעל: הּוא־ּכִ י ֵתינּו ֲאַנְחנוּ ִצְדקֹ־ּכִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַרֲחֶמיָך ־ַעל ַמּפִ
ים   :ָהַרּבִ

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמֶלךְ : ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ  אַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי טּוְבָך : ָלַאֲחרֹוִנים בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ָאְר . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ חֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָראתִ ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי י בְֿ ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד . ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ ּכְ

ָעָנןיְ  ֲעֹבר ַעל: ָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ּוֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ִים ְוַרב ַרח �ֶר! ַאַּפ ת׃־ם ְוַחּנ$ּון ֶא� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח נּו כִּ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ ְענוּ י פָֿ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב
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ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ   :ְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ ַחיֵּ .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ יכֹון ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ר ְוִיְתַעּלֶה א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ  ְוִיְתַהּלַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־יָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמהְלָפנֶ  ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ
ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ

י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ
י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ

י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ מְ  ָיַדְענּו ּכִ ֲעֵדנּו ׁשִ דֹול ַיֲעָמדּבַ ָלנּו ־ָך ַהּגָ
ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ

ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ
ר ַחסְ  ן ַהְגּבֵ ָך ָעֵלינוּ ּכֵ ְרחֹק: ּדְ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ

ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ָלָעם ַהזֶּה  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
ֲחנּוֵנינּו לְ  ֲאַנְחנוּ  יִלים ּתַ י ַעלַמּפִ ים ַרֲחֶמיךָ ־ָפֶניָך ּכִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  )*(יצחק הקטן ברבי מאיר חזק ואמץשם המחבר  ו

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ה עֹוְרִכיםִישְׂ  ִחּנָ ָך ּתְ   .ָרֵאל ַעּמְ
  

ַע ְצִריִכים ׁשֵ ֵהם ְמֵצִרים ּוְלִהּוָ   .ׁשֶ
  נתונים בצרה

  .ָצֵריֶהם ֲעֵליֶהם עֹל ַמֲאִריִכים
  

ל ְמָך ְמָבְרִכים־ּכָ יָעַתם ְוׁשִ   :זֹאת ִהּגִ
  באה עליהם ועדיין

                                                 
 .ם"אחיהם הבכור של רבנו תם והרשב,  בעל התוספותם"ריבא שהוא "י  )*(
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ֵתב לֹא ִנְמַסר   .ֳחִלי ּוַמְכאֹוב ְלִהּכָ
  .כתב כי רבים הםילא ניתנו לה

ָתם ֵמֶהם לֹא הּוַסר   .ֲעלּוִבים ִמּנַֹער ְוַחּיָ
  .עלובים הם מנעוריהם וכל ימי חייהם לא הוסר מהם העלבון והבזיון

ַח מּוָסר, ָקדֹושׁ  ָיְדָך ְלַפּתֵ   .ּבְ
  . מייסוריןלהוציא אותם

ר ׂשָ נּות ּבָ ה ְולֹא ְכָאּמָ ִקּיָ נּוְתָך ַהּנְ ָאּמָ   :)א(ּכְ
  :בשר ודם

ְמִעיל ֲעטּוָיהַהּלֹוֵבׁש ְצָדָקה וְ    .לֹו ּכִ
  עטייה לשון לבישה

ן ְרִטּיָה ה ַעְצָמּה ְמַתּקֵ ּכָ   .ּוִמּמַ
  

טּוָיה ִפיָלָתּה ַהּמְ   .קֹוֵמם ֲעָדְתָך ִמּנְ
  .ַמָּטה ָּמָּטה

טּוָיה דֹול ּוִבְזרֹוֲעָך ַהּנְ ֹכֲחָך ַהּגָ   :ּבְ
  

ל   .ְטֵמִאים ָהאֹוְמִרים ַנֲחָלְתָך ְלַחּבֵ
  

בֹוְדָך ְלָהִמיר וּ  לּכְ   .ַבֶהֶבל ְלִהְתַהּבֵ
  

  .לבֵּ קַ  לְ הַּ ב ֵלאלוֹ עָ תְ ר נִ צֶ נֵ 
  ישו הנוצרי

ל ה ִלְנטֹוׁש ּוְלַנּבֵ דֹוׁשָ   :ְוִיְרָאְתָך ַהּקְ
  :לעזוב ולבזות

ל א ּוְמַנּטֵ ֵ ַאֲהָבְתָך ּוְבֶחְמָלְתָך ְמַנׂשּ   .ּבְ
  .מגביה ומרומם

ל ַסּכֵ ל)ב(ֲעָצָתם ּתְ ַבּטֵ ם ּתְ ְבּתָ   . ּוַמֲחׁשַ
  קלקל

ה הַ  הּוָמהַרּבָ יֵניֶהם ָהֵטל ּמְ   .ּבֵ
  

ֵחה ְוַטְלֵטל   :ּוַמְלָאְך ַאְכָזִרי ּדְ
  :הרחק ממנו, ואת הגוים הדומים למלאכי חבלה

ם  ְמָך ׁשֵ בֹוד ׁשִ ֲעבּור ּכְ ךָ ּבַ לָקְדׁשְ   . ַהְמֻהּלָ
  

ּגֹוִים  לנֹוָראֹות ַהְפֵלא ְלַבל ּבַ   .ִיְתַחּלָ
  

                                                 
 אדם מכה באיזמל ומרפא ברטייה בשר ודםג אומנות "ל' בפסיקתא רבתי פ. 'ך הנקיה וכוכאומנות  )א(

וממכה עצמה מתקן וזה מה שאמר בהמשך . בו אני מרפא אותו, ואומנותי אינו כן אלא בדבר שאני מכה
י ַאֲעֶלה ֲאֻרָכה) ירמיה ל יז(בדבר שהוא מכה הוא מרפא שנאמר ) שמות רבה כג ג(ובמדרש . רטיה  ָלְך ּכִ

ּכֹוַתִיךְ  ֵאךְ  ּוִמּמַ   .ממכות שאני מכה אותך מהם אני מרפא אותך ֶאְרּפָ

ל) ב טו לא"ש(ש "כ. עצתם תסכל  )ב(   .י קלקל" פירשֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל־ָנא ֶאת־ַסּכֶ
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  .)א(ּתֹוִליְך ׁשֹוָלל יֹוֲעֵצי ָרָעה
  

י ִנְתעֹוָללּוָבהֶ  ר ּבִ ֲאׁשֶ עֹוֵלל ּכַ   :ם ּתְ
  

ה ּפָ ל ְוֶאְביֹון ֵמַאׁשְ   .ֵמִקים ֵמָעָפר ּדָ
  

ה ן ְלָכָלה ּוְלֶחְרּפָ ּתֵ ֵנָסְתָך ַאל ּתִ   .ּכְ
  ליוןילכ  כנסת ישראל

ה ֶלת ּוַמְרּפָ ִפּקּוֶדיָך ִמְתַעּצֶ   .ִאם ּבְ
  רפיון לשון עצלות

ל ִהי ְמַחפָּ ־ַעל ּכָ ֶעיָה ַאֲהָבְתָך ּתְ ׁשָ   :)ב(הּפְ
  :ְמַכָּסה

ָתם ְלָפֶניָך ֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים   .ְיֵתָרה ִחּבָ
  

ִנים ְך ְקרּוִאים ְלָך ּבָ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   .)ג(ּבֵ
  בין שעושים רצונך בין אם לאו

מּונּו ֹלאֱֵהי ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים   .ַרֲחֶמיָך ְיַקּדְ
  

ִים ַהזֵּידֹוִנים ְטפּונּו ַהּמַ   :ֶטֶרם ִיׁשְ
  

לֲחפֵ  אֹות־ֵצי ִקְרָבְתָך ַעל ּכָ   .ַהּבָ
  .למרות כל הצרות

אֹות ּבָ מֹו ְיׁשּועֹות ַהּנִ ה ּלָ   .ָהִחיׁשָ
  הבא להם מהר

ֶהם ְלטֹוָבה אֹות, ָקדֹושׁ  ה ִעּמָ   .ֲעׂשֵ
  

יץ ּגֹוֲאָלם ְיָי ְצָבאֹות   :ָחָזק ְוַאּמִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר  ֲעו ִֹסידּות מֹוֵחלּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
רֵ ־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .הָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר! ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ֶסד וֶֽ ־ ַרח ת׃ֶח� ר  ֱאֶמֽ ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

                                                 
י שם דבר הוא שטות מוליכם בשטות "פירש) איוב יב יז( מֹוִליְך יֹוֲעִצים ׁשֹוָלל. יועצי רעה תוליך שולל  )א(

  .שולל מהם חכמתם' ן פי"ע והרמב" וא.וא רוצה לערבב ולבלע חכמתםכשה

ל) משלי י יב(ש "כ. על כל פשעיה אהבתך תהי מחפה  )ב( ִעים־ְוַעל ּכָ ׁשָ ה ַאֲהָבה ּפְ ַכּסֶ   .ּתְ

ם) א"ו ע"דף ל(בקידושין . בין כך ובין כך קרואים לך בנים  )ג( ִנים ַאּתֶ בזמן שאתם נוהגים , ֵהיֶכםלאֱֹ' הלַ  ּבָ

מאיר ' יהודה ר' אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרויים בנים דברי ר, הג בנים אתם קרויים בניםמנ

  .אומר בין כך ובין כך אתם קרויים בנים
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י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוסַ ־ּכִ ּלָח ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרחֹוק יָ ָלָמה יְ  ֲעמֹד ּבְ ָרה ּתַ ּצָ ְעִלים ְלִעּתֹות ּבַ ה :ּתַ יר תַֿ  ֶניךָ פָֿ ־ָלּמָ ְסּתִ
ח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנוּ  ּכַ ׁשְ  :נוּ נֵ ר עֲ הֵ  מַ נוּ לָ ־רצַ ־י כִּ יךָ דֶ בָ עֲ  מֵ יךָ נֶ ר פָּ תֵּ סְ תַּ ־לאַ  :ּתִ

ָך כְּ ־יֲעֵננּו ְיָי כִּ  ֵנה ֵאֵלינוּ טֹוב ַחְסּדֶ ֵנה :רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ נ ינוּ ֵאלֵ ־ּפְ  וּ ְוָחּנֵ
י ים ְוכֹוֲאִבים ְיׁשּוָעְתָך  :ְחנוּ נָ  אֲ יםִניִּ עֲ  וַ יםִחידִ יְ ־ּכִ ִהים לאֱֲֹאַנְחנּו ֲעִנּיִ

ֵבנוּ  ּגְ ׂשַ ְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהלְ ־ַאל :)א(ּתְ ֶמךָ ָיׁשֹב ּדַ ָך יָ קּוָמה יְ  :לּו ׁשְ ַאּפֶ  ּבְ
ַעְברֹות צֹוְרָרי ְועּוָרה ֵאַליִהנָּ  א ּבְ יתָ  ׂשֵ ט ִצּוִ ּפָ נּו  :)ב(ִמׁשְ קּוָמה ֶעְזָרָתה ּלָ

ךָ    :ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ֵרי ָאָדם :ֶסָלה ךְ ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  : ּבֵֹטַח ּבָ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ָך ְלַמַענְ  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אבנים' ה' יו בני הוכל בתהקטן יגדל בתורה ) הבבלי( שלמה ובסוף חתוםב "אס "עז 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

  .ֲאִני יֹום ִאיָרא ֵאֶליָך ֶאְקָרא
  ,ביום שאני ירא

קּוִני ֵזִדים עֹוְזֵבי ְיָקָרה ל ַיַעׁשְ   .ּבַ
  .התורה

ָרה ב ְלַבּקָ יב ָלֶהם ׁשֵ מּול ְלָהׁשִ   .ּגְ
  .שב בדין וערוך ביקורת על מעשיהם

ל ְמלֹוָאם ִיְקָרא ע ְוַעּוָ ין ָרׁשָ   :ּדִ
  :עונש מלא יפסוק, לרשע ועושה עוול

ד ְכּבָ ם קֶֹדׁש ַהּנִ יַח ׁשֵ ּכִ ִבים ְלַהׁשְ   .ַהחֹוׁשְ
  

ד ם ֻטְמָאה ִנְקֶלה ְוֶנְעּבָ יל ׁשֵ   .ּוְלַהְרּגִ
  .מעשה ידי אדם, זהנב

דֶזה דַֿ  ם טּוֵבי ָעם ִאּבָ   .ְרּכָ
  .שאינם מסכימים להמיר דתם, לאבד את הטובים שבנו

ד ֵבית ַהּבָ ם ּבְ ָכְתׁשָ ָאר ִמּלְ ְ   :)ג(ֲחׂשֹוְך ַהׁשּ
  :הצל שארית ישראל מלהשחית אותם כמו שכותשים זיתים

                                                 
  .תושיעני' פי, י תשזבינני"ת). תהלים סט ל (תשגבנו  )א(

. מציקים ליהתרומם בכעס נגד ה' פי, י אתנטל ברוגזא על מעיקי"ת). תהלים ז ז (הנשא בעברות צוררי  )ב(

, וסרהב לי, ועורה אליאבל יונתן תרגם ). ע"פ א"ע(וקיים לי מה שהבטחת לי ' פי. ועורה אלי משפט צוית

  ).ממהר לאכול, א מסרהב ואכיל"ז ע"י על ברכות דף מ"ראה רש(פירוש הבא מהר 

ת קשות על כי סליחה זו חוברה על גזרת מלך רשע שגזר גזירו' בערוגת הבושם כ. מלכתשם בבית הבד  )ג(

  .ישראל בארץ יון והיו לוקחים יהודים וכותשים אותם בבית הבד
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ר־ְטָרף ְמֻדּבָ   .ֶטֶרף ָלְמדּו ָאָדם ּכִ
  ).יט ג(ני אדם כמו שנאמר בספר יחזקאל אויבינו למדו לטרוף ב

רַיּדּו גֿ  ְדּבָ ּמִ ַעל ֶהְפֵקר ּבַ   .ֹוָרל ּכְ
  .מטילים עלינו גורל כדי להתחלק ביניהם כאילו אנחנו הפקר

רּו ָדָבר ּלּו ְולֹא ְיַעּדְ ְמַעט ּכִ   .ּכִ
  החסירו

ר ּבָ ֶחֶסד ּדַ   :לּוֵלי ַרֲחֶמיָך ָאדֹון ּבְ
  :מנהיג

ָנהִמי ְיַהְרֵהר ַאַחר ִמדּ    .ֹוֶתיָך ְלַדּיְ
  

ָנה יב ִמי ֲחָלָציו ְלַזּיְ   .ָנְכֲחָך ְלָהׁשִ
  .מי יאזור כח  ,נגדך להשיב טענות

ְמָטה ֶחֶרב ַהּיֹוָנה   .)א(ַסְרנּו ְוסַֹעְרנּו ְוִנׁשְ
  .ויצאה נגדנו חרב המשתכרת מדם, סרנו ממצוותיך וטולטלנו כמו על ידי סערה

ין ְוָיְדָך ַעל ָהֶעְליוֹ  ָך ַהּדִ   :ָנהִעּמְ
  

ן ַעל ַהּמֹוט־ּפֶ י ּבַ   .)ב(ֹיאַמר ָיֹכְלּתִ
  .המשעבד אותנו תחת העול

י ֶאּמֹוט   .ָצֵרי ְיהּוָדה ָיִגילּו ּכִ
  

מֹוט ַנת ׁשָ ם ׁשְ   .ְקָרא ִלְמכּוֵרי ִחּנָ
  .חרות  נם ילישראל שנמכרו ח

ט ע ַהּפֹוׁשֵ   : ִיּסֹוג ָאחֹור ְוִיְקמֹוט)ג(ָרׁשָ
  :כווץילך אחורה וית,  המרחיב את שלטונו

ים ְמַבקְֿ  ָטְרָך קֹוֵדם ְולֹו נֹוׁשִ יםׁשְ   .ׁשִ
  .כמלוה הגובה חובו, אחרים מבקשים לקחת אותנו, למרות שדין הקדימה שלך

ְעּבּוְדָך ְלַהְרִחיק ים, ׁשִ   .ַרּבּו ֲאדֹוִנים ָקׁשִ
  .הרבה אדונים קשים מבקשים לשלוט עלינו למרות שעבודך

ֵני ְמָצֶריךָ  חּוֵמי ִסּמָ יםקֹור ְמַבקְֿ  ַלעֲ )ד(ּתְ   .ׁשִ
  . גבולורוצים לגנוב את שדך ולעקור את סימני

לֹוַע ְמִלילֹות ּתָ ּבְ ׁשְ בּוָאה ִקּדַ ים)ה(ּתְ ִ   : ְוַקׁשּ
  :בולים עם הקשיש, הם רוצים לבלוע את ישראל שנמשלו לתבואת קודש

יֵמם ִביא ֲעֵליֶהם ְוַהֲאׁשִ ֶפט ָרָעה ּתָ   .ׁשֶ
  .וחייבם

םָלמֹו עֹוֵלל ְוִהְתעֹוֵלל  ּמֵ ֹכֶבד ְיׁשִ   .ּבְ
  .בכובד ידו ישים אותם שממה

                                                 
והנביא קרא לחרב .  אחריכם לא במהרה חוזרתהנשמטתחרב ) י ז(כ בחוקותי "כמו שמצאנו בתו. חרב היונה  )א(

  .י יונה לשון יין"ופירש) ירמיה מו טז (ֶחֶרב ַהּיֹוָנה

  ).ויקרא כו יג (ֶכםֻעלְּ  מֹטֹתחלק מהעול כמו שנאמר . מוט  )ב(

  .מ המפשיט ממנו את רכושנו"וי, המתפשט' פי. הפושט  )ג(

  .'רמז למצוות שמקיימים ישראל שהם סימנים להיותם עבדים לו ית. סמני מצריך  )ד(

  ).א"ע' י תענית דף ו"רש(ראשי שיבולות . מלילות  )ה(
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ח ֵחי ַמּפָ יֵמם)א(ְמָנת ּכֹוָסם ּפַ   . ַהְגׁשִ
  פחמים וגחלים' פחים ל. יהיה חלקם גחלים בוערות שתפיל עליהם מן השמים כגשם

ֵמם ִרית ְוַהׁשְ ְבָעַתִים ְנַקם ּבְ יֵבם ׁשִ   :ֲהׁשִ
  

  .ָהִעיר ִקְרַית ִטיַרת ָנְוָך ַנֲהֵלנוּ 
  ביתך

ֶרְך ַלֲעבֹור ְקָהֵלנוּ  אּוִלים ּדֶ   .ָים ּגְ
  .הכן דרך בים כדי שנוכל לעבור בעת הגאולה

ה ַרב ְמחֹוְלֵלנוּ  נּו ְוַאּתָ ָך ּתֹוַחְלּתֵ   .ּבְ
  .אדונינו ואבינו

ָך ָעֵלינוּ , ַנֲחֵמנּו ָנא   :ְיִהי ַחְסּדְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ל ֲעו ִֹסידּות מֹוחֵ ּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
רֵ ־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .הָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר! ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ֶסד ־ ַרח ת׃ֶח� ֱאֶמֽ ר  ֶוֽ ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוסַ ־ּכִ ּלָח ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָמרֲעו ֹ־ִאם ׁשְ ה יָ נּו יְ בָֿ  ֵנינּו ָענוּ ֲעו ֹ־ִאם: ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד־נֹות ּתִ  ֲעׂשֵ
ֶמךָ  ים: ְלַמַען ׁשְ ניָ יְ  ַרֲחֶמיָך ַרּבִ ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ י :וּ  ּכְ ךָ ־ּכִ ִליָחה ְלַמַען ִעּמְ  ַהּסְ

ֵרא ּוָ ַעְזֵבנ־ַאל: ּתִ נּ ־ ַאלינוּ הֵ לאֱֹ ,יָ  יְ וּ ּתַ ְרַחק ִמּמֶ נּ ־ַאל :וּ ּתִ ְרַחק ִמּמֶ  וּ ּתִ
י י ָצָרה ְקרֹוָבה־ּכִ  נוּ לָ ־רם צַ יוֹ  בְּ וּ נּ מֶּ  מִ יךָ נֶ ר פָּ תֵּ סְ תַּ ־ל אַ :ֵאין עֹוֵזר־ּכִ
  :נוּ נֵ ר עֲ הֵ א מַ ָר קְ ם נִ יוֹ  בְּ ךָ נֶ זְ  אָ ינוּ לֵ אֵ ־הטֵּ הַ 

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ביְ  :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ֲאדָֹני  :יםַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ־ּכִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אבנים' ד' בני ד יווכל בתהקטן יחי ) הבבלי( שלמה ובסוף חתוםב "אס "עח 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ילֵנינו ִֹאם עֲ    .ּו ַרּבּו ְלַהְגּדִ
  

                                                 
  .הכלי בו מנפחים על הגחלים כדי להבעיר אותם. מפח  )א(
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ָגִדיל נּו ָענּו ֲעבֹות ּכְ   .)א(ּבָ
  .מקטרגים נגדנו ונעשו כחבלים עבים

יל יָנַתִים ְלַהְבּדִ ְרמּו ָלנּו ּבֵ   .ּגָ
  בינינו לביניך

יל ְרֵכי ַרֲחֶמיָך לֹא ַתְחּדִ   :ּדַ
  

ת ֶחֶסד ִהְתֵניתָ  ִמּדַ   .ִהְתַנֵהג ּבְ
  

ִניתָ  ה הּוא לֹא ׁשָ   .ְוַאּתָ
  

  .ְתָך ֶקֶדם ָקִניתָ ְזֹכר ֲעדָ 
  

יתָ  ּנִ כֹור ּכִ יֵרי ּבְ   :חֹן ׁשִ
  : תן חנינה לשיריים של ישראל המכונה בכורך

י ֶקֶרת ּפֵ נּו ּגַ   . ְנתּוִנים)ב(ִטַעְנּתָ
  .הרמת אותנו למקומות גבוהים

ן ֶסַלע ֵאיָתִנים נּו ׁשֵ ְבּתָ ַ   .ִיׁשּ
  .הושבת אותנו על ראש סלע חזק

ְמקוֹ  יָתנּו ּבִ ּכִ ַאַחת ּדִ יםּכְ ּנִ   .ם ּתַ
  .פתאום דרסת אותנו במקום חיות רעות

ה ְמתּוִנים)ג(ָלְרָוָיה ּמֶ   : ֵצאת ּכַ
  :לגאולה אנחנו מחכים זמן רב

ֻקּדֹות ּוֶבָהָלה ְמֻחְלֶחֶלת   .)ד(ֵמרֹב ּפְ
  .מרוב הצרות הקורות לנו נפשנו נבהלת

ָחה ֶלָעָפר ּבֹוֶחֶלת)ה(ָנְקָטה   . ׁשָ
  .עלתומוג, ירדה עד עפר, נאנחתנפשנו 

ֶחֶלת, ֶטן ָלָאֶרץָסְמָכה בֶֿ    .ִנׁשְ
  .והיא נמשכת למטה 

ה תִֿ , עּוָרה ןָלּמָ   :ּתֹוֶחֶלת, יׁשַ
  :תוחלתנו' ה

ַקח קֹוַח ֲאסּוֶריךָ    . ֲחפֹוץ)ו(ּפְ
  פתח את המאסר

                                                 
ונאמר . יצר הרע דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה לעבותות העגלה) א"ב ע"דף נ(בסוכה . ילעבות כגד  )א(

ֵכי ֶהָעו ֹ ְוא ְוַכֲעבֹותהֹוי מֹׁשְ ָ ַחְבֵלי ַהׁשּ ָאה ן ּבְ י גוררים יצר הרע עליהם "ופירש) ישעיה ה יח (ָהֲעָגָלה ַחּטָ

מתגבר והולך עד שנעשה כעבות , בהןומשנתגרה , כחוט של קורי עכביש, בתחילה בחבלי השוא, מעט מעט

ז מחוט של משי שהוא "ומשלו ע) א לח (וכתב רבנו יונה בשערי תשובה . העגלה שקושרין בו את הקרון למשוך

  .נרפה וחלש וכאשר יכפלו אותו כפלים רבים ייעשה עבות חזקה

י ְמרֵֹמי ָקֶרת־ַעל) משלי ט ג. (גפי קרת  )ב( ּפֵ   .קריה כמו ָקֶרת. עירע במקומות הרמים שב"א'  פיּגַ

  .י לרווחתא"ת). תהלים סו יב( לרויה  )ג(

ֻקּדֹות  )ד(   ).ע על אסתר ד ד"א(חיל ופחד ' ל. ְמֻחְלֶחֶלת).  י הושע ט ז"רש(פקידת העוון ' פי. ּפְ

  ).יחזקאל כ מגי "רש(אנחה ' נ ל"א. י נפשי מתקוטטת על שאני חי"פירש). איוב י א( נקטה  )ה(

ַקח קֹוחַ . פקח קוח אסוריך  )ו(  ַמְלקֹוַח כמוקֹוַח י "ופירש. ק פתח המאסר"הרד' פי) ישעיה סא א (ְוַלֲאסּוִרים ּפְ
  ).במדבר לא יא(
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ּבֹוָנם ְקפֹוץ ים ֶחׁשְ   .צֹוק ָהִעּתִ
  .קפוץ עליה וקצר אותה, תקופת המצוקות

זּוֶריָך ֵעֶדר ַהנָּ  ץ ּפְ   .פֹוץַקּבֵ
  

  :ְקּפֹוץְראֹות עָֹלָתה ּוִפיָה תִֿ 
  :יראו רשעים ויסגרו פה

בּוַעת ֶחֶסד ּוְתָני מֹור ׁשְ   .)א(ׁשְ
  .תנאי הברית שהתנית עם אבותינו

ם ְוָצבּור ּובַ    . ֵאיָתָני)ב(ינַּ ּתָ
  ,שלושת יסודותינו החזקים, ואברהם  ,יצחק  ,יעקב

ה ִלְכִלי ְגַני לֹומֹו ְיַצּוֶ   .ׁשְ
  ,הנראה עכשיו ככלי מכוערלכלל ישראל 

ָני ּנֹות ְלטֹוָבה ַהּפְ   :)ג(ָהפֹוְך ְוׁשַ
  :תתפנה להיטיב לנו, במקום להביא עלינו צרות

י ַיֲעקֹב ָוָדל   .ָקָטן ּכִ
  

  .ָידּוַע חִֹלי ִנְבֶזה ַוֲחַדל
  .נטול זכויות

ים ָוֶחֶסד ל, ַחּיִ   .ָמעֹוז ּוִמְגּדָ
  .מעוז ומגדל', אתה ה, סדנא מלא אותנו חיים וח, למרות כל חסרונות אלה

ל ה ִיְגּדָ ר ּכֲֹחָך ַעּתָ ֲאׁשֶ   :ּכַ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ בָּ ־ּכָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ׂשָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר! ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת� ְוָסֽ  נּו ּוְנַחְלָּתֽ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
' הובא בתוספות השלם אוצר פירושי בעלי התוס(ש במדרש "כתנאי  וחסדזכות העקידה נקרא . חסד ותנאי  )א(

, ו ישראל עקידת יצחק תהיה כפרה להםא שכל זמן שיזכיר"אחר שנעקד יצחק ביקש א) י"ר' ה עמ"ך ח"תנ

 חסדאבל עכשיו מה שעשה עשוי ו, תנאיל אילו היית דורש ממני קודם אשר היית עוקד את יצחק היה "א

  .הוא זה שאתה דורש

. רואה את אפרו כאילו הוא צבור על גבי המזבח) פ ויהי כי זקן יצחק"עה(תולדות ' בתנחומא פר. צבור  )ב(

חַ ) בראשית יב ו(' ש הפ"א ע"כן נקרא א. בנאי ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ   .ַוּיִ

י ָפַני' בתורת כהנים על הפ. הפנאי  )ג( ֶכם ְוָנַתּתִ כך נאמר  ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכםכשם שנאמר בטובה ) ויקרא כו יז (ּבָ

י ָפַניברעה  ֶכם ְוָנַתּתִ י ָפַניי "ופירש. ל"עכ. ּבָ וכן  .ל"עכ. שלי פונה אני מכל עסקי להרע לכם פנאי .ְוָנַתּתִ

יְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה ָנם אמר בקינות  כאן מבקש שיהפוך את . )בקינה איכה תפארתי מראשותי(ָפַני  ְוָנַתּתִ

  .הפני מרעה לטובה
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ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ ב ְיָי ְלָמעֹוז טוֹ : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ
ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ

ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ :ב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ  טוֹ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ
ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יַמר ָחִסידגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל:ִמּבְ בֹוד־ ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ָלהסֶ  ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יבָ  ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלהׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )א(שמואל כהן יחיחתום בו פזמון ט 

ְרֵתי ֶעְליֹון   .)ב(ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ְמׁשָ
  

יֹון ֵמיַטב ִהּגָ ֵני לאֵ ּבְ   .ַחּלּו ָנא ּפְ
  .בתפלה יפה

  : אּוַלי ְיַרֵחם.אּוַלי ָיחּוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון
  

ֵאִרית יֹוֵסף   .אּוַלי ְיַרֵחם ׁשְ
  

ֶסף ׁשּוֵחי ׁשֶ ָפִלים ְוִנְבִזים ּפְ   .)ג(ׁשְ
  .שבורים וקרועים

ם ְמכּוֵרי בְֿ  בּוֵיי ִחּנָ   .ֶכֶסף־לֹאׁשְ
  

ה ּוְמַבקְֿ  ְתִפּלָ יֹוןׁשֹוֲאִגים ּבִ ָ ים ִרׁשּ   :ׁשִ
  :ומבקשים רשות לצאת מעבדות לחרות

  .ֶבלי כֶֿ אּוַלי ְיַרֵחם ְמֻענֵּ 
  

ִעּנּוי ֶסֶבל ֵדי ַמּכֹות ּבְ   .ְמֻלּמְ
  מורגלים לקבל מכות

ֵבי ֵתֵבל   .ְמנֹוד רֹאׁש ְנתּוִנים ְליֹוׁשְ
  ללעג נתונים

                                                 
  .אולי הוא רבינו שמואל בן רבינו יהודה כהן ממגנצא המוזכר כמה פעמים בספר הפרדס  )א(

) ישעיה סב(ש " אל המלאכים שיתפללו על ישראל כמקובל לפנות. חלו נא פני לא' וכומלאכי רחמים   )ב(

ִרים ְזּכִ ִמי ָלֶכם־ַאל' ־ה ֶאתַהּמַ נּו ֳדִמי לֹו ַעד־ְוַאל ּדֳ ּתְ ים ֶאת־ְיכֹוֵנן ְוַעד־ּתִ לַ ־ָיׂשִ היִ ְירּוׁשָ ִהּלָ ָאֶרץ ם ּתְ , ּבָ

  .ל שהם מלאכים"י בשם חז"ופירש רש

ףשניהם ענין אחד . פשוחי שסף  )ג( ּסֵ   .י חתכו"פירש, י ופשח"ת) לגא טו "ש (ַוְיׁשַ
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יֹון ּגֹוִים ַלַעג ּוִבזָּ ל ּבַ   :ָמׁשָ
  

ֳעִני ַעּמוֹ    .אּוַלי ְיַרֵחם ְוִיְרֶאה ּבָ
  

ִגים ְלֻעּמוֹ  ַמע ַהּצָ ב ְוִיׁשְ   .ְוַיְקׁשֵ
  .וצבים לעומתיהנ

ַלַחׁש מּוָסר ָלמוֹ    .ְועּוִדים ּבְ
  .לה כאשר מגיעים עליהם ייסוריםינאספים בתפ

יֹון   :ְוֵעיֵניֶהם ּתֹוִלים ִלְמצֹוא ִרּצָ
  :'רצון מלפני ה  , לשמים

  .ָנא־אּוַלי ְיַרֵחם אֹוְמֵרי ְסַלח
  

ָכל ְבחֹו ּבְ   . עֹוָנה־ֵעת ּוְבָכל־אֹוְמֵצי ׁשִ
  מתחזקים לשבח אותו

צָּ  הֲאגּוִדים ּבַ ִחּנָ ּפֹוְך ּתְ   .ָרה ִלׁשְ
  

יֹון־ֶאת ּוָ ֵני ָהלאֱִֹהים ׁשֹוְפִכים ֵלב ּדִ   :ּפְ
  :     כואב

ִכְפַלִים   .)א(אּוַלי ְיַרֵחם ָלְקָתה ּבְ
  .כלל ישראל שקיבל עונש כפול

ֲעו ֹ ּלֶֶמת ּבַ ּתַ   .ן ׁשּוַלִיםלֹוָקה ּוִמׁשְ
  .מחמת עוונותיה המלכלכים את שולי בגדיה

ִפי אֲ  ֲחַלִיםְלעּוָטה ּבְ ִפי ׁשַ מֹו ּבְ   .)ב(ָריֹות ּכְ
  .אכולה על ידי אריות וגם על ידי גורי אריות

ָכל ְכָחה ּבְ ב עֹז ֶחְביֹון־לֹא ׁשָ   :זֹאת ִמְכּתַ
  :את התורה

י פָֿ  בּוׁשֵ   .ִניםאּוַלי ְיַרֵחם ּכְ
  .הכובשים פניהם בקרקע

יִבים ְועֹוִנים ָתם ְולֹא ְמׁשִ ֹוְמִעים ֶחְרּפָ   .ַהׁשּ
  

ָעִניםֶנַצח ְמקַ  עֹו ְוִנׁשְ ים ְלִיׁשְ   .ּוִ
  .וסומכים עליו, בכל דור מקווים לישועתו

י לֹא יֹוןכָֿ ־ּכִ ִכּלָ   :לּו ַרֲחָמיו ּבְ
  :לגמרי

                                                 
ִכְפַלִים  )א( ד ה) ישעיה מ ב(פ "לה. ּבְ י ָלְקָחה ִמּיַ ָכל' ּכִ ְפַלִים ּבְ יותר מן ' הייתכן שיעניש ה' וק. ַחּטֹאֶתיהָ ־ּכִ

) 3. כפלים בצרות שלקו כל גוי' ע פי"א) 2. ינחם את ישראל כאילו לקו בכפלים' שה' י פי"בת) 1. המידה

ויש לפרש דבריהם , חטאו בכפלים ולקו בכפלים) פסיקתא דנחמו(' ל פי"וחז) 4. ורבנותבשני ח' ק פי"והרד

י) ירמיה ב יג(ש "לפי מ י־ּכִ ה ַעּמִ ִים ָרעֹות ָעׂשָ ּתַ י אם המירו יראתם בכיוצא בה יש כאן רעה "ופירש' וגו ׁשְ

מכונסין ונשברין ז שהם כבורות של מים "אחת ועכשיו שאותי עזבו שאני מקור מים חיים ללכת אחרי ע

  .ונסדקין ומימיהם נבלעים בסדקיהם הרי שתים רעות

הארי גדול והשחל ) איוב ד י(י "ופירש) ק שורשים"רד(אריה . שחל). בראשית כה ל (ַהְלִעיֵטִני' ל. לעוטה  )ב(

ֲחַלִיםא "נ. בינוני והכפיר קטן   .ְלעּוָטה ֲאָריֹות ְנׁשּוָכה ׁשַ
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  .ָעְניוֹ אּוַלי ְיַרֵחם ְיַחּלֵץ ָעִני בְֿ 
  

ְביוֹ )א(ֲחבּוׁשוֹ  יר ֵמֶאֶרץ ׁשִ   . ַיּתִ
  מאסרו

  . ְוַיֲחֹבׁש ָחְליוֹ )ב(ִיְגֶהה ְמזֹורוֹ 
  .וישים תחבושת יסיר מכאובו

ְדיֹון ַמע ְוָיִחיׁש יֹום ּפִ   .ַצֲעָקתֹו ִיׁשְ
  וימהר

  :אּוַלי ְיַרֵחם. אּוַלי ָיחּוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון
  

ְרֵתי ֶעְליֹון 'ק יֹון. ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ְמׁשָ ֵמיַטב ִהּגָ ֵני לאֵ ּבְ .ַחּלּו ָנא ּפְ
  :אּוַלי ְיַרֵחם. אּוַלי ָיחּוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון  

  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נוּ  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרה ּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר! ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ַחלמְ . ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
א  י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ָרה : מֹוֵעדֿתָ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶנה חֹומֹות : ֵלב־ִנׁשְ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה וְ :םְירּוׁשָ ִרים ָאז ּתַ ֲחָך ֿפָ : ָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ יׁשּוָעֶתךָ : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת ְזכֹ : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ר ְיָי ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ לָ : ְירּוׁשָ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ  ר :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ַדבֵּ  ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ ִנׁשְ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו  אַ :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ ל־ָנא ֿתָ
ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   :ַחּטָ

                                                 
ֲחֹבׁש ֶאתקשירה ומאסר כמו ' ל. חבושו  )א( סוטה דף ( בבית האסורין חבושל "חז' ובל) בראשית כב ג (ֲחמֹרוֹ ־ַוּיַ

  ).א"ה ע"כ

ם ָמזֹור־ ְולֹא.מזור  )ב(   .י לא יסור מכם מכאוב" פירש)הושע ה יג (ִיְגֶהה ִמּכֶ
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  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
   המאמריםחתום כפול בראשייוסף חזק שם המחבר חטאנו י 

ָגְבֵהי ְמרֹוִמים ב ּבְ ִעְמֵקי ֲהדֹוִמים. יֹוׁשֵ יט ּבְ   .)א(ּוַמּבִ
  .בעמקי הארץ  בשמים

ל ֲעלּוִמים־יֹוֵדַע ּכָ ל. ּתַ   .ְסתּוִמים־ּוֵמִבין ּכָ
  

ִעים ֶנֱעָצִמים ׁשָ ִמיםַוֲעו ֹ. ִאם ּפְ   .נֹות ִנְכּתָ
  .חזקים

ׁשּו ַרֲחִמים ַעס ּוְזָעִמים. ָנא ִיְכּבְ   :ּכַ
  

ָמה ָתה ַאׁשְ ה ַוֲעגּוָמה. ְוִאם ִהְרּבְ   .ֲעִנּיָ
  .עניה ועצובה, כנסת ישראל

י ִנְזָעָמה ּה ּכִ ּיָ ַאף ּוְבחֵ . ּדַ   .ָמהּבְ
  .מספיק סבלה מזעמך

ה ּמָ ָנה ְלׁשַ   .ְוָאְבָלה ׁשֹוֵמָמה. ְוִנּתְ
  .לשממה

  :עֹוד לֹא ֻרָחָמה. ּוֵמֵעת ִנְכָלָמה
  

ּוִרי ִרֵדי ַאׁשּ ַיד ָהֲאִרי. ׂשְ   .)ב(ָנְפלּו ּבְ
  .נפלה ביד נבוכדנצר מלך בבל. מלכות יהודה ששרדה את מלך אשור

  .ֶגל ּוְמִריאּוְמעֹונֹו עֵ . ַוְיַמּלֵא ֶטֶרף חֹוִרי
  .והגלה לבבל את היהודים החשובים  .מילא את ירושלים הרוגים

ֵסרּוב ָוֶמִרי)ד(ְוָנֵמר.  ֲאחֹוִרי)ג(ָסַמְך ּדֹב   . ּבְ
  .בגין עוונותינו  ונמר כינוי למלכות יון, דב כינוי למלכות פרס

ֳחִרי ְך ּבָ ֵאין חֹוֵבׁש ּוְצִרי. ְוֶצַפע ָנׁשַ   :ּבְ
  מלכות אדום

ֵני ְכבָ  ׁשּוֵלי ְקֵדָרה.  ְנצּוָרה)ה(ַבתּפְ   .ֶנֶהְפכּו ּכְ
  .הושחרו כשולי קדרה. שמר עליהם כעל בבת העין' פני ישראל שה

ָאָרה ה ִנׁשְ י ֲעִנּיָ ִלי ֹכַח ּוְגבּוָרה. ּכִ   .ּבְ
  

יָרה ֶניָה לֹא ִהְסּתִ ה ְוֶעְבָרה. ּפָ ִלּמָ   .ִמּכְ
  

                                                 
  .ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי) ישעיה סו א(ש "כינוי לארץ כ. הדומים  )א(

  ).י על ירמיה ד ז"רש(כינוי לנבוכדנצר . הארי  )ב(

ְמָיה ְלדֹב ַוֲארּו ֵחיָוה) א"ב ע"קדושין דף ע(ש "כ. דב  )ג( תני רב יוסף אלו פרסיים ) דניאל ז ה (ָאֳחִרי ִתְנָיָנה ּדָ

  .'שאוכלין ושותין כדוב וכו

  .זו יון) ירמיה ה ו (ָעֵריֶהם־ָנֵמר ׁשֵֹקד ַעל) ויקרא רבה יג ה(במדרש . נמר  )ד(

ָבַבת ֵעינוֹ ) זכריה ב יב(ש "למרמז . כבבת נצורה  )ה( ֶכם ֹנֵגַע ּבְ ֵגַע ּבָ י ַהּנֹ ישראל ) ר א נא"א(ואמרו במדרש  ּכִ

י לַ ) זכריה ט א(ד "ה הה"נקראין עינו של הקב ָרֵאל  ֵעין ָאָדם'הּכִ ְבֵטי ִיׂשְ   .ְוֹכל ׁשִ
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תּוב ְולֹא כָֿ  ּתֹוָרהּכָ   :האֹוָתּה ֻהְקָר . )א(תּוב ּבַ
  :קרה לה

יָה ְתלּוִאים ִאים. ַחּיֶ ָחִדים ַהּבָ   .ִמּפְ
  .בסכנה תמידית

י ִכְגָדִיים ּוְטָלִאים ִפיֵרי ְלָבִאים. ּכִ ין ּכְ   .ּבֵ
  .כלל ישראל נמשלים כצאן בין אריות

ים ּכִ ִאים)ב(ֲחׁשֻ ִאים.  ְוִנְדּכָ חּוִפים ְוֵחיל ּכָ   .ּדְ
  .וכל עדת ישראל חלשים  

ל ע אֹוָתם ַמְרִאים. יםְמצָֹרִעים ּוְטֵמאִ ־ּכָ ֶאְצּבַ   :ּבְ
  :זיוןידרך ב    .גם האנשים הבזויים ביותר

ֵרַפת אּוָלֶמךָ . ְזִריַבת ֲהדֹוֶמךָ    .ּוׂשְ
  .שריפת בית המקדש

רֹוֶמךָ  ט ִמּמְ ֹפְך ַזְעֶמךָ ־ְוַעל. ָנא ַהּבֵ   .ַהּגֹוִים ׁשְ
  

ךָ . ָנא ְנאּוֶמךָ ־ְזָכר ִציָת ְלַעּמֶ ר ּפָ   .ֲאׁשֶ
  ). ל דדברים(אמרת בתורה 

ְקֵצה ָהָאֶרץ ְצָך ַוֲאַנֲחֶמךָ . ֲאׁשֹוְמֶמךָ  )ג(ּבִ ם ֲאַקּבֶ ָ   :ִמׁשּ
  

ִרים ִכיִרים. ָקַצְבּתָ ְלִנְמּכָ ַכר ׂשְ ֵנה ׂשְ   .ִמׁשְ
  .העובד עבודה כפולה. זמן של שש שנים לעבד עברי

זּוִרים ְקָצוֹות ּפְ ִנים לֹא ְזכּוִרים. ֵהן ּבִ ה ׁשָ   .ְוַכּמֶ
  הרבה שנים  .ות הארץאבל ישראל הפזורים בקצו

ן. ָנא ֲאָמִרים־ַקּיֶם ַיד ּבֶ   .ָאמֹוץ ֲאמּוִרים־ּבְ
  ).ישעיה נד י(ישעיה הנביא 

ָבעֹות ְוצּוִרים ְך לֹא ָסִרים .ִאם ָימּוׁשּו ּגְ י ּוְבִריִתי ֵמִאּתֵ   :ַחְסּדִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת .ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ  ְוַאף ַיֲעקֹוב ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהֵלי  .ר ּבְ ב ׁשְ ְוָהׁשֵ
ֶמךָ  ְוהוֹ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ִרית ִראׁשֹוִנים  ר ָאַמְרתָּ ְזָכר־ָלנּו ּבְ ֲאׁשֶ ִרית. ּכַ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
 הֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

נוּ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ  יםְמַאְסתִּ ־לֹא ּבְ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת בַּ  ּבְ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ע ָלֶהםֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ

                                                 
ל' ש הפ"ע. כתוב ולא כתוב בתורה  )א( ם ּכָ ר לֹא ָכתוּ ־ֳחִלי ְוָכל־ּגַ ה ֲאׁשֶ ֵסֶפר ַהּתֹוָרהַמּכָ  יָ יְ  ַיְעֵלם ַהזֹּאת ב ּבְ

  ).דברים כח סא ( ָעֶליךָ 

ים   )ב( ּכִ ים, ע עניים"לפי א. )משלי כב כט(ֲחׁשֻ ּלִ   .י חשיכיא"ת) לט י' יר (ּדַ

ַמִיםא "נ. בקצה הארץ  )ג( ָ ְקֵצה ַהׁשּ   .ּבִ
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בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּובּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ ַהשָּׁ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ  יָ ָמִים ִמׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ
ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר יִ ַיְאּדִ ּצֶ  :ְהיוּ ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ ַמִים ְטהֹוִרים  ְוָזַרְקּתִ
ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹרָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹ . ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ֶחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ

יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ן ִאְמֵריִיְהיּו ְלָרצוֹ : ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵתנוּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ . ּתָ י י פָֿ ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ֶקרשֶׁ  זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ וָ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ָלנוּ  הׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ ֲחָטֵאינוּ  ּדָ . ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ ְזבּול בֵּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ֲעו ֹ .ית ִמְקּדָ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ ַוֲעַדיִ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ן לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ .  ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
יָת ַוֲאנַ  י ֱאֶמת ָעשִֹ ְענוּ ָעֵלינּו ּכִ   :ְחנּו ִהְרׁשָ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדם. ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות. ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ּנּו . לאֱֵֹהינוּ  ֲעו ָֹרַחְקּתָ ִמּמֶ ְבנוּ . ֵנינוּ ּבַ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : נּו ָחָטאנוּ ֲאָבל ֲאַנחְ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ
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ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִניָך ָאַמר ְלָפנֶ ְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . יָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹ נּו ֹנֵתיַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלם ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיזָּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : ֲאׁשֶ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינוּ  ּבַ ר־ִנׁשְ    ִמיֵמי ֶקֶדם׃ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
יִלים  י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

י ַעל־ַרחֲ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ ים׃ ֲאדָֹניּתַ יָבה   ֶמיָך ָהַרּבִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ָך׃לאֱֹ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   ַהי ּכִ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ ַני ֵאֶליךָ לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ י ַהי ּפָ  ּכִ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

ם ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוצְ ־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ֵרנּו ְוַאלּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָאמּור־ֶאת ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ַהּדָ ּיָ ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו וְ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֲעָך  ּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
ִליחֹות י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ   :ַיּכִ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען הֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִנְצֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 

ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ  הֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ
ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ

ה ְואַ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ֲהרֹןְלַמַען מֹׁשֶ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ

בֹוֶדךָ  ֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ
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פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ  הֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ
ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ

ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ מה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ ּלֹא ְלַמַען ּגְ ּוֵלי ָחָלב ׁשֶ
עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ

יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ּו ֲעֵננ: ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: ֲעֵננוּ  ם:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסיםֲעֵננ:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים : ֵננוּ  עֲ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֵתינוּ וֹ ֵהי ֲאבלאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו בְּ  נֹו : ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ִמי : ִמי ׁשֶ

ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ָעָנה ַלֲאב: ׁשֶ ל ַים סּוף הּוא ֵתינּו עַ וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע : ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ עָ : ּבַ ה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ְלָדִוד : ָנה ִלׁשְ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ : נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ : ִמי ׁשֶ

יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ְמעֵ : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ : י ַהּדָ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוְך : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכִ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ָעָנה : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
כַ  יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ ְלָמְרּדְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : י ְוֶאְסּתֵ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ־ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :ַהּצַ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחאָעֵנה־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא,  ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ

ל  ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַליַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְייָ  ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  ָחּנֵ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י ַחלְּ  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְוַנְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמֶסה,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה:  ּבְ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ
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ָכל לסּורּו ִממֶּ : ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־ּנִ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ
ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה י ָעְלָמא. ַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד . ַמּסֵ ָרא ּכַ ָחֵטא ֲאבּוִהי ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ךְ : קֹוָלֵרהּ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ִגיִדין ְמָרִרין. ּבְ ן ּבְ ְך ֲאָנן . ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתאָהא בְּ . ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ַרֲחָמְך  .ִבזְּ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף ֲעָלן. ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ַמׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ : ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ה ּובַ  ִחּנָ אְוַהְרּבּו ּתְ ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ִמיעּו ְלָפָניו : ּקָ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ

ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
ה ִישְׂ  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ל ָרֵאלׁשְ  ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן. ָמָרן ּדְ  ּוַבֲחׁשֹוָכא ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ֵני . ָמָרן ּדְ הֹון ּבְ ּלְ ְבָיא ּכָ ׁשִ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניָרֵאל ִישְׂ ְוַעּמָ ין . ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . ּוָבעּוִתין ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
  :ָרֵאלִישְׂ 

ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ים ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדּבְ   :ֹוׁש ָקדֹושׁ ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ע ַמהַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנדַ  ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ּנַ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ר ִיַחְלנּו ָלךְ ־ְיִהי: ֵהּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ר־ַאל: ַחְסּדְ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ נּו ְייָ : ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ יָחּנֵ נּו ּכִ ַבְענּו בֿ ־ ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
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ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

  

  

  

ל ְוִיְתַקדַּ  ּדַ אִיְתּגַ ֵמּה ַרּבָ י בְֿ . ׁש ׁשְ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה ִיתְ  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ּבָ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ל בְּ 'ק ֵתנוּ ־ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ א־ּתִ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ים ָעֵלינּו ְועַ  א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ לְיֵהא ׁשְ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ל ּכָ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־עֹׂשֶ   :ִיׂשְ
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ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י ּוָמנֹוס ִלי   ְוהּוא ִנּסִ
ָידֹו אַ    ְפִקיד רּוִחיּבְ

ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  
ֵעת ָצָרה :ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  

יֹום ֶאְקָראְמָנת ּכֹוסִ  :י ּבְ  
ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  

:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  
 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל  פְֿ ְיִמיְנךָ  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ֵריָקם : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

יֵבנוּ  ׁשִ הַאל ּתְ ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ   : ּכִ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני  ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  ְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ ליָ ִהּנֵ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ ־ַעְבֵדי יְ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ ל־ַמעֲ יָ ּבָ יו ּכָ ְלּתוֹ  ׂשָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך ַוֲאַנְחנּו בְּ : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ  ֶאְקָרא יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  נּו׃ֵהילאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ײָ ִהׁשְ ל־ָהָאֶרץ׃ ּבְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ִעיר לאֱֵֹהינ: ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ּו ַהרּגָ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ֻדּלָה ְוַהּגְ   ַהּגְ

ְפֶאֶרת י־ֹכל ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
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י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דֹול אַ יָ ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹול ּגָ ְגבּוָרה׃ ּתָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ

רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ
ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ  ָך ֲחִסיןמוֹ ִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ׃ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ה  ָניו ּבְ ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ
ֶמׁש׃ ַמִים ְלךָ  ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ם׃ ׁשָ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ  ַאּתָ

ְבתָּ  םכָּ  ִהּצַ ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאּתָ ה: ל־ּגְ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ִלְוָיָתן  ִרּצַ
ים׃ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ּתִ ָך ָיםֹוַרְרּתָ בְֿ פֿ  ַאּתָ י תַֿ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ יִנים ׁשִ ּנִ

ה ִים׃ ַאּתָ הבָֿ  ַעל־ַהּמָ תָּ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ ר־לוֹ   ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃הֹוַבׁשְ ם  ֲאׁשֶ ַהּיָ
ת ָיָדיו ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ְוהּוא ָעׂשָ ר ּבְ ר  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ל־ָחי ּבְ ר־ִאיׁש׃ ֶנֶפׁש ּכָ ׂשַ ל־ּבְ ךְ ְורּוַח ּכָ ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה,  ַהּנְ
ֳעֶלךָ  ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען, ַהּנְ ֶמךָ  ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ : ׁשְ ה ְלַמַען , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ֲעבּור, ׁשְ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ ֶמךָ , ּכְ י לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ׁשְ ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ּכִ ֵננּו ו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ
י ַרב י לֹא ַעל: הּוא־ּכִ י קֵֹתינּו ֲאַנְחנוּ ִצדְ ־ּכִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַרֲחֶמיָך ־ַעל ַמּפִ
ים   :ָהַרּבִ

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמלֶ : ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ְך אַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי טּוְבָך : ָלַאֲחרֹוִנים בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך אָ . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָר ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי אִתי בְֿ ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יךָ יֹום ְלֶזַרע ְיִדידֶ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד. ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ  ּכְ

ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ַרח� ֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ת׃־ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח נוּ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ י פָֿ ָלנּו ַמְלּכֵ ְענוּ  ּכִ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב
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ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ   :ְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ חַ .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ יכֹון ּבְ ּיֵ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ר ְוִיְתַעלֶּ  א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן     :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־ֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמהְלפָ  ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ
ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ

י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  בוּ ֹנֵתינּו ָר ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ
י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ

י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ ֲעֵדנּו שִׁ  ָיַדְענּו ּכִ דֹול ַיֲעָמדּבַ ָלנּו ־ְמָך ַהּגָ
ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ

ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ
ר חַ  ן ַהְגּבֵ ָך ָעֵלינוּ ּכֵ ְרחֹק: ְסּדְ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ

ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־לּוְלכָ  ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ה ָלָעם ַהזֶּ  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
ֲחנּוֵנינּו  ֲאַנְחנוּ  יִלים ּתַ י ַעלַמּפִ ים ַרֲחֶמיךָ ־ְלָפֶניָך ּכִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  אבנים' ד' יו בני דכפול וכל בתב "אס "ע יא

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ֶתךָ ֵאין ר ִמּדָ ׂשָ ת ּבָ ִמּדַ   . ּכְ
  .בשר ודם גוזר ואין גזירתו מתקיימת אבל אתה גוזר וגזירתך מתקיימת

  .ַאּיֵה ִקְנָאְתָך ַוֲעַצת ֲעִמיָדֶתךָ 
  ).תהלים לג יא(לעולם תעמוד ' שנאמר עליה עצת ה' ועצת ה

ֶתךָ  ַרְרּתָ ְלֵבית ֶחְמּדָ ת ּבֵ   .ּבַ
  .בחרת להביא לבית מקדשך

ָעלּוָה אֲ  ֶתךָ ּבְ   :דֹוִנים ְוֵאין ְלִצְמּדָ
  : המונעים ממנה להתקרב אליךשלטו עליה זרים

  .ּגֹוָעה ְלדֹוִדי ֲאִני ְמֹאֶרֶסת
  ".ה"אני כבר מאורסת לקב" –צועקת בתך 
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ַעל רֹוִדי ֵאיךְ    . ִנְדֶרֶסתּגֹ
  .לאויב מגעיל לשלוט בי ולדרוס אותי' איך הרשה ה

ין ֶהֶרג ְלַעְצָמּה ַמְקֶנֶסת   .ּדִ
  .'רת נפשה לקידוש המוס

י ֶנֱאֶנֶסת ם ּכִ חּוָיה ּגַ   :)א(ּדְ
  :כי היא דבקה בך למרות שדחית אותה והרשית לגוים לשלוט עליה

ּלּוחַ  ִלי ֵסֶפר ְלׁשִ   .ָהֵאם ּבְ
  .גירשת את כנסת ישראל ולא נתת לה גט פיטורין

לּוחַ  ָיתֹום אֹוֵבד ׁשָ ן ּכְ   .ַהּבֵ
  .כל יהודי תועה וגולה כיתום

ַמּלּוחַ ְוַגן ָנעוּ    .)ב(ל ֶהְפֵקר ּכְ
  .כעשב המדבר  כינוי לכנסת ישראל

לּוחַ  ס ּדָ   :)ג(ּוַמְעָין ָחתּום ִנְרּפָ
  :גונבים ממנו מיםים בו ורסוכולם ד,  שמורכמו מעיןשהיה וכלל ישראל 

ה ְלִהּפּוךְ  ֶרַגע ְוַעּתָ   .ַזַעם ּכְ
  .הבטחת שכעסך רגע והנה אנו רואים שהוא ארוך מאוד

ּפּוךְ ֵזֵרי קֶֹדׁש    .חּוָצה ְלׁשִ
  .בני ישראל שהיו יקרים ככתרי זהב נזרקו לרחובות

ֶקרֶ    .)ד(ן ַהּפּוךְ ֲחִביַבת ֵרַע ּכְ
  .אהובתך היפה מאוד

ּפּוךְ  קֹוַרַעת ּבַ   :)ה(ֲחׁשּוָבה ֲעזּוָבה ּכְ
  : עזובה עכשיו ונחשבת כזונה

ֶרךְ  ית ִמּפֶ   .טֹוַבת ַהּתַֹאר ְקדֹוַרּנִ
  .קשהנהייתה שחורה מחמת עבודה 

ִלי ֶאֶרךְ  ה ִמּבְ ה ַמּכָ   .ְטִרּיָ
  .רפואה

ֶרךְ  ם ּדֶ   .יֹום ָנָקם ִנְסּתַ
  .חסומה הדרך בה יבוא הגואל להינקם מאויבינו

ם ָחֶרךְ  ּלּום ֶנְחּתַ   :)ו(יֹום ׁשִ
  :עושה נקמות בגוים' נסתם החלון בו רצינו לראות את ה

יל ֶנֶטל ל ִהְכׁשִ ּבָ   .ּכַֹח ַהּסַ
  .לנו כח ללכת איתושמו עלינו נטל כבד שאין 

                                                 
ואינו מתיישב . ויש מפרשים נתת לה דין אשת כהן שהיא דחויה מבעלה גם אם נאנסה. דחויה גם כי נאנסת  )א(

ין ֶהֶרג ְלַעְצָמּה ַמְקֶנֶסתכ עם מה שאמר "כ ואני פירשתי כפי . ז"שישראל קידשו שם שמים ולא חטאו בע, ּדִ

  .י"כת' אתי בפישמצ

ַמּלּוחַ   )ב(   ).י איוב ל ד"רש(עשב . ּכְ

ס  )ג( לּוחַ ).ק שורשים"רד(כה ורמיסה ידר' ל. ִנְרּפָ ֶבא.  ּדָ   .י למדלח"י לדלות ות"פירש) ישעיה ל יד (ְוַלְחׂשֹף ַמִים ִמּגֶ

ים ָיפֹותשם בתו של איוב ונאמר ). איוב מב יד(קרן הפוך   )ד( ְבנֹות ִאּיֹוב ְולֹא ִנְמָצא ָנׁשִ איוב מב  (ָהָאֶרץ־לכָ  בְּ ּכִ

  ).טו

  ).י ירמיה ד ל"רש(שמה איפור כבד כדרך זונה '  פי.כקורעת בפוך  )ה(

  ).י שיר ב ט"רש( חלון .חרך  )ו(
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חּול סּול ׁשָ ֶטל)א(ּכָ ָאר ִמּקֶ ׁשְ   . ַהּנִ
  .היהודים שלא נהרגו נותרו בעלי מומים

ְלֵטל   .לֹא ְלַמְרּגֹוַע ָנד ּוִמּטַ
  בלי מנוחה

  :ְלָעָמל ְוָיָגע ְוַאֵחר נֹוֵטל
  :עובד קשה ואחר נוטל פרי עבודתו

ע ֶקֶרן ן)ב(ַמּטַ ָ ֵמן ַהְמֻדׁשּ   . ׁשָ
ן – רם הנטוע בחלקה טובהכלל ישראל נמשל לכ ָ ֵמןו ְמֻדׁשּ   )ק ישעיה לד ו"רד(' ענין א ׁשָ

י ֲחֻרּלֵ ן)ג(ִמְרָמס ַמּדּוַע ּכַ   . ִכְבׁשָ
  .מדוע נהיה למרמס כקוצים שאין בהם שימוש אלא שריפה

ן   .נֹוֵצר ְלַמְעָלה לֹא ִייׁשָ
  .שומר ישראל לא יישן

ן ׁשָ רֹות ַהּבָ ַלח ּפָ   :ִנְטעֹו ְלִמׁשְ
  פרות הבשן כינוי לאויבינו:מו למרעה פרות שמנותמדוע נתן כר

ַצע ְוִנְקֶטֶפת־ׂשֹוֵרָקה ַמה   .ּבֶ
  .שתלשו זמורות כרמך', ה, מה תועלת יש לך

ְתרֹון ְוֶנֱחֶטֶפת־ ַמה)ד(סֹוַרַחת   .ּיִ
  .מה תועלת יש לך בכך כי יחטפו ענבים מגפנך הגדולה

  .)ה(ַעל ָיד ֲחקּוָקה ְוטֹוֶטֶפת
  .ל ידך ובתפלין שאתה לובשהלא שם ישראל חקוק ע

ָטֶפת   :ַעל ָמה ַאֲהָבָתּה ִנׁשְ
  :למה נתבטלה אהבתך לישראל

ִמעּוט ְמֶלאֶכת ֻעּלַת ָהרֹוִבים ּבְ   .)ו(ּפְ
  .שאינם חייבים אלא במעט מצוות, הגוים כילדים

ה ְוהֹוֶלֶכת ָכר ַרּבָ ִריַעת ׂשָ   .ּפְ
  .אתה נותן להם שכר מרובה, ולמרות זאת

נֹות  ֶכתצֹוָפה ִהּפָ ּה ִנְמׁשֶ   .ְוִעּתָ
  .וזמן הגאולה מתעכב לבוא, וישראל עמך מחכים שתתפנה לשלם להם גמולם

                                                 
  ).בכורות ו ז(כדתנן והשחול והכסול איזהו שחול שנשמטה ירכו וכסול שאחת מירכותיו גבוהה . כסול שחול  (א)

ֶרםא "נ. ֶקֶרן  (ב)   .ּכֶ
  ).רשיםק שו"רד(קוץ . חרול  (ג)

  .י גפן גדולה"פירש) יחזקאל יז ו (סַֹרַחת ַוְיִהי ְלֶגֶפןה "פ ל"ע. סורחת  (ד)

ָרֵאל ִמי הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו' כדאמרי. על יד חקוקה וטוטפת  (ה) ָך ִיׂשְ ַעּמְ   ).א"ע' ברכות דף ו( ּכְ

ז "דף כ(י בתמיד "ו למצוות כמו שפירשילדים שעדיין לא הגיע. רֹוִבים. 'פעולת הרובים במעוט מלאכת וכו  (ו)

משלו משל למה הדבר דומה למלך ששכר פועלים הרבה והיה שם ) ויקרא כו ט (ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכםכ "ובתו). א"ע

ל המלך "א, נכנסו הפועלים ליטול שכרם ונכנס אותו פועל עמהם, פועל אחד ועשה עמו מלאכה ימים הרבה

ֶנהבני   ואני נותן להם שכר מועט אבל אתה חשבון רב אני מלאכה מועטת שעשו עמי הללוָהרֹוִבים ,  לךֶאּפָ

בני , ז מבקשים שכרם מלפני המקום והמקום אומר להם לישראל"כך היו ישראל בעוה. עתיד לחשוב עמך

ֶנה אומות העולם הללו עשו עמי מלאכה מועטת ואני נותן להם שכר מועט אבל אתם חשבון רב אני ,  לכםֶאּפָ

והמפרשים נתנו דוגמאות לשכר הרב שקיבלו הרשעים . ל"עכ. שוב עמכם לכן נאמר ופניתי אליכםעתיד לח

' נבוכדנצר פסע ג, וקיבל את הר שעיר, כיבוד אב ואם, עשו קיים מצוה אחת בלבד, עבור מעשיהם הטובים

  .פסיעות והשליטו המקום על כל העולם
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  : ְוַאֶחֶרת ִנְסָמֶכת)א(קּוָדהָצָרה פְֿ 
  :עדיין צרה ראשונה אצלנו וכבר מגיעה אחרת

ָעִרים ית ֲעֵרַמת ׁשְ   .קֶֹדׁש ֵראׁשִ
  .שנמדדים ונמכרים בדמים יקרים, )גשיר ז  ( לערמת חטיםשנמשלו, ראשית תבואתך, ישראל עם קדושך

עֹוִריםַקְצֵוי ֶאֶרץ ְזרּוִים  ׂשְ   .)ב(ּכִ
  .הם ערךלעכשיו פזורים לקצוי ארץ כמו שעורים שאין 

ֲעֵלי ְיָעִרים ֶבת ּבַ ֶ   .)ג(רּוַח ְמַנׁשּ
  .כאשר הם שומעים רוח מנשבת בעלי העצים

ֶמֶטת   : ָנִסים ְוִנְסָעִרים)ד(ִרּדּוף ִנׁשְ
  :אילו חרב רודפת אחריהםנסים ונבהלים כ

ִעים ָהָאלֹות ָהֵאּלֶה מֶֹנה ְוִתׁשְ   .ׁשְ
  . הקללות שבפרשת כי תבוא

ְלמּו ֵאּלֶה ֵמֵאּלֶה ְוָכֵאּלֶה   .)ה(ׁשָ
  .ועוד אחרות כיוצא בהן, כולן באו אלינו

ָרנֹות ֵאּלֶה ֵצנּו ִמּקְ ַקּבְ ַרֵחם ּתְ   .ּתְ
  קרנות כינוי לארבע מלכויות

יל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעםּגֹויִ ָאז ֹיאְמרּו בַֿ    :ֵאּלֶה־ם ִהְגּדִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

� ַוַּיֽעֲ  ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּוְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ה ה ְיׁשּועֹות ִהיםלאֱֹ נוּ הּוא ַמְלכֵּ ־ַאּתָ  ינוּ תֵ בֹ  אֲ חוּ טְ  בָֿ ךָ בְּ : ַיֲעקֹב ַצּוֵ
ָך בָֿ  יךָ ֵאלֶ  :מוֹ טֵ לְּ פַ תְּ  וַ חוּ טְ בָּ  ְמָעה  ֲאדָֹני: ֹוׁשוּ בֿ ־ְטחּו ְולֹאָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ּבְ ׁשִ
בֹות ְלקֹולנוּ קֹולֵ בְֿ  ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ֲחנּונֵ   ּתִ י לֹא :ינוּ ּתַ ץ בָֿ ־ּכִ ּקַ ָזה ְולֹא ׁשִ

                                                 
יְוִהְפקַ ג "בילקוט בחוקותי רמז תרע. צרה פקודה  )א( שיהו המכות פוקדות אתכם מזו לזו עד  ֲעֵליֶכם ְדּתִ

 .אצלכם אביא אחרת ויסמוך להפקודה שהראשונה 
 .כהפקר, שעורים בימי קציר חיטים) ב"ע' ר פר"ב(במדרש . כשעורים   )ב(
ף ְוָרַדף ֹאָתם קֹול' ש הפ"ע. 'רוח מנשבת וכו   )ג( י שהרוח דוחפו "פירשו) ויקרא כו לו (ֶחֶרב ְוָנסּו ְמֻנַסת ָעֶלה ִנּדָ

ק פעם היינו יושבים בין האילנות ונשבה הרוח "אמר ריב, כ"ובתו. ומכהו על עלה אחר ומקשקש ומוציא קול

 .'והטיחו העלים ועמדנו ורצנו ואמרנו אוי לנו שמא ידביקונו הפרשים וכו
החרב הנשמטת ) ויקרא כו לג ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ַוֲהִריקִֹתיעל הפסוק (כ " לפי תונשמטתקרא לחרב . נשמטת   )ד(

 .אחריכם לא במהרה היא חוזרת
ְמעּו ִלי ֵאּלֶה לֹא־ַעד־ְוִאם, בתורת כהנים. מאלה וכאלה   )ה( יהושע אומר שלא יהו ישראל אומרים כלו '  רִתׁשְ

 . להביאמאלה וכאלהעוד יש לי אחרים ֵאּלֶה ־ַעד־ְוִאםל "המכות ואין לו אחרות להביא עלינו ת
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ּנוּ ־ֱענּות ָעִני ְולֹא ָניו ִמּמֶ יר ּפָ עוֹ  ִהְסּתִ ּוְ ֵמעַ  ּוְבׁשַ ְזָרָתה קּוָמה עֶ : ֵאָליו ׁשָ
ךָ  נּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ י: ּלָ ךָ ־ּכִ ִליָחה ְלַמַען ִעּמְ ֵרא ַהּסְ ּוָ   :)א(ּתִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ י :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ ְיָי הֹוׁשִ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםָעה ַהּמֶ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָר לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ א ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )מאור הגולה ()ב(גרשם בר יהודה) רבנו(ובסוף חתום ב "אס "ע יב

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ֶדם לאֱֵֹהינּו ֲאדֹוֵנינוּ  ה ִמּקֶ   .ַאּתָ
  

אֹוֵננוּ )ג(ְוָאנּו ֵעֶדיךָ  ָך ּגְ ְלּתְ י ֵאין ּבִ   . ּכִ
  

ֵטמוֹ  ַפּלְ ְטחּו ֲאֹבֵתינּו ַוּתְ ָך ּבָ ֵטנוּ , ּבְ ּלְ   .ּפַ
  

ֵטנוּ , ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטוּ  ַזֲעֵקנּו ַמּלְ   :ּבְ
  

ר ֶצֶדק ָהִראׁשֹון ְלָכל ִדיִבים־ּגֵ   .)ד(ַהּנְ
  אברהם אבינו

ן יְרךָ ־ּבֶ לֹׁש ִהּכִ רּוִבים,)ה(ׁשָ ב ַהּכְ   . יֹוׁשֵ
  

ִבים ְרָאְתָך אֹוְיִבים ַחּיָ ּמּו ְלַהְפִרידֹו ִמּיִ   .ּדִ
  .בוד עבודה זרהנמרוד הרשע רצה לכופו לע

ִביִבים ַעְצְמָך ָיַרְדּתָ ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ׁשְ   :ּבְ
  אור ושביבים שניהם לשון אש

דֹול ֶאֶרְך ָהֶאְבָרה ר ַהּגָ ׁשֶ   .ַהּנֶ
  .עם כנפיים ארוכות  כינוי לנבוכדנצר

ִבְקַעת ּדּוָרא ֲהִקימֹו ּבְ   .ֶצֶלם ּבַ
  .הקים צלם בבקעת דורא וציוה כי ישתחוו כולם

                                                 
הלא יתברך נתן ממשלה לעליונים לעשות חפצו בארץ אבל הסליחה ) תהלים קל ד(ק "הרד' פי. ראלמען תו   )א(

שלא יאמרו בני אדם בלבם אם אנו חוטאים יתפייסו לנו המלאכים וישאו , למה, אינה עמהם כי אם עמו

 וכן .לא עם זולתו, לפשעינו אבל אין בהם סליחה למען שייראו בני אדם את הלא יתברך כי עמו הסליחה

  .י"פירש

יפירש בענין אחר ) ו"ד פכ"מ(אבל בספר העיקרים  ךָ ־ּכִ ִליָחה ְלַמַען ִעּמְ ֵרא ַהּסְ ּוָ  שאין לאדם לפחד מהמוות ּתִ

, אבל עליו לפחד מהעונש המגיע למי שלא ישוב בתשובה, כיון שאין לו מנוס מכך, או מלשלם מס למלכות

  .)ש באריכות"עיי(ה מרבה לסלוח לשבים "אחרי שהקב

  .עוו, נה, מח, כו, יג, יב חיבר סימנים רבנו גרשום מאור הגולה  (ב)

ם ֵעָדיש "כ. ואנו עדיך  (ג) ללאֱֲהֵיׁש  ְוַאּתֶ ְלָעַדי ְוֵאין צּור ּבַ י ֹוּהַ ִמּבַ ' חגיגה דף ג' וכן בתוס) ישעיה מג י (ָיָדְעּתִ

  .'ה וכו"ישראל ושבת והקב, מעידין זה על זה' בשם המדרש ג) ה ומי"ד(ב "ע

  ).א"ע' חגיגה דף ג, ב"ט ע"סוכה דף מ(אברהם אבינו . הראשון לכל הנדיבים  (ד)

  .את בוראואברהם הכיר ' בן ג) א"ב ע"דף ל(בנדרים . בן שלוש הכירך  (ה)
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ְמָרהַוֲחַנְניָ  יָך ָאצּו ְלׁשָ   .ה ַוֲחֵבָריו ּפִ
  .והושלכו לאש. חנניה מישאל ועזריה מיהרו לשמור את מצוותך

ר ֵאשׁ  יָת ְלָהֵקר ַאּתּון נּוָרא)א(ְוׂשַ   : ִצּוִ
  :שלחת מלאך לקרר את הכבשן

ִעים ְמצֹוא ֲעִליָלה   .ָזְממּו ְרׁשָ
  

ִפּלָה ֵקי ַהּתְ   .ְלָהִמית ִאיׁש ֲחמּודֹות ַעל ִעׂשְ
  .גם כשהמלך אסר זאת' דניאל על כך כי המשיך להתפלל להאת 

ּדּו ֶאֶבן ִמְלַמְעָלה בֹור ֲאָריֹות ַוּיַ יו ָצְמתּו ּבְ   .ַחּיָ
  .ושמו אבן מלמעלה  סגרו אותו בבור אריות

ָלה ַחּבְ יֶהם ִמּלְ ַלְחּתָ ְוָסַגר ּפִ   :ּוַמְלָאְך ׁשָ
  :שלא יזיקו לדניאל

ְרָתיו  ִעיםָטַפׁש ְיָוִני הּוא ּוְמׁשָ   .ְרׁשָ
  אנטיוכוס

ִעים ְמָך ַהּנָ ָך ׁשִ יַח ֵמַעּמְ ּכִ   .ְלַהׁשְ
  

ֲעׁשּוִעים יַח ְיִליֵדי ׁשַ   .ָיַעץ ְלַהּדִ
  .את בני ישראלממך להרחיק 

ַתֲחלּוִאים ָרִעים ר ּוֵמת ּבְ ּבַ   :)ב(ָנַפל ְוִנׁשְ
  נפל ממרכבתו

עּוֵרינוּ  ה ָצרֹות ְצָררּונּו ִמּנְ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ּכַ
  הציקו לנו

  .ָרֵתנּו ָהִייָת ְולֹא ָיְכלּו ָלנוּ ֶעזְ 
  

בֹוד ְולֹא ָלנוּ  ן ּכָ ְמָך ּתֵ   .ְלׁשִ
  

קּום ָעֵלינּו ָאָדם ָהיֹו תִֿ  ה ּבְ נוּ ַעּתָ   :ְהֶיה ִעּמָ
  

יםמֹוֲאֵסי דָֿ  ּלִ ְלּתָ ַעל ַעם ּדַ   .ְתָך ִהְמׁשַ
  

פּו ְוֶהֱחִזיקּו טֹוָבה ָלֱאִליִלים   .טֹוָבְתָך ּכָ
  לא הכירו בטובתך

ִאי ִסיִליםנֹוׂשְ בֹוד ַלּפְ ם ְלַהְרּבֹות ּכָ   .ם ִלּבָ
  

ּלּוִלים   :ֶחֶבל ַנֲחָלְתָך ְלַהֲעִביר ַלּגִ
  חבל לשון אחוזה, כינוי לכלל ישראל

                                                 
בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש ) א"ח ע"דף קי(בפסחים . ושר אש  (א)

ל "א. ע ארד ואצנן את הכבשן ואציל צדיקים הללו מכבשן האש"ה ואמר רבש"י הקבעמד יורקמו שר הברד לפנ

שר של אלא אני , ה בכך שאתה שר של ברד והכל יודעין שהמים מכבין את האש"גבריאל אין גבורתו של הקב
  .ה רד"ל הקב"א. ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ מעשה נס בתוך נס, אש

  .ש"עיי' ויהפכו את הרכב ויפול אנטיוכוס מעליו ותישברנה כל עצמותיו וכו) כ"פ (ביוסיפון. 'נפל ונשבר וכו  (ב)
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ְטֵננוּ  ז ּבִ ְרּגַ ַמְענּו ַוּתִ   .סֹוד ֲעָצָתם ׁשָ
  .ופחדנו, שמענו אותם מבקשים כי נמיר את דתנו

נּות ֲאבֹוֵתינוּ  נּו ָאּמָ ַפׂשְ ָיֵדינּו ּתָ   .ּבְ
  .שהוא התפילה, מקצוע אבותינו

ָגלּוֵתנוּ  ר ָלנּו ּבְ ּצַ   .ָעֶדיָך ָלׁשּוב ּבַ
  

ִחיֵתנוּ , ַרחּום ׁשְ ַמע ַצֲעָקֵתנּו ְוַאל ּתַ   :ׁשְ
  

ִרים ָיְדָך ֵלב ְמָלִכים ְוׂשָ ְלֵגי ַמִים ּבְ   .ּפַ
  . בידךכיםכן לב מל, כמו מים שניתן להטות לכל מקום על ידי חריץ

ם ְלֶצֶדק ה ִלּבָ ִריםַהּטֵ   . ּוֵמיׁשָ
  .להתנהג עמנו בצדק וביושר

ים ּוְנָעִרים ָך ַרּכִ י ַעּמְ   .ְצֵפה ּכִ
  

ְרָענּות ְוִיּסּוִרים   :ְוֵאין ְיכֹוִלים ִלְסּבֹול ּפָ
  

ִרית ָאבֹות ְזכֹור ִלְבֵניֶהם   .ִקּיּום ּבְ
  

מֹו כָֿ  ת ּתֹוְכחֹוֵתיֶהםּכְ ָפָרׁשַ   .תּוב ּבְ
  

ֶאֶרץ ֹאיְ  ְהיֹוָתם ּבְ   .ֵביֶהםְרצּוִצים ּבִ
  גם כשהם שבורים

ֶהםלֹא גְֿ  ִריִתי ִעּמָ ים ְלַכּלָֹתם ְלָהֵפר ּבְ   :ַעְלּתִ
  

י ּדַ ְעּתָ ָלִראׁשֹוִנים, ׁשַ ּבַ ְמָך ִנׁשְ ׁשִ   .ּבְ
  

ְמָך ַקּיָם ׁשִ בּוָעְתָך ַקּיֵם ָלַאֲחרֹוִנים, )א(ּכְ ן ׁשְ   .ּכֵ
  .יש לך לקיים את שבועתך, כיון ששמך קיים

ן ֱאֶמת ָוֶחֶסד לַ  ּתֵ ִניםּתִ   .ּבָ
  

ִמים ַקְדמֹוִנים ְעּתָ ַלֲאבֹוָתם ִמּיָ ּבַ ר ִנׁשְ   :ֲאׁשֶ
  

ר ּקֵ ן ָנעּול ַמְעָין ָחתּום ְוֵאין ִמְזּדַ   .)ב(ּגַ
  .כנסיולא יכלו אויבינו לה, בימי קדם שמרת עלינו כמי ששומר על גנו ונועלו או על מעינו וחותם אותו

ָלח־ַאל ת ְלִמׁשְ ׁשֵ   . ִמְרָמס ְוֶהְפֵקר)ג(ּתָ
   תתן למרעהאל

                                                 
רמהו ) שמות רבה מד ה(במדרש . כשמך קים  (א) ךְ  ֲאׁשֶ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ אמר משה אילו בשמים , חזקיה אמר, ִנׁשְ

אף , בטליםשכשם שהשמים והארץ , למה, יפה אתה עושה שהיית מכלה את בניהם, ובארץ נשבעת לאבותם

אלא אמרת לאברהם , לא בך נשבעת לאבותם שאין אתה מכלה בניהם, רבון העולם, השבועה שלהם עוברת

י) בראשית כב טז( ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ימהו , ּבִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ כשם שאני חי וקיים לעולם ולעולמי , ה לאברהם"אמר הקב, ּבִ

  .כך שבועתי קיימת לעולם ולעולמי עולמים, עולמים

  .)ב"ד ע"סוכה דף י(דרך חור במחיצה נכנס פירוש . ואין מזדקר  (ב)

  ).י ישעיה ז כה"רש(למרעה . למשלח  (ג)
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ר ה ִמְתַיּקֵ ם ַאּתָ ּבָ בּוָאְתָך ְוַכְרְמָך ׁשֶ ית ּתְ   .ֵראׁשִ
  .מתכבד ומתפאר

ר ְמסֹור ְלִכְרסּום נֹוֵחר ּוְמַעּקֵ   :)א(ַאל ּתִ
  :להשחתה על ידי עשו שרוצה להרוג אותנו מיתה משונה

ֶאֶרת ׁשְ ָך ּוְפֵלָטה ַהּנִ ֵאִרית ַעּמְ   .ׁשְ
  

ִהי לְ  מֹור ּוְבֵצל ָיְדָך ּתְ ָמֶרתׁשְ   .ִמׁשְ
  

ִמְכמֶֹרת ּפֹל ּבְ   .ַמֲעָמָדּה ַחזֵּק ְלַבל ּתִ
  .שלא תיתפס ותיפול ברשת של הצדים אותה

ם ּוְלִתְפָאֶרת ן אֹוָתּה ִלְתִהּלָה ְלׁשֵ   :ּתֵ
  

ע ָך נֹוׁשַ ר ּבְ ְנָך ְבֹכְרָך ֲאׁשֶ   .ּבִ
  

ע ׁשַ ָקרֹוב ִיּוָ ׁשּוַעת עֹוָלִמים ּבְ   .ּתְ
  

ִבים ַמְחשְׁ ָרֵעי גֿ  עֹוִים חֹוׁשְ   .בֹות ֶרׁשַ
  

ע   :)ב(ֲעָצָתם ַקְלֵקל ְוֵעיֵניֶהם ָהׁשַ
  :כסה את עיניהם

  .י ְלָפֶניךָ פִֿ ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי
  

ֶניךָ  ַעד ּבָ ְלִלי ּבְ ִהְתּפַ   .ַהּיֹום ַהזֶּה ּבְ
  

ץ ֱענּות ֱאמּוֶניךָ  ּקֵ ׁשַ ַבזֶּה ְוַאל ּתְ   .ְוַאל ּתְ
  .ישראל המאמינים בךתפילת 

ְועָ  מֹוַע ׁשַ בֹות ָאְזֶניךָ ִלׁשְ ֻ ְהֶייָנה ַקׁשּ   :ָתם ּתִ
  

ְבֵרי  ִמיםֵנינוּ ֲעו ֹ ּדִ ְכּתָ ֵעינּו ַהּנִ   . ּוְפׁשָ
  .המלכלכים

ים ְמֻצלֹות ַיּמִ ִליְך ּבִ א ְוִתְכּבֹׁש ְוַתׁשְ ָ ׂשּ   .ּתִ
  תסלח ותכסה

ָך ְסַלח ִליָחה ִעּמְ ִמיםָנא ַלֲעו ֹ־ַהּסְ   .ן ֲאׁשֵ
  

א ַרֲחִמים ּסֵ ב ַעל ּכִ   :לאֵ ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נוּ  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרה ּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ

                                                 
  .והמעקר, והנוחר) ה ג(כדתנן בחולין . נוחר ומעקר  (א)

  ).י ישעיה ו י"רש( כסה טיח .השע  (ב)
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ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי
א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל ֶכםי אֹוְיבֵ וּ ַהּיֹום ֵחְרפּונ־ּכָ ֶכם ְוצּור ָמֻעזְּ ה ַמְלּכְ ה: נּו ַאּיֵ ֹיאְמרּו  ָלּמָ
ה ַהּגֹוִים ה: ֵהיֶהםלאֱֹ ָנא ־ַאּיֵ הנוּ ְקָותֵ  ְותִ נוּ ְקָותֵ ֵאפֹו תִֿ  ְוַאּיֵ : )א( ִמי ְיׁשּוֶרּנָ
לנוּ י ֵאלֵ םָר מְ אָ בְּ  יֹוָמם ָוָלְיָלה  ֶלֶחםנוּ ְמָעתֵ דִֿ נּו לָּ ־ָהְיָתה ַאּיֵה  ַהּיֹום־ ּכָ

ֱחַרׁש ְוַאל־ָלְך ַאל־ִמידֳּ ־ִהים ַאללאֱֹ: ֶכםיהֵ לאֱֹ קֹט ־ּתֶ ׁשְ קּוָמה ֶעְזָרָתה : לאֵּתִ
ךָ  נּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסּדֶ י: ּלָ היָ יְ ־ִעם־ּכִ ְיָי ּפֹוֶדה : דּותִעּמֹו פְֿ   ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ

ל ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא מּו ּכָ   :ַהחִֹסים ּבוֹ ־ֶיְאׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ י לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַהי ּכִ ׁשִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )מאור הגולה(גרשם בר יהודה ) רבנו(כפול ובסוף חתום ב "אס "עיג 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

דֹולֹות ְוַהּנֹוָראֹות־לַאּיֵה כָֿ    .ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהּגְ
  

רוּ  ר ִסּפְ   .)ב(ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ְיָי ְצָבאֹות־ֲאׁשֶ
  

ֶרֶדת ִישְׂ  ְעּבֹוד ּוְתָלאֹותּבְ   .ָרֵאל ִמְצַרְיָמה ְלׁשִ
  .וצרות

ָלאֹות ְלׁשְ ׁשַ ם ְולֹא ּבְ ְכּתָ ַחְבֵלי ָאָדם ְמׁשַ   :)ג(ּבְ
  :ולא כגולים הקשורים בשלשלאות, שהתקבלו בכבוד רב, בדרך חמלה הבאת אותם למצרים

ה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ם ַמֲעִביֵדיֶהם ּבְ   .ּגַ
  

ְיֹאר ְזכּוֵריֶהם לְ  ְזרּו ּבַ ָדהּגָ   .ַאּבְ
  

                                                 
הנוּ ְוִתְקָותֵ   (א) ן על "רמב(הלא נמות לפני כן ) ם הגאולהיו(מי יראה את תקוותנו ' פי). איוב יז טו(  ִמי ְיׁשּוֶרּנָ

  ).איוב

ל, הפייטן שואל את שאלת גדעון. איה כל נפלאותיך  (ב) ה ְמָצַאְתנּו ּכָ ר־זֹאת ְוַאּיֵה ָכל־ְוָלּמָ  ִנְפְלֹאָתיו ֲאׁשֶ
רוּ  ְצַרִים ֶהֱעָלנּו ־ִסּפְ נּו ' הָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאמֹר ֲהלֹא ִמּמִ ה ְנָטׁשָ ֵננ'הְוַעּתָ ּתְ ַכף ַוּיִ   .)שופטים ו יג (ִמְדָין־ּו ּבְ

ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל אלא שזכותו ) ב"ט ע"דף פ(בשבת . 'בחבלי אדם וכו  (ג)

ֲעֹבתֹות) הושע יא ד(גרמה לו שנאמר  ֵכם ּבַ ַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמׁשְ ְמִריֵמי עֹל ַעל ְלֵחיֶהם ָלֶהם ַאֲהָבה ָוֶאְהֶיה ּבְ  ּכִ

  .'וגו
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ְנּתָ בְֿ  ָאהּדַ ה)א(ַסאּסְ ה ְבִמּדָ   . ִמּדָ
  סאה בסאה

ל ְרכּוׁש ּכָ ָגִלים הֹוֵצאָת ּבִ ה־ּדְ   :ֶחְמּדָ
  :צבאותיך הוצאת ממצרים ברכוש גדול

ָך פֹוָררוּ  ָעזְּ יו ּבְ ם ְוַגּלָ   .ַהּיָ
  .נבקעו

ּתָ ּוְבֶרֶגל ָעָברוּ  ן הֹוַבׁשְ ְרּדֵ   .ַהּיַ
  )בימי יהושע(

ר כִּ  ְדּבָ ם ְוָדָבר לֹא ָחָסרוּ ּוַבּמִ ְלּתָ   .ְלּכַ
  על ידי ַהָּמן והבאר

ָיָדם ִנְמָסרוּ    :ּוַמְמָלכֹות ַוֲעָמִמים ּבְ
  

  .ָזְנחּו טֹוב ּוְרָדפּום ַמְכִניִעים
  עזבו תורתך

יִעים ַמְעּתָ ְוֶהֱעַמְדּתָ מֹוׁשִ   .ְזָעקּוָך ְוׁשָ
  זעקו אליך

לָחנּו בְֿ  ֵבִעים־ַאְרָצם ּכָ   .טֹוב ׂשְ
  

ְבִעיםָחְטאּו וְ  ם ְלׁשִ   :ָגלּו ּוְפַקְדּתָ
  :שנה של גלות בבל' בחורבן בית ראשון וזכרתם אחרי ע

נּו ְלִמְרָמס ֶקר ְוִנּתְ   .ָטְפלּו ׁשֶ
  חטאו בחטא הוצאת שם רע

י ָחָמס   .ְטָרדּום ְלַמְדֵחפֹות ַאְנׁשֵ
  גרשו אותם לגלות

  .ָיְצאּו ֵמַאְרָצם ְוֵקץ ֲחָזָרָתם ִנְכָמס
  נעלם

בּו בַֿ    :ֹוִים ְוָהיּו ָלַמסגּ ָיׁשְ
  :סיםיוהטילו עליהם מ

ֶאֶרת ׁשְ ֵלָטה ַהּנִ ץ ּפְ   .ּכַֹח ַאּמֵ
  .חזק כוחם של הנשארים

ל ּכָֹחּה ִמּכֶֹבד ָרָעה ַמְמֶאֶרת ׁשַ   .)ב(ּכָ
  

ה ְמׁשֶֹאֶרת ֻקּדָ   .)ג(ְלֵעת ִראׁשֹוָנה ּפְ
  .בזמן שהצרה הראשונה עדיין לא עברה

ה ָאָצה ְמַמֶהֶרת ִנּיָ   :ָלבֹוא ׁשְ
  אצה לשון מהירות: ממהרת שניה לבוא

                                                 
  .סאה בסאה) א"ע' סנהדרין דף ק (מו שדרשוהו כ.)ישעיה כז ח( בסאסאה  (א)

  .א סגירות מחסרא"ת). ויקרא יג נב (ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת. ממארת  (ב)

שהראשונה פקודה שניה וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות עד ) א"ז ע"דף צ(בסנהדרין . פקודה משוארת  (ג)
ָהָלה' על הפובתורת כהנים דרשו כך , ממהרת לבוא י ֲעֵליֶכם ּבֶ עד שהראשונה ) ויקרא כו טז( ְוִהְפַקְדּתִ

ֲעׂשּו ְליֹום־ּוַמהכ "ואולי הפייטן רמז גם ללה. פקודה אצלכם אביא אחרת ה ּתַ ֻקּדָ י שיפקד "פירש, )ישעיה י ג (ּפְ

  .ה עליכם עווניכם"הקב
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ה   .ֵמֵעת ְלֵעת ָצָרִתי ְמֻרּבָ
  

א ה ַהּבָ ָעַבר ָקׁשֶ   .ִמּיֹום ׁשֶ
  

  .)א(ִנְלֵאיִתי ְנׂשֹוא עֹל ַמְדֵהָבה
   כינוי למלכות  התעייפתי

ה   :נֹוֶאֶמת ְמדֹוד ְוָהֵבא ֲהָבָאה ַרּבָ
  האומרת

  .רצָּ ר הַ רֵ ק צוֹ חֵ וֹ  דּ ךָ תְ לָּ גֻ סְ 
  כלל ישראלאת 

  .)ב(רצָ י נוֹ לוּ תָ יר בְּ מִ הָ ּה לְ ָר בְ שִׂ 
  .שנתלה, בן אדם, שהוא תקוותנו באחד מיצוריו' שנחליף את ה

ַצר־ַעד   .ָאָנה ְיָי ֶאְקָרא ִמּמֵ
  

י ָיְדָך לֹא תִֿ  ְרָחב ּכִ ּמֶ   :ְקָצרֲעֵנִני ּבַ
  

יָלה יִני ּוֵביְנָך ְלַהְבּדִ ִעים ִאם ָעְצמּו ּבֵ ׁשָ   .ּפְ
  

פְ  ְרּגֹוד ִאם ִנְנָעל ּבִ הּפַ ִפּלָ   .ֵני ַהּתְ
  פרגוד מחיצה של השכינה

א ְכבֹוְדָך ֲחתֹור, צּור ִכּסֵ   . ְמִחּלָה)ג(ּבְ
  .לתנויפתח חור במחיצה לקבל את תפ

ָלה בֹוא ִלְפֵני ְכבֹוְדָך ְלִהְתַקּבְ   :ַצֲעָקִתי ּתָ
  

י יׁשִ ַנת ָרצֹון ֵמעֶֹצב ְלַהְנּפִ   .ְקָרא ׁשְ
  .יהכרז על שנת הגאולה כדי לתת לי מנוחה מצרות

י רֹאׁשִ ץ ְנפּוצֹוַתי ַוֲעבֹור ּבְ   .)ד(ַקּבֵ
  

י   .ִריָבה ְיָי ִריֵבי ַנְפׁשִ
  

י יֵלִני לאֱַֹהי ְקדֹוׁשִ   :ְרֵצה ְלַהּצִ
  

ְגרֹס ָחָצץ ּתִ ִעים ּבֶ י ְרׁשָ ּנֵ   .ׁשִ
  .האכל את הרשעים חצץ כדי לשבור שיניהם

ֲהרֹוס כֹול ְוַאְלמֹון אֹוָתם ּתַ   .ׁשְ
  .הרוס אותם, שראל שכולות מבניהן ואלמנות מבעליהןההורגים אותנו ועושים את נשי י

                                                 
  .ו שאמרה מדוד והבאב אומה ז"ט ע"ל בשבת דף קמ"דרשו חז). ישעיה יד ד (ַמְדֵהָבה  (א)

  .שבא מנצרת, והוא גם רמז לשם עירו, ואינו אל, פירוש נברא. נֹוָצר  (ב)

והיו מלאכי השרת מסתמין את ' בענין מנשה המלך שרצה לחזור בתשובה וכו) דברים רבה ב יג(במדרש . חתור  (ג)

 וקיבל הכבודחתר את הרקיע מתחת לכסא ה "חלונות של רקיע שלא תעלה תפלתו לשמים מה עשה הקב

לַ את תפלתו  יֵבהּו ְירּוׁשָ   .ם ְלַמְלכּותוֹ יִ ַוְיׁשִ

ם ִלְפֵניֶהם ַוהש בענין הגאולה "כ. ועבור בראשי  (ד) ֲעֹבר ַמְלּכָ ם' ַוּיַ רֹאׁשָ   ).מיכה ב יג (ּבְ
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ָמם ַאְרָצה ָלרֹס ּפְֹך ּדָ ׁשְ   .ּתִ
  .ותרטיב בו את האדמה

מּוָתה   : הֹוֵתר ּוֶבֱאמּוָנה ֶתֱארֹשׂ )א(ּתְ
  :ַהְׁשֵאר אותה בחיים ותתארס איתה בשכר האמונה, בתך הנהרגת עליך

ִויד ַהּנֶֹפֶלת ת ּדָ ְרַצת ֻסּכַ דֹור ּפִ   .ּגְ
  

ֶלת־ם ִקְרָיה ַעדרֹומֵ  ּפֶ   .ָעָפר ֻמׁשְ
  

ֶלת בּוָיה ַנֵחם ֶנָחָמה ְמֻכּפֶ   .)ב(ׁשְ
  

ֶלת   :ְמאֹוָרּה ָהֵאר ְוָתִאיר ְמֻאּפָ
  :ותאיר את ירושלים היושבת בחושך

יֵמי עֹוָלם ֵנה ִעיְרָך ּכִ   .ּבְ
  

ֲחָך ֵהיָכל ְואּוָלם א ִמְזּבַ   .ַרּפֵ
  בנה מחדש

ם ַיַעְבדּוךָ  ָרֵאל ׁשָ םְיהּוָדה ְוִיׂשְ   . ֻכּלָ
  

ְמָך ַעד ל ׁשִ ּדַ   :עֹוָלם־ְוִיְתּגַ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

� וַ  ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו ּוְנַחְלּתָֽ ְוָסֽ � נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ ז טֹוב ְיָי ְלָמעוֹ : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ
ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ

ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ :דּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ  טֹוב ְוָיִחיל וְ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ
ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ֱאמּוִנים ּסּו פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

                                                 
  ).י תהלים עט יא"רש(ת עליך גרנהכנסת ישראל ה. תמותה  (א)

לַ  ֵחְטא ָחְטָאהפלים חטאו בכ, בפסיקתא פסיקא דנחמו. נחמה מכופלת  (ב) , ולקו בכפלים, )איכה א ח (ִיםְירּוׁשָ

ד  י ָלְקָחה ִמּיַ ָכל 'הּכִ ְפַלִים ּבְ י ַנֲחמּו ַנֲחמוּ ומתנחמים בכפלים , )ישעיה מ ב (ַחּטֹאֶתיהָ ־ּכִ   ).ישעיה מ א (ַעּמִ
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ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל:ִמּבְ בֹוד־ ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ ְיָי ְצבָ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :אֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה אַ ׁשְ ַאַחר־ל ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )א(שפטיהחתום בו פזמון  יד

ײָ  ע ּבַ ָרֵאל נֹוׁשַ ׁשּוַעת  ִיׂשְ   .)ב(עֹוָלִמיםּתְ
  .ישועה נצחית

יָך ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים עּו ִמּפִ ׁשְ ם ַהּיֹום ִיּוָ   .ּגַ
  

ה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל הָ  י ַאּתָ   :ַרֲחִמיםּכִ
  

ים ים ְוַדּלִ ֲעִנּיִ ָעֶריָך ֵהם ּדֹוְפִקים ּכַ   .ׁשְ
  

ם ים,  ְקׁשֹוב)ג(ָצקּון ַלֲחׁשָ   :ָיּה ׁשֹוֵכן ְמֻעּלִ
  :השוכן בשמים' אתה ה, ַהְקֵׁשב, לתפלה שהם שופכים לפניך בלחש

ל חּוִדים ֵהם ִמּכָ ָחְרֵפיֶהם ּוִמּלֹוֲחֵציֶהם־ּפְ   .ָצרֹות ִמּמְ
  

ַעְזֵבם    :ְיָי לאֱֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהםָנא ַאל ּתַ
  

מוּ  יֹום ּתֹוֵכָחה)ד(טֹובֹוֶתיָך ְיַקּדְ   . ָלֶהם ּבְ
  

דּות ּוְרָוָחה   :ּוִמּתֹוְך ָצָרה ַהְמִציֵאם ּפְ
  :הכן להם את הישועה

  

לּו בָֿ  עּו ְלֵעין ּכֹל ְוַאל ִיְמׁשְ ׁשְ ִעיםִיּוָ   .ם ְרׁשָ
  

ִעיר ְוחֹוְתנֹו ְוַיֲעלּו ְלִצּיֹון מֹושִׁ  ּלֵה ׂשֵ   :יִעיםּכַ
  אדום וישמעאל

ְוָעָתם יָבה ָאדֹון ְלקֹול ׁשַ   .ַהְקׁשִ
  

ָתם ִפּלָ ֲעֶלה ּתְ ַמִים ּתַ ָ ָך ַהׁשּ ְבּתְ   .ְוִלְמכֹון ׁשִ
  

                                                 
  ).מגילת אחימעץ(ז "אלפים תרמ' ה שנת ד" חי באיטליה בעיר אוריה ונפטר ברשפטיהרבנו   (א)

ע, )ז"סימן תקעזכריה ( ש"בילקו. תשועת עולמים' נושע בה  (ב) ה "אמר הקב, )דברים לג כט ('הבַּ  ַעם נֹוׁשַ

ובמדינים , בימי סיסרא על ידי דבורה וברק, י משה ואהרן"במצרים ע, י בני אדם"ז הייתם נושעים ע"בעוה

א אני בעצמי גואל אתכם ועוד יותר ו הייתם חוזרים ומשתעבדים אבל לעתיד לב"י שהיו ב"וע, י שופטים"ע

ָרֵאל) ישעיה מה יז(אין אתם משתעבדים שנאמר  ע בַּ  ִיׂשְ ׁשּוַעת עֹוָלִמים'הנֹוׁשַ   . ּתְ

  .י שפך שיח ותפילה"פירש ).ישעיה כו טז(צקון לחש   (ג)

  .כ בורא להם רפואה תחילה"ה מכה את ישראל אא"אין הקב) ב"ג ע"דף י(במגילה . טובותיך יקדמו  (ד)
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ה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים י ַאּתָ   :ּכִ
  

ׁשּוַעת  'ק ָײ ּתְ ע ּבַ ָרֵאל נֹוׁשַ יךָ . עֹוָלִמיםִיׂשְ עּו ִמּפִ ׁשְ ם ַהּיֹום ִיּוָ ּגַ
ה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים. רֹוִמיםׁשֹוֵכן מְ    י ַאּתָ   :ּכִ

  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם שָׂ ־ּכָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ר וְ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ�   ׃יָֽ ם יְ ֵׁש� ֶּבֽ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּוְוָסֽ �נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת   ּוְנַחְלָּתֽ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ  :ְוַאּתָ
ה א מֹוֵעדַאּתָ י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח :  ֿתָ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב־ִנׁשְ ּבָ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון : ִנׁשְ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל:םּתִ  ָאז ַיֲעלּו  ָאז ּתַ

ִרים ֲחָך ֿפָ ה: ַעל־ִמְזּבַ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ָזְכֵרנּו ְיָי : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
יׁשּוָעֶתךָ  ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ֶבט : ּבִ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ְזֹכר ְיָי : ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ת ְירּוׁשָ ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ לָ : ּתִ ִים ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ  ְעּתָ :ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ר ֲאלֵ  ַדּבֵ ְך ַוּתְ ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ ָלֶהם ּבָ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ֶהם ַאְרּבֶ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך : ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

עֹו  י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ
אתוֹ  ר ָחָטאנוּ  ַאל־ָנא :ְוֶאל־ַחּטָ ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ ת ָעֵלינּו ַחּטָ ׁשֵ   :ֿתָ

:ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
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   למטהאדון משפט בקרבךאומרים לחטאנו , אם הוא יום שלפני ערב ראש השנה

  יצחק בר יקר חזק ואמץובסוף חתום ב "אס "עחטאנו טו 

יִחי ׂשִ יִחי ְלגֹוחִ . ָאִריד ּבְ ׂשִ   .)א(יּבְ
  לבוראי  אצעק בתפילתי

יִחי ֲהׁשִ רּוִחי. ְלגֹוִחי ּבַ י ִאם־ּבְ    :)זכריה ד ו( ּכִ
  אבל ברוחי  .כאשר משפילים אותי

רּוִחי ּוִבְלׁשֹוִני ְלׁשֹוִני ֶעְלּבֹוִני. ּבְ   .ּבִ
  אני מספר את עלבוני, ובלשוני

רֹוִני. ֶעְלּבֹוִני ְלקֹוִני   :)תהלים סט ד( ִנַחר ּגְ
  ב הדיבור יבש גרוניקוני ומרו' לה

ָפַתִים רֹוִני ּוׂשְ ִים. ּגְ ּתַ ׁשְ ָפַתִים ּבִ   .ּוׂשְ
  . וגם שפתי

ִים ְנִתיבֹוַתִים ּתַ ׁשְ ָלָתִים. ּבִ   :)ישעיה מה א( )ב(ְלָפָניו ּדְ
  ,וגם אם יחטא, דרך הטוב ודרך הרע, בפני האדם שתי דרכים

ָלַתִים ִלְתׁשּוָבה   .ִלְתׁשּוָבה ׁשּוָבה. ּדְ
  ,שובי: וקול קורא , תוחיםדלתי תשובה פ

ֹוֵבָבה . ׁשּוָבה ְמׁשּוָבה ת ַהׁשּ   :)ירמיה לא כא(ַהּבַ
  :כנסת ישראל שמרדה,  שובי ממרידתך

ֹוֵבָבה ַנֲעֵוית   .ַנֲעֵוית ְוִנְדֵוית. )ג(ַהׁשּ
  .כנסת ישראל שמרדה בך מתכופפת וסובלת

_________________________________  

להבנת פיוט זה יש לדעת כי רוב התבות הנכפלות בו העמידן המחבר רק לפאר : כתב בסידור עבודת ישראל   )א(

אריד בשיחי לגוחי בהשיחי : חרוזת פיוטו ולענין הבנת המאמרים מיותרות הן והמבאר את הפיוט צריך שיקרא 

י אתרעם "ת. )תהלים נה ג (אריד בשיחי .וכן בכל הפיוט. 'כי אם ברוחי ובלשוני עלבוני לקוני נחר גרוני וכו

  .במילי

  .ואחת ליחיד בעשרת ימי תשובה, אחת פתוחה לרבים כל השנה, יש מפרשים שתי דלתות לתשובה. דלתים  )ב(

  .)י תהלים לח ז"ת(עקומה  הנהיית. נעוית  )ג(
  
  
  
  
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  
  
שמואל ובסוף חתום , משולש והחרוז האחרון בכל בית על לשון הכתובב "אס "עחטאנו ) לה(

כסא ד וסופו המתחיל "אלא עד אות יוה "ביום שלפני ערוברוב המקומות אין אומרין ממנו  חזק
  . אומרים לצום גדליהכונן

ָקְרָבךְ , ָאדֹון ט ּבְ ּפָ נּו ַאל. ִמׁשְ ִריָבךְ ־ִאּתָ בֹוא ּבְ   .ּתָ
  .תריב אתנו על מעשינואל   .כאשר אתה מתקרב למשפט

ְך . ָאבֹות ְזכֹור הֹוִדיעּו טּוָבךְ  ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ   :)שמות לב יג(ֲאׁשֶ
  :ונשבעת להם לרחם עלינו  .זכור אבותינו אשר הודיעו טובך לבאי עולם

ָך ְוַעל ַרֲחֶמיָך אֹוִחיָלה ׁש ְמִחיָלה. ּבְ ע ַרב ְמַבּקֵ ֶפׁשַ   .ּבְ
  .ומבקשים מחילה על פשעינו הרבים  .אנחנו מקווים בך וברחמיך
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  :)איוב כח כ(ַלֲאַבּדֹון ָוָמֶות . )ד(ִנְדֵוית ְוִנְתֵוית
  ונכתבה למיתה

  .ְוצּוָקה ְמִציָקה. ּוָמֶות ְוצּוָקה
  וצרות מציקות

ֶלְך ָהלֹוְך ְוָזָעָקה. ְמִציָקה ְוֶהֱחִזיָקה   :)ב יג יט"ש( ַוּתֵ
  .ולכן הולכת וזועקת  .וחזקות

ֲעָרְתָך ְוִקְנָאְתךָ . ֲעָרְתךָ ָזֲעָקה ִמגַּ    .ִמּגַ
  )י במדבר כה יא"רש(גם קנאה לשון קצף 

  :)תהלים פח ח(ָסְמָכה ֲחָמֶתָך . ִקְנָאְתָך ּוְגבּוָרְתךָ 
  .כולן הגיעו סמוך לה, וחמתך, וגבורת עונשיך, וקנאתך, גערתך

  .ָמְלָאה ִנְלָאה. ֲחָמְתָך ָמְלָאה
  .והתעייפה

  :)עמוס ז יז(ָדָמה ְטֵמָאה ַעל־אֲ . ִנְלָאה ְנֵכָאה
  

ְצרּוָעה ְצרּוָעה ְפרּוָעה. ְטֵמָאה ּכִ   .ּכִ
  .ששעריה ארוכות, כמצורעת

ָעה רּוָעה ִמּדֵ   :)הושע ב י(ְוִהיא לֹא ָיְדָעה . ּפְ
  .חסרת דעה ולא ידעה איך לצאת מצרתה

  .ֶנֱאָלָמה ֶנֱעָלָמה. ָיְדָעה ֶנֱאָלָמה
  היא שתקה ונעלמה ממנה

ה . הֶנֱעָלָמה ָחְכמָ  ִלּמָ ָתה ֿכְ ּסְ   :)ירמיה נא נא(ּכִ
  :סתה אותהימה כיוכל  ,חכמה

_______________________________________  

ו ַעל ְוִהְתִויתָ ) יחזקאל ט ד(כ "לה. ונתוית  )ד( ים־ּתָ ה "ל הקב"א) א"ה ע"שבת דף נ(ל "ודרשו חז. ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ

  .חבלה מלאכידם כדי שישלטו בהן מצחם של רשעים תיו של לגבריאל לך ורשום על 
  
  
  
  
  
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

ֻדּלָה ַרב ְסלֹוַח ְלִפי ַהּגְ דָֹלה. )א(ּבְ   :ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ֿגְ
  :)לב לא' שמ(  :ראוי לך לסלוח את חטאי ישראל הגדולים  .כיון שאתה אלוה גדול

ֶדם ְוָנאָוה דֹוָלה ִמּקֶ בּול קֶֹדׁש . ּגְ הּגְ   .ִאּוָ
  .ה להשכין שכינתו" גבול קודש בו רצה הקב  .כלל ישראל היה בעבר גדול ויפה

ֲאָוה ֶרֶגל ּגַ ל. ּגֹוָלה ּבְ ָוה ־ּכָ   :)איכה א יג(ַהּיֹום ּדָ
  .הוגלה על ידי מלכים רשעים וחייליהם

ה ֶתֱחֶזה ָוה ְמֻעּנָ ּלֹוֶתיהָ . ּדָ   .לֹא ִתְבֶזה ּדַ
  אביוניה

__________________________________  

ֻדּלָה  )א( ַרב ְסלֹוַח ְלִפי ַהּגְ ע "ה רבש"אמר דוד לפני הקב) 'ה' ר פר"ויק (במדרש. ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ְגדָֹלה. ּבְ

ְמָך ה־ְלַמַען) תהלים כה יא(ד "וה רב דשביק לחובין רברבין ההאלוה רב ואנא חובי רברבין יאי לאלאת  ' ׁשִ
י ַרבְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹ    .הּוא־ִני ּכִ
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ה ה ְוֶחְרּפָ ִלּמָ רּוָפה. ּכְ ה ֿפְ   .)ה(ֶחְרּפָ
  .מה וחרפהיהיא לבושה כל

רּוָפה ְצרּוָפה ֵרָפה . )ו(ּפְ   :)ישעיה ט ד(ָהְיָתה ִלׂשְ
  .הותכה ונשרפה באש

ה ֵרָפה ֲחבּוׁשָ ה. ִלׂשְ ה ְנטּוׁשָ   .ֲחבּוׁשָ
  .עזובה  ,שבויה

ה ה ְרטּוׁשָ ּה . )ז(ְנטּוׁשָ ה ֵמִאיׁשָ רּוׁשָ   :)קרא כא זוי(ּגְ
  

יֹון ּה ְלִבזָּ יֹון. ֵמִאיׁשָ יֹון ְוִכּלָ   .ְלִבזָּ
  

ָציֹון יֹון ּבְ יֹון לֹא תֿ . ְוִכּלָ   :)הושע ח ה(ּוַכל ִנּקָ
  :נקות מהחטאילא תוכל לה  .במקום שאין בו מים

ָרה יֹון ְוַכּפָ ָרה. ִנּקָ ָרה ְמֻחּסָ   .ְוַכּפָ
  .והיא מחוסרת כפרה

ָרה ָרה ֻמּגָ ָפָרה סֹ . ְמֻחּסָ   :)הושע ד טז(ֵרָרה ּכְ
  :והושלכה לארץ כפרה מורדת

ַבְעָלהּ  ַבְעָלּה ָמֲעָלה. סֵֹרָרה ּבְ   .ּבְ
  .'הוא ה, ומרדה ומעלה בבעלה

י עֹוָלה . ָמֲעָלה ְמִעיָלה   :)ישעיה מ טז(ֵאין ּדֵ
  :ואין קרבן לכפר

__________________________  

 שמתעטפות בטלית ותולות רצועה בשפתה אחת כנגד ב"הרע' ופיפרופות ומדיות ) שבת ו ו(כדתנן . פרופה  )ה(

  .צוארה ובשפתה השנית כורכת אבן או אגוז וקושרת הרצועה בכרך ואין הטלית נופלת מעליה

  .לשון התכה באש. צרופה  )ו(

  .' וכורטושיםואלו הן נכסי '  וכונטושיםואלו הן נכסי ) ב"ח ע"מ דף ל"ב(לשון עזיבה כמו שאמרו . רטושה  )ז(
  
  
  
  
  
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

ֵחה ְמֵחה ְוַהזֵּה   :)במדבר יד יט(ָהָעם ַהזֶּה ן ַלֲעו ֹ. ּדְ
  .והזה עלינו לכפרתנו, מחוק אותם, הרחק עוונותינו

נוּ )ב(ַהזֶּה ְוָכֶזה לֹוַח ְלַצּוֹוֵתנוּ .  ֵהַעְדּתָ ם ְוׁשָ ּכֵ   .ַהׁשְ
  .על דברי תורהכל בוקר שלחת נביאים לצוותנו   .הרבה פעמים התרית בנו

חֹובֹוֵתינוּ  ינּו עֶֹרף ּבְ   :)ירמיה ג כה(ֲאַנְחנּו ַוֲאֹבֵתינּו . ִהְקׁשִ
  

ֵבי ְפָרזֹות. ַוֲאֹבֵתינּו ָמֲעלּו ְלַהְבזֹות יֹוׁשְ ְלִעיבּו ּבְ   .)ג(ַוּיַ
  כינוי לנביאים  . את הנביאים

____________________________________  

ה ָאֹנִכי ֵמִביא ָרָעה ֶאל הרבה פעמים כמו ַהזֶּה'  ירמיה בלאולי הוא רמז למה שהתרה. הזה וכזה  )ב( ָהָעם ־ִהּנֵ
ֶזהוגם בלשון , )ירמיה ו יט (ַהזֶּה גֹוי כמו ּכָ ר ְוִאם ּבְ ֶזה־ֲאׁשֶ י ּכָ ם ַנְפׁשִ  ).ה ט (לֹא ִתְתַנּקֵ

ל ַשנאמר , ינוי לירושליםכ. פרזות  )ג( ב ְירּוׁשָ ׁשֵ ָרזֹות ּתֵ ' אמר ר כדיושבי פרזותים וקרא לנביא )זכריה ב ח (ִיםּפְ

 .כל נביא שלא נתפרש שם עירו ירושלמי היה) פתיחתא דאיכה רבתי(יוחנן 
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ָחה. עֹוָלה ּוִמְנָחה   .ִמְנָחה ֻזּנְ
  .פסקו עולות ומנחות

ָחה ֶנֱאָנָחה ָרָחה. ֻזּנְ ְכָוה ּפָ ּמִ   :)ויקרא יג כה( )ח(ּבַ
  :וכנסת ישראל נאנחת על שריפת בית המקדש

ְרָחה ֻטְמאָ    .)ט(ֻטְמָאה ְוִקְנָאה. הּפָ
  .מלכות הטומאה מתפשטת ומרגיזה את ישראל

ַקְנָאהּ    :)תהלים סג ב(ְלָך ָצֵמָאה . ְוִקְנָאה ּתְ
  .תקצוף באויב למען ישראל הצמאים לך' ואתה ה

י י. ָצְמָאה ַנְפׁשִ יׁשִ י ְלַהְנּפִ   .ַנְפׁשִ
  

י י ֵמִרְפׁשִ יׁשִ י. ְלַהְנּפִ   :)חבקוק א יב( לאֱַֹהי ְקדֹׁשִ
  מנוחה מהטיט והבוץ' שיתן לנו ה

יִעי י ּומֹוׁשִ יִעי. ְקדֹׁשִ ְרׁשִ יִעי ִמּמַ   .מֹוׁשִ
  מאויבינו

ִעי ְעׁשְ ׁשַ יִעי ּתְ ְרׁשִ   :)תהלים כג א(ְיָי רִֹעי . ִמּמַ
  תשמחני

יִלי. רִֹעי ֵאִלי   .ֵאִלי ּוַמּצִ
  

ְנִחיִלי יִלי ּתַ י. ַמּצִ ּלִ ְרִמי ׁשֶ   :)שיר א ו( )י(ּכַ
  :בית המקדש

לִּ  ךְ ׁשֶ ּלָ ָך ְלמּוָלךְ . י ׁשֶ ּלְ   .ְוׁשֶ
  .שהוא שלנו וגם שלך

________________________________  

ש בריש הפיוט כי "ואני סמכתי על מ. והמפרשים פירשו אותו לכמה פנים. )ויקרא יג כה (במכוה פרחה  )ח(

פרחה , נחה במכוהנא: ולכן חתכתי בין שתי המלים ופירשתי כאילו כתוב , המלים הכפולות נכפלו לתפארת

  .והטומאה מתפשטת, י בוכה על שריפת הבית"כנס' פי, טומאה

  .י ריש פרשת פינחס"כמו שפירש, קצף. וקנאה  )ט(

  .במדרש רבה שם נדרש על בית המקדש ).שיר א ו( כרמי שלי  )י(
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

ׁשֹוְמֵרי ְמזּוזֹות   :)עזרא ט י(זֹאת ־ינּו ַאֲחֵריּנֹאַמר לאֱֹהֵ ־ַמה. )ד(ַוֲאַנְחנּו ּבְ
  :אחרי שעשינו זאת  .ואנחנו מלעיבים בתלמידי חכמים שבינינו

נוּ  נוּ . זֹאת ְמׁשּוָגֵתנּו ִאּתָ נוּ )ה(ֵזִריָתנּו ְזַרְזּתָ ְרּתָ   . ִיּסַ
  .לכן ענשת אותנו, למרות שחיזקתנו וזרזתנו  .מלאי חטא אנחנו

נוּ  ּתָ י ָחָטאנּו ָיַדְענּו . ָזדֹון הֹוַסְפנּו ְוִחּתַ   :)ירמיה יד כ(ּכִ
  .והבהלת אותנו
_________________________________  

קֹד ַעל' ש הפ"תלמידי חכמים ע. בשומרי מזוזות  )ד( ֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלׁשְ מֹר ַאׁשְ ְלֹתַתי יֹום יֹום ִלׁשְ ְמזּוזֹת  ּדַ
ָתָחי  ).משלי ח לד (ּפְ

ְלָחָמה' ל. זריתנו  )ה( ְזֵרִני ַחִיל ַלּמִ ֵרִני ָחִיל )יח לג( ובתהלים הוא אומר )ב כב מ"ש( ַוּתַ יומא (ל דרשו " וחז,ַהְמַאזְּ

 .זריתני וזרזתנירבונו של עולם ) א"ז ע"דף מ
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ֲהָלְך . ְלמּוְלָך ִנֲאצּו ָלךְ    :)תהלים עג ט(ּוְלׁשֹוָנם ּתִ
  :ואמרו שתש כחך, האויבים חרפו אותך בביתך

ַזְרתָּ  ֲהַלְך ּגָ ַזְרּתָ ֶהעֱ . ּתִ   .ַבְרתָּ ּגָ
  .והנה אתה גזרת את הים והעברת את ישראל

ְרתָּ    :)ישעיה מג כא(ַעם־זּו ָיָצְרּתָ . ֶהֱעַבְרּתָ ְוִיּתַ
  :וגידלת את ישראל אשר בראת לכבודך

ֵרר ְיַקר ִמּלּוִלי. ָיַצְרּתָ חֹק ִלי   .ּבָ
  .לתי הטהורהיקבל תפ  .ונתת לנו את התורה

  :)חבקוק ג יט(יִלי לאֱִֹהים ֲאדָֹני חֵ . ִמּלּוִלי ְלֵאִלי
  

ֵקנוּ  ֵצנוּ . ֵחיִלי ַחזְּ ֵקנּו ְוַאּמְ   .ַחזְּ
  

נוּ  ֵצנּו ַמְלּכֵ   :)ישעיה לג כב(ְיָי ְמחְֹקֵקנּו . ְוַאּמְ
  

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת .ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ־ֶאת ּבְ   :ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹרּבְ

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהֵלי  .ר ּבְ ב ׁשְ ְוָהׁשֵ
ֶמךָ  ְוהוֹ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית. ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ רִר  ְוָזַכְרּתִ  אׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

נוּ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ   ְמַאְסּתִ
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

ִנְמָהִריםָחָטאנּו שָׁ  ע ֶאל. ִגינּו ּכְ ינּו ֶיׁשַ   .)ו(ֶהָהִרים־ִחּכִ
  .אנחנו מצפים לישועה בזכות האבות. חטאנו כשוטים הנמהרים לחטוא מבלי לחשוב

ַהְבָטַחת הֹוִרים ֵאנּו ּכְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַחּטְ   :ְוָזַרְקּתִ
  :)יחזקאל לו כה(  "וזרקתי עליכם מים טהורים " – כפי שהבטחת לאבותינו, טהרנו

ר. ְטהֹוִרים ִקְלַקְלנּו ְלָהֵפר ַעד ְיַכּפֵ   .טֹוב ּבְ
  .הטוב יכפר עלינו' ה  .קלקלנו מעשינו והפרנו מצוותיך הטהורות

ר ּפֵ רּוָפה ׁשִ   :)ישעיה יד כז(ָיָעץ ּוִמי ָיֵפר . טֹוִעים ּתְ
  :ואין מקטרג שימנע ממנו לקבל אותה. לחוטאים הכין תרופה טובה היא התשובה

ַעס ְוַיְחֶסהיָ  הןָעו ִֹיְכּבֹׁש . ֵפר ּכַ   . ִויַכּסֶ
  .ויגן עלינו

א ֵ ט ְוִיְתַנׁשּ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ּבַ א . ִיְגּבַ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ   :)ישעיה טז ה(ְוהּוַכן ּבַ
  

  'וכוזכור לנו ברית אבות 
   תמצא בצום גדליהכסא כונןויש מקומות שאומרים כאן 

_____________________________________  

א ֵעיַני ֶאלמדרש תהלים ב.  אל ההריםישע  )ו( ָ ה "יום שיבוא הקב, מהו אל ההרים) תהלים קכא א( ֶהָהִרים־ֶאׂשּ

  .לדין וישראל מסתכלין באבות שידברו עליהם זכות
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ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ
ִחיֵתנ ׁשְ מוֹ ּו ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ּכַ ִיׁשְ

ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב.  ׁשֶ  ְוׁשָ
בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ב ְוִקבֶּ  ׁשְ ל ְצךָ ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ

ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּובּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ
ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תוּ ּכְ ּכָ ְכָחה  ָנא־ְלכוּ . ב ׁשֶ ְוִנּוָ

ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ
מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ ַמִים ְטהֹוִרים  ְוָזַרְקּתִ

ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר. ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבהָמִחיִתי . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ  ֿכָ
יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ

נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  דָֹניאֲ ֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵתנוּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ י פָֿ . ּתָ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ל ֲאבָ . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינוּ  ִ ְענוּ .  עֶֹרףִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ ֲחָטֵאינוּ  ּדָ . ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹ .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ַֹסְרנוּ  ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ
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קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ל ָסַבְלנּו עַ  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדם. ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות. ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ ַוֲעַדיִ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ְוֵהיְך ָנעִ . ן לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ יז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ַפְלנּו טָ . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים וְ ַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־לֹאֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ֻטְמאוֹ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א עָ לאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית ו ֹ ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹ ֹנֵתינּו ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ר לֹא ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלםֲאׁשֶ ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד :  ִיזָּ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
יִלים ׁשֹ  י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ ְממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ מְ לאֱֹ ַוֲעׂשֵ י־ׁשִ ָך׃ַהי ּכִ   ָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

םַחּנּון וְ  ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ַקבָּ ־ֶאת נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ָאמּורַהּדָ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ּיָ ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי חַ  ּכִ ֲעָך ַעּמְ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ְסּדְ
ִליחֹות י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ   :ַיּכִ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ְלַמעַ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ן ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען הֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
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ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִנְצֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 
ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ

ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ
ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ

לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ
בֹוֶדךָ  ֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ

פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ
ִים עַ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ֶמךָ ְלַמַען ּבָ ל ה ֲעשֵׂ : ל ִקּדּוׁש ׁשְ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ

ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ
עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ

יֵענוּ ְלמַ    :ַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: וּ ֲעֵננ ם:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים בֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ ,ֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִניםֲעֵננּו שׁ :  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הֹותֲעֵננּו  ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ִמׂשְ ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ִמי : ִמי ׁשֶ

ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ָעָנה ַלֲאב: ׁשֶ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ : נוּ ַיֲענֵ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע : ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבַ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ָעָנה ְלָדִוד : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי : נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ : ׁשֶ

יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ : ִמי ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ ֵאל וַ : ִמי ׁשֶ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ תֹוְך ִמי ׁשֶ ֲעַזְרָיה ּבְ

ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכִ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ָעָנה : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ־ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :ַהּצַ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרקַר . ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ
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ל ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ י ֻאְמלָ  ִני ְייָ ָחנֵּ : ַיּסְ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְוַנְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ְנָחִתיאַ ָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמֶסה,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה:  ּבְ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ
ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ ְויִ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה י ָעְלָמא. ַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ַמּסֵ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ךְ : ָלֵרהּ קוֹ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ִגיִדין ְמָרִרין. ּבְ ן ּבְ ְך ֲאָנן . ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיתְ . ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ֻקף ֲעָלןַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ַמׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹומֵ  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַע ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
א ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ִמיעּו ְלָפָניו : ְוַהְרּבּו ּתְ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ

ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
ה  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרחֲ ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ֶמיָך ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא . ָמָרן ּדְ ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל.  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ  ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ְבָיא . ָמָרן ּדְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאל ְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין . ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . יןּוָבעּותִ  ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  : ֶאָחדֵהינּו ְייָ לאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ים ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ   :ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר
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ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ּנַ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ָך ְיָי ָעלֵ ־ְיִהי: ֵהּמָ ר ִיַחְלנּו ָלךְ ַחְסּדְ ֲאׁשֶ ר־ַאל: ינּו ּכַ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ י: ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

  

  

א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ֻקְדשָׁ  ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמןּדְ ל־א ּבְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ  ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ י ִבשְׁ ־ּתִ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ אִיׂשְ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ַמּיָ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ל ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ְיֵהא ׁשְ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעשֶׂ  לֹום ּבִ ה ׁשָ לעֹׂשֶ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ה ׁשָ   :ִיׂשְ



78 

  סליחות ליום רביעי

ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י ּוָמנֹוס ִלי   ְוהּוא ִנּסִ
ָידֹו אַ    ְפִקיד רּוִחיּבְ

ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  
ֵעת ָצָרה :ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  

יֹום ֶאְקָראְמָנת ּכֹוסִ  :י ּבְ  
ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  

:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  
 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל  פְֿ ְיִמיְנךָ  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ֵריָקם : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

יֵבנוּ  ׁשִ הַאל ּתְ ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ   : ּכִ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני  ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  ְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ ליָ ִהּנֵ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ ־ַעְבֵדי יְ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ ל־ַמעֲ יָ ּבָ יו ּכָ ְלּתוֹ  ׂשָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך ַוֲאַנְחנּו בְּ : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ  ֶאְקָרא יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  נּו׃ֵהילאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ײָ ִהׁשְ ל־ָהָאֶרץ׃ ּבְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ִעיר לאֱֵֹהינ: ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ּו ַהרּגָ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ֻדּלָה ְוַהּגְ   ַהּגְ

ְפֶאֶרת י־ֹכל ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
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י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דֹול אַ יָ ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹול ּגָ ְגבּוָרה׃ ּתָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ

רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ
ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ  ָך ֲחִסיןמוֹ ִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ׃ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ה  ָניו ּבְ ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ
ֶמׁש׃ ַמִים ְלךָ  ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ם׃ ׁשָ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ  ַאּתָ

ְבתָּ  םכָּ  ִהּצַ ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאּתָ ה: ל־ּגְ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ִלְוָיָתן  ִרּצַ
ים׃ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ּתִ ָך ָיםֹוַרְרּתָ בְֿ פֿ  ַאּתָ י תַֿ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ יִנים ׁשִ ּנִ

ה ִים׃ ַאּתָ הבָֿ  ַעל־ַהּמָ תָּ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ ר־לוֹ   ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃הֹוַבׁשְ ם  ֲאׁשֶ ַהּיָ
ת ָיָדיו ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ְוהּוא ָעׂשָ ר ּבְ ר  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ל־ָחי ּבְ ר־ִאיׁש׃ ֶנֶפׁש ּכָ ׂשַ ל־ּבְ ךְ ְורּוַח ּכָ ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה,  ַהּנְ
ֳעֶלךָ  ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען, ַהּנְ ֶמךָ  ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ : ׁשְ ה ְלַמַען , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ֲעבּור, ׁשְ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ ֶמךָ , ּכְ י לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ׁשְ ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ּכִ ֵננּו ו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ
י ַרב י לֹא ַעל: הּוא־ּכִ י קֵֹתינּו ֲאַנְחנוּ ִצדְ ־ּכִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַרֲחֶמיָך ־ַעל ַמּפִ
ים   :ָהַרּבִ

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמלֶ : ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ְך אַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי טּוְבָך : ָלַאֲחרֹוִנים בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך אָ . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָר ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי אִתי בְֿ ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יךָ יֹום ְלֶזַרע ְיִדידֶ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד. ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ  ּכְ

ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ַרח� ֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ת׃־ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח נוּ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ י פָֿ ָלנּו ַמְלּכֵ ְענוּ  ּכִ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב
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ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :ְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ חַ .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ יכֹון ּבְ ּיֵ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ר ְוִיְתַעלֶּ  א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־ֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמהְלפָ  ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ
ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ

י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  בוּ ֹנֵתינּו ָר ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ
י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ

י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ ֲעֵדנּו שִׁ  ָיַדְענּו ּכִ דֹול ַיֲעָמדּבַ ָלנּו ־ְמָך ַהּגָ
ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ

ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ
ר חַ  ן ַהְגּבֵ ָך ָעֵלינוּ ּכֵ ְרחֹק: ְסּדְ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ

ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־לּוְלכָ  ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ה ָלָעם ַהזֶּ  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
ֲחנּוֵנינּו  ֲאַנְחנוּ  יִלים ּתַ י ַעלַמּפִ ים ַרֲחֶמיךָ ־ְלָפֶניָך ּכִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  ב"אס "עטז 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

  .ֵאֶליָך ְנׂשּואֹות ֵעיֵנינוּ 
  

ר ֵזִריָתנוּ ־ָכלבְּ  ה ֲאׁשֶ ה ּוִפּנָ ּנָ   :ּפִ
  פיזרתנו

ָמע ָרָמה ִנׁשְ ְעַית קֹוֵלנּו ּבְ   .ּגַ
  בשמים

ִכי ַתְמרּוִרים ִנְדָמע ֶלף ּבְ   :ּדֶ
  טפטוף

ֲחלּואֹות   .ֱהִציַקְתנּו ִבְטֵננּו ֵמרֹב ּתַ
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אֹות ַאֲחֵרי תְֿ  ָלאֹות ַהּבָ   :ָלאֹותּוִמּתְ
  

ָעלּונּו ֲאדֹוִנים   .)א(זּוָלְתָך ּבְ
  חוץ ממך שלטו עלינו

ִניםוֹ ח ה ׁשָ ּמֶ ים ֶזה ַאַחר ֶזה ּכַ   :ְרׁשִ
  

ִבְצֵעי ַחּבּוִרים   .)ב(ְטרּוָפה ָפָרְתָך ּבְ
  .בפצע וחבורה

ּה ְולֹא ַלֲאֵחִרים   :ְיגּוָעה ּוְכָבר ֵאין ְלָך צֶֹרְך ּבָ
  

ל   .ַהּיֹום ָעֶליָך ֲהרּוִגים־ּכָ
  

יִגים ִ ָרה ֵאיָנם ַמׂשּ   :ְלַכּפָ
  

ה־ַמה ַתּנֶ ם־ ּוַמה)ג(ּנְ ַקּדֵ   .ּנְ
  נספר

ם ִהְתַאּדֵ ָך ִמּלֵבֹוׁש ּוִמּלְ   :ֶנְגּדְ
  

ן ֹוׁשָ ׁשּ ְפתֹוֵתינּו ִאם ְנָבֵרר ּכַ יַח ׂשִ   .)ד(ׂשִ
  

ןֲעו ֹ ן נֹוׁשָ נּו ָיׁשָ   :ֵננּו ֶנְגּדֵ
  

ּפֹוךְ  ׁשְ ְצִמית ְוָדֵמנּו ִאם ּתִ ָגֵרינּו ִאם ּתַ   .ּפְ
  אם תשחית את גופנו

ִלי רֹגֶ  ֲהֹפךְ ָצְדָקה ֶאֶרץ ִמּבְ   :ז ּתַ
  :בת רוגז נגדהיולמה תהפוך אותה מבלי ס, הארץ לא חטאה

ל ְוָעה,)ה(קּומּו ְרבּוֵצי ַמְכּפֵ ׁשַ   . ְסָעדּונּו ּבְ
  האבות

בּוָעה יֹון ְוַאּיֵה ׁשְ   :ְראּו ִכּלָ
  

ּתֹוָממוּ    .ׁשֹוְמֵרי ַהּצֹאן ָהִקיצּו ְוִהׁשְ
  .והיבהלו  משה ואהרן

הָ  ם ְוַלּבֶ ם ְטַרְחּתֶ ַקְדּתֶ   :)ו(לֹות ֵהַתּמוּ ׁשְ
  ללא הפסק עבדתם

                                                 
ָעלּונוּ ) ישעיה כו יג(ש "כ. זולתך בעלונו אדונים  )א(   .ֲאדִֹנים זּוָלֶתךָ  ּבְ

ּלָם ּוְבַצַעם' י על הפ"לשון פצע כמו שפירש. יבבצע). הושע ד טז(לו ישראל לפרה שנמ. פרתך  )ב( רֹאׁש ּכֻ עמוס ( ּבְ

  .ופצעם) ט א

ם ְיַתּנּו ִצְדקֹות ה. הנתנ  )ג(   .במצודה ענין דיבור' פי) שופטים ה יא(' ׁשָ

ְפתֹוָתיו שׁ ) שיר ה יג(ה "פ ל"ע. שפתותינו אם נברר כשושן  )ד( יםׂשִ ּנִ   .ֹוׁשַ
) בראשית כט ב(כמו , רביצה'  לארבעו, קרית ארבעש "ל ע"נ, רבוצי מכפלמה שקרא לאבות . רבוצי מכפל  )ה(

  .א רביעין" תרְֹבִצים

ּמוּ ק כמו "הרד' פי). ב כ יח"ש (ֵהַתּמוּ   )ו(   .ּתַ
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ה תִֿ  ְפֶאֶרת ֻעזָּמֹו עּוָרה ָלּמָ ןּתִ   .יׁשָ
  ,תפארתנו וכוחנו' ה

ה לֹא ָרֵאל ִהּנֵ ן־ּתֹוֶחֶלת ִיׂשְ   :ָינּום ְולֹא ִייׁשָ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ִראׁשֹון  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ תּוב, ֶדםֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמקֶּ מֹו ׁשֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
י ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ א ָעו- ֶֹח� ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ם ֹנֵׂש� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרחֹוק יָ ָמה יְ לָ  ֲעמֹד ּבְ ָרה ּתַ ּצָ ְעִלים ְלִעּתֹות ּבַ ה: ּתַ יר תַֿ  ֶניךָ פָֿ ־ָלּמָ ְסּתִ
ח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנוּ  ּכַ ׁשְ ַעְזֵבנּו ְלֹאֶרְך ָיִמים: ּתִ ֵחנּו ּתַ ּכָ ׁשְ ה ָלֶנַצח ּתִ : ָלּמָ

יָעה ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ֵני ָאָדםפַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ ֲערֹג כְּ : ּסּו ֱאמּוִנים ִמּבְ ל ּתַ ַאּיָ
י תַֿ ־ֲאִפיֵקי־ַעל ן ַנְפׁשִ י: ִהיםלאֱֹ ֲערֹג ֵאֶליךָ ָמִים ּכֵ  נוּ י ַוּיֵט ֵאלֵ יָ  יְ נוּ ַקּוֹה ִקּוִ

ְוָעתֵ  ַמע ׁשַ ׁשְ יֵענ: נוּ ַוּיִ י בָֿ לאֱֹ וּ הֹוׁשִ יִתי יְ : ָנֶפשׁ ־אּו ַמִים ַעדִהים ּכִ ָתה  יָ ִקּוִ ִקּוְ
י י ַנְפׁשִ   :ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ

ָלה־ְיׁשּוָעה ַעל הַ ײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנוּ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ֵנינּו ְלָפֶניךָ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   חזק ואמץ)א(אליה בר שמעיהובסוף חתום ב "אס "עיז 

  בֹוֵתינוּ ֵהי אֲ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

  .יםקִּ חַ ְר ץ מֶ רֶ אֶ  מֵ יךָ יתִ וִּ  קִ יךָ יתִ וִּ אִ 
  ויתי אליךיוק, חמדתי אותך

ים ֲעַמּקִ יָך ְקָראִתיָך ִמּמַ ַחְרּתִ י ׁשִ ִקְרּבִ   .ּבְ
  דרשתיך

                                                 
החתום , המוכתר בכתר תורה ובכתר שירה,  באיטליהבארי מעיר אליה בר שמעיהא שהוא רבנו "י  )א(

ת "ת בספר הישר חלק השו" כתב רבאריעל חכמי . ד"ג מאישות הי"ה המובאת בהגהות מיימוניות פכבתשוב

 חיבר סימנים אליה בר שמעיהרבנו .  תצא תורהבארי שהיו קורין עליהן כי מבאריל בני "מו וז' סוף סי

  .קא, ק, צג, צא, פא, עח, ע, סח, לח, לג, ל, כז, יז



 סליחות ליום רביעי    

 

83

 

י ְלַתֲאָוְתךָ  ַרְסּתִ ל ַעל ֲאִפיִקים)א(ּגֹ ַאּיָ   . ּכְ
  .נשברתי מרוב תאוותי אליך כמו אייל המחפש נחלי מים

יךָ  ּתִ ַרׁשְ יָך ּדְ   .יםקִ וָ שְּׁ בַ ת וּ בוֹ חוֹ ְר בָּ  ֲחַקְרּתִ
  חיפשתיך

חּוִקים ְרִויַח ַלּדְ ֵעת ּתַ ה ֿכָ   .ִהּנֵ
  .עכשיו תן רווח ליושבים בצרה ובדוחק

ט ָלֲעׁשּוִקים ּפָ ין ּוִמׁשְ ה ּדִ   .ְוַתֲעׂשֶ
  

ֲחתּו ּוְבָקקּום ּבֹוְקִקים   .)ב(ְזמֹוֵריֶהם ׁשִ
  .ובוזזים לקחו את הכל  ענפיהם

יִקיםֲחמּוִסים אֲ  ַיד ַמּדִ ים ּבְ   .נּוִסים ְנגּוׂשִ
  .משועבדים ביד הכותשים אותם  לשון חמס

ים יָלִדים ַרּכִ ְעּתָ ּכִ ְעׁשַ   .ְטפּוֶליָך ׁשִ
  ישראל הדבקים בך שימחת אז

ים ְלחּוִצים ּוְדפּוִקים   .ָיִמים ַרּבִ
  

  .ּכֹל ָחְסרּו ִמּטֹוב ֵרִקים
  

יֶהם ָעֵלימֹו חֹוְרִקים ּנֵ   .ְלָבִאים ׁשִ
  ותארי

ֵבִקים ּתָ ּדְ   .)ג(ָמַאְסּתָ ְוָזַנְחּתָ ְוָנַטׁשְ
  

ִרית ת ַהֲחׁשּוִקים)ד(ֵנַאְרּתָ ּבְ לֹׁשֶ   . ׁשְ
  .הרחקת מלבך את הברית עם האבות

ים ְולֹוִקים נּו ֻמּכִ ְמּתָ   .ְסִחי ׂשַ
  דבר מיאוס

  .ָזם ַוֲאכּוֵלי ְיָלִקיםֲעצּוֵמי גָֿ 
  חגביםגזם וילק שני סוגי   .י חגבים"שבורים ואכולים ע

ְרִקים צּוֵעי ַחּבּורֹות ְוֵאָבֵרינּו ִמְתּפָ   .ּפְ
  

  .ֳצִרי ָחַדְלנּו ְוַדּלֹונּו ַתְמרּוִקים
  .אין לנו תרופות ומשחות

  .קּוָמה ֶעְזָרָתה ְלֶנֱאָנִחים ְוֶנֱאָנִקים
  .ומתפללים  קום ועזור

ִקים ּפֹות ּוֵמָעָפר ּתָ   .רֹוֵמם ֵמַאׁשְ
  

                                                 
ְרָסה ַנפְ . גרסתי לתאותך  )א( י ְלַתֲאָוה ּגָ   .י נפשי משתברת מחמת תאוה"פירש) תהלים קיט כ(ׁשִ

  .י בזזום"פירש. )נחום ב ג(ּוְבָקקּום ּבֹוְקִקים   )ב(

ם )דברים ד ד( בדביקה , בחשיקה ובחפיצה,ה את ישראל בדביקה"לשונות של חבה חבב הקב' בג. דבקים  )ג(  ְוַאּתֶ
ֵבִקים   .)'פ' ר פר"ב( ַהּדְ

ִר   )ד(   .י בטלת"פירש. )תהלים פט מ(ית ֵנַאְרּתָ ּבְ
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ְלטֹון ְלָפֶניָך ְירּוֶדיָך לְ    .ָהִקיםׁשִ
  .להקים את ישראל שירדו עד עפר  כוח

ֲאָרִקים ָך ּבָ ְלּתְ ַחק ּוֶמְמׁשַ ַ ׁשּ ָך ּבַ ְקּפְ   .ּתָ
  .בארץ  כוחך בשמים

יִקים ּדִ ְמָך יֹודּו ַהּצַ   .ַאְך ְלׁשִ
  

ִקים ְבָעַתִים ְמֻזּקָ ֲאָך רֹאׁש ׁשִ ָנׂשְ   .)א(ּבְ
  .כשתרים את ראשם של ישראל שנטהרו שבע פעמים

ה ֹיאְמרּו הַ  רֹוִבים ְוָהְרחַעּתָ   .ִקיםוֹ ּקְ
  

ָחִקים ַרְך ׁשֹוֵכן ׁשְ   .ִיְתּבָ
  

ָברֹו ֵהִקים יץ ּדְ   .ָחָזק ְוַאּמִ
  

ת ָהֲעָמִקים רֹון ׁשֹוַשּנַ ָ ֶלת ַהׁשּ   :ַלֲחַבּצֶ
  כינויים לכנסת ישראל

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםֹוַדְעּתָ ֶלעָ מֹו ׁשֶ תּוב, ָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
ֶסד0 לָֽ  א ָעו- ֶֹח� ים ֹנֵׂש� ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֲאָלִפ� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :ֶאיךָ קְֹר ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

תֵ יָ יְ  ַהֲאִזיָנה ִפּלָ ֲחנּונֹותֵ נוּ  ּתְ קֹול ּתַ יָבה ּבְ יָבה :נוּ י ְוַהְקׁשִ ְלקֹול  ַהְקׁשִ
ְועֵ  יינוּ הֵ לאֹ וֵ נוּ  ַמְלכֵּ נוּ ׁשַ לנִ ֵאֶליָך ־ ּכִ ּלָ ַמע יָ יְ  :ְתּפַ ׁשְ  ּבֶֹקר נוּ קֹולֵ  ּבֶֹקר ּתִ

הנְ ְלָך וּ ־ָרךְ עֲ נַ  עְ יָ ֵאֶליָך יְ  :ַצּפֶ ּוַ תֵ  ּוַבּבֶֹקר נוּ  ׁשִ ִפּלָ ֶמךָ  תְֿ נוּ ּתְ ּכֹון  :ַקּדְ ּתִ
תֵ  ִפּלָ פֵּ  נוּ ּתְ ַאת ּכַ ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים  :ָעֶרב־ ִמְנַחתינוּ ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ַמׂשְ

יָחה וְ נָ  ַמע קֹולֵ נֶ ׂשִ ׁשְ   :נוּ ֱהֶמה ַוּיִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ּו ָלנ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

                                                 
מ על "וי. שהם ככור לטהר בו את הכסף, י צרות הגלות"מ על ישראל שנטהרו ע"י. )תהלים יב ז (מזקקים  )א(

ְבָעַתִים, ט פנים לטהר"ט פנים לטמא ומ"ונותנים בהם מ, ח העוסקים בדברי תורה הטהורים"ת  שבע ׁשִ

  .פעמים שבע
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ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלחָ  יָבהׁשְ ה ַאלה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ
ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אבנים' ה' ובתיו בני ה הקטן) הבבלי(שלמה ובסוף חתום ק "תשרס "עיח 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ל ַאּיָ ֲערֹג ֵאֶליָך ּכְ   .ֲאִפיִקים־ ַעל)א(ּתַ
  .שתוקקת אליך כאייל המשתוקק לנחלי מיםנפשי מ

ָחה ֵצאת ָלְרָוָיה ְוֵאין ְמִפיִקים   .)ב(ׁשָ
  . לצאתנפשי הנשפלת מבקשת לצאת לרווחה ואין נותנים לה

יִקים   .ָרחֹוק ְוָעמֹוק ְוִלְדלֹות לֹא ַמְסּפִ
  . לדלותםהמשיל את הקץ למים עמוקים שלא ניתן –ק ועמוק ואין מצליחים לגלות אותו קץ הגאולה רחו

  :)ג(קִֹוים ְוחֹוִכים ַוֲאָמָנה לֹא ִנְפָסִקים
  :לא מפסיקים להאמיןו

  .ְצֵמֶאיָך צֹוק ָלֶהם ִיחּול ְלָבָבם
  .שפוך ותן תוחלת לבם, לישראל הצמאים לך

ית ְמעֹון ִחּבּוָבם ֶניָך ֵלָראֹות ּבֵ   .ּפָ
  .ראות בפניך בבית המקדשילה

ִביְבָך סְ  ְך ְוַעּמּוד ׁשְ ּסָ   .ִביָבםֲעבֹור ּבַ
  .כאשר עמוד האש מגן עליהם מסביב, לעלות בהמון לרגל

ֲעֵלי ְדָבָבם   :סּור ָעֵרל ְוָטֵמא ּבַ
  :אויביהם  והסר מהם

ה נּו ָנמּו ָחְרׁשוּ  ַנְכִחיֵדם ִניְרׁשָ   .)ד(ּלָ
  .אמרו וחשבו

ְרׁשוּ  ָך ּגֵ ּתָ ַעּמְ ר הֹוַרׁשְ ְתָך ֲאׁשֶ ָ   .ִמיֻרׁשּ
  

  .ֹוׁשוּ ְלַהְכִחיד יֹום יֹום עֹוד ִיְדר
  

נֹוס ַמס ְוָחָמס ׁשוּ ,ּכְ יָך ְירֹוׁשֵ   : ֲעִנּיֶ
  :גזלו את ממונם והשאירו אותם עניים ורשים, הטילו על ישראל מיסים

ָלִבים,ָיבּוזּו בֹוז ְיִדיֶדיךָ    . ְיַכּנּום ּכְ
  

ִבים ּלָ ַער ַהּגַ ׁש ְוָנָבל ּכֶֹמר ּתַ   .ִטּפֵ
  .אנשים גסים וכמרים מגולחים

ָתם שׁ    .ם ֲעלּוִבים ְולֹא עֹוְלִביםְמִעיוֹ ֶחְרּפָ
  

                                                 
ֲערֹג ,מרים הראשונים מיוסדים על מזמור מב שבתהליםשני המא. 'תערוג אליך וכו  )א( ל ּתַ ַאּיָ  ּכְ

י ־ֲאִפיֵקי־ַעל י ַתֲערֹג ֵאֶליָך לאֱִֹהים ָצְמָאה ַנְפׁשִ ן ַנְפׁשִ ֵני לאֱִֹהים' וגוָמִים ּכֵ י '  וגוָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ ּכִ
ךְ  ּסָ י־ַמה' וגו ֶאֱעֹבר ּבַ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ   .'וגו ּתִ

  .מוציאים. )תהלים קמד יג (מפיקים  )ב(

  .ַמְפִסיִקיםא "נ. ִנְפָסִקים  )ג(

  .במצודה חושב רע' פי) משלי ו יד(חֵֹרׁש ָרע . ָחְרׁשוּ   )ד(
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ָלִבים ְוָעֶליָך ִנְצָלִבים   :ָזר לֹא ִנׁשְ
  :ז ונהרגים עליך"אינם נדבקים לע

ךָ  ָך ֶזה ִעְנָיֵננוּ , ַוֲאַנְחנּו ַעּמְ   .ֶנְגּדְ
  .מצבנו ידוע לך

נוּ  ה ּוְתַעּנֵ ֱחׁשֶ ק ּתֶ ְתַאּפַ   .ַהַעל ֵאּלֶה ּתִ
  .ותתן להם לייסר אותנו, תשתוק

יָתנוּ  ּכִ ַעּנוּ ּדִ ים ְוָעֶליָך ִנׁשְ ּנִ ְמקֹום ּתַ   . ּבִ
  דרסת אותנו

ְמנּוָך ָמֻעזֵּנוּ  יא ַצְלָמֶות ׂשַ ם ּגֵ   :ּגַ
  :גם בגיא צלמות אנחנו בוטחים בך

ְמךָ  נּו ִנְקָרא ׁשִ ל, ּבָ   .ַאל ִיְתַחּלָ
  

ל ָך ּכָ ל־ּבְ ָרֵאל ִיְתַהּלָ   .ֶזַרע ִיׂשְ
  

  .ֵנינּו ַרּבּו ּוָמְלאּו ָחָללִאם ֲעו ֹ
  .של עולםחללו 

ֶעיךָ ָאֹנִכי מֶֹחה פְֿ  ל, ׁשָ יָך ִמּלָ   :ּפִ
  :פיך דיבר

ים ֵזִדים ְוֵאין קֹוֵנס ִגיאֹות ׂשִ   .ׁשְ
  .חשוב זדונות לשגגות ואל תעניש אותנו

ֵנס ין ָלנּו ִהּכָ ּוַרת ַהּדִ   .ִלְפִנים ִמׁשּ
  

ט ֶסָלה ֵני קֹׁשֶ   . ֵיבֹוׁש ָהאֹוֵנס)א(ִמּפְ
  .טת עלינויבוש האויב שהשל, נוכח אמיתת דינך

ס ָרֵאל ְיַכּנֵ ס ְינֹוֵסס ִנְדֵחי ִיׂשְ   :ַהּנֵ
  :תרים נס ותקבץ נדחי ישראל, סיונות קשיםיבזכות עמידתנו בנ

ת ּפּוַצי ע, ָהֵרץ ּבַ ׁשַ ן ּתִ   .ָקְרּבָ
  .קבץ מהר נפוצותינו ותקבל ברצון קרבנותינו

יִרית ו ֲעׂשִ ץ ַיְחּדָ ע)ב(ַקּבֵ ׁשַ   . ִעם ּתֵ
  .לויות הקודמותהגלות העשירית עם תשע הג

ע ֵכר ֶרׁשַ ע ֵחְטא ְולֹא ִיזָּ   .ַטּבַ
  הטבע את החטא במצולות ים

                                                 
ה' ש הפ" ע.מפני קשט סלה  )א( ס ָנַתּתָ יֵרֶאיָך ּנֵ ט ֶסָלה ּלִ ֵני קֹׁשֶ י נתת "ופירש) תהלים ס ו (ְלִהְתנֹוֵסס ִמּפְ

לא יהרהרו האומות , שכשתתן להם הטובה. מפני קושט.  להתנסות בהם.להתנוסס. נסיונות רבים ליראיך

וגם במשמעות ,  גם במשמעות של נסיוןֵנסוייתכן שהפייטן התכוון במילה . ל"עכ. אחריך אלא יקשטו דינך

  .של הרמת נס בשעת הגאולה

הראשונה , ידי אשורעל ' ג, ל במדרש עשר גלויות ואלו הן"עשר גלויות נמנו על ידי חז. עשירית עם תשע  )ב(

, גלות יהויקים, על ידי בבל' ג. שאר מלכות ישראל, השלישית, השניה זבולון ונפתלי, ראובן וגד וחצי מנשה

פולמוס טיטוס , פולמוס אספיינוס, פולמוס אסוירוס, על ידי הרומיים' ד. גלות יהויכין וגלות צדקיהו

ה ְועֹודוק ש הפס"מ ע"וי. היא הגלות העשירית, ומלחמת בן כוזיבא ִרּיָ ּה ֲעׂשִ ופירש במצודה , )ישעיה ו יג (ּבָ

ומבקש לקבץ את כל העשרה , תשעה חלקים יהיו אבודים ותשאר חלק עשירי ואף היא תשוב להיות לבער

  .חלקים
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א ָעו ֹ עֹנׂשֵ ׁשַ   :ן ְועֵֹבר ַעל ּפֶ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִאים וּ  ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ ּבֶֽ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ם יְ ָעָנ� �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה וְ ֶח� �ֲעו ֹ .ַנֵּקה0 ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב ּנוּ : יוַמֲעשָׂ ־ּכָ ְדְרׁשֶ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ
ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ְויָ ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ׁשָ

ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ
ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
אֵ ־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ם ַעדַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל:ִמּבְ בֹוד־ ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ בְיָי  :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  ב"אס "עפזמון יט 

ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה   .ֲאדָֹני ׁשְ
  

ה ַאל יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ֲאדָֹני ַהְקׁשִ   .ּתְ
  

יְלַמַעְנָך לאֱַֹהי  ְמָך ִנְקָרא ַעל־ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ
  

יםִאם ָעַבְרנּו תֿ    .ֹורֹות ְוָחַלְפנּו ֻחּקִ
  

ת ְמצּוִקים לֹׁשֶ ְבִרית ׁשְ יָטה ּבִ   .ּבִ
  .הסתכל בברית שלושה אבות

ָך דְֿ  ֵאזֹור ּבְ ַזע ּכָ   .ֵבִקיםּגֶ
  .זרע ישראל הדבקים בך כחגורה הדבקה למי שלובש אותה
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לִ  ׁשְ ְפָים ּתַ ִעְמֵקי ֲאָרִקיםּדָ   :)א(יְך ּבְ
  :חטאם תשליך בעומק הארץ

ים   .ִהְננּו ָאָתנּו ְלָך ׁשֹוִעים ְוַדּלִ
  .עשירים ועניים, באנו אליך

מּור ֵאיִלים ָפה ּתְ ּלֵם ׂשָ   .ְועּוִדים ְלׁשַ
  . במקום קרבן,להינאספים לתפ

רַֹע ַמֲעָלִלים   .ַזַעם ִאם ָיָצא ּכְ
  .הרעיםאם יצא כעסך עלינו בגין מעשינו 

מּונּו לאֵ ֵאִלים   :ֲחָסֶדיָך ְיַקּדְ
  :'ה, הקדם לנו רחמיך

ךָ  ֵאִרית ַעּמֶ   .ֶטֶרם ּתֹאַבד ׁשְ
  

  .ֶיֱהמּו ָעֵלינּו ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיךָ 
  

י ֵני ַזְעֶמךָ כָֿ ־ּכִ   .ִלינּו ִמּפְ
  

ֶמיךָ  ָ ֶפן ִמׁשּ נּו ּתֵ   :ְלָחּנֵ
  

ית ִעים ָהַלְכנּו ְקדַֹרּנִ ׁשָ   .ֵמרֹב ּפְ
  .בחושך

נּ  ַיד ַמֲאִריֵכי ַמֲעִניתִנּתַ   .ּו ּבְ
  .אויבים החורשים על גבנו

ת ַוֲחִניתַסּבּונּו כִֿ  ֵקי ֶקׁשֶ   .ְדֹבִרים נֹוׁשְ
  .אויבים נושאים נשק

ָמאִלית ִויָמִנית   :ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ׂשְ
  :מכל צד

ֶפן ְיִמיְנָך ָנְטָעה קֹוד ַהּיֹום ּגֶ   .ּפְ
  .זכור את ישראל

יָבה ּה ַהְקׁשִ ָמָעהָצקּון ַלֲחׁשָ   . ּוׁשְ
  ,לה אשר שופכים לפניך בלחשיתפ

ָעהּ  ׁשְ יֵון ְמצּול ּכֶֹבד ּפִ ע ּבִ   .ַקּלַ
  השלך בבוץ עמוק

יָעה ִפיָה ְלַהּבִ   .רֹוְממּוְתָך ֶנַצח ּבְ
  

   בלבד האחרון נתקן להיאמר ביום כיפורמאמרמ וה"עד כאן אומרים בפפד

  'וכולמענך לאהי וממשיך מיד 

ִצְדָקְתָך הַ ( ְפֵטנּו ּבְ טׁשָ ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ   .)ב(ּמֶ

                                                 
  .ֲאִפיִקיםא "נ. ארץ'  פיַאְרָקא) ירמיה י יא(' ל .ארקים  )א(

טא "נ. המלך המשפט  )ב( ּפָ ׁשְ ולפי מנהגנו , והנה פיוט זה נתקן ליום כיפור, רוב כתבי הידוכן הוא ב, ָהלאֵ ַהּמִ

ה נהגו "ואולי הקהילות שהנהיגו לומר אותו כבר לפני ר. המלך המשפטל "ואז ודאי י. אומרים אותו במוסף

  הלא המשפטאז לומר 
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ט ּפָ א ִדין ּוִמׁשְ ּסֵ ָך ַעל ּכִ ְבּתְ   .ׁשִ

ט ּפָ ה ִמׁשְ ְזּכֹור ָנם לֹא ַיֲעׂשֶ   .ּתִ
  ".השופט כל הארץ לא יעשה משפט"זכור את אברהם שאמר 

ָרָחיו ַהּיֹום גֹוֵנן ּפְ ט)א(ּתְ ּפָ ׁשְ ּמִ   ). ּבַ
  תגן על צאצאיו

י ְמָך ִנְקָרא עַ ־ְלַמַעְנָך לאֱַֹהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־לׁשִ   : ַעּמֶ
  

ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה 'ק ה ַאל. ֲאדָֹני ׁשְ יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ֲאדָֹני ַהְקׁשִ .ּתְ
י   ְמָך ִנְקָרא ַעל־ְלַמַעְנָך לאֱַֹהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ּמֹו ַמֲעִביר נֹות עַ ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים עֹשֵׂ  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ְיָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃ ֹנֵצ� ־׀ ְיָי� ֵלא� ַרח ֱאֶמֽ ֶסד ֶוֽ ר ֶח�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ. ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  : קְֹרֶאיךָ ־ד ְלָכלֶחסֶ ־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
א מֹוֵעד י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ָרה : ֿתָ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ה לאֱִֹהים לֹא תִֿ  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶנה חֹומֹות : ְבֶזהֵלב־ִנׁשְ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ִרים:םְירּוׁשָ ֲחָך ֿפָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ :  ָאז ּתַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְקֵדנּו בִּ : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : יׁשּוָעֶתךָ ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ לָ : ְירּוׁשָ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד  ר :ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ  ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ִנׁשְ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ְזֹכר ַלעֲ : ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ
ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   : ַחּטָ

  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
  אבנים' ג' וכל בתיו בני ג הקטן) הבבלי(שלמה משולש ובסוף חתום ב "אס "עחטאנו כ 

י י ְוַחְרּבִ ּתִ י. ָאז ַקׁשְ ִני לֹא ֵמֻרּבִ   .ִאּוַ
  .ואהב אותנו למרות היותנו עם קטן. היה ביטחוננו כמו קשת וחרב' ה

                                                 
יֹום א "נ. היום במשפט  )א( טּבְ ּפָ ׁשְ היום  שייך לומר כ"אולי גם חילוף גרסה זה מתפרש על ידי כך שרק ביו. ַהּמִ

  .ביום המשפטעדיף לומר , אבל בזמן אחר, במשפט
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י י . ֵאיְך ָחר ּבִ ִקְרּבִ י ּבְ   :)תהלים לט ד(ַחם־ִלּבִ
  :ואף לבי נשרף בקרבי' איך נהיה שחרה בי אף ה

ִקְר  ִדְלּדּוִליםּבְ י ֵיׁש ּבְ יִלים)א(ּבֹוֲעִרים. ּבִ יֶהם ַמְגּדִ   . ּפִ
  .כאשר אויבי הכסילים פותחים פיהם בגאוה  ואיברי מדולדלים

ים ּלִ אּוִלים . ּבֹוֵקַע ַאּיֵה ּגַ ֶרְך ַלֲעֹבר ּגְ   :)ישעיה נא י(ּדֶ
  :שבקע לפניך את הים בעת יציאת מצרים'  איה ה– ואומרים

אּוִלים ֶקֶדם כְּ  ָבר. ָברּגְ אֹוָנם ְמֹאד ּגָ   .ּגְ
  .וכבודם גדל מאוד  .בעבר נגאלו ישראל ממצרים

ָכל זּו ּבְ ר־ּגָ ָבר . ַמְעּבָ   :)שופטים יח ז(ְוֵאין־ַמְכִלים ּדָ
  :ואין מוחה בידם  .עברו בכל מקום שרצו

ה ַלח ְוִצּוָ ָבר ׁשָ ה. ּדָ ֵהַנע ְוִעּוָ   .)ב(ּדֵֹחיִתי ּבְ
  .חיתי מארצי לטלטול וחורבןונד  .גזר עלי גזרה' אבל עכשיו ה

ָוה לֹא ׁשָ י ּבְ ְנּתִ   :)דברים כט יח( )ד(ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה. )ג(ּדַ
  :וחישב לי שגגות כזדונות  .נענשתי בגין עוונותי

ן ְצֶנֶפת ְוִכיָדן. ָהָרָוה ְוָנאָוה ִעּדָ   .)ה(ֵהִסיר ַהּמִ
  .הונה וכלי מלחמהועכשיו הסיר בגדי כ. י המלאה כל טוב והיפה"פינק את כנס' אז ה

ה ְוָדן ּנָ ן ׁשִ   :)אסתר ט ה(ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן . ָהִעּדָ
  .שינה את הזמנים וחייב אותי' ה

ּור ְוגֹוָזן ן. ְוַאְבָדן ַאׁשּ   .)ו(ְוֶדִחי ִזְרַמת ְמֻיזָּ
  .וגם למצרים  )ארץ רחוקה(וגליתי לאשור ולגוזן 

ן ֶאל־ָזן. ְוָצרֹות ְמִפיקֹות ָרְגָזן )ז(ִמזַּ
  :)תהלים קמד יג( 

  :משנה לשנה  והצרות מוציאות נגדי כל הרוגז שלהן

ָגְברוּ  ת ּכְ ָעְברוּ . ָזן ְוׁשָ   .ָזַנח ְוִחּיֵב ּכְ
  .הזניחם וענש אותם, ומאז שחטאו. כלכל וייסד את אבותינו כשהתגברו על יצרם

רוּ )ח(ְזֵאִבים ִמּיָם ּבְ ל.  ּדֻ   :)בראשית יד ג(ֵאּלֶה ָחְברּו ־ּכָ
  :והתחברו נגדי  .חו מהיםאויבים נשל

                                                 
  .י שוטים"פירש). תהלים צד ח (בוערים  )א(

  .י החריב וטלטל"פירש). ישעיה לז יג (בהנע ועוה  )ב(

י. דנתי בלא שוה  )ג( ְנּתִ ָוה. נענשתי' פי, ְנדּוֹנִתיבמקום , ּדַ ). ע איוב לג כז"א(הן העבירות , לא ישר' פי, לֹא ׁשָ

  .אלא עונש משונה ומרובה, מ ולא שוה לעונש שאר העמים"וי

לפי שאוסיף לו פורענות על מה שעשה עד הנה בשוגג והייתי י "פירש). דברים כט יח (למען ספות הרוה  )ד(

  .מעביר עליהם וגורם עתה שאצרפם עם המזיד ואפרע ממנו הכל

יםּוְמלָ ) נ מב(הוא כידון המוזכר על ידי ירמיה . כידן  )ה( ֵתי ִכים ַרּבִ ְרּכְ ת ְוִכידֹון־ֵיעֹרּו ִמּיַ , ַיֲחִזיקוּ  ָאֶרץ ֶקׁשֶ

ומגן סימן למלוכה ושלטון כמו , מגינים' פי, י תריסין"ות. ובגלל החרוז שינה את הניקוד מחולם לקמץ

ֵגןשנאמר  לּוי ָעָליו ֶאֶלף ַהּמָ   ).שיר ד ד( ּתָ

ן  )ו( ִניםסּוִסים מְ ' אין מיוזן אלא סוס שנא. ְמֻיזָּ אלא המצרים ) זרע סוס' פי(ואין זרמת סוסים , )ירמיה ה ח (ֻיזָּ

  ).יחזקאל כג כ (ִזְרָמָתם ְוִזְרַמת סּוִסים' שנא

  .י משנה לשנה"פירש) תהלים קמד יג. (מזן אל זן  )ז(

םש "ומ.  מה יכול לעשותזאביםכבש בין שבעים ) ט(שם כללי לאויבי ישראל בפסיקתא רבתי . זאבים  )ח(  ִמּיָ

אתא ] א וכן באסתר רבה"כמו שגרס הגר[על טרכינוס קיסר ) ב"א ע"דף נ(ש בסוכה "אולי הוא רמז למ

א האשכחינהו דהוו קרו בסיפרא  ָ  אמר מכדי ההוא גברא בעי למיתי ספינתא בעשרה ָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרחֹוק' ִיׂשּ

ש באסתר "כ,  מרמז לרומיאביםזואולי . יומי דליה זיקא ואתי ספינתא בחמשא יומי נפל עלייהו וקטלינהו

  . ובסוף עמדו וייסדו את העיר רומיזאבההניקתם , רומוס ורומילוס, שני יתומים שנשתיירו לאדוםרבה כי 
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ִרּיָה ה. ָחְברּו ְלֵעֶמק ּכְ ת ָנְכִרּיָ ה ַמֲחרֹׁשֶ   .ֲחרּוׁשָ
  .וחרשו גוים על גבי  .התחברו להוריד אותי לבור עמוק

ה . ִחּבּול ּוֶפַצע ּפִֹרּיָה ה ְטִרּיָ   :)ישעיה א ו(ַחּבּוָרה ּוַמּכָ
  .ואני מלאה פצעים, נחבלתי

גּוָעה ה ְלֵאין ּפְ   .חּות ְולֹא ְרגּוָעהַטְר . ְטִרּיָ
  .טורח ולא מנוחה). א ה יח"מ" (אין פגע רע" – שלא כהבטחתך, מכה טריה הבאת עלינו

י־ָיְגָעה . ָרה ְוגֹוָעהְטרּוָפה פָֿ    :)ב כג י"ש(ַעד ּכִ
  :ואין לה כבר כח  ,פרתך פצועה וצועקת

ף ף. )א(ָיְגָעה ָיד ִמּנֹוׁשֵ ְפׁשֵ   .)ב(יֹוָנה ְלַפח ּוְלׁשַ
  .והיא כיונה שנתפסה בפח ובמלכודת  .עמוד בפני אויבאין בה כח ל

ף ֵני ֶרׁשֶ ף . ָיסֹּבּו ּבְ ׁשֶ ּנָ ָצֳהַרִים ּכַ ְלנּו ֿבַ ׁשַ   :)ישעיה נט י(ּכָ
  :וגם ביום אנחנו נכשלים כמו בלילה  .ֵׁשִדים סובבים אותנו

ף ִאיׁשֹון ַוֲעָלָטה ׁשֶ ּנֶ ן ֵעת ִהְמִליָטה. ּכַ ּוֵ   .ּכַ
  ).ישעיה סו ז(בה ְוִהְמִליָטה ָזָכר ' לה שנאכוון עת הגאו, מתוך החושך

ָכה אֹוָרּה ְקלּוָטה ַבֲחׁשֵ ה־ִהיא לּוָטה . )ג(ּכְ   :)א כא י"ש(ִהּנֵ
  כיסוי' לוטה ל: ואורם אינו מאיר אלא נסתר .ישראל יושבים בחושך

ֶרת ֶעֶזק ְבִעיר ַהֶהזֵּק. )ד(לּוָטה ַאּדֶ ּלֵם ַהּמַ   .ְלׁשַ
  .יב את המזיק לשלם את הנזק שגרם לנושיחי  ,עדיין נסתר אליהו הנביא

  :)דניאל י כא(ְוֵאין ֶאָחד ִמְתַחזֵּק . )ה(לֲֹהטּו קֹוִצים ְלַרזֵּק
  :ואין בנו מתחזק  ,רוסקנו, כולנו נשרפנו כקוצים

נוּ  נוּ . ִמְתַחזֵּק ּוַמֲחִזיק ֻטּמָ ף ֻזּמָ   .ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ
  .ל מצויים מחרפינו ומגדפינואב.  נאלצו להתחבאאין למצוא לא מתחזק ולא מחזיק כי

נוּ    :)ירמיה טו יח( )ו(ַמִים לֹא ֶנֱאָמנוּ . ְמִליִזים ִנחּוִמים ִעּמָ
  .ו"וטוענים כי דברי הנביאים לא יתקיימו ח. והם מלעיגים על אמונתנו בגאולה

ָרה ַחּסְ ָרה. ֶנֶאְמנּו ֳחָלִיים ִמּלְ ָפִטים ְלַיּסְ   .ָנכֹונּו ׁשְ
  .והעונשים מוכנים לייסר אותי  ות בתפקידןאבל המחלות הבאות עלי נאמנ

ְסָרה ָנָבל ִהּמָ ר־ָסָרה . ָנִדיב ּבְ ּבֶ י ֿדִ   :)דברים יג ו(ּכִ
  :כי חטא בדברי פיו  ,כלל ישראל הנדיב נמסר בידי גוי נבל

ְקָרה ּוַמֲעֵזבֹות. ָסָרה ֲעָניֹות ִנְכָזבֹות קּו ּתִ   .ֻסּלְ
  .ולכן נחרב בית המקדש  ,דיברנו דברי מרמה

ָזבֹותסּורוּ  יל ּכְ יִצים ֲעֻזבֹות .  ִהזִּ   :)ישעיה י יד(ְוֶכֱאסֹף ּבֵ
  :ושמו אותנו הפקר כמו ביצים שהצפור עזבתם.  כבאישה זבהזלזלו בנו, "סורו מהם" – האויבים אומרים

                                                 
ְפּתָ ְברּוֲחךָ אויב הנלחם בנו כמו ' פי. נושף  )א(   ).שמות טו י (ָנׁשַ

  .שבשבתא נקר) שבת ח ד(ובמשנה , )ב"ח ע"שבת דף ע(מלכודת לצוד ציפורים . שפשף  )ב(

  ).ב"ח ע"סנהדרין דף ק(חבוי כמו כל שהתיבה קולטתו . קלוטה  )ג(

ֶרת  )ד( ָניו) א יט יג"מ(' שנא, אליהו הנביא. לּוָטה ַאּדֶ ֶלט ּפָ ְרּתוֹ  ַוּיָ ַאּדַ צמר ) ב"ד ע"שבת דף נ(י "רש' פי. ֶעֶזק. ּבְ

  .גפן

  .תמשברין לחתיכות דקו' פי, מרזקיןאין ) ב"א ע"דף נ(בשבת . לרזק  )ה(

ה ,  בלשון זה התלונן הנביא על העיכוב בקיום הנבואות.מים לא נאמנו  )ו( ִתי ֲאנּוׁשָ ה ָהָיה ְכֵאִבי ֶנַצח ּוַמּכָ ָלּמָ
מֹו ַאְכָזב ִלי ֵמֲאָנה ֵהָרֵפא ָהיֹו ִתְהֶיה ומים לא נאמנו היינו נחל שמימיו . )ירמיה טו יח( ַמִים לֹא ֶנֱאָמנוּ  ּכְ

  . עליו לשתות אינם מוצאים בו מיםפוסקים בסוף הקיץ והסומכים



 סליחות ליום רביעי    

 

92

 

ִפּנֹות. ֲעזּובֹות ָעִרים ּוִפּנֹות   .ָערּו ָערּו ּבְ
  .החריבו כל פנה  .ערינו עזובות

ָכל ָפנֿ ־ַעְרַער ּבְ נֹות . ֹותּדְ   :)מלאכי ב יג(ֵמֵאין עֹוד ּפְ
  :ואין אתה פונה לתפילה  ,כל קיר הרוס

נֹות ֶאל ְנָחה־ּפְ י ָאֶון ְוַהְזָנָחה. ַהּמִ ַעְלּתִ   .ּפָ
  .בגלל שחטאנו והזנחנו מצוותיך  אין אתה פונה לתפילה

ֶרץ יֹוֵצאת ְכנּו ְצִחיָחה .  ּוְצָוָחה)א(ּפֶ   :)תהלים סח ז(סֹוְרִרים ׁשָ
  :ובגלל עוונותינו הושיבנו במקום ציה בלי מים, שמועות רעות וצעקות, נו פגעיםיש אצל

ָהִקיר. ְצִחיָחה ָצֵמא ּוַמְדִקיר   .ַצַעק ָוׁשֹוד ּכְ
  .צועקים על השוד שקרה לנו  .אנחנו צמאים ומדוקרים

ִעְוִרים ִקיר . ָצרֹות ָמַתי ְלַהֲעִקיר ה ֿכַ ׁשָ   :)ישעיה נט י(ְנַגׁשְ
  :וממששים קירות כעוורים  ".סלק את הצרותמתי ת "– ואומרים

ֲחרֹושׁ  רֹושׁ . ִקיר ֵעָרה ַוּיַ ׁשְ ְמּתָ ַוּיִ   .)ב(ָקֶנה ִקּיַ
  .אבל הקנה שנטע גבריאל בים עשה שורשים. ק הרסו עד היסוד וחרשו"את קירות ביהמ

ְברֹושׁ  אּו רֹאׁש . ָקֶמיָך עֹוִלים ּכִ ְנֶאיָך ָנׂשְ   :)תהלים פג ג(ּוְמׂשַ
  .יביך צומחים כעץ ברושובני רומי או

ְבּתָ ְלַהֲחִלישׁ    .)ג(רֹוֵאימֹו ְיֵרֵאימֹו ְלַהְפִלישׁ . רֹאׁש ִזּנַ
  .מגלגלים אותם בעפר, והגוים שיראו מהם. שמת לזנב והחלשת, ישראל שהיו לראש

ִלישׁ . )ד(ִרַעְלּתָ ֿכֹוֵסמֹו ְלַהְגִלישׁ  ְדָמעֹות ׁשָ ֵקמֹו ּבִ ׁשְ   :)תהלים פ ו( )ה(ַוּתַ
  :והשקית אותם מדה שלמה של דמעות  .ל לשתות כוס רעל רותחנתת לישרא

מֹוֵעצֹות ִמְבָחר ִליׁש ּבְ ל. ׁשָ ַבת ִמּכָ   .ִמְסָחר־ׁשָ
  .ולא לעסוק במסחר, שבחר ללמוד תורה, שלישי באבות, זכור זכות יעקב אבינו

רֹוֵננּו ִנַחר ְמָעה ּגְ ה ַאל. ׁשִ ַאַחר ־ַוֲעׂשֵ   :)דניאל ט יט(ּתְ
  .ף מלהתפלליננו העיתשמע גרו, בזכותו

ּלּוַמת ְמֹאַחר ַאַחר ׁשִ ֵעת ָמָחר. )ו(ּתְ ִחיׁש ּכָ   .ּתָ
  .וכבר מחר, מהר  .תביא את הגמול ששמרת לנו לסוף הימים

ֶצֶמר ַצַחר ה ּכְ ַנּקֶ ַחר . ּתְ מֹו־ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ   :)שיר ו י(ַהּנִ
  :כנסת ישראל שאורה עוֶלה  תנקה כצמר לבן

רֹות ַחר מֹוִציא ּוַמזָּ ֵזרֹות. ׁשַ   .ָלאֹור ּתֹוִציא ֿגְ
  .תוציא גזרות טובות  .המוציא בוקר ומזלות', אתה ה

רֹות . ַמֵהר ְיׁשּועֹות ְנצּורֹות חּו ַהּצָ ּכְ י ִנׁשְ   :)ישעיהו סה טז(ּכִ
  :והשכח את הצרות  ,הבא מהר את הישועות ששמרת לנו

נוּ  רֹות ֵחְטא ִהּטָ ל ּוִמֲעָטנוּ . ַהּצָ ה ֿכֹוׁשֵ   .ִהְרּבָ
  .גרמו לנו להיכשל ולהתמעט  .ו אותנו לחטואהצרות הט

                                                 
  .י שמועה רעה"פירש). תהלים קמד יד (יוצאת  )א(

בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ) ב"א ע"דף כ(בסנהדרין . קנה קימת וישרוש  )ב(

  .והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי

יָעָפר ִהְתפַּ ' לגלגל בעפר כמו שנאמ. להפליש  )ג( ׁשִ   ).מיכה א י (ּלָ

  .רותחין, מוגלשיןי "פירש) ב"ז ע"דף ל(בפסחים . להגליש  )ד(

ִלישׁ   )ה(   ).י בשם מנחם"רש, ע"א( שם מידה .ׁשָ

  .ששמרת להם לסוף הימים, יש מפרשים תביא על הגוים עונש. שלומת מאוחר  )ו(
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ר ָחָטאנּו . ַקח טֹוב ׁשֹוְפֵטנוּ    :)במדבר יב יא(נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ
  :וסלח אוולתנו וחטאינו, קבל במשפטך את מעשינו הטובים המעטים

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת .ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־תאֶ  ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהֵלי  .ר ּבְ ב ׁשְ ְוָהׁשֵ
ֶמךָ  ְוהוֹ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ר ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית.  ָאַמְרתָּ ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

נוּ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־אְולֹ  י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו :ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ  ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּובּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ָמִים מִ  ִנּדַ ָ ְצָך יְ ַהׁשּ ם ְיַקּבֶ ָ  יָ ׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ
ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ רֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו זְ  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ
ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ שָׁ . ּכַ ְמֵחה : ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹרָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ

יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־יִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמרֵ : ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵתנוּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ י פָֿ . ּתָ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י נִ ׁשֶ ים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ַעְצנּו ָרעיָ . ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ ֲחָטֵאינוּ  ּדָ . ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ ית ִמְקדָּ . ְוִנְפַרע ּפְ נוּ ְזבּול ּבֵ ֲעו ֹ .ׁשֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ
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עּוֵתנוּ ַוֲעַדיִ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ן לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יקִ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . ים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ .ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ .  ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְר  י ֱאֶמת ָעשִֹ ְענוּ ָעֵלינּו ּכִ   :ׁשָ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדם. ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות. ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ינוּ נֵ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : נוּ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטא. לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ עְ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . נוּ ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  גִ ְמׁשִ ִניָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . יאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ ְמאֹוֵתיֶכם ִמּכֹל טֻ . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹ ֹנֵתינּו ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ְוַתשְׁ  ְמֻצלֹות ָים ּכָ ְמקֹום ִליְך ּבִ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלם ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיזָּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : ֲאׁשֶ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי קֶ  ּבַ ר־ִנׁשְ   ֶדם׃ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
יִלים  י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַר  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ ים׃ ֲאדָֹניּתַ יָבה   ּבִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ָך׃לאֱֹ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   ַהי ּכִ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

ם ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְואַ ־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־לּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ
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ָאמּור־ֶאת ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ַהּדָ ּיָ ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה את ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֲעָך  ּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
ִליחֹות י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ   :ַיּכִ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ נּו : לאֵ ַחּנּון ׁשְ ֶמךָ ּבָ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ִנְקָרא ׁשְ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען הֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ חַ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ

ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִנְצֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 
ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִצְדָקֶתךָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ

ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ
ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה שֵׂ עֲ : ְלַמַען מֹׁשֶ

לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ
בֹוֶדךָ  ֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ

פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ
ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ

ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ מּוֵלי ָחלָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ ּלֹא ְלַמַען ּגְ ב ׁשֶ
עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ

יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֵלנוּ ֹואֲ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: ֲעֵננוּ  ם:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסיםֲעֵננּו ּכֹובֵ :  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ׁש ּכְ

ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ רֲעֵננוּ :  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ , ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחקעֲ  ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמֹ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ִמי : ִמי ׁשֶ

ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ָעָנה ַלֲאב: ׁשֶ ף הּוא ֵתינּו ַעל ַים סוּ וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע : ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ָעָנה ִלשְׁ : ּבַ ה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ְצּפָ ּמִ ָעָנה ְלָדִוד : מּוֵאל ּבַ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ : נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ : ִמי ׁשֶ
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יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ גָ : ִמי ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוְך : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכִ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ָעָנה : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
ַכי ְוֶאְסתֵּ  יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ ְלָמְרּדְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ר ּבְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ
ָעָנה ְלָכל ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ־ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :ַהּצַ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ י־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ֵכי רּוָחאָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ

ל ֲחִמים ַרֵחם ָעַליַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַר  ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  ָחּנֵ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  ָצה ַנפְ  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְוַנְפׁשִ י ַחּלְ ׁשִ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמֶסה,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה:  ּבְ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ
ָכל י כָּ : ָריצֹוְר ־ּבְ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־לסּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה י ָעְלָמא. ַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאב. ַמּסֵ ָרא ּכַ ּוִהי ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ךְ : קֹוָלֵרהּ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ִגיִדין ְמָרִרין. ּבְ ן ּבְ ְך ֲאָנן . ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ִבזְּ ַמְלְקיּוָתאָהא ּבְ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ַרֲחָמְך  . ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף ֲעָלן. ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ִפּלָה הַ ַמׁשְ ׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ה  ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ אְוַהְרּבּו ּתְ ָ ִמיעּו ְלָפָניו : ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ

ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
ה  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאל ׁשְ ל ּגֹוי אֶ ִיׂשְ ָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחשׁ . ָמָרן ּדְ ֹוָכא ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ְבָיא . ָמָרן ּדְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאל ְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין . ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . ּוָבעּוִתין ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ
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ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאלשׁ  מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ים ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדוֹ ּבְ   :שׁ ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ נַּ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ה ּכִ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ֲעׂשֶ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ר ִיַחְלנּו ָלךְ ־ְיִהי: ֵהּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ר־ַאל: ַחְסּדְ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ נוּ : ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ְיָי ָחּנֵ יָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ ּכִ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

  

  

מֵ  ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ אִיְתּגַ י בְֿ . ּה ַרּבָ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ַרְך וְ  ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ִיׁשְ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ּוְבָרצֹון ֶאת ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ א־ּתִ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ל ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמןיִ ־ְיֵהא ׁשְ   :ׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־עֹׂשֶ   :ִיׂשְ
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ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י ּוָמנֹוס ִלי   ְוהּוא ִנּסִ
ָידֹו אַ    ְפִקיד רּוִחיּבְ

ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  
ֵעת ָצָרה :ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  

יֹום ֶאְקָראְמָנת ּכֹוסִ  :י ּבְ  
ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  

:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  
 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל  פְֿ ְיִמיְנךָ  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ֵריָקם : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

יֵבנוּ  ׁשִ הַאל ּתְ ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ   : ּכִ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני  ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  ְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ ליָ ִהּנֵ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ ־ַעְבֵדי יְ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ ל־ַמעֲ יָ ּבָ יו ּכָ ְלּתוֹ  ׂשָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך ַוֲאַנְחנּו בְּ : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ  ֶאְקָרא יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  נּו׃ֵהילאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ײָ ִהׁשְ ל־ָהָאֶרץ׃ ּבְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ִעיר לאֱֵֹהינ: ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ּו ַהרּגָ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ֻדּלָה ְוַהּגְ   ַהּגְ

ְפֶאֶרת י־ֹכל ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
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י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דֹול אַ יָ ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹול ּגָ ְגבּוָרה׃ ּתָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ

רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ
ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ  ָך ֲחִסיןמוֹ ִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ׃ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ה  ָניו ּבְ ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ
ֶמׁש׃ ַמִים ְלךָ  ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ם׃ ׁשָ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ  ַאּתָ

ְבתָּ  םכָּ  ִהּצַ ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאּתָ ה: ל־ּגְ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ִלְוָיָתן  ִרּצַ
ים׃ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ּתִ ָך ָיםֹוַרְרּתָ בְֿ פֿ  ַאּתָ י תַֿ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ יִנים ׁשִ ּנִ

ה ִים׃ ַאּתָ הבָֿ  ַעל־ַהּמָ תָּ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ ר־לוֹ   ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃הֹוַבׁשְ ם  ֲאׁשֶ ַהּיָ
ת ָיָדיו ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ְוהּוא ָעׂשָ ר ּבְ ר  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ל־ָחי ּבְ ר־ִאיׁש׃ ֶנֶפׁש ּכָ ׂשַ ל־ּבְ ךְ ְורּוַח ּכָ ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה,  ַהּנְ
ֳעֶלךָ  ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען, ַהּנְ ֶמךָ  ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ : ׁשְ ה ְלַמַען , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ֲעבּור, ׁשְ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ ֶמךָ , ּכְ י לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ׁשְ ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ּכִ ֵננּו ו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ
י ַרב י לֹא ַעל: הּוא־ּכִ י קֵֹתינּו ֲאַנְחנוּ ִצדְ ־ּכִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַרֲחֶמיָך ־ַעל ַמּפִ
ים   :ָהַרּבִ

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמלֶ : ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ְך אַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי טּוְבָך : ָלַאֲחרֹוִנים בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך אָ . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָר ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי אִתי בְֿ ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יךָ יֹום ְלֶזַרע ְיִדידֶ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד. ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ  ּכְ

ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ַרח� ֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ת׃־ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח נוּ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ י פָֿ ָלנּו ַמְלּכֵ ְענוּ  ּכִ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב
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ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :ְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ חַ .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ יכֹון ּבְ ּיֵ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ר ְוִיְתַעלֶּ  א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־ֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמהְלפָ  ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ
ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ

י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  בוּ ֹנֵתינּו ָר ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ
י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ

י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ ֲעֵדנּו שִׁ  ָיַדְענּו ּכִ דֹול ַיֲעָמדּבַ ָלנּו ־ְמָך ַהּגָ
ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ

ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ
ר חַ  ן ַהְגּבֵ ָך ָעֵלינוּ ּכֵ ְרחֹק: ְסּדְ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ

ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־לּוְלכָ  ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ה ָלָעם ַהזֶּ  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
ֲחנּוֵנינּו  ֲאַנְחנוּ  יִלים ּתַ י ַעלַמּפִ ים ַרֲחֶמיךָ ־ְלָפֶניָך ּכִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  )הבבלי( שלמהכפול ובסוף חתום ב "אס "עכא 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

  .ִמי ִיְקָרא ְבֶצֶדקֵאין 
  

ֵחֶדק ל ּכְ   .)א(ִאיׁש טֹוב ִנְמׁשָ
  .גם הטובים שבנו נחשבים כקוצים שאין בהם תועלת

חּוֵקי ָהֵדק ַעד ׁשְ ׁש ַרֲחִמים ּבְ ּקֵ   .ּבַ
  .ישראל השחוקים הדק היטב בידי לוחציהם

                                                 
ֵחֶדק טֹוָבםכ "לה. איש טוב נמשל כחדק  )א( עירובין דף (גם טובי ישראל רעים כקוצים ' והמין פי) מיכה ז ד (ּכְ

ֵחֶדק טֹוָבםיהושע בן חנניה ' אבל לפי ר) א"א ע"ק כשם שקוצים מגינים , פירושו צדיקים נמשלים לקוצים, ּכְ

ִאיׁש טֹוב כי לא נשאר , ֵאין ִמי ִיְקָרא ְבֶצֶדקולפי זה יש לפרש כאן ,  צדיקים מגינים על דורםכך, על הפרצה
ֵחֶדק ל ּכְ ֵחֶדקכי הצדיקים שנמשלו , ִנְמׁשָ  . נפטרו ואינםּכְ
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ֶדק ִנים ֵאין ּבָ ׁשּום ּפָ   :)א(ּבְ
  :אין שום דבר כתקנו

ִמים ְוָנָבר אָ  ֶבר ּתָ   .ַפסּגֶ
  טהור

שׂ  יק ִנְרּפַ ַמר ָחִסיד ְוַצּדִ   .ּגָ
  .נדרס

ֲעו ֹ  שׂ ּדֹור ָעִני ּבַ   .)ב(נֹו ִנְתּפַ
  

שׂ  יד ִמי ְיֻחּפָ ָבָריו ְלַהּגִ   :ּדְ
  :איך נמצא מי שיוכל להתפלל

ֲחָטֵאינּו ֵחָמה ְלַהְבִעיר   .הֹוַסְפנּו ּבַ
  

ְבֵני בַֿ  ִבים ּכִ ְתַנּדְ   .)ג(ְלַהְפִעירִית ַהּמִ
  .אכל אותם חרון האף, בו להתפלל וידעו לפייס את קונם כבן ביתהצדיקים שהתנד

ֲעָצר־ּוַמה   .ּכַֹח ַרב ְוָצִעיר־ּיַ
  .ומה יוכל אדם הן גדול הן קטן

יׁש ָוִעיר   :)ד(ִוּדּוי ָוֶפֶלל ְלַקּדִ
  :לא ינום ולא יישן, ה"להתוודות ולהתפלל לפני הקב

ַעד ַמַחן י ָוִאיָרא ּבְ   .ָזַחְלּתִ
  .למחנה ישרא  פחדתי

ֹבַחן   .ַזַעק ְלַחּוֹות ְלחֹוֵקר ּבְ
  .חוקר ובוחן', לספר את זעקתי לפני ה

  .ֲחַסר ֶחֶסד ִויתּור ַצַחן
  ומלא סרחון

ַתַחן   :ֵחן ֵאיְך ֶאְמָצא ּבְ
  :נהיבתח

ֶנֶפׁש ַרַהב   .)ה(טֹוב ְלקֹוְרֶאיָך ּבְ
  .נפש נכנעתב

ל ָיָהב   .ָטְרָחם ׂשֹוא ּוְלַכְלּכֵ
  .ל פרנסתםתסכים לשאת טרחם ומשאם ועו

ָך ָעַלי ֻיְרַהב   .ְיָקר ַחְסּדְ
  יגדל

ַאַהב   :ַיַען קֹוִלי ְלַהֲאִזין ּבְ
  :עניית קולי להאזין באהבה

                                                 
 .ִלְבּדֹוק ּוְלַחזֵּק) ב לד י"דה(ש "חוזק כ' ל. אין בדק  )א(
אבל עכשיו , )ב"ג ע"שבת דף ל(היו נתפסים בעוון הדור , יםאם היו בינינו צדיק' פי. דור עני בעונו נתפס  )ב(

 .נתפסים בעוון עצמם, שהדור עני מן הצדיקים
ּה ּוָפֲעָרה' ש הפ"לשון אכילה ובליעה ע. להפעיר  )ג( אֹול ַנְפׁשָ ְ  ).ישעיה ה יד (חֹק ִפיָה ִלְבִלי ָלֵכן ִהְרִחיָבה ׁשּ
 ).י דניאל ד י"רש(שהוא ער לעולם . עיר  )ד(
ס ּוְרַהב ֵרֶעיךָ ) משלי ו ג(לשון . בנפש רהב  )ה( התרפס בעפר רגליהם של ) ז"כ' ר פר"שמו(במדרש ' ופי, ִהְתַרּפֵ

 .גדולים ממך והמליכם עליך
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ֵלם ה ׁשָ ָהגּון ִמּדֹות ּוִבְתִפּלָ   .ּכְ
  .ץ"כמי שיש בו את כל המדות הראויות לש

ָזֵקן ְוָרִגיל ְולֹא כְֿ    .ֹגֶלםּכְ
  

ִהכָּ  ְכִאי ִמּלְ ָך ּדִ ב ֶנְגּדְ   .ֵלםְלֵהָחׁשֵ
  .ב אותי ראוי כדי שלא אכלם בדכאותיוֹ ׁשחֲ 

ִהְתַעּלֵם)א(ְלַרְוָחִתיְלַרֲחֶמיָך ָזְכָרה    : ִמּלְ
  :ואל תתעלם משועתי

ים ְצָרֵכינּו ְוֵאין ְלֵהָאֵמר   .ְמֻרּבִ
  

ָעה ּוֵמרֹב ֶמֶמר   .ִמּקֶֹצר ּדֵ
  .מרירות

ָך ַהּכֹל יֹוֵצר חֶֹמר   .ֶנְגּדְ
  .ואתה יודע צרכינו כיון שאתה יוצרנ

  :נֹוֵהג ְורֹוֶעה ֵצל ְוׁשֹוֵמר
  

דּוֵדנוּ  ֹתֶרן ַהר ּבְ   .ׂשַֹרְדנּו ּכְ
  .נותרנו שרידים ובודדים כתורן בראש ההר

בֹוֵדנוּ  ם ּכְ   .ְסִחי ּוָמאֹוס הּוׂשַ
  

ְעּבּוֵדנוּ  ׁשִ   .ֲעֵננּו ּוְתֵננּו ִמְחָיה ּבְ
  תן לנו מחיה

ׁש ֲאבּוֵדינוּ  ּקֵ   :עֹוד ְלִמְנָיְנָך ּבַ
  

ת נִ  ֻקּדַ בּוִטיםּפְ   .ְגֵעי תֹוְכחֹוֶתיָך ׁשְ
  .אנחנו מוכים, וית להביא עלינויעל ידי הנגעים והתוכחות שצ

רּוִדים ּוַבּגֹוִים ֲעבּוִטים זּוִרים ּפְ   .ּפְ
  .כמשכון הלוה שהוא ביד המלוה, ממשוכנים לגוים

ָפִטים ָך ֵמִריב ּוׁשְ ֻסּכְ   .ָצְפֵנם ּבְ
  שמרם

ָך ָלמֹו ַמבָּ  ְפַאְרּתְ ת ּתִ   :ִטיםְצִפּיַ
  :מקווים לראות את בנין בית המקדש

  .קֹול ּכֲֹחָך ַלַהב חֹוֵצב
  .מכח קולך יוצאים ברקים של אש

  .ֶקֶצב טֹוב ְוִחּלּופֹו קֹוֵצב
  .אתה קוצב לאדם חלק טוב או לחילופין חלק רע

קֹול ָעֵצב   .ֵרֶעיָך ּדֹוְפִקים ּבְ
  

ב ם ִהְתַיּצֵ   :ְרצֹות ִנְדָבָתם ּוְבִקְרּבָ
  

                                                 
 .לשפיכת רוחי. לרחותי  )א(
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ם ְלַהְכִניעַ ׁשֹוְקִדים צֹום ִלּבָ   . ּבְ
  

ְצִניעַ  ֲחָדֶריָך ּתַ ַעם ּבַ אֹוָנם ִמזַּ   .ׁשְ
  .על המונם תגן מזעם

ָפה ְלָהִניעַ  ַלַחׁש ׂשָ   .ּתֹוְבִעים ּבְ
  .מתפללים בלחש ומניעים רק את שפתותיהם

ֲאָוָתם ַאל ָנא ַתְמִניעַ    :ּתַ
  

ֵאר ים ִמְתּפָ ְמָך לאֱִֹהים ַחּיִ   .ׁשִ
  

ים טֹוִבים מִ  ֵארְלַחּיִ ָ ָך ִנׁשּ   .ּמְ
  

ָך  ים ִעּמְ ֵארְמקֹור ַחּיִ   .)א(ִמְתּבָ
  .נובע כמו באר

יָטה ַוֲעֵננּו ְוֵעיֵנינּו ָהֵאר   :ַהּבִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִאים וּ  ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א :ְ ּבֶֽ  ; ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ם יְ ָעָנ� �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב֨ ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה וְ ֶח֨ �ֲעו ֹ .ַנֵּקה0 ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

אֹוְרָך ִנְר  ים ּבְ ָך ְמקֹור ַחּיִ י־ִעּמְ י ֶאה־אֹור׃ּכִ היָ יְ ־ִעם־ּכִ ִעּמֹו   ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ
ֵדה : דּותפְֿ  ָרֵאל ִמּכֹל ָצרֹוָתיו׃לאֱֹּפְ ָרֵאל  ִהים ֶאת־ִיׂשְ ה ֶאת־ִיׂשְ ְוהּוא ִיְפּדֶ

י־פָֿ  ֹנָתיו׃ִמּכֹל ֲעו ֹ ּנּו׃יָ ָדה יְ ּכִ ד ָחָזק ִמּמֶ ָרֵאל   ֶאת־ַיֲעקֹב ּוְגָאלֹו ִמּיַ ִמְקֵוה ִיׂשְ
עֵ  יעֹו ּבְ ה תִֿ  ת ָצָרהמֹוׁשִ ָאֶרץ ּוְכֹאֵרַח ָנָטה ָללּון׃ָלּמָ ֵגר ּבָ ָלָמה  ְהֶיה ּכְ

צֹאן ַמְרִעיֶתךָ  ָזַנְחתָּ  ִהיםלאֱֹ ָך ּבְ ן ַאּפְ   :ָלֶנַצח ֶיְעׁשַ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ ְיָי ְצָבאוֹ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ת ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ַאַחרתְּ ־ ַוֲעׂשֵ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

                                                 
י) תהלים לו י(מ מבואר ומפורש בפסוק "וי .מתבאר  )א( ים־ּכִ ָך ְמקֹור ַחּיִ  .ִעּמְ
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   חזק)א(שמעון בר יצחקכפול ובסוף חתום כפול ב "אס "עכב 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ִמים ּוְדַבר ָחזֹון   .ָאְרכּו ַהּיָ
  .ארכו ימי הגלות ועדיין אנחנו מחכים לקיום דברי הנביאים

ָרזֹוןַאְרמֹון נֻ  ׁש ְוָחַדל ּפְ   .ּטַ
  .י"בית המקדש חרב ואין יושב בערי הפרזות של א

א ִקּוּוי ַמְרּפֵ ָעָתה ְוָרזֹון,ּבְ   . ּבְ
  . בהלה ודלותותמגיע, כשמקווים לרפואה

זֹון ֵקט ִלְמנּוָסה ְוִחּפָ ְטָחה ְוַהׁשְ   :ּבִ
  :במקום לשבת בטח ובשקט אנחנו נסים מהר

ה ֶנֱאֶחֶרת ְותֹוֶחֶלת ֻאּלָ ָכהּגְ ָ   . ְמֻמׁשּ
  

ה ּכָ ית ַוֲחׁשֻ   .)ב(ּגֹוָלה ְוסּוָרה ְקדַֹרּנִ
  .יושבת בחושך ועניות, הוצאה מארצה, י גלתה"כנ

ָכה ֶלֱחָיּה ְלָמׁשְ ְמָעָתּה ְמצּוָיה ּבְ   .ּדִ
  .ונמשכת על לחיה

עּוָטה ְנגּוָחה ְנׁשּוָכה רּוָסה ּבְ   :ּדְ
  בשן  ,בקרן  ,בגוף  ,ברגל

בֶ  ְך ְויֹוׁשֶ חֹׁשֶ   .ת ּדּוָמםהּוָבָאה ֿבַ
  .בשתיקה כמו ָאֵבל

ּתֹוָמם ּה ִיׁשְ ּה ּוְבִקְרּבָ   .)ג(הֹוֶמה ִלּבָ
  .הבנהשותק בחוסר   נאנח 

  .ְוֵעיֶניָה ְמַיֲחלֹות ַלְיָלה ְויֹוָמם
  

ַגֶחֶלת ַלְחָמם ַעְצמֹוֶתיָה ּכְ   :)ד(ְוָעצּור ּבְ
  :ובתוך עצמותיה בוערת אש

מוּ  יָה ְמֹאד ֶנְחּתָ י ִקּצֶ   .ְזַמּנֵ
  .אינו ידועזמן הקץ 

מוּ ַנֲהרֹוֶתיהָ ָזֳהרֹות  ֶעְבָרה ֶנְעּתָ   .)ה( ּבְ
  .אור ישראל חשך מחמת כעסך – זוהר ונהרה ענין אחד

מוּ  ר ִנְסּתָ ֶחיָה ּוְבַמְסּגֵ אּו ִנּדָ   .ֻחּבְ
  .נדחי ישראל נחבאים ונסגרים בכלא

מוּ  י ִנְכּתָ יגּוָה ּכִ ִ   :ֲחָטֶאיָה ִהׂשּ
  :בגלל חטאינו שהם ככתמים על בגדינו

                                                 
חי , רבנו שמעון הגדול בר יצחק מקדושים אשר בארץ המהה קרא אותו "רע' ה סי"ר' באור זרוע הל  )א(

 .קוופז , סז, מו, כבחיבר סימנים . במגנצא בזמנו של רבנו גרשום מאור הגולה
ה  )ב( ּכָ ים, עניה ודלה) משלי כב כט(ע "לפי א. ַוֲחׁשֻ ּלִ  .י חשיכיא"ת) ירמיה לט י( ּדַ
 ).י יחזקאל ג טו"רש(שותק . ישתומם). טזק יחזקאל ז "רד(השמעת קול נהי . הומה  )ג(
ם' פי, ַלֲחמֹוםכאילו כתוב , מקור). ישעיה מז יד (לחמם  )ד(  .ְלַחּמֵ
 ).ק ישעיה ט יח"רד(לשון חושך . נעתמו  )ה(
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ֶקט־טְֹפֵלי ׁשֶ ָליּו ֿבְ ֶקר ִיׁשְ   .ׁשֶ
  .הממציאים עלינו עלילות שקר יושבים בשלוה ושקט

ֶקט ְמֵרי ֿפֶ ַעל ׁשִ טּוחֹות ּכְ   .)א(ִטירֹוָתם ּבְ
  .ובבטחה בארמנותיהם כמו שמן על שמריו

ט רֶֹגז ְלַמּקֵ   .)ב(ַיֲעִציבּו ַרְעָיְתָך ּבְ
  .לצער

זֹּוֶתיָה ְלַלקֵּ    :טְיגֹוְזזּוָה ְכָרֵחל ּגִ
  :שודדים ממונם של ישראל כמו שגוזזים רחל

ל ּכָֹחּה ִמּכֶֹבד ֵסֶבל ׁשַ   .ּכָ
  

ּנֹוָרּה ְלֶבִכי ְועּוָגָבּה ְלֵאֶבל   .ּכִ
  כלי שיר  הפך

ל ֶריָה ְלִהְתַנּבֵ ָתּה ִמּצָ ִלּמָ ּה ּכְ   .ְלֶנְגּדָ
  .אויביה מכלימים אותה בפניה ומשפילים אותה

ֶבל ם ָלֵצאת ִמּכָ ּתֶ   :ֵלאמֹר נֹוַאׁשְ
  : תתייאשו מלצאת מן השלשלאות– ואומרים לנו

ח ּגֹוִים ְלִנּדָ ם ּבַ   .ָמאֹוס ִנְמַאְסּתֶ
  .ולכן פיזר נידחיכם בגוים' נמאסתם בעיני ה

ח   .ְמנּוְסֶכם ָאַבד ּוְכָיקּוד ֻמְקּדָ
  .ק אבד והיה לשריפת אש"ביהמ

ח ס ְוִכְצִבי ֻמּדָ ּנֵ ם ּכַ   .נֹוַתְרּתֶ
  .בד בראש גבעה וכצבי נרדףנשארתם בודדים כמו דגל שהוא ל

ח ֹאֶפל ְמֻנּדָ   :ִנְהָיה ְיָקְרֶכם ּכְ
  :כבודכם אבד בחושך

ְמָך ָנרּוץ, ַסְלֵענּו ּוְמצּוָדֵתנוּ  ׁשִ   .)ג(ּבְ
  .לא ניכשל ונשמיד אויבינו, בעזרתך

יֹון ָחרּוץ ּלָ   .ָסבֹול ָעֶליָך ּכִ
  .אנחנו מוכנים לסבול עבורך וגם למסור את הנפש

ים ּוֻמכִּ  רּוץֲענּוׁשִ ֶפֶרץ ּפָ   .ים ּכְ
  .כמו הפקר

חֶֹמר ָקרּוץ   :)ד(ֲעבּור ֵמֲהִמיְרָך ּבְ
  ):ישו(עשוי מעפר , כדי לא להמיר אמונתך בבן אדם

ֵנה ְלָהִחיׁש ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי   .ּפְ
  .לעזור לי, אתה כוחי, בוא מהר

ן י־ּפֶ   .ֹיאַמר ָהאֹוֵיב ָיֹכְלּתִ
  

                                                 
ָמֶריהָ . פסולת הגרעינין הצפין על פני השמן, י"פירש, ב פקטים"ע' מ דף מ" בב.שמרי פקט  )א( תהלים עה  (ׁשְ

ְקטָ י "ת) ט  .ָיָהאּפִ
 .ויתכן היותו גם לשון קטטה). ב"א ע"מ דף ס"י ב"רש(לשון צער . למקט  )ב(
 .אי נמי ירצץ אויבו, שלא ייכשל) משלי יח י(ע "א' פי. בשמך נרוץ  )ג(
י  )ד(  .אבן עזרא נחתכתי' פי ).איוב לג ו (ֵמחֶֹמר קַֹרְצּתִ
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י י ָנַפְלּתִ   .צּור ֲהִקיֵמִני ּכִ
  

ִליִתיצְ  ְמַעט ּכָ י ּכִ ה ּכִ   :ָדָקה ֲעׂשֵ
  

ַעְברֹות צֹוְרִרים א ּבְ ׂשֵ   .)א(קּוָמה ְוִהּנָ
  .בכעס נגד המציקים לנו  קומה והנשא ענין אחד

  .נֹוְצִרים יֹום ִיְקְראּו ָקֵרב
  . הגיע הזמןכישומרי תורה יקראו 

  .ֹוִים ִלְהיֹות ְמֵצִריםָרֵעי גֿ 
  

ִריַכת ּפּוַרת ּבֹוְצִר    :יםְראֹות ּדְ
  :כמו שדורכים ענבים בגת, יושבי בוצרה, דורך את אדום' ולראות את ה

ָך ְלהֹוִסיף ָאְמצוֹ  ַעּמְ   .ׁשּור ּבְ
  .ראה להוסיף כח לעמך

ְמצוֹ  ִ קֹוד ְלַטֲהרֹו ּוְלַנּקֹותֹו ִמׁשּ   .ׁשְ
  .מטומאתו  מהר

רֶֹעה ְלִרְבצוֹ  מֹור ֶעְדְרָך ּכְ ׁשְ   .ּתִ
  .להביא אותו למקום מנוחה

ִמיעַ  ׁשְ צוֹ ּתַ ָרֵאל ִקּבְ   : ְמָזֵרה ִיׂשְ
  : אני פיזרתי את ישראל ואני קיבצתי אותו– ותגיד

ַזְעֶמךָ  ַרק ֶחֶרב ּבְ ן ּבְ ּנֵ   .)ב(ׁשַ
  חדד להב חרבך

יָך ִמּגֹוי ר ִחּצֶ ּכֵ   . ַמְזִעיֶמךָ )ג(ׁשַ
  

ְרעֹות ְקֶמךָ )ד(ֵמרֹאׁש ּפַ ִהּנָ   . אֹוֵיב ּבְ
  .כשאתה תתנקם באויביך מכל הפרצות שפרצו בנו

המִ  ךָ ־ּמַ ַחְלֵלי ַעּמֶ ָעׂשּו ּבְ ֶ   :ׁשּ
  

  .)ה(ֲעבּור ִנְקָמְתָך ּגֹוִים ַהְרִנינוּ 
  .הגוים עצמם ישבחו לך ויודו כי צדיק אתה, כשיראו נקמתך

ּיֹות ָהִריעּו ָורֹּנוּ    .ֲעִלּיֹות ְוַתְחּתִ
  .שמים וארץ ישירו

נוּ    .ְוַהר ָוֶגַבע ְוִאיָלנֹות ְיַרּנֵ
  

                                                 
ַעְברֹות צֹוְרָר  .קומה והנשא בעברות צוררים  )א( א ּבְ ׂשֵ  .י אתנטל ברוגזא על מעיקיי"ת) תהלים ז ז( יִהּנָ
ִדי ־ֲהלֹא,  מכאן והלאה כמה בתים מיוסדים על סוף שירת האזינו.'שנן ברק חרב וכו  )ב( ֻמס ִעּמָ ִלי ' וגוהּוא ּכָ

י' וגוָנָקם  י ־ִאם',  וגוָאְזַלת ָיד־ּכִ ַרק ַחְרּבִ ּנֹוִתי ּבְ ם ' וגוׁשַ י ִמּדָ יר ִחּצַ ּכִ ְרעֹות אֹוֵיבֵמרֹאׁש ' וגוַאׁשְ  ּפַ
 .' וגוַהְרִנינּו גֹוִים

םא " נ.ִמּגֹוי  )ג(  .ִמּדַ
ואחרים פירשו לשון נקמה ופירעון ) שופטים ה ב, דברים לב מב(י "פירשתי לפי פירש. מראש פרעות אויב  )ד(

 .חוב
 .ציווי במקום עתיד' ל. הריעו ורונו' הרנינו וכו  )ה(
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ֵבי ֶסַלע יָ    :רֹּנוּ ְוַגם יֹוׁשְ
  :ישירו)  מב יאעיהי יש"רש(וגם המתים שיחיו 

ם ּוְנקֹום ֶהָחָמס   .ְנקֹום ַהּדָ
  

יָרם ִרים ְלַהּגִ   . ִנְכָמס)א(ִנְמָסְך ַלּצָ
  .תמזוג לאויבינו ותשפוך להם כוס יין מורעל הכמוס אצלך

כֹוס ָעמֹוק ְוָרָחב   . ְלַהֲעָמס)ב(ּבְ
  .למלאות

ס חֹוק ָוַלַעג ּכָֹחם ִיּמָ ׂשְ   :ּבִ
  :יהיה ָנֵמס

ֵנה ּלֵם ִמׁשְ ׁשַ   .נֹוֵתיֶהם ֲעו ֹ)ג(ִראׁשֹוָנה ּתְ
  .עוד לפני הגאולה תעניש אותם על עוונותיהם שחטאו ושנו בהם

ִחיתֹוֵתיֶהם ׁשְ לּו ַאְרְצָך ּבִ ִחּלְ   .ְרֵאה ׁשֶ
  .בטומאתם

תֹוֵתיֶהם ֶקר ַעּוְ ׁשֶ   .ֵיבֹוׁשּו ֵזִדים ּבְ
  . המעוותותיתביישו זדים כאשר יתגלו שקריהם ודרכיהם

ַחּטֹאֵתיֶהם ְקדּו ֵמרֹב ָיִמים ּבְ   :)ד(ִיּפָ
  :וייענשו על חטאים שחטאו כל השנים

מּוָעָקה ְלגֹוְלָלה ֶסף ּבְ ּכֶ   .צַֹרְפנּו ֿכַ
  .כן התגלגלנו מצרה לצרה, י התכתו והעברתו מכלי אל כלי"כשם שמטהרים כסף ע

ּגֹוָלה נּו ִלְכלֹות ּבַ ְתנּו ְונֹוַאׁשְ   .)ה(ֻצּמַ
  נו והתייאשנוהוכרת

ץ ַיד ַעם ְסֻגּלָה ָלה ְלַנּפֵ   .)ו(ֻחּלְ
  .אבד כוחנו' פי, ידנו התחילה להישבר

יס ָאָזָלה רּוָטה ִמּכִ   :ֵחֶפץ ּפְ
  

ְתָך ַחס ָ ְמָך ְוִלְקֻדׁשּ א ְלׁשִ   .)ז(ַקּנֵ
  .חוס

                                                 
ִרים' ל. להגירם  )א(  ).דמיכה א  (ַמִים ֻמּגָ
ה ּוְרָחָבה א "נ. בכוס עמוק ורחב  )ב(  .)יחזקאל כג לב(' הפ' וכן לֲעֻמּקָ
 .את ששנו על עונם לעשות עונות אבותיהםי "פירש). ירמיה טז יח (משנה עוונותיהם  )ג(
 .י עוונות ימים רבים ייפקדו עליהם"פירש .)ישעיה כד כב( 'יפקדו מרוב ימים וכו  )ד(
ֻאּלָהא "נ. ונואשנו לכלות בגולה  )ה( מכאן והלאה כמה מאמרים בנוים על לשון הספרי . ונואשנו ִמן ַהּגְ

י' בפרשת האזינו על הפ ּוְכַכּלֹות ' שנא, כשתכלה פרוטה מן הכיס, כשיתייאשו מן הגאולה ,ָאְזַלת ָיד־ּכִ
ְכֶליָנה ָכל ץ ַיד ַעם קֶֹדׁש ּתִ ה־ַנּפֵ י ִיְרֶאהא "ד, )דניאל יב ז (ֵאּלֶ יּכִ כשהוא רואה שאין בהם אדם ,  ָידָאְזַלת־ ּכִ

ה ְבִחירוֹ  שנאמר משהשמבקש עליהם רחמים כ ִמיָדם לּוֵלי מֹׁשֶ ' א וכו"ד, )תהלים קו כג (ַוּיֹאֶמר ְלַהׁשְ

ין'  שנאאהרןכשהוא רואה שאין בהם מבקש רחמים כ ֲעמֹד ּבֵ ים־ַוּיַ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ י א "ד, )במדבר יז יג (ַהּמֵ ּכִ
ָפה'  שנאפינחסאה שאין בהם אדם שמבקש עליהם כ כשהוא רוִיְרֶאה ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ל ַוּתֵ יְנָחס ַוְיַפּלֵ ֲעמֹד ּפִ  ַוּיַ

 ).תהלים קו ל(
ְכֶליָנה ָכל' הפ' ל. חללה לנפץ  )ו( ץ ַיד ַעם קֶֹדׁש ּתִ ּיֹאֵחז והוא מלשון ) דניאל יב ז (ֵאּלֶה־ּוְכַכּלֹות ַנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

ץ ֶאת ַלעעָֹלַלִיְך ־ְוִנּפֵ יָנה ש"לשון התחלה כ, חוללה, )תהלים קלז ט (ֶאל ַהּסָ ִחּלֶ א "נ). בראשית מא נד( ַוּתְ

 .ואין הבדל בפירושחֹוְלָלה 
 .אלא ששינה את הניקוד לצורך החרוז חּוס כמו .ַחס  )ז(
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ָך ַנַחס   .ָקְרֵבנּו ֵאֶליָך ּוְבִצּלְ
  .ֶנֱחֶסה

יעַ    . ָעֵלינּו ְלָהָחס)א(ֲחֵזה ֵאין ַמְפּגִ
  .ראה כי אין מי שיתפלל עלינו לעורר עלינו רחמיך

ה ַאֲהרֹן ּוִפיְנָחס מֹׁשֶ   :ַחּלֹוְתָך ּכְ
  וידע להתפלל אליך

ִרית ְקדּוִמים   .ְזכֹור ֶחֶסד ּבְ
  

ֵמי ְמרֹוִמים ְ   .ַזֲעָקֵתנּו ְקׁשֹוב ִמׁשּ
  

לֹוִמים ִרית ׁשְ ָך ּבְ   .ַקּיֵם ְלַעּמְ
  

א ַרֲחִמים ּסֵ ב ַעל ּכִ   :לאֵ ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נ הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּו ּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א :ְ  ; ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב֨ ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח֨ �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ ְמַחל.ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָקְראֵ  ר ִהְרַחְבתָּ  נוּ ֵהי ִצְדקֵ לאֱֹ  וּ  ֲעֵנננוּ ּבְ ּצָ ננוּ לָּ  ּבַ תֵ  וּ  ָחּנֵ ִפּלָ ַמע ּתְ : נוּ ּוׁשְ
ְמָעה בְֿ  ֲאדָֹני ְהֶייָנה ָאְזֶניָך קַ נוּ קֹולֵ ׁשִ בֹות ְלקֹול ּתִ ֻ ֲחנּונֵ  ׁשּ ַמע קֹול  :ינוּ ּתַ ׁשְ

ֲחנּונֵ  עֵ ינּו בְּ ּתַ ּוְ אֵ נוּ ׁשַ ָנׂשְ ךָ ־ֶאלינּו  ָידֵ נוּ  ֵאֶליָך ּבְ ִביר ָקְדׁשֶ ַמע :ּדְ ניָ יְ ־ׁשְ  וּ  ְוָחּנֵ
ַמע :נוּ עֵֹזר לָ ־ֱהֵיה יָ יְ  ַמע :נוּ  ַוֲענֵ נוּ ְוָחנֵּ  ְקָראנִ  נוּ קֹולֵ  יָ יְ ־ׁשְ ה ׁשְ ֵהינּו לאֱֹ ְוַעּתָ

ִפּלַת עֲ ־ֶאל ֲחנּונֵ ־ָך ְוֶאלידֶ בָ ּתְ ֶניָך ַעלינּו ּתַ ֵמם־ְוָהֵאר ּפָ ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ  ְלַמַען .ִמְקּדָ
  :ֲאדָֹני

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ י שִׁ לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

                                                 
קֹום) בראשית כח יא(תפילה כמו ' ל. מפגיע  )א( ּמָ ע ּבַ ְפּגַ  וכן בירושלמי ריש )י"רש(תפילה '  ורבותינו דרשוהו לַוּיִ

בשעה שישראל באין לידי עבירות מעשים רעים הגשמים נעצרין והן מביאין להן זקן אחד כגון , תענית' מס

 . בעדם ומיד הגשמים יורדיןמפגיעיוסי הגלילי והוא ' ר
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  אבנים' ד' כפול וכל בתיו בני דב "אס "עכג 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ת ֲעִתיָרה ַחן ְוַהְסּכֵ   .ֱאזֹון ּתַ
  

ְך ֶעְבָרה ּכֵ   .ַאף ָהֵפר ְוׁשַ
  

ֶנֶפׁש ָמָרה ֵאי ְלַחּלֹוְתָך ּבְ   .ּבָ
  

דֹול ִיְמְצאּו ֶעְזָרה ְמָך ַהּגָ ׁשִ   :ּבְ
  

  .ַית ֶנֱאָנִחים ֶוֱענּוָתם ֲחֵזהעֲ גַּ 
  .לתם ראהיותפ

ִחיַנת   .ְבֶזה קֹוָמָתם לֹא תִֿ )א(ּגְ
  כפיפת

ר ר ּבֹוֶזהוֹ ּדְ   .ׁש ֶעְלּבֹוָנם ִמּצָ
  

ר   :)ב(ְך ּפּוָרה ְוִנְצָחם ִיזֶּהוֹ ּדְ
  :דרוך על האויבים כמו דורך ענבים בגת ויישפך דמם

ךָ  ה ָהִייָת ְוִהּנֶ   .ֲהלֹא ַאּתָ
  

אֹוֶנךָ הֲ ְהֶיה בַּ ה תִֿ ָהיֹ    .ַדר ּגְ
  

  .ְוַנְמּתָ ִיּכֹון ֶזַרע ֱאמּוֶניךָ 
  .ואמרת כי זרע האבות יהיה נכון לעולם

ִלים ִמתִּ  ם ּכָ   : ֲחרֹוֶנךָ )ג(תְגַר ְוִהּנָ
  תגרה לשון מכה

חוּ  ם ִנּסָ ֲאַוּיָ ִעּוּוָים ּוִמּמַ   .זֲֹעמּו ּבְ
  .קצף עליהם מחמת עוונם וגורשו מארץ ישראל' ה

ֲאָפִסים ְולֹא ָנחוּ זֹרוּ    . ּבָ
  .פוזרו בקצוי ארץ ולא מצאו מנוחה

חוּ ֻחבְּ    .ָלה רּוָחם ְוֶלָעָפר ׁשָ
  .וירדו עד עפר

יחוּ  ים ּוַמֲעִנית ִהְמּתִ   :ָחְרׁשּו חְֹרׁשִ
  :חרשו על גבנו תלמים ארוכים

  .)ד(ָטְבעּו ַבּבֹץ ְוֵאין ּפֹוֶצה
  .ואין מציל

                                                 
 .י כפוף עצמך" ותלחוש לה ופירשגחיןאיתתך גוצא ) א"ט ע"דף נ(מ "בב. גחינת קומתם  )א(
ים ֵאין' ש הפ"ע. 'וכודרוך פורה   )ב( י ּוֵמַעּמִ י ְלַבּדִ ַרְכּתִ ֲחָמִתי ־ּפּוָרה ּדָ י ְוֶאְרְמֵסם ּבַ ַאּפִ י ְוֶאְדְרֵכם ּבְ ִאיׁש ִאּתִ

ָגַדי ְוָכל־ְוֵיז ִנְצָחם ַעל י־ּבְ י ֶאְגָאְלּתִ  .דמםִנְצָחם י "ופירש) ישעיה סג ג (ַמְלּבּוׁשַ
 ).י תהלים לט יא"רש(מכה . תגרה  )ג(
 ).י תהלים קמד ז"רש(הצלה ' ל. פוצה  )ד(
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ֶצה ְלָקֶצה לּו ִמּקָ   .טֹוְרֵפיֶהם ׁשָ
  .האוכלים אותם יושבים בשלוה

ה   .יֹום יֹום לֹוֲחָמם ְמַנּצֶ
  .ולוחמים נגדם ורבים איתם כל יום

יםיָ  ַחץ ֵליֵצא)א(ד ּפֹוְרׂשִ   : ִמּלַ
  :פורשים יד כדי שיבואו להציל אותם מצרה

ָיגֹון ַוֲאָנָחה יֶהם ּבְ לּו ַחּיֵ   .ּכָ
  

ְמָחהבָ ל ָר שֵׁ וֹ כּ    .)ב(ה ְוָעְרָבה ׂשִ
  . ואין שמחההכישלונות התרבו

ה ְצָוָחה ע חֹוִכים ְוִהּנֵ   .ְלֶיׁשַ
  .ישראל מחכים לישועה והנה עוד צרה

טּום   : ָקִמים ְוָכרּו ׁשּוָחה)ג(ִלּבְ
  :הלקו אותם אויביהם וחפרו בור להפיל אותם

יָחם ָך ְלַהּדִ   .ַמֲעִריִמים סֹוד ִמּמְ
  .מתייעצים בערמה ובסודיות איך להרחיק אותנו מדתך

יִדים עֹ  יל ּכָֹחםַמְכּבִ   .ל ְלַהְכׁשִ
  

ף רּוָחםוֹ נ ִהְתַעּטֵ   .)ד(ֲאִקים ֵאֶליָך ּבְ
  .וכמעט פורחת רוחם מהם, כשלא נשאר בהם כוחם

  :ַנַחת ִלְמצֹוא ִמּכֶֹבד ָטְרָחם
  

יַח צ ַמֲעָמד ָצפּוףֹועֲ ׂשִ   .ִקים ּבְ
  .בעמדם צפופים בבית הכנסת

ָקְדקְֹסִליָחה ְמַבקְ  ים ּבְ פּוףׁשִ   .ד ּכָ
  בראש

ֵנֶצרעֹושְׁ    . ַנֲאפּוף)ה(ֵקיֶהם ַיְקִניאּום ּבְ
  .ישו נצרי, מכעיסים אותם בפרי של ניאוף

  :)ז( ֻיְמָסכּו ְוִיְהיּו ְלִסּפּוף)ו(ִעְוִעים
  :יישפך עליהם רוח טירוף הדעת ויכלו

ֵדה דְֿ    .ֵבֶקיָך ֵמֶחֶרץ ְוִכּלּויּפְ
  .ישראל הדבקים בך מכיליון גמור

                                                 
 .מ פורשים ידיהם השמימה בתפילה"וי. יד פורשים  )א(
 .חושך' לערבה ק "ע והרד"א, י"פירש). ישעיה כד יא( וערבה שמחה  )ב(
 ).י הושע ד יד"רש(מלקות ' ל. לבטום  )ג(
תַּ ְרחֹבֹות ִעיר בְּ בִּ ָחָלל ָפם כֶּ ִהְתַעטְּ בְּ ) איכה ב יב(ש "חולשה עד אבדן הכרה כ'  ל.בהתעטף רוחם  )ד( ְך פֵּ ִהׁשְ

ם ֶאל־ֵחיק ִאּמֹ   .ָתםַנְפׁשָ
ַעי' כמו שנא,  ענף.ֵנֶצר  )ה( ' ואולי גם רמז למה שנא, ואולי יש גם רמז לשם העיר נצרת, )ישעיה ס כא (ֵנֶצר ַמּטָ

ית זֹוָנה ּוְנֻצַרת ֵלב  ).משלי ז י (ׁשִ
ּה ' ה' ש הפ"ע. עועים ימסכו  )ו( ִקְרּבָ שם חולי של טירוף , ִעְוִעיםי "ופירש) ישעיה יט יד (רּוַח ִעְוִעיםָמַסְך ּבְ

 .הדעת
 .במצודה ענין כיליון' פי) תהלים עג יט (ָספוּ  .ִסּפּוף  )ז(
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ֵטם ִמּצֹוֵרר ּוְתֵנם לְ  ּלְ   .ִעּלּויּפַ
  .למעלה

ִחּלּוי ֲחֶריָך ּבְ ה ְיׁשּועֹות ְמׁשַ   .ַצּוֵ
  .דורשיך בתפילה, שלח ישועות לישראל

ָך ׁשֹוֲחֵחי לַ  ִקְצּפְ ת ּבְ   :לּויתָּ ַצּמֵ
  :הכרת בכעסך את הנוצרים המשתחוים לישו

ֶמךָ וֹ נּ קַ  א ִלׁשְ   .א ְונֹוֵקם ַקּנֵ
 

ץ ִסְמלֹוִנים ךָ )א(ַקּצֵ אר ַעּמֶ ּוַ   . ִמּצַ
  עוליתדות ה

ְעֶמךָ    .ְרֵאה ֲעָמֵלנּו ְוׁשּוב ִמזַּ
  :)ב(ִריָבה ִריֵבנּו ֵמַעם ֶחְרֶמךָ 

  :מהלוחמים נגדך

ב ְלֵחיק ַמֲאִניַני ְבָעַתִים ָהׁשֵ   .ׁשִ
  .למצערים אותי

י ם ְמַעּנַ יָך ִמּדַ ר ִחּצֶ ּכֵ   .ׁשַ
  

ֲחנּוַני ה ָאְזְנָך ְלקֹול ּתַ ּטֶ   .ּתַ
  

ָקְרִאי ְיָי ְייָ  ְרֵצִני ּבְ   : ּתִ
  

ב ַעל מֶ לאֵ חֲ  ֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהלֹומַ ּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .ר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א :ְ  ; ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב֨ ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח֨ �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעדטֹוב ְייָ ־ּכִ
ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ

ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :יֹוֶרה ַחּטָ ילאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים  בָֿ ִהים ּכִ
ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

                                                 
 .סמלונים את המקצץומשבר את העול ו) על ויקרא כו יג(כמו שאמרו בתורת כהנים . סמלונים  )א(
 . שנוחירוםבשעת ) כתובות יז(משנה '  ובל) הי ישעיה לד"פירש(עם הנלחם נגדך . מעם חרמך  )ב(
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ֵני ָאָדם עֵ :ִמּבְ בֹוד־נּו ַעל ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ יָעה :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ ְיָי הֹוׁשִ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹום ַהּמֶ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  חתום בראשי המאמרים )א(אמתישם המחבר פזמון כד 

  .ְיָי ְיָי לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון
  

ִים ְוַרב   .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת־ֶאֶרְך ַאּפַ
  

  .ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים
  

א ָעו ֹ הֹנׂשֵ ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ   .ן ָוֶפׁשַ
  

אֵתנּו ּונְ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹ נוּ ֵננּו ּוְלַחּטָ   :ַחְלּתָ
  

ָרה לאֱִֹהים ְוֶאֱהָמָיה   .ֶאְזּכְ
  .ואני נאנח

ל ְראֹוִתי ֿכָ הּ ־ּבִ ּלָ נּוָיה)ב(ִעיר ַעל־ּתִ   . ּבְ
  במקומה

ֶלת ַעד ּפֶ ה־ְוִעיר ָהלאֱִֹהים ֻמׁשְ ּיָ ְחּתִ אֹול ּתַ   .ׁשְ
  

  :זֹאת ָאנּו ְלָיּה ְוֵעיֵנינּו ְלָיהּ ־ּוְבָכל
  

לִ  ְלּגְ ת ָהַרֲחִמים ָעֵלינּו ִהְתּגַ   .יִמּדַ
  

יִלי ֵתנּו ַהּפִ ִחּנָ   .ְוִלְפֵני קֹוֵנְך ּתְ
  

ֲאִלי ְך ַרֲחִמים ׁשַ   .ּוְבַעד ַעּמֵ
  

ל י ֿכָ י ְוָכל־ּכִ ּוָ   :רֹאׁש ָלֳחִלי־ֵלָבב ּדַ
  

                                                 
' סי ('ישראל נושע בה אשר חיבר את הפזמון  שפטיה הוא בנו של רבנו אמתילפי מגילת אחימעץ רבנו  )א(

 ).יד
הּ ־ַעל  )ב( ּלָ ל' וייתכן שהוא לשון חורבן כמו שנא. י באתרה"ת). ירמיה ל יח (ּתִ ) דברים יג יז (עֹוָלם ְוָהְיָתה ּתֵ

 עוד .אבל ירושלים עדיין בחורבנה, שוב נבנו על חרבותיהם, פ שנחרבו"אע, ערים אחרות, ש לפרשז י"ולפ

ליש לפרש  בֹוּהַ ְוָתלּולגובה כמו ' ל ּתֵ ואילו ירושלים , כל הערים בנויות במקום גבוה, )יחזקאל יז כב (ּגָ

 .שאמורה להיות גבוהה מכל העולם מושפלת עד שאול
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בֹות ֵרה ּתֵ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ י ְיֵתדֹוַתי ּבִ ַמְכּתִ   .ּתָ
  

ָלבֹות י לֹא ִנׁשְ ָמעֹות ּכִ ֲעֵרי ֿדְ   .)א(ּוְבׁשַ
  .נסגרות

ַפְכתִּ  ֵני ּבֹוֵחן ִלּבֹותָלֵכן ׁשָ יַח ּפְ   .י ׂשִ
  

ת ָאבֹות לֹׁשֶ ֵאּלֶה ּוִבְזכּות ׁשְ טּוַח ֲאִני ֿבָ   :ּבָ
 

ִכּיֹות ָפֶניָך ׁשֹוֵמַע קֹול ּבְ   .ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
  

ֹנאְדָך ִלְהיֹות ְמָעֵתנּו ּבְ ים ּדִ ׂשִ ּתָ   .)ב(ׁשֶ
  

ל יֵלנּו ִמּכָ ֵזרֹות ַאְכָזִרּיֹות־ְוַתּצִ   .ּגְ
  

י ְלָך ְלַבד עֵ    .יֵנינּו ְתלּויֹותּכִ
  

נוּ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ   :ֵננּו ּוְלַחּטָ
  

ִים ְוַרב. ְיָי ְיָי לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון 'ק ֹנֵצר ֶחֶסד . ֶחֶסד ֶוֱאֶמת־ֶאֶרְך ַאּפַ
א ָעו ֹ. ָלֲאָלִפים הֹנׂשֵ ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ ֵננוּ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹ. ן ָוֶפׁשַ

אֵתנ   נוּ ּוְלַחּטָ   :ּו ּוְנַחְלּתָ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ  :ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א :ְ  ; ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָניו� ַוִּיְקָרא� ּפָ ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב֨ ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח֨ �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ָלנּו ָאִבינ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
י־ֵעת לְ  ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ א מֹוֵעדֿתָ י־ֿבָ ָרה : ֶחְנָנּה ּכִ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶנה חֹומֹות : ֵלב־ִנׁשְ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ

                                                 
חיבור כמו ' ל. נשלבות. שערי דמעות לא ננעלו) א"ב ע"דף ל(בברכות . נשלבותובשערי דמעות כי לא   )א(

אבריו מחוברים ' פי, )ח"ב לפי הגרסה המובאת בערוך ערך הדם בשם ר"ג ע"קידושין דף ע(משלבי הדמיה 

 .ומיושרים היטב
יָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאֶדךָ ) תהלים נו ט(ה "פ ל"ע. שתשים דמעתנו בנאדך  )ב(  שים דמעתי בנאד שלך י"פירש, ׂשִ

 .בעלת הנוד, דרשו שתהיה דמעתנו רצויה כדמעת הגר) ד"ג אות י"נ' ר פר"ב(ובמדרש . ותהא שמורה לפניך
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ָלי ִ ִרים:םְירּוׁשָ ֲחָך ֿפָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ  : ָאז ּתַ
ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ יׁשּוָעֶתךָ : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ

ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ
ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון  ח ָלֶנַצחְירּוׁשָ ּכַ ׁשְ לָ : ַאל ּתִ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

הּ  ר :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ
כֹוְכבֵ  ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ ִנׁשְ ָ י ַהׁשּ

ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : ַהזֹּאת ֲאׁשֶ
אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ

ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   :ַחּטָ

  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
  

   למטהאדון משפט בקרבךאומרים לחטאנו , אם הוא יום שלפני ערב ראש השנה

  'או ג' ה בימים ב"כשחל ר' ליום ה ב"אס "ע חטאנו כה

ֲחלּואֵ  הלאֵ ָנא ְרָפא ָנא ּתַ   .י ֹפִרּיָ
  .ישראל שנמשלו לגפן פוריה

ְרָיהּ  ה ְוָחֵפָרה ְוֻאְמַלל ּפִ   .ּבֹוׁשָ
  .ופריה נתייבש ונבל  - בושה וחפרה ענין אחד

ה ְטִרּיָה ּכָ ַחת ּוִמּמַ ַ ה ִמׁשּ ָאֶלּנָ   .ּגְ
  

ַהר ַהּמִֹרּיָה ָעִניָת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ׁשֶ   :)א(ֲעֵננּו ּכְ
  

__________________________  

ד מי "ב מ" ומונה והולך על פי הסדר במשנה תענית פעננו כשעניתכל מאמר מפיוט זה מסתיים בתפילה   )א(

  .וכן הלאה' מי שענה את אבותינו על ים סוף וכו' שענה את אברהם בהר המוריה וכו
  
  
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה

שמואל ובסוף חתום , ובמשולש והחרוז האחרון בכל בית על לשון הכתב "אס "עחטאנו ) לה(
 אומרים לצום כסא כונןד וסופו המתחיל "וברוב המקומות אין אומרין ממנו אלא עד אות יו חזק

  .גדליה

ָקְרָבךְ , ָאדֹון ט ּבְ ּפָ נּו ַאל. ִמׁשְ ִריָבךְ ־ִאּתָ בֹוא ּבְ   .ּתָ
  .אל תריב אתנו על מעשינו  .כאשר אתה מתקרב למשפט

ְך אֲ . ָאבֹות ְזכֹור הֹוִדיעּו טּוָבךְ  ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ   :)שמות לב יג(ׁשֶ
  :ונשבעת להם לרחם עלינו  .זכור אבותינו אשר הודיעו טובך לבאי עולם

ָך ְוַעל ַרֲחֶמיָך אֹוִחיָלה ׁש ְמִחיָלה. ּבְ ע ַרב ְמַבּקֵ ֶפׁשַ   .ּבְ
  .ומבקשים מחילה על פשעינו הרבים  .אנחנו מקווים בך וברחמיך

ַרב ְסלֹוַח ְלִפי ַהגְּ  הּבְ דָֹלה. )א(ֻדּלָ   :ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ֿגְ
  :)לב לא' שמ(  :ראוי לך לסלוח את חטאי ישראל הגדולים  .כיון שאתה אלוה גדול

__________________________________  

ה  )א( ֻדּלָ ַרב ְסלֹוַח ְלִפי ַהּגְ ה "מר דוד לפני הקבא) 'ה' ר פר"ויק(כמו שאמרו . ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ְגדָֹלה. ּבְ

ְמָך ־ְלַמַען) תהלים כה יא(ד "וה רב דשביק לחובין רברבין ההאלוה רב ואנא חובי רברבין יאי לאלע את "רבש ׁשִ
י ַרבְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹ ' ה  .הּוא־ִני ּכִ
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ְזרֹוַע ָחׂשּוף דּוֵיי ּבִ ְגֵלי ָעם ּפְ   .ּדִ
  .ישראל שפדית ממצרים על דגליהם בזרועך הגלויה

ּסּוףַהצֵּ    .ל ֵמֶאֶנף ְוַאל ְיהּו ְלׁשִ
מּוֵאל ֶאת' ה כמו שנאגיהר' ל  מחרון אף ף ׁשְ ּסֵ   )א טו לג"ש (ֲאָגג־ַוְיׁשַ

ְכסֹף ה ָיֶדיָך ּתִ   .ְוַתֲעֶנה ְקִריָאֵתנּו ּוְלַמֲעׂשֵ
  .תחמוד

ָעִניָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף ׁשֶ   :ֲעֵננּו ּכְ
נּו תְֿ  ְבנּו ַהּיֹום ַלָ   .)ב(ַגלְזכּות צּור ֻחּצַ

  .גל עלינותגל  ,אברהם אבינו שממנו יצאנו

ל ר ַמְעּגָ ֹיׁשֶ ֵכנּו ֵמֶאֶנף ּוְנֵחנּו ּבְ   .ָחׂשְ
  .בדרכים ישרות  הגן עלינו מחרון אף

ַגל   .ַטֵהר ֻטְמָאֵתנּו ְוִלְמאֹור ּתֹוָרְתָך ֵעיֵנינּו ֿתְ
  .תגלה

ל ְלּגָ ּגִ ָעִניָת ִליהֹוֻשַע ּבַ ׁשֶ   :ֲעֵננּו ּכְ
  

__________________________  

ה ָובּוז' י על הפ"כמו שפירש, תגלגל עלינו. תגל  )ב( ל ֵמָעַלי ֶחְרּפָ  ).תהלים קיט כב( ּגַ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

ֶדם ְוָנאָוה דֹוָלה ִמּקֶ ה. ּגְ בּול קֶֹדׁש ִאּוָ   .ּגְ
  .ה להשכין שכינתו"גבול קודש בו רצה הקב  .כלל ישראל היה בעבר גדול ויפה

ֲאָוה ֶרֶגל ּגַ ל. ּגֹוָלה ּבְ ָוה ־ּכָ   :)איכה א יג(ַהּיֹום ּדָ
  .הוגלה על ידי מלכים רשעים וחייליהם

ה ֶתֱחֶזה ָוה ְמֻעּנָ ּלֹוֶתיָה לֹא ִתְבֶזה. ּדָ   .ּדַ
  אביוניה

ֵחה ְמֵחה ְוַהזֵּה   :)במדבר יד יט( ָהָעם ַהזֶּה ןו ַֹלעֲ . ּדְ
  .תנווהזה עלינו לכפר, מחוק אותם, הרחק עוונותינו

נוּ )ב(ַהזֶּה ְוָכֶזה לֹוַח ְלַצּוֹוֵתנוּ .  ֵהַעְדּתָ ם ְוׁשָ ּכֵ   .ַהׁשְ
  .כל בוקר שלחת נביאים לצוותנו על דברי תורה  .הרבה פעמים התרית בנו

חֹובֹוֵתינוּ  ינּו עֶֹרף ּבְ   :)ירמיה ג כה(ֲאַנְחנּו ַוֲאֹבֵתינּו . ִהְקׁשִ
  

__________________________________  

ה ָאֹנִכי ֵמִביא ָרָעה ֶאל הרבה פעמים כמו ַהזֶּה' אולי הוא רמז למה שהתרה ירמיה בל. ההזה וכז  )ב( ָהָעם ־ִהּנֵ
ֶזהוגם בלשון , )ירמיה ו יט (ַהזֶּה גֹוי כמו ּכָ ר ְוִאם ּבְ ֶזה־ֲאׁשֶ י ּכָ ם ַנְפׁשִ  ).ה ט (לֹא ִתְתַנּקֵ
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רּוָפה ן ָעקּוד ְוַהְצַמח ּתְ   .ָיּה ְרֵאה ֶדׁשֶ
  קאפרו של יצח

ֶבר ַסַער ְוסּוָפה ּלֵה ׁשֹד ָוׁשֶ   .ּכַ
  סער וסופה שניהם ענין רוח סערה

רּוָפה ֵמנּו ִאְמָרְתָך ַהּצְ ֵדנּו ְוַחּכְ   .ַלּמְ
  .תורתך הטהורה

ה ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעִניָת ִלׁשְ ׁשֶ   :ֲעֵננּו ּכְ
  

ְקֵמל, )ג(ֻמְתָמם ֵמֶרֶחם יו ָנא ַאל ּתַ ָרׁשָ   .ׁשָ
  .אל תייבש  יעקב אבינו

ֶמץ ְולֹא ֵנָאֵמלַנקֵּ  ֶתם ָוׁשֶ   .נּו ִמּכֶ
  .ולא נהיה אומללים  ,וחרפה

ֵמל ָעה ְוָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ִנּגָ ׁשֵ   .ְסָעֵדנּו ְוִנּוָ
  .ונזכה לגמולך הטוב

ְרֶמל ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעִניָת ְלֵאִלּיָ ׁשֶ   :ֲעֵננּו ּכְ
  
  

____________________________  

ם' שנא, םֻמְתמָ כן נקרא יעקב אבינו . מתמם מרחם  )ג( במדבר (שנולד מהול , מרחם, )בראשית כה כז (ִאיׁש ּתָ

ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים' תמימות כמו שנא' ועל המילה שייך ל) רבה יד ה יִני ּוֵביֶנָך  ִהְתַהּלֵ ָנה ְבִריִתי ּבֵ ְוֶאּתְ
 ).בראשית יז א(

  
  
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

ֵבי ְפָרזֹות. תַוֲאֹבֵתינּו ָמֲעלּו ְלַהְבזוֹ  יֹוׁשְ ְלִעיבּו ּבְ   .)ג(ַוּיַ
  כינוי לנביאים  . את הנביאים

ׁשֹוְמֵרי ְמזּוזֹות   :)עזרא ט י(זֹאת ־ּנֹאַמר לאֱֵֹהינּו ַאֲחֵרי־ַמה. )ד(ַוֲאַנְחנּו ּבְ
  :אחרי שעשינו זאת  .ואנחנו מלעיבים בתלמידי חכמים שבינינו

נוּ  נוּ ֵזִריָתנּו ְזַרזְ . זֹאת ְמׁשּוָגֵתנּו ִאּתָ נוּ )ה(ּתָ ְרּתָ   . ִיּסַ
  .לכן ענשת אותנו, למרות שחיזקתנו וזרזתנו  .מלאי חטא אנחנו

נוּ  ּתָ י ָחָטאנּו . ָזדֹון הֹוַסְפנּו ְוִחּתַ   :)ירמיה יד כ(ָיַדְענּו ּכִ
  .והבהלת אותנו
_________________________________  

ב ְירשנאמר , כינוי לירושלים. פרזות  )ג ( ׁשֵ ָרזֹות ּתֵ ל ַּפְ ' אמר ר כדיושבי פרזות וקרא לנביאים )זכריה ב ח (ִיםּוׁשָ

 .כל נביא שלא נתפרש שם עירו ירושלמי היה) פתיחתא דאיכה רבתי(יוחנן 
קֹד ַעל' ש הפ"תלמידי חכמים ע. בשומרי מזוזות  )ד( ֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלׁשְ מֹר ַאׁשְ ְלֹתַתי יֹום יֹום ִלׁשְ ְמזּוזֹת  ּדַ

ָתָחי  ). ח לדמשלי (ּפְ
ְלָחָמה' ל. זריתנו  )ה( ְזֵרִני ַחִיל ַלּמִ ֵרִני ָחִיל) יח לג( ובתהלים הוא אומר )ב כב מ"ש( ַוּתַ יומא (ל דרשו " וחז,ַהְמַאזְּ

 .זריתני וזרזתנירבונו של עולם ) א"ז ע"דף מ
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ר ָזדֹון ּוְמׁשּוָגה ִים ְוַכּפֵ ֶצֶדק ָמׁשּוי ִמּמַ   .עֹוְדֵדנּו ּבְ
  העזור לנו בזכות מש

ל ָנסֹוָגה הּוַמת ָמֶות ְוָאחֹור ּבַ ֵדנּו ִמּמְ   .ּפְ
  

ה ְיׁשּוָעֵתנּו ּוַבֲעו ֹ   .נֹוֵתינּו לֹא ִנְתמֹוְגָגהַצּוֵ
  .אל תמסמס אותנו

ָגה ְמֵעי ַהּדָ ָעִניָת ְליֹוָנה ּבִ ׁשֶ   :ֲעֵננּו ּכְ
  

ת ִאיׁש ֲחִסיֶדָך ְזכֹור ִליַפת ַנֲעַלִים ַ   .ְקֻדׁשּ
  ) ז בשיר(כינוי לכלל ישראל   אהרן

ִכְפַלִים י ָלִקינּו ּבְ עֹוֵרר ּכִ   .ַרֲחֶמיָך ּתְ
  

ף ׁשּוַלִים   .)ד(ׁשּוֵבנּו ְלִיְרָאְתָך ְולֹא ֵנָחׂשֵ
  .ואל תגלה עוונותינו  השיבנו

ָלִים ירּוׁשָ נֹו ּבִ לֹמֹה ֿבְ ָעִניָת ְלָדִוד ּוׁשְ ׁשֶ ֲעֵננּו ּכְ   :ּתַ
 

_________________________________  

ׁשּוֶליהָ ) איכה א ט(כ " לה.ולא נחשף שולים  )ד( הרבה , בשולי בגדיה כלומר חטאותיה גלוייןי "ופירש, ֻטְמָאָתּה ּבְ

 .עשאתן בגלוי
  
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

ִנְמָהִרים ִגינּו ּכְ ע ֶאל. ָחָטאנּו ׁשָ ינּו ֶיׁשַ   .)ו(ֶהָהִרים־ִחּכִ
  . בזכות האבותאנחנו מצפים לישועה. חטאנו כשוטים הנמהרים לחטוא מבלי לחשוב

ַהְבָטַחת הֹוִרים ֵאנּו ּכְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַחּטְ   :ְוָזַרְקּתִ
  :)יחזקאל לו כה(  "וזרקתי עליכם מים טהורים" – כפי שהבטחת לאבותינו, טהרנו

ר. ְטהֹוִרים ִקְלַקְלנּו ְלָהֵפר ַעד ְיַכּפֵ   .טֹוב ּבְ
  .יכפר עלינוהטוב ' ה  .קלקלנו מעשינו והפרנו מצוותיך הטהורות

ר ּפֵ רּוָפה ׁשִ   :)ישעיה יד כז(ָיָעץ ּוִמי ָיֵפר . טֹוִעים ּתְ
  :ואין מקטרג שימנע ממנו לקבל אותה. לחוטאים הכין תרופה טובה היא התשובה

ַעס ְוַיְחֶסה הן ָעו ִֹיְכּבֹׁש . ָיֵפר ּכַ   .ִויַכּסֶ
  .ויגן עלינו

א ֵ ט ְוִיְתַנׁשּ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ּבַ א ְוהּוַכן בַּ . ִיְגּבַ ּסֵ   :)ישעיה טז ה(ֶחֶסד ּכִ
  'וכוזכור לנו ברית אבות 

   תמצא בצום גדליהכסא כונןויש מקומות שאומרים כאן 

  

  

  
_____________________________________  

א ֵעיַני ֶאלמדרש תהלים ב. ישע אל ההרים  )ו( ָ ה לדין "יום שיבוא הקב, מהו אל ההרים) תהלים קכא א( ֶהָהִרים־ֶאׂשּ

  .מסתכלין באבות שידברו עליהם זכותוישראל 



 ות ליום חמישיסליח
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ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת .ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

ִרית ַאְבָרָהם וַ ְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהֵלי  .ֲעֵקַדת ִיְצָחקר ּבְ ב ׁשְ ְוָהׁשֵ
ֶמךָ  ְוהוֹ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית. ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

נוּ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ינּו ְוַאל ַרֵחם ָעלֵ : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

מוֹ  ִחיֵתנּו ּכְ ׁשְ תוּ ּתַ ּכָ י . ב ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב.  ׁשֶ  ְוׁשָ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ָהַעמִּ ־ִמּכָ ֶהיָך לאֱֹ יָ ים ֲאׁשֶ
ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּוב ּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם. ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּוב ּכְ ּכָ ְכָחהְונִ  ָנא־ְלכוּ . ׁשֶ  ּוָ
ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּוב ּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם. ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ
ם ל ֶכם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתי.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר. ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיךָ . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ  ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה ָמִחיִתי ֿכָ

יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .ֵהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֱֹ

ֵתנוּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ י פָֿ . ּתָ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :וּ ֲאַנְחנּו ָחָטאנ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ֹורדּ ־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ ֲחָטֵאינוּ  ּדָ . ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹ .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

בְ  עּוֵתנוּ ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . נּו ִמּטָ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ
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ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ ְוִהְר . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאֶתיָך ַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ ֲעבָ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדם. ִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות. ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ ֵנינּו ְוַנקְ . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ ה ָעְרּפֵ ׁשֶ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ַעְצנּו ָרעיָ . ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק עָ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית ן ְועֵֹבר ַעל־פֶּ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹ ֹנֵתינּו ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְכרּו ְולֹא  ר לֹא ִיזָּ ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלםֲאׁשֶ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : ִיּפָ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
יִלים ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעי י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ ר ֲאׁשֶ

ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעילאֱֹ ַוֲעׂשֵ י־ׁשִ ָך׃ַהי ּכִ   ְרָך ְוַעל־ַעּמֶ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

םַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאפַּ  ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָלה ַעל ְיֵדי יִ ־ֶאת ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ָאמּורַהּדָ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ּיָ ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ
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ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֵאֵבי  ּכִ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ֲעָך ַעּמְ ִיׁשְ
ִליחֹות י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ   :ַיּכִ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ְדְלָך ְוִתפְ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ּבְ ךָ ה ְלַמַען ּגָ ה ְלַמַען ֲעשֵׂ : ַאְרּתֶ

ֶתךָ  ה ְלַמַען ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ִזְכֶרךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ִועּוֶדךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען הֹוֶדךָ ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען טּוֶבךָ ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ה ְלַמַען ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ּכְ
ה ְלַמַען ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען סֹוֶדךָ ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ִנְצֶחךָ ֲעשֵׂ : ַמְלכּוֶתךָ ה ְלַמַען ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 

ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּךָ  ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ
ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהלָּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ֶתךָ ְלַמַען ּתְ

ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ

בֹוֶדךָ  ֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ  הֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ
פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ

ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ
ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ

עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ
יעֵ    :נוּ ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

רֲעֵננּו ָזְך וְ : ֲעֵננוּ  ם:  ֲעֵננוּ ,ָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ ,ִניםֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביוֹ :  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הוֹ  ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,תֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ָעָנה ְלַיעֲ : ּכְ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ִמי : קֹב ּבְ

ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ָעָנה ַלֲאב: ׁשֶ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
ָעָנה: ַיֲעֵננוּ  קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ַע :  ְלִפיְנָחס ּבְ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבַ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ָעָנה ְלָדִוד : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ָעָנה ְלֵאִליָּ : נֹו ּבִ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ַהר ַהּכַ : הּו ּבְ

יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ : ִמי ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוךְ : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ  ִמי ׁשֶ
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ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכִ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ָעָנה : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל יִקים ְוהַ ־ִמי ׁשֶ ּדִ ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ַהּצַ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ   :ֲחִסיִדים ְוַהּתְ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ
יִזבַר  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ

ל ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאמְ  ָחּנֵ י ־ללָ ּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְוַנְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ

ֶחה  ִתי ַלְיָלה־ָכלבְֿ ַאׂשְ י ַאְמֶסה,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה:  ּבְ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ
ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ בּו ֵיבֹ ־לְמֹאד כָּ  ְוִיּבָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה י ָעְלָמא. ַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ַמּסֵ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ָרְך בָּ : קֹוָלֵרהּ  ךְ ּבְ ִגיִדין ְמָרִרין. ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ן ּבְ ְך ֲאָנן . ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף ֲעָלן. ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיאַעד דְּ . ַאּסִ ׁשִ   :ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ַמׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ יֵסי דִֿ ַמְכנִ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
א ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ִמיעּו ְלָפָניו : ְוַהְרּבּו ּתְ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ

ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד ִיזְ : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
ה  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ
ים מְ  ךָ ָהַרּבִ יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ   :ׁשִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא . ָמָרן ּדְ ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְר    :ּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנאְקָיָמא ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ְבָיא . ָמָרן ּדְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאל ְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין . ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ָלא ֶנְהדַּ . ּוָבעּוִתין ךְ ּדְ   :ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ
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ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאלׁשֹוֵמר גּ  מֹור ׁשְ ים ־ֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ   :ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר

יםָאִבינּו ַמְלכֵּ  נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  נּו ָחּנֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ּנַ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ר ִיחַ ־ְיִהי: ֵהּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ר־ַאל: ְלנּו ָלךְ ַחְסּדְ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ י: ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעלֵהי יִ לאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

  

  

א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ית ִישְׂ ־ ּדְ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמןּבֵ   :ָרֵאל ּבַ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ִריְך הּוא לְ  א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ֵעּלָא ִמןּדְ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ

ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ א־ּתִ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   : ָאֵמןְוִאְמרוּ  ִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ל ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ְיֵהא ׁשְ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

לֹום ָעֵלינ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ לעֹׂשֶ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ּו ְוַעל ּכָ   :ִיׂשְ
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  סליחות ליום ששי

ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י ּוָמנֹוס ִלי   ְוהּוא ִנּסִ
ָידֹו ַאפְ    ִקיד רּוִחיּבְ

ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  
ֵעת ָצָרה :ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  

יֹום ֶאְקָראְמָנת ּכֹוִסי  :ּבְ  
ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  

:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  
 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל ְיִמיְנָך פְֿ  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ֵריָקם : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

יֵבנּו כִּ  ׁשִ הַאל ּתְ ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ   :י ַאּתָ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני  ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  ְוִיׁשְ
ֶמָך׃וִ  דּו ִלׁשְ נֹוָתי יַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ

נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ
ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ ל־עַ יָ ִהּנֵ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ ְבֵדי יְ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ

ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ
ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ ל־ַמֲעשָׂ יָ ּבָ ְלּתוֹ  יו ּכָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ

י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ
׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ רֹ: הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ ָך ַוֲאַנְחנּו ּבְ ב ַחְסּדְ

ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ
ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ  ֶאְקָרא יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ

לּו לַ  ׃ֵהינוּ לאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ
ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ

ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו מִ ײָ ִהׁשְ ל־ָהָאֶרץ׃ ּבְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ
רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ

ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ִעיר לאֱֵֹהינוּ : ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ ַהרּגָ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ֻדּלָה ְוַהּגְ   ַהּגְ

ְפֶאֶרת י־ֹכלוְ  ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
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י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דֹול ַאתָּ יָ ֵמֵאין ּכָ ְגבּוָרה׃ ה ְוָגדֹול ּגָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ

רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ
ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ   ֲחִסיןמֹוךָ ִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ה  ָניו ּבְ ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ
ֶמׁש׃ ַמִים ְלךָ  ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ם׃ ׁשָ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ  ַאּתָ

ְבתָּ  ל־ ִהּצַ םּכָ ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאּתָ ה: ּגְ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ִלְוָיָתן  ִרּצַ
ים׃ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ּתִ ָך ָיםֹוַרְרּתָ בְֿ פֿ  ַאּתָ י תַֿ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ יִנים ׁשִ ּנִ

ה ִים׃ ַאּתָ הבָֿ  ַעל־ַהּמָ תָּ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ ר־לוֹ   ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃הֹוַבׁשְ ם  ֲאׁשֶ ַהּיָ
ת ָיָדיו ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ְוהּוא ָעׂשָ ר ּבְ ר  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ל־ָחי ּבְ ר־ִאיׁש׃ ֶנֶפׁש ּכָ ׂשַ ל־ּבְ ךְ ְורּוַח ּכָ ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה,  ַהּנְ
ֳעֶלךָ הַ  ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען, ּנְ ֶמךָ  ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ : ׁשְ ה ְלַמַען , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ֲעבּור, ׁשְ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ ֶמךָ , ּכְ י לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ׁשְ ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ּכִ ֵננּו ו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ
י ַרב י לֹא ַעל: הּוא־ּכִ י ֵתינּו ֲאַנְחנוּ ִצְדקֹ־ּכִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַרֲחֶמיָך ־ַעל ַמּפִ
ים   :ָהַרּבִ

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמֶלךְ : ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ  אַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי טּוְבָך : ָלַאֲחרֹוִנים בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ָאְר . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ חֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָראתִ ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי י בְֿ ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד . ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ ּכְ

ָעָנןיְ  ֲעֹבר ַעל: ָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ּוֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ִים ְוַרב ַרח �ֶר! ַאַּפ ת׃־ם ְוַחּנ$ּון ֶא� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח נּו כִּ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ ְענוּ י פָֿ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב
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ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :ְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ ַחיֵּ .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ יכֹון ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ר ְוִיְתַעּלֶה א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ  ְוִיְתַהּלַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־יָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמהְלָפנֶ  ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ
ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ

י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ
י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ

י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ מְ  ָיַדְענּו ּכִ ֲעֵדנּו ׁשִ דֹול ַיֲעָמדּבַ ָלנּו ־ָך ַהּגָ
ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ

ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ
ר ַחסְ  ן ַהְגּבֵ ָך ָעֵלינוּ ּכֵ ְרחֹק: ּדְ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ

ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ָלָעם ַהזֶּה  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
ֲחנּוֵנינּו לְ  ֲאַנְחנוּ  יִלים ּתַ י ַעלַמּפִ ים ַרֲחֶמיךָ ־ָפֶניָך ּכִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  )מאור הגולה(גרשם בר יהודה  )רבנו(כפול ובסוף חתום כפול ב "אס "עכו 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

  .ֵאֶליָך ִנְקָרא ָאֹים ְונֹוָרא
  

ָצָרה־ַאל ֶניָך ֵמְראֹות ּבְ ר ּפָ ְסּתֵ   .ּתַ
  

ֲעֵלי ְמֵאָרה קּום ָעֵלינּו ּבַ   .ּבְ
  .רשעים ארורים

ְסָדם ַיַחד ֵעָצה ִנְבָעָרה ִהּוָ   :ּבְ
  :כשהם נאספים ומתייעצים עצה של שוטים

ְקרֹאת   .ּגֹוְזִרים ָעֵלינּו ָאדֹון ִמּלִ
  .אוסרים עלינו לקרוא אדון
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מֹו ְיָי ְצָבאֹות   .ּגֹוֲאֵלנּו ׁשְ
  .צבאות גואלנו' לה

גּול ֵמִרּבֹואֹות)א(ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום   .)ב( ּדָ
  .דודי צח ואדום דגול מרבבה) ה י(עליו בשיר השירים ' שנא

ָברֹו ְלַהְבזֹות ְוַגם   :)ג(אֹותֹו ְלַהְלאֹות ּדְ
  :ז"כביכול בעלזלזל במצוותיו ולהתיש אותו 

ל ֱאלֹוהַּ    .ַהֶעֶצב ִנְבֶזה ְלַקּבֵ
  ?האם פסל בזוי נקבל לאלוה

ֲחו ֹ ּתַ ֶמל ְלָפָניו ִלְפלֹוחַ ִהׁשְ   .ת ַלּסֶ
  .לעבוד

ה ִלְסלֹוחַ  ְרּבֶ ׁש ַהּמַ י ַהְקּדֵ   .ּוְלִבְלּתִ
  

  :לֹא ִלירֹא ָאֹים לאֱֹוהַּ  ְוַגם
  

י ְמִעי ֶיֱחַרד ִלּבִ ׁשָ   .זֹאת ּבְ
  

שׁ  יב ּתְ   .ּוָבה ִלְמִריִביזֹאת ָאׁשִ
  

ִחי ּוְלָעְזִבי ּכְ י ְלׁשַ   .ָחִליָלה ּלִ
  .לשכוח ולעזוב

  : לאֱֵֹהי ָאִבי)ד(ֲחִטיַבת
  :האלקים אשר בחרו בו אבותינו

רֹוב א ִמּקָ   .ָטֵמא ּוֵמת ָחָדׁש ַהּבָ
  כינויים לישו נוצרי

ִתי ַלֲערֹוב   .)ה(ִטּבֹו ָמה ֶאְצִלי ֲעֻרּבָ
  ?ליאיזו הצלה הביא ? מה מעשיו עבורי

ֱאֶמת ָקרֹוב, יֹוֵצר ַהּכֹל ֲאַיֵחד   .ְלקֹוְרָאיו ּבֶ
  

  :ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְואֹוְיָביו ִיְזרֹוב
  :    ישרוף

י ָנֵעמוּ  ְמָעם ֲאָמַרי ּכִ ׁשָ   .ּכְ
  

                                                 
ֲעַמר ְנֵקא' כמו שנא, בשבתו למשפט, לבן' פי. צח ואדום  )א( ּה ּכַ ַער ֵראׁשֵ ר ּוׂשְ ְתַלג ִחּוָ ּה ּכִ ) דניאל ז ט (ְלבּוׁשֵ

ךָ ' כמו שנא, ואדום להיפרע מאויביו  ).ישעיה סג ב (ַמּדּוַע ָאדֹם ִלְלבּוׁשֶ
 .הרבה חיילות של מלאכים מקיפים אותו. רבואותדגול מ  )ב(
ם ֶאת־לאֱָֹהי . אותו להלאות  )ג( י ַתְלאּו ּגַ  .י הוגעתם לפניו ברשעתכם"פירש, )ישעיה ז יג(ּכִ
ופירושו בחרת בו , חטבת יומא דין' א ית ה"ת) דברים כו יז (ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום '־הֶאת. חטיבת לאהי אבי  )ד(

ולא עוד אלא שנשבענו לאלהינו שאין אנו ממירין אותו באל אחר ) 'נ' ר א"א(לעולם כמו שאמרו במדרש 

 .ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום' ־הֶאת' שנא
ִתי ַלֲערֹוב   )ה( ה). ִטיבוֹ א "נ(ִטּבֹו ָמה ֶאְצִלי ֲעֻרּבָ ָתם,  שניהם ענין הצלהִטיב וֲעֻרּבָ י "פירש) א יז יח"ש (ֲעֻרּבָ

שאינו , מול אליל חדש, בו בחרו אבותינו, גואלנו', ין הבורא יתמתאר את ההבדל בו, טיבהוןי "ות. הצלתם

מה ' פי, מה טיבו אצלך) ב"ה ע"ק דף ק"ב(' ש בגמ"וגם מרמז למ. לא הציל אותנו ולא הטיב לנו, מוכר לנו

 .מעשיו אצלך
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ימוֹ  ּנֵ ם ַיַחד ָעַלי חֹוְרִקים ׁשִ ּלָ   .ּכֻ
  

לֹול ְוָלבֹוז ֲעַמל ָיֵדימוֹ    .ִלׁשְ
  .את ממונם של ישראל

ָפֵתימוֹ ְלַהשְׁ  ח ׂשְ ד ִמְפּתַ   :ִמיד ּוְלַאּבֵ
  :פותחים את פיהם להשמיד ולאבד אותנו

סּוָתּה ּוְמלֹוָנהּ  ֲענּוֶגיָה ּכְ ית ּתַ   .ִמּבֵ
  .מארץ ישראל שם היו לישראל בגדים ובתים

ה ת ֲעָדְתָך ְלָכל־רּוַח ּוִפּנָ   .ְמֹגֶרׁשֶ
  

  .ַנֲחָלְתָך ִנְלָאה ֲעגּוָמה ַוֲעגּוָנה
  .בודדתעצובה ומ, עייפה

ָנה את ֵעיֶניָה ְלֶעְזָרְתָך ַהְיׁשָ   :נֹוׂשֵ
  

ֶניָה ִלְתׁשּוָבה ְוִלְתִפּלָה ָמה ֿפָ   .ׂשַָ
  

ִחּלָה ֶדם ּתְ ִמּקֶ   .ֵסֶדר ֲאבֹוֶתיָה ּכְ
  

ּגֹוָלה ר ָלּה ּבַ ּצַ ָפה ּבַ   .ֲערְֹך ׂשָ
  

ָלהּ  ֶלֶכת ָיָהב ְלַכְלּכְ   :ָעֶליָך ַמׁשְ
  :את נטל פרנסתה

ֵנה ָאדֹון ֶאל ִפלַּ ־ּפְ   .ת ֲעָבֶדיךָ ּתְ
  

ף ּבֹוְגֶדיךָ  יֵלם ִמּכַ ֵדם ְוַהּצִ   .ּפְ
  

ה ְיׁשּועֹות ֶזַרע ֲחִסיֶדיךָ    .ַצּוֵ
  

אֹון מֹוְרֶדיךָ  ְ   :ֵצאת ָלְרָוָיה ִמׁשּ
  :והצילם מהמונם הרועש של המורדים בך

ְמָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵנמוֹ  א ִלְכבֹוד ׁשִ   .ַקּנֵ
  

ימוֹ  דֹול ְקצֹוף ַעל ְמַעּנֵ   .ֶקֶצף ּגָ
  .ם המצערים אותםעל הגוי

י ָאְמרּו ַאּיֵה ֲאדֹוֵנימוֹ  ִעים ּכִ   .ְרׁשָ
  

  :ִריָבם ָיִריב ָיקּום ְלגֹוְנֵנמוֹ 
  :להגן עליהם

י ָחָמס ִטי ֵמַאְנׁשֵ ּפָ ְפָטה ִמׁשְ   .ׁשָ
  

ַמְסַמסנָ וֹ שׁ לְ ק וּ מֵ ם הָ ָר אֵ שְׁ    .ם ּתְ
  .בשרם ַהְרֵקב ולשונם ָהֵמס
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  .סמָ ְר מִ ם לְ נֵ תְ ם וּ תָ וָ אֲ יל גַּ פִּ שְׁ תַּ 
  .מדרס רגלל

  : ָלַמסיוּ הְ יִ  וְ )א(םחָ ח רוּ פַּ תִּ 
  :ויהיו משועבדים לנו

ֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ְזרֹוַע ּבְ ַאְלּתָ ּבִ   .ּגָ
  

ִנית ּתֹוֵסף ָך ְוׁשֵ ָאר ַעּמְ ַאל ׁשְ   .ּגְ
  

ד ׁשֹוֵסף   .ִריָבה ִריָבם ּוְגָאֵלם ִמּיַ
  .הורג

ֶסף ם ַהּכָ יס ּתַ י ָאְזַלת ָיד ּוִמּכִ   :ְרֵאה ּכִ
  ותר לנו כוחכי לא נ

י־ֵאין ִאישׁ  ּתֹוֵמם, ׁשּור ּכִ יעַ )ב(ִהׁשְ   . ְוֵאין ַמְפּגִ
  . אין מתפלל עלינו– ותתבונן  ראה

יעַ  ָך ְלַהְפּגִ ה ּבְ ֲעָדם ִרּנָ ֵאת ּבַ   .ׂשְ
  .רנה ופגיעה שתיהן לשון תפלה

יעַ  ת ָהַרֲחִמים ְלַהּגִ ין ְלַהְרִחיק ּוִמּדַ ת ַהּדִ   .ִמּדַ
  

יעַ ֵמעֶֹצב ּוֵמרֶֹגז ְלָהִני   :ַח ּוְלַהְרּגִ
  מנוחה' ל

יעַ  ּלֵט ְוהֹוׁשִ ל ּפַ ִצְדָקְתָך ַהּצֵ   .ּבְ
  

ר ְצָדָקה ְמַדּבֵ יעַ )ג(ּבִ   . ְוַרב ְלהֹוׁשִ
  

יעַ  ְרׁשִ ְזּכֹור ְוַאל ָנא ֿתַ   .ַרֵחם ּתִ
  

יעַ  ה מֹוׁשִ ל ְוחּוׁשָ   :ְרֵצה ְוַהּצֵ
  ומהר

ֵאי עֹוָלם ל־ּבָ ירּו ָאז ְוֵיְדעּו ּכָ   .ַיּכִ
  

ו ַיֲענוּ  םַיְחּדָ   . ְוֹיאְמרּו ֻכּלָ
  

ָכל־ָהעֹוָלם לאִֹהים ּבְ   .ֲהלֹא ֵאין ּכֵ
  

ָרֵאל ְוָחָזק ּגֹוֲאָלם ִיׂשְ   :ֲהלֹא ֵיׁש ּבְ
  

                                                 
 .)ו"ב מ"ה פ"ר(פחי נפש ' או שתדאב נפשם מל. קללה שתצא מהם נפשם כמו רוח נופחת' ל. תפח רוחם  )א(
יעַ ' ש הפ"ע. 'שור כי אין איש וכו  )ב( י ֵאין ַמְפּגִ ּתֹוֵמם ּכִ ׁשְ י־ֵאין ִאיׁש ַוּיִ ְרא ּכִ ופירש במצודה ) ישעיה נט יז( ַוּיַ

 .כאדם העומד בתמהון ומתבונן בדבר
) 'אות א(ובפתחיתא דרות רבה . י זוכר צדקת אבות וצדקת דורו של שמד"פירש). ישעיה סג א (מדבר בצדקה  )ג(

 .בצדקה שעשיתם את עולמי על שקבלתם את תורתי, ודרש
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ֶתךָ  ִהּלָ ר ּתְ ה נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסּפֵ   .ְוַעּתָ
  

  .ְוִדין ָעֵלינּו ְלָבֶרְכָך ֲעֵלי ְתׁשּוָעֶתךָ 
  

ֶתךָ  ִהּלָ ֵסֶפר ּתְ תּוב ּבְ ָבר ַהזֶּה ּכָ   .ּדָ
  

ָך ִבְרָכֶתךָ ַלָײ ַהיְ    :ׁשּוָעה ַעל־ַעּמְ
  :על ישראל מוטל לברך אותך

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם שָׂ ־ּכָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ר וְ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ�   ׃יָֽ ם יְ ֵׁש� ֶּבֽ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר! ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּוְוָסֽ �נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת   ּוְנַחְלָּתֽ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

תֵ יָ יְ  ַהֲאִזיָנה ִפּלָ ֲחנּונֹותֵ נוּ  ּתְ קֹול ּתַ יָבה ּבְ יָבה: נוּ י ְוַהְקׁשִ ְלקֹול  ַהְקׁשִ
ְועֵ  יינוּ הֵ לאֹ וֵ נוּ  ַמְלכֵּ נוּ ׁשַ לנִ ֵאֶליָך ־ ּכִ ּלָ ַמע יָ יְ : ְתּפַ ׁשְ  ּבֶֹקר נוּ קֹולֵ  ּבֶֹקר ּתִ

הנְ ְלָך וּ ־ָרךְ עֲ נַ  עְ יָ ֵאֶליָך יְ : ַצּפֶ ּוַ תֵ  ּוַבּבֶֹקר נוּ  ׁשִ ִפּלָ ֶמךָ  תְֿ נוּ ּתְ ּכֹון : ַקּדְ ּתִ
תֵ  ִפּלָ פֵּ  נוּ ּתְ ַאת ּכַ ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים : ָעֶרב־ ִמְנַחתינוּ ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ַמׂשְ

יָחה וְ נָ  ַמע קֹולֵ נֶ ׂשִ ׁשְ   :נוּ ֱהֶמה ַוּיִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננוּ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹום בְֿ ְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ עַ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ּמֶ

  אליה בר שמעיה חזקובסוף חתום ב "אס "עכז 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ל ְוִיְמַנע)א(ָאְרָכן ְוָקְצָרן   .)ב( לֹא ֶיְחּדַ
  .לא יפסיקו, לתו ואחד המקצרי אחד המאריך בתפ– ץ קורא לקהל"ש

ַעד ִנְמָעד ָנד ָוָנע ׁש ּבְ ּקֵ   .ּבַ
  .הנכשל והגולה, מלהתפלל עבור כלל ישראל

                                                 
הפייטן מתכוון לזרז כל אחד ). א"ברכות דף לד ע(המקצר בתפלתו . וקצרן. המאריך בתפלתו. ארכן  )א(

 .בין אם הוא מאריך או מקצר בתפלתו, להתפלל
ַנעל "אולי צ .ְוִיְמַנע  )ב(  .ְוִיּמָ
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ה ְוֵהָנע ֲחָמת ִעּוָ אֹון ַמְכִעיִסים ּכַ   .)א(ּגְ
  .והתפאר כי יחריב גם את ירושלים, שהחריב את חמת, כמו סנחריב, גאוות אויבינו

קֹוץ מּוָנע ה ֱהיֹות ּכְ א ַנּכֵ ּכֵ   :ּדַ
  :תשבור אותם ויהיו כקוץ מושלך לארץ

ֵצא ֶכת ֲהִיּמָ ה ֶעֶתר ְמַהּפֶ   .)ב(ּפֹוֶצה ְמַרּצֶ
  .שידע להתפלל עלינו ולהפוך מדת הדין לרחמיםהיימצא לנו מי 

ֶכת ּפֶ   .ְוִלְפֵני קֹונֹו ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ִנׁשְ
  

ֶכת ים ְלִחּיּוב ְלִעּיּוב ְלַמְהּפֶ   .)ג(ַזּכֹות ֲענּוׁשִ
  .את ישראל אשר חויבו בעונשים ויושבים בחושך ובחורבן' לתו ְיַזֶּכה היובזכות תפ

ִניְנֵוה ֵזָרה ּכְ ב ַאַחר ּגְ ֶכתַחּבֵ   : ֶנְהּפָ
  ):יונה ג ד" (ה נהפכתוונינ"כמו שניחמת מגזרת , חזור בך ממנה באהבתך, וגם אם נגזרה גזרה

יף ִלּמֹות ָורֹק מּוָסג)ד(ִטיף ַמּטִ   . ּכְ
  .בור המדבר בעדנו חוזר משליחותו בבושת פניםישליח צ

ו ֶנֱאָלח ִנְמָלח ַהּכֹל ָסג   .)ה(ַיְחּדָ
  .ומלא פסולת, כיון שהוא מלוכלך בחטא ומקולקל

ְך ָאחֹור ִנְנָסג ה ֶנְהּפָ ת ְרִמּיָ ֶקׁשֶ   .ּכְ
  .והוא חוזר ריקם, לתו כחץ היוצא מקשת רעה ואינו משיג את המטרהיתפ

ח ְוִנְפָסג)ו(ְלִלּבּוט ח ִנְפׁשָ   :)ז( ְלִחּבּוט ׁשַ
  :מוכה נשפל קרוע ונתלש

ָבה   .)ח(ָמָנה ֶנֱאָמָנה ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ֻחּבָ
  .בת מאז שהאמינו בך ויצאו למדבר אחריך שאה,חלקך, ישראל

ֶדה ְרָבָבה ָ ֶצַמח ַהׂשּ   .ָנָבה ָהְתָנָבה ּכְ
  צמיחה ותנובה' נבה והתנבה שניהם ל. בימי קדם הצלחנו כמו עשב השדה הגדל לרוב

ָבה)ט(סּוֵרי ָנְכִרּיָה ָבה,  ֶנֱחׁשָ ּבָ ַלֶהֶבת ָהׁשְ   .)י(ּבְ
  .פן שכורתים אותם לשריפהאבל עכשיו אנחנו ַּכַּבִּדים ָהָרִעים של הג

                                                 
ד ּוֶמֶלְך ָלִעיר ְסַפְרָוִיםחֲ  ַאּיֵה ֶמֶלךְ ) לז יג(בישעיה . עוה והנע  )א( ה ֵהַנע ָמת ּוֶמֶלְך ַאְרּפָ י הניעהו "פירש, ְוִעּוָ

גאוות המכעיסים אותך כמו סנחריב אשר , ופירושו כאן. החריבם וטילטלם ממקומם, ועוהו מלך אשור

ה ֵהַנע(החריב וטילטל   .ֲחָמת ֶמֶלךְ את ) ְוִעּוָ
 זה עתר לומר לך מה עתרנמשלה תפלתן של צדיקים כר למה "א) א"דף יד ע(בסוכה . עתר מהפכת  )ב(

ה ממדת אכזריות " דעתו של הקבמהפכת את התבואה בגורן ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפך

 .למדת רחמנות
ַאּפֹו לשון חושך שנאמר. עיוב  )ג( איך , חיוב במדרש רבה שם' או ל. י יחשיך"ופירש) איכה ב א( ֵאיָכה ָיִעיב ּבְ

 .חורבן. למהפכת. ית בת ציון אית אתרא דצווחין לחייבא עייבא' גזיה העייב ברו
פּו ָלֵאּלֶה  לֹא' ש הפ"לשון דיבור ע. טיף  )ד(  ).מיכה ב ו(ַיּטִ
פ שורשי "ע(נשחת . נמלח). ג איוב טו טז"י ורלב"רש(או נתעב ) י תהלים יד ג"רש(נהפך לקלקול . נאלח  )ה(

 .פסולת הכסף' פי, ון סיגיםי לש"פירש). תהלים נג ד(סג  ).ק"רד
ֵבט ָיִבין ְוָעם לֹאש "כ, למכות. ְלִלּבּוט  )ו( גם הוא לשון מכה כמו . ְלִחּבּוט. ילקה בפורענות' פי) הושע ד יד (ִיּלָ

י  ).דברים כד כ (ֵזיְתךָ  ַתְחּבֹט ּכִ
ח  )ז( ֵחִני ובלשון המקרא )ב"י חולין קכז ע"רש(פיו נתלשו ממנו ענ. ִנְפׁשָ ְ פרה (נתלש  .ְוִנְפָסג ).איכה ג יא( ַוְיַפׁשּ

 .)ט"א מ"פי
 .י מראשית האמונה שהאמנת בי לכתך אחרי במדבר"פירש) שיר ד ח( .ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה  )ח(
 .בדי גפן רעים שמסירים אותם מן הגפן שאין בהם צורך) ירמיה ב כא(ק "הרד' פי. סורי נכריה  )ט(
ָבה  )י( ּבָ ִביבכמו שנאמר , נשרפה. ָהׁשְ וֹ אִ  ׁשְ י, )איוב יח ה (ׁשּ ִביִבין ּדִ  ).דניאל ז ט (נּור־ׁשְ
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ָבה ּבָ ֶרְך ָארּוָה ְלַמֲאֹכֶלת ּגֻ   :עֹוְבֵרי ֿדֶ
  :לקטו פירותיה לאכול אותם

ָקה ְוָרְפָסה ה ַמּדְ ה ֵהֵדּקָ ִרי ְצָדַקָ   .ּפְ
  .הטוחנת ורומסת, טחנה מלכות אדום, את כלל ישראל

ה, ְצפּוַני ַמְצּפּוַני ִהְבָעת ׂשָ   .)א(ֶחְביֹוַני ִחּפְ
  .ת כל אוצרותינו הטמוניםחיפשה ומצאה א

הְקָצו ֹ ְבׁשָ ה, ת ּכָ ְפׂשָ   .ְקִצינּות ּוַמְלכּות ּתָ
  כבשה את כל העולם

  :ֲחָרדֹות ָאָפָסה, רֶֹגז לֹא ָיְדָעה
  :אין מרגיז אותה ואינה מפחדת מכלום

רֹושׁ  ֵרׁש ּבְ בֹוּהַ ּוֵמֵצל)ב(ׁשָ חֶֹרׁש ּגָ   . ּכְ
  .הנותן הרבה צלוכיער , עקור את מלכות הרשעה הגבוהה כעץ ברוש

ִמים ַרְבֵצל ים ּוְבׂשָ ק ַסּמִ ק ְוַנְרּתֵ   .)ג(ּתֵ
  .והיא מלאה כל טוב כמו כלי מלא בשמים

ל ּצֵ ֵני ִלְבֶנה ֿפִ   .ָאַצל ַעל ּבְ
  ).בראשית ל לז(ה נֶ בְ ּלִ שלטה על בני יעקב אבינו שקילף מקלות מעץ הַ 

ל ל ַוְיַפּצֵ ַמּקֵ   :)ד(לֹא ֵהַקל ְוָרָדה ֿבְ
  :והפשיט מישראל את רכושם, לו ושלט עלינו במקלהאויב לא הקל עו

ר ֶנֱעַקר ִנְפַקר ְוִנְפָזז   .)ה(ָיָקר ִנּקַ
  .ומפוזר, הפקר, גולה, בנך היקר מדוקר

ר ָעָפר,ָהְחּפַ ר ּבֶ   . ּבּוז ְוִנְבָזז, ֻעּפַ
  .והפקר לביזה, ומוטל בביזיון, זורקים עליו עפר, נכלם

זּוי ָלזּוי ַמְעָין נֹוֵבַע וְ )ו(ּבָ   .ֶנֱעָזז ּכְ
  .מתגבר כמעין נובע ומלא עוז, אבל ֵעָׂשו הראוי לביזיון ולעג

ָזז   :ְרֵחְלָך חֹוֵלב ָחָלב ְוֶצֶמר ּגָ
  :ואדום לוקח את החלב ואת הצמר, המשיל את ישראל לרחל

ה ַיֲעקֹב ַמּדּועַ  ּסָ ֵלִמים ַלהֹוְלִמים ְוִלְמׁשִ   .ׁשְ
  .ויעקב למדרס, למה ישראל התמימים ניתנו למכים

ָרה ָסָרהמִ  ָרֵאל ְלִגּדּועַ , ׂשְ   .ֶקֶרן ִיׂשְ
  .וכבודם נגדע, סר שלטון משראל

                                                 
הוִהְבָעת   )א( ׂשָ ו ִנְבעוּ   שניהם לשון גילוי כמו שנאמרִחּפְ ׂשּו ֵעׂשָ ָניו ֵאיְך ֶנְחּפְ  .)עובדיה א ו (ַמְצּפֻ
רֹושׁ   )ב( ים, כינוי למלכות. ּבְ רֹוׁשִ  .י שלטונין"ת) ישעיה יד ח (ּבְ
ק  )ג( ק ְוַנְרּתֵ י תיק ונרתיק חדא היא אלא " של תפילין ופירשנרתיקת ו" של סתיקו) ב"דף כו ע (במגילה. ּתֵ

א חמת קטן של עור "כ מ"בכלים פ. ַרְבֵצל. שלשון תיק נופל על דבר ארוך ולשון נרתיק נופל על דבר קצר

 .הפייטן מדמה את שלוות הרשעים לכלים מלאים בשמים טובים. שמשימים בו בשמים
' פי, והרשעים מסירים מהם את קליפה, המשיל את ישראל לעץ). בראשית ל לז( הקליפה הסיר את. ויפצל  )ד(

 .ממונם
 .י מתחלפין כמו זעקת צעקת"ן והצד" לשון ויפוצו שהזייַוָיֹפזּוּ ) ב"ו ע"סוטה דף ל(י "כמו שפירש, מפוזר. נפזז  )ה(
ָפַתִים' מל, שראוי להלעיג עליו. לזוי  )ו(  ).משלי ד כד (ּוְלזּות ׂשְ
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ַמְלַמד ָרדּועַ  ד ּבְ   .)א(ֵעֶגל לֹא ֻלּמַ
  .והם מצערים את ישראל כמו שמדרבנים עגל כדי שילמד לחרוש

ים ָחבּור ּוָפדּועַ    :)ב(יֹום יֹום ְלַמּכִ
  :מוכה ופצוע

ּלֵה ָעִתיד ְואֹוִתיּ    .)ג(ֹותַהֲעֵלה ְדֵלה ּגַ
  .ְוַהְרֵאה להם אותות ומופתים, העלה את ישראל מבור

ְלֶהֶבת ֲחִתּיֹות ַלֶהֶבת ׁשַ ְתָך ְרׁשּוָפה ּבְ   .ִחּבָ
  .אהבתך תהיה כאש העולה מגחלים כשחותים בהם

ּיֹות)ד(ָזהּוי ָרהּוי ְרֵתת ְוֶרֶטט ִחּתִ   .)ה( ּבִ
  .אנחנו מפוחדים ורועדים מפחד ואימה

ְמָך ְייָ  ּיֹותָקָראִתי ׁשִ ְחּתִ   : ִמּבֹור ּתַ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ גְ  לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : מֹולָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־ל׀ עַ  ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר! ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ָלנּו אָ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ְמָעה תֵ תְֿ ־ׁשִ ְוָעתֵ יָ  יְ נוּ ִפּלָ ְמָעתֵ ־ֶאל ַהֲאִזיָנה נוּ  ְוׁשַ ֱחַרשׁ ־ַאל נוּ ּדִ ְמָעה : ּתֶ ׁשִ
יָבה  ֶצֶדקיָ יְ  תֵ  ַהְקׁשִ תֵ ַהֲאִזיָנה תְֿ  נוּ ִרּנָ לֹאנוּ ִפּלָ ְפֵתי ִמְרָמה  ּבְ ַמע : ׂשִ ׁשְ

ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ל ּבְ ֵתנוּ ־קֹוֵלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ְוַקּבֵ ִפּלָ י־ׁשֵֹמַע  :ּתְ ּכִ
י לֹא ָזה׃ ְוֶאת־ֲאִסיָריו לֹא בָֿ יָ ֶאל־ֶאְביֹוִנים יְ  ץ ֱענּות ָעִני בָֿ ־ּכִ ּקַ ָזה ְולֹא ׁשִ

יר פָּ ־ְולֹא ּנוּ ִהְסּתִ עוֹ  ָניו ִמּמֶ ּוְ ֵמעַ  ּוְבׁשַ   :ֵאָליו ׁשָ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י כִּ  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

                                                 
' ר ג"פס(ובמדרש . מרדע מלמד הבקר, )ג"ב מי"ב פ"ב(ענין אחד הם כמו שפירש ברטנורא . רדוע, מלמד  )א(

שופטים ג ( דכתיב מלמד ודרבן והמקרא קורא אותו מרדעהמשנה קראה אותו , )ד"י' ר פר"וכן במדב' ב

ָקר) לא ַמְלַמד ַהּבָ ְרָבן) א יג כא"ש( וכן ּבְ יב ַהּדָ ,  שמורה דעה לפרהמרדעלמה נקרא שמו ר נתן "א, ּוְלַהּצִ

 .שמלמד את הפרה לחרוש בתלם שלה, מלמד,  שמדיר בינה בפרהדרבןולמה נקרא שמו 
דּועַ   )ב(  .א פידעא"ת) שמות כא כד (פצע, לשון פצע ומכה. ּפָ
 ).י ישעיה מד ז"רש(דברי מופת . אותיות  )ג(
לגעור בו ולבקש ממנו לחזור בו ' פי, אותו] כן גרס הערוך[אין מזהיהין ) א"ע' דף ז(בחולין , לשון גערה. זהוי  )ד(

א מלשון נזהה "וי. שהגוים גוערים בהם ומבקשים מהם לחזור בהם מאמונתם, ישראל זהוים. משמועתו

ְפֲחדּו ְוַאל ַאלש "כ, נפחד. ָרהּוי. גערה' פי) ב"ב ע"פסחים דף קי(דתורא  ְרהוּ  ּתִ  ).ישעיה מד ח (ּתִ
ית, )ירמיה מט כד(ֶרֶטט , )ג אהושע י(ְרֵתת   )ה(  .כולם לשון פחד, )יחזקאל לב כג( ִחּתִ
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יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ
ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

הצעיר חזק בתורה ובמעשים ) ץ"בר יצחק ש(מאיר ) רבנו(וף חתום ובסק "תשרס "עכח 
  )א(טובים

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

בֹוַע ְצָרִכים ֲעִנית ִצּבּור ָקְבעּו ּתְ   .ּתַ
  .לבקש צורכיהם

ָרִכים ׂש ַוֲחקֹור ּדְ   .ׁשּוב ָעֶדיָך ַחּפֵ
  .לחפש ולחקור את דרכיהם, לשוב אליך

לֹשׁ  ׁשְ ֵרה ֲעָרִכיםַרְך ִלְרצֹות ּבִ   . ֶעׂשְ
  .ג מדות"אתה מתפייס מהר בהזכרת י

ִים ֲאָרִכים ת ְלַאּפַ ה ִלְכעֹוס ּתֵ   :ָקׁשֶ
  :אלא להיפך מאריך אף, ואין אתה כועס מהר

ִטים ָ יט)ב(ְצָדֶדיָך ְמֻקׁשּ ְפׁשִ ִלי ֿתַ   . ֶעְדָים ּבְ
  ,ואל נא תפשיט מהם את התכשיט, שני צדדיך מקושטים

ֵאר ָהַרֲחִמים ְוַהסְּ  יט, ִליחֹותּפְ ְכׁשִ   .הֹוד ּתַ
  

יט ְקׁשִ ִליַלת ִקּלּוס ּוִפּלּול ּתַ   .ֲעֶטֶרת ּכְ
  .התשבחות והתפילות של ישראל יהיו לך לכתר שתתקשט בו

יט ים ּוַפְרָנָסה ִליצּוִרים ּתֹוׁשִ   :ֵסֶדר ַהַחּיִ
  

יָרה ָמה ַהּבִ ְלָחן)ג(ִנְסּתְ ֻ   . ְוִנְתרֹוַקן טַֹהר ַהׁשּ
  .חם הפנים על השולחןואין ל, נחרב בית המקדש

ְלָחן)ד(ֵמִזין ֵמִזיחַ  ר ֵמֲעבֹוַדת ּפָ   . ֻסּתַ
  .המזבח נסתר ואין עליו עבודה

ית ִ ַבׁשּ ֶפׁש ֲחׁשֹוב ּכְ ִפיכּות ַהּנֶ   . ָזְלָחן)ה(ִלׁשְ
  .חשוב שפיכת נפשנו בתפילה כמו שפיכת יין הנסכים

יַע ּגֹוֵאל רֹוֵפא ְוָסְלָחן ּבִ ר ּוַמׂשְ ְמַעּטֵ   :)ו(ּכִ
  ,שפיע לנו טובואתה מ

                                                 
, )ו"ע' שם סי (ציר נאמןו) צ"ר' שבלי הלקט סי ( אותו צדיקשנקרא, רבנו מאיר בר יצחק שליח צבור  )א(

 ,נח, לא, כחחיבר סימנים , )תהלים עג יב; עמוס ג יב; הושע ו ט(י "מוזכר בפירש, הידוע כבעל האקדמות

 .פד
, כשישראל עושין את רצונו של מקום, שני פעמים, ְיִמיְנָך ְיִמיְנךָ ) שמות טו ו(י "ש רש"כ. צדדיך מקשטים  )ב(

 ).ן שם"רמב(ויד ימין היא המצילה את ישראל , השמאל נעשית ימין
יָרהא " נ.הבירה  )ג(  צריך ת בית אפרים שכן"ב שכתב בשם שו"תצ' ועיין בשערי תשובה על אורח חיים סי, ַהּכִ

יש לה בית , כירהי "ופירש,  כירת רבך פתוחהסתומהומה במקום שכירתך  )ב "ביצה דף כ ע(ש "לומר על פי מ

ר "ה, פאת שדך( יָרהַהכֵּ ל כאן "שם צ' התוס'  ולפי פי.קבול לקבל שתי קדרות ושייך למימר בה סתומה ופתוחה

 ).שמואל דוד מונק
מזיח , היינו מכפר היינו מזיח,  מחבב מכפרמזיח ומזיןבי אלעזר מזבח אמר ר) ב"דף י ע(בכתובות . מזין מזיח  )ד(

 .גזירות ומכפר עונות
 . הם חלל תחת המזבח שלשם יין הנסכים יורד.שיתין  )ה(
משחת חייכי  ַהּגֹוֵאל לכל תחלאיכי ָהרֵֹפא לכל עונכיַהּסֵֹלַח , )קג(הפייטן נקט חמש לשונות שבתהלים   )ו(

ֵרִכי  יַע חמים חסד ורַהְמַעּטְ ּבִ ׂשְ  .בטוב עדיךַהּמַ
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ֶנֶסת ָנְתָך ִנׁשְ   .)א(ֵיאֹות ְלָך ַיַען ִמּמָ
  .הזריזים בעבודתך, חלקך, לת ישראליתהיה לרצון לפניך תפ

ְרֶנֶסת   .טֹוב רּוֲחָך ֱהיֹות ִנזֹּוֶנת ּוִמְתּפַ
  .אתה זן ומפרנס אותה, בטובך

  .)ב(ֵחֶלף ְלָך ׁשֹוֶאֶלת קֹוֶבֶלת ּוִמְתנֹוֶסֶסת
  .ומרימה קולה, מתלוננת על צרותיה, יךבזכות שהיא מתפללת אל

ֶחת ּוַמְכֶנֶסת ֲאגֹוֶתיָה ְלָפֶניָך ֵמׂשֶ   :ֵזֶכר ּדַ
  מספרת

  .ְוֵאֶליָך ִהיא ְנׂשּוָיה ּוְבָך ָחָסָיה
  .נושאת עיניה וחוסה בך

מֹוָך ֲחִסין ָיהּ    .ַהּוֹוֶתיָה ַהֲעֵבר ִמי ֿכָ
  חזק  צרותיה

ְקָך ְלִלְגיוֹ  ַחּלֶ נּוְתָך ּבְ ֶרְך ָאּמָ סְֹנָיאּדֶ   .)ג(ְנָך ָאּפְ
  .שכר לישראל צבאותיך

זּו ַאְכַסְנָיא מֹול ֶחֶסד ָלֲעלּוָבה ַהּלֵ   :)ד(ּגְ
  :לכלל ישראל העלוב והגולה מארצו

ְדָבִרים ֲעֵרִבים ִבים ְלַרּצֹוְתָך ּבִ ָ ִקיִאים ּוְמֻיׁשּ   .ּבְ
  

ּסוּ  ִבים, ָאְפסּו ּפַ גֹור ְמַעְרּבְ ֹכָחם ַקּטֵ   .ּבְ
  .שליחי ציבור שידעו לבלבל את השטןאותם , נפטרו לעולמם

ַמִים)ה(ְמַאֲהַבי ָ ׁשּ ּבַ ִבים, ְלָאִבי ׁשֶ   .)ו( ְזִריִזים ְמֻעְרּבָ
  .שהיו נעימים עם הבריות  ,לאהוב אותי' גרמו לה

ַחר ַוֲעָרִבים תֹו ׁשַ ֵרי ֿדָ   :ְיֵרָאיו ִנְדּבְ
  :לומדי תורה יום ולילה

נּו צֹום עֹוְלִלים ְוִזְקֵני ֲאֻספּ  ׁשְ   .ֹותִהְקּדַ
  לשון אסיפה  ילדים

ה ּוְתִפּלָה ְרנּו ִרּנָ ַ ַקְדנוּ ,ִיׁשּ   . ִסּפֹות)ז( ׁשָ
  .בית הכנסתב התמדנו

ה מֵ  ּפֹות)ח(ןָעו ֲֹחׂשֹוְך ְלַמּטָ ׁשְ לֹוֵמנּו ֿתִ   . ּוׁשְ
  .ים לנו שלוםִׂש ה ממנו פחות מעוונותינו וְ בֵ ּגְ 

                                                 
ס ָמְתָניוזריזות כמו ' ל. נשנסת  )א( ּנֵ  ).א יח מו"מ( ַוְיׁשַ
 .להרים את הקול' וכאן פי, גבהות' ל. ומתנוססת  )ב(
סֹוְנָיא  )ג( לֹא  ְוֶכֶסף ְוָזָהב) ב ד' סנה(המשנה ' ובל, ושני השוואים נחים, שכר' פי, ὀψώνια, מילה יוונית. ָאּפְ

ה  .ב שכר חיילות"רע'  פיאפסניא אלא כדי ליתן ּלֹו ְמֹאד־ַיְרּבֶ
ח, שאין לו מקום קבוע כאורח במלון. אכסניא  )ד( ָלַתי ָלֹאַרח ֶאְפּתָ  . פתחיתלאכסניאי דשי "ת) איוב לא לב (ּדְ
 .ט הגורמים לי ליאהב לאבי שבשבמים"תרנ' ש תהלים סי"נדרש בילקו) זכריה יג ו. (מאהבי  )ה(
בִ   )ו( י לעשות לאיש " עם הבריות פירשמעורבתלעולם תהא דעתו של אדם ) א"ז ע"דף י(בכתובות . יםְמֻעְרּבָ

 .ואיש כרצונו
 ).אבות ב יד(התדמה כמו הוי שקוד ללמוד תורה ' ל. שקדנו  )ז(
ה מֵ   )ח( ה ֵמֲעו ֹ) עזרא ט יג(ש "כ. ןָעו ְֹלַמּטָ ְכּתָ ְלַמּטָ ר ־ְעּתָ ִעםְוָידַ  )ג"יתרו רמז ש(ש "ובילקו, ֵננוּ ָחׂשַ ֲאׁשֶ י ּכַ ְלָבֶבָך ּכִ

ר ִאיׁש ֶאת נֹו ה־ְיַיּסֵ ֶרךָּ ' ּבְ מעשיך  סורין שהבאתי עליך שלא לפייבך יודע מעשים שעשית ויי יהא ל,לאֱֶֹהיָך ְמַיּסְ

 .סוריןיהבאתי עליך את הי
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ּפֹות ל ֵמָעָפר ְוֶאְביֹון ֵמַאׁשְ   :ְזקׄוף ּדַ
  

תֹור ַהמַּ  רּומֹותּבְ   .ֲעָלה ּוְבִמּדֹות ֲהגּונֹות ּתְ
  .איחשב לפניך כאילו הייתי אדם חשוב עם מדות טובות

ב ְמרֹומֹות ים טֹוב יֹוׁשֵ ֵתנּו ׂשִ   .ֲעֻרּבָ
  .יושב שמים, עשה למען גאולתנו לטוב

ִדיַח ַקּלֹות ְוָרמֹות   .ּוְבִמְקֵוה טַֹהר ּתָ
  .וחמורות  תכבס

ֵתנּו ֶחֶסד ְלאַ  ִפּלָ ְרָך רֹוֵממֹותְמצֹוא ֿתְ   :ּדֶ
  :כשאנו משבחים ומרוממים אותך, נמצא חן וחסד לפניך בתפילתנו

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ קֹות ה ְצדָ שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

: ָׁש$ם �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� א 9ְ ֶּבֽ ם יְ  ַוִּיְקָר� �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר! ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ � ְוָסֽ נּו׃ֵנ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש תִּ : ַמֲעׂשָ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : ְדְרׁשֶ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ
ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ

ִאי ֶרךְ יֹוֶרה ַחּטָ ּדָ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :ם ּבַ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ
ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ יגָֿ ־י כִּ יָ יְ  הֹוׁשִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל:ִמּבְ בֹוד־ ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה אֲ  יָבהׁשְ ה ַאלדָֹני ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  הקטן) הבבלי( שלמה כפול וחתום בסוףב "אס "עפזמון  כט

נוּ ִאם ֲעו ֹ   .ֵנינּו ָענּו ֿבָ
  .העידו נגדנו

ְמָך ָבאנוּ    .ָאָתנּו ְלָך ּוְבׁשִ
  .הוא מדת רחמים' ים כי שמך הבטוח, באנו אליך להתפלל
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ַרֲחֵמנוּ  ׁשּוב ּתְ ַרֵחם ָאב ּתָ   .ּכְ
  

ַנֲחֶמּנוּ  ר ִאּמֹו ּתְ ִאיׁש ֲאׁשֶ   .ּכְ
  

ְמִעיֵטנוּ  ן־ּתַ ָך ּפֶ ַאּפְ   :ַאל־ּבְ
  

ה ְיָי טֹוב ְוַסּלָח   .ַאּתַָ
  

  .אֹוָתנּו רַֹע ֵיֶצר ִאּלַח
  .יצר הרע השחית

ּלַח ׁשַ ָעם ִמּלְ ׁשְ ַיד ּפִ ֶניָך ּבְ   .ּבָ
  .עזוב את בניך בידי העבירותאל ת

נּו ַהְמַלח ַיד ַמְסִרּיֹות ִלּבֵ   :)א(ּבְ
  :בנו והלבש אותו בגדים נקייםיטהר ל

ָדל־ֶחֶסד ֹנֵצר ָלֲאָלִפים   .ּגְ
  

ל ִמּדֹוֶתיָך ְולֹא ִחּלּוִפים ְלּגֵ   .ּגַ
  .דת רחמים ולא ההיפךיהבא עלינו מ

ָבְרָך לֹא ֵריָקם ְוִסּלּוִפים   .ּדְ
  .אינה הבטחת שואהבטחתך מתקיימת ו

ינוּ  ּמִ ֲעֵיִפים ַוֲעלּוִפים)ב(ּדִ ָך ּכַ   : ַחְסּדְ
  לכן קוינו

ת ָצת   . ִהְתּבֹוֵנן)ד( ִציר)ג(ַהְסּכֵ
  .כאשר משה רבנו הקשיב והתבונן

ָבְרָך ִאם ְלגֹוֵנן   .ָהלאֵ ּדְ
  .יגן על ישראל' ורצה לדעת אם ה

ְקּתוֹ  ן)ה(ִוּתַ ּנֵ ָרֶכיָך ַחּנּון ׁשַ   . ּדְ
  .מדת אותו דרכי חנינותךאהבת אותו ולי

ן נּו ַחּנֵ ה ִעּמָ ִמּדָ   :ּוָבּה ּבְ
  :כן התנהג עמנו

חֹות ּכָ   .ְלָך ִהּלּול, זֹוֵכר ִנׁשְ
  

ֶרַגע ִמּלּול ְקִטין ּכְ   .)ו(ַזַעם ּתַ
  .זמן אמירתו, וכמה רגע, תקצר את זעמך לרגע קטן

                                                 
יֹום הּוּלֶֶדת ֹאָתְך לֹאה "פ ל"ע. ביד מסריות לבנו המלח  )א( ְך ּוְבַמִים תָכּרַ ־ּומֹוְלדֹוַתִיְך ּבְ ּרֵ ֻרַחְצּתְ ־לֹא ׁשָ

ִעי ְוָהְמֵלחַ  ְלתְּ  לֹא ְלִמׁשְ ל לֹא ֻחּתָ ְלתְּ ותרגום של , )יחזקאל טז ד (ֻהְמַלַחּתְ ְוָהְחּתֵ ל לֹא ֻחּתָ ובאסורין , ְוָהְחּתֵ
 .נקה כמו שמנקים תינוק עם מלח. המלח.  הן חיתולי התינוקמסריותז " לפלא אתאסר

ינוּ   )ב( ּמִ  .תוחלת ותקוה' במצודה ל' פי). מח יתהלים  (ּדִ
ַמע, שניהם לשון שמיעה. הסכת צת  )ג( ת ּוׁשְ ָרֵאל ַהְסּכֵ  .אציתוא "ת) דברים לב א (ַהֲאִזינוּ , )דברים כז ט (ִיׂשְ

ית ָצתא "נ  .ִהְסּכִ
 ).במדבר יב ז (ומשה רבנו הוא שליח הבורא ועבדו הנאמן) משלי כה יג( ִציר ֶנֱאָמן ְלׁשְֹלָחיו שליח ונאמר .ציר  )ד(
ְקּתוֹ   )ה(  ).ותיקין מחבבין מצות, ב"ע' י ברכות דף ט"רש(חיבה '  ל.ִוּתַ
ֶרַגע ִמּלּול  )ו(  ).ב"ע' ז דף ד"ע( וכמה רגע אמר אמימר ואיתימא רבינא רגע כמימריהש " כ.ּכְ
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ּלּול ין ּפִ ים ּדִ   .ֲחתֹוְך ַחּיִ
  .תקציב לנו חיים כפי שאנחנו מתפללים

ם ָחְקְרָך ָחלּול   :)א(חֹן ִחּנָ
  :תטיב לנו חנם, בנו ותמצא שאין לנו זכויותיכשתחקור את ל

ְצִליל)ב(ִטיט ִנְגָרשׁ    . ּתֹוכֹו ּתַ
  .לתוך קרקעית הים תשליך

  .טֹוַע ָזדֹון ָטמּון ַוֲעִליל
  .נסתר וגלוי,  שגגה וזדון,כל חטאינו

ֲעִליל   .יֹוֵדַע ֵיֶצר ּוַמה־ּמַ
  .ע ומעשיואתה יודע יצר הר

ְגִליל   :ָיד ְלטֹוָבה ָעֵלינּו ֿתַ
  :תשלח ידך להגן עלינו

ִביֵלי ֵלב ָליֹות ּבֹוֵחן ּוׁשְ   .ּכְ
  

ִרירּות ֵלב רּות ׁשְ רּות ַיׁשְ ׁשְ   .ּכַ
  קושי

  .ֵלב ָעלּוב ִעם עֹוֵלב
  .אתה בוחן לב הצדיק הנעלב ולב הרשע המעליב

ב ּוְמַכּלֵב   :)ג(ָלעּון ָמתֹוק ׁשָ
  :שונה בחטאוהשב וה, מר ומתוק

יל ָמֵטי ִדין ֶהֶרג   .ַמּצִ
  . החייבים מיתהאתה מציל את

  .)ד( ְלָך עֹוֵרג,ְמקֹור קֹורֹות
  .אליך תאוותנו, סיבת כל הסיבות

ל ָעו ֹ ּקֵ ֵרגָנֵקל ׁשַ ּתָ   .)ה(ן ֵמִהׂשְ
  .ר בקשריוגֵ ּסָ  שלא אֶ ,תמצא אותו קל, כשתשקול את העוון

בֹוא ְמַקְטֵרג)ו(ָנׂשּוי ָנׁשּוי   : ּכְ
  :כשמגיע השטן לקטרג, ויהיה העוון נסלח ונשכח

ם ְחּתָ ָתב ָיד ַהּנֶ   .ִסְרחֹון ּכְ
  .ובו חתימת ידנו, העבירות כתובות על ספר הזכרונות

ם ּתָ   .ִסְפרֹו ַזּיֵף ַטַען ִהְסּתַ
  .כדי שיסתתמו טענות המקטרג, ומחוק מה שכתוב בו, זייף את הספר

םעֹז ֵעין ָעו ֹ ְכּתָ   .ן ַהּנִ
  .של העווןמראהו העז 

                                                 
י ָחַללשנאמר , בשעה שאתה חוקר את הלב שנקרא חלל'  פי.ָחְקְרָך ָחלּול  )א( קִ  ְוִלּבִ יּבְ  ).תהלים קט כב (ְרּבִ
ם ִנְגָרשׁ ) ישעיה נז כ('  כינוי לים שנ.ִנְגָרשׁ   )ב( ּיָ ִעים ּכַ  .ְוָהְרׁשָ
ֶכֶלבפ לשון הפסוק " ע.ּוְמַכּלֵב  )ג( ב ַעל ּכְ ְלּתוֹ ־ׁשָ ִסיל ׁשֹוֶנה ְבִאּוַ  .השב היפך המכלבהנה כי , )משלי כו יא (ֵקאֹו ּכְ
 .ֶעֶרגא " נ.עֹוֵרג  )ד(
רֵ   )ה( ּתָ אִרי) א יד(באיכה  .גֵמִהׂשְ ְרגּו ָעלּו ַעל־ַצּוָ ּתָ ָידֹו ִיׂשְ ַעי ּבְ ׁשָ ַקד עֹל ּפְ ְרגוּ , ִנׂשְ ּתָ י נעשו קליעות "פירש .ִיׂשְ

 .קליעות
ֵרי ְנׂשּויפ "פ לה" ע.ָנׂשּוי ָנׁשּוי  )ו( ע ַאׁשְ ׁשַ ן דהוא מנשי "ך אלא שי"ש אל תהי קורא סמ"ובילקו) תהלים לב א (ּפֶ

 .ת בכל שנה ושנהחוביהן וסולח לעונו
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ם   :ַעל ְיֵדי ַרֲחֶמיָך ִיּתָ
  :יימחק

ה ֶאֶבן ּנֵ   .ִמְדָרְכָך ַהְתֵקן, )א(ּפַ
  .ותקננו ללכת בדרכיך) ר"יצה(סלק לב האבן 

ְלֵגי ַמִים נּוי)ב(ּפַ ִהְתרֹוֵקן,  ּפָ   .)ג(ִמּלְ
  .כדי שלא יסור ממך, בנו ַּפֵּנה מיצר הרעיל

  .צּור ִמְכׁשֹול ַנַער ְוָזֵקן
  . נערים וזקניםההמכשיל לאבן המשול, יצר הרע

ן ת ּוְכַרֲחָמן ַרֵחף ַהּקֵ   :ַצּמֵ
  :כנשר על קינו, ואז תוכל לשכון עלינו, הכרת אותו

  . ִקּלּוְסָך ָאמּור,ָקרֹוב ִלְרצֹות
  .שבחך הוא שאתה ממהר להתפייס

נּוי ְוָתמּור י ִלְגיֹוְנָך ׁשָ   .ְקׁשִ
  .תמיר אותן לטובתשנה אותן ו, גזירות קשות שגזרת על ישראל צבאותיך

מּור   .ִריְבָך לֹא ָלֶנַצח ׁשָ
  .אל תריב איתנו לנצח

מּור רֶֹגז ְוִדין ּגָ   :ַרֵחם ּבְ
  :גם כשמגיע לנו רוגז ודין קשה, תרחם עלינו

ֲחרּות ח ׁשַ ּכַ ִבים ׁשַ ִבים ׂשָ   .ׁשָ
  .כשהיו שערותיהם שחורות, מחק את מה שחטאו בצעירותם, כשזקנים שבים אליך

ִתיִלים ַישֵּׁ  ֲחרּותׁשְ   .ר ַיְלדּות ּבַ
  .תדריך אותם בדרך הישר, את הצעירים

ֲחרּות ד ּתַ ֵגן ֵחרּות ִמּצַ   .)ד(ּתָ
  .תגן על עם בני חורין מכל ריב

ים ָחרּות ו ַחּיִ חֹן ּתָ   :ּתָ
  ":תחיה"ו סימן "תן לנו חנינה ותרשום על מצחנו ת

ר ִמְתָקֵרב ֵ ׂשּ לֹום ּבַ לֹום ׁשָ   .ׁשָ
  .לכל מתקרב לשוב אליך

ׁש ֶהֶרבְמעַ  ע ַקּדֵ   .)ה(ט ַסּיַ
  .וקדש אותו הרבה, עזור למי שבא ליטהר מעט

                                                 
משל לצור גבוה שהיה עומד על פרשת דרכים ובני אדם ) ב"ש הושע רמז תקל"ילקו(ש "כמ. 'פנה אבן וכו  )א(

) יחזקאל לו כו(' לסוף אני מעבירו שנא' ר מכשול גדול הוא וכו"ה לישראל בני יה"כך אמר הקב' נכשלין בה וכו

 .םכֶ ְר שַׂ בְּ ן מִ בֶ אֶ ב הָ ־לֵ ַוֲהִסרִֹתי ֶאת
ְלֵגיהלב כמו שנאמר . פלגי מים  )ב(  ).משלי כא א (ֶמֶלךְ ־ַמִים ֶלב־ּפַ
כאדם שמריק יין מכלי אל כלי , נתרוקנה רשות לאב) א"ח ע"נדרים דף ס(י "כמו שפירש, מלסור. מלהתרוקן  )ג(

 .כלומר שיצא כל הרשות מן הבעל ובא לרשות האב
 בין ותחרותספרי מינין שמטילין איבה וקנאה ) ה"ה) ד"י(ג "תוספתא שבת פי(כדתניא , שנאה וריב. תחרות  )ד(

 .ישראל לאביהם שבשמים
 .מקדשין אותו הרבה מעט עצמו מקדש אדם) א"ט ע"דף ל( ביומא .מעט סיע קדש הרב  )ה(
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רֹות ְוִחּלּוֵפיֶהן ּכֻ ַאַחת ָעֵרב)א(ַהּבַ   . ּכְ
  .ואז הצדיקים והרשעים בעלי תשובה יהיו כולם ערבים לפניך

ׁש ֶטֶנא ַיַחד ָעֵרב   .ַהּקֵ
  .ותערבם בטנא אחד, כולם יהיו שווים לפניך

ן־תַּ  ָך ּפֶ ַאּפְ   :ְמִעיֵטנוּ ַאל־ּבְ
  

נוּ ִאם ֲעו ֹ 'ק ְמָך ָבאנוּ . ֵנינּו ָענּו ֿבָ ַרֵחם ָאב . ָאָתנּו ְלָך ּוְבׁשִ ּכְ
ַרֲחֵמנוּ  ׁשּוב ּתְ ַנֲחֶמּנוּ . ּתָ ר ִאּמֹו ּתְ ִאיׁש ֲאׁשֶ ךָ . ּכְ ַאּפְ ַאל־ּבְ

ְמִעיֵטנוּ    ן־ּתַ   :ּפֶ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ֵחל ֲעו ִֹסידּות מוֹ ּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
לֹׁש ֶעשְׂ ־ְזָכר ִרית ׁשְ ה כְּ .ֵרהָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר! ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �סֶ ־ ַרח ת׃ֶח� ֱאֶמֽ ר  ד ֶוֽ ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב וְ ־ּכִ ַסּלָח ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
א מֹוֵעד י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ָרה : ֿתָ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ה ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶזהֵלב־ִנׁשְ ְבֶנה חֹומֹות :  לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ִרים:םְירּוׁשָ ֲחָך ֿפָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ :  ָאז ּתַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְרצֹון ַעמֶּ : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ יׁשּוָעֶתךָ ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ ְקֵדנּו ּבִ : ָך ּפָ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ לָ : ְירּוׁשָ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ ָהֹאְמִרים  ר :ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ  ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ִנׁשְ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו לְ  י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : עָֹלםַהזֹּאת ֲאׁשֶ

אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ
ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   :ַחּטָ

                                                 
ֵני ּדּוָדֵאי ְתֵאִנים מּוָעִדים וגו) ג-ירמיה כד א(' ש הפ"ע. הבכרות וחלופיהן  )א( ה ׁשְ אֵ ' ְוִהּנֵ ִנים ַהּדּוד ֶאָחד ּתְ

ֵאִנים ָרעֹות ְמֹאד רֹות ְוַהּדּוד ֶאָחד ּתְ ּכֻ ְתֵאֵני ַהּבַ תאנים , )ב"א ע"דף כ(ואמרו בעירובין , טֹבֹות ְמֹאד ּכִ

ל "ת, שמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים, תאנים הרעות אלו רשעים גמורים, הטובות אלו צדיקים גמורים

 . ריח אלו ואלו עתידין שיתנוֵריחַ ־ָנְתנוּ  ַהּדּוָדִאים
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  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
  

  למטה  בקרבךאדון משפטאומרים ביום ששי לחטאנו , ביום ראשוןאם ערב ראש השנה 

  אליה בר שמעיה חזקמשולש וחתום בסוף ב " אס"עחטאנו ל 

ַרְבּתָ ִריָבם ל־ַמֲחִריָבם. ֲאבֹוַתי ּכְ ְדּתָ ּכָ   .ִאּבַ
  )בזמן יציאת מצרים וכיבוש כנען(

ם ִקְרּבָ ה ָהִייָת ֿבְ ם . ַאּתָ ַחְרּבָ י לֹא ֿבְ   :)תהלים מד ד(ּכִ
  :אלא בכוחך, לא בכוחם ירשו ארץ

ם הֹוִריׁשּו ָזָרה ַחְרּבָ ְהיֹוְתָך ָלמֹו ְלֶעְזָרה. ּבְ   .ּבִ
  .את מלכי כנען

זּוָרה ה ֿפְ ׂשֶ ם ּכְ ְרּתָ זַּ ֵזָרה . ּבִ   :)ויקרא טז כב(ֶאל־ֶאֶרץ ּגְ
  :אל ארץ ֲחֵרָבה  זרת אותםיכ פ"ואח

ַלִים ֵזָרה ָהְיָתה ְירּוׁשָ ְלָתה ְוָלְקָתה בְֿ . ּגְ   .ִכְפַלִיםּגָ
  ֲחֵרָבה

לּוָיה ַמַער ְוׁשּוַלִים ְבָלִים . ּגְ ת־ּדִ ֹגֶמר ּבַ   :)הושע א ג(ּכְ
  זונה שהיתה בימי הושע בן בארי  .כי הרימו בגדיה, גלויה ערותה

ּכּוִרים ֲאָכלּוהָ  ְבַלִים ּבִ ֲעֵרִמים ִסּלּוהָ . ּדִ   .ּדֹוְלִקים ּכַ
  .יבים דשו אותנו כערמת חיטיםהאו. אכלו אותנו מהר כאוכל תאנים בתחילת עונתן

ָזלּוהָ  ָרסּוָה ֲחָמסּוָה ּגְ ילּוָה . ּדְ ֶדיָה ִהזִּ ל־ְמַכּבְ   :)איכה א ח(ּכָ
  :זלזלו בה

ר ִנְתַעּבָ ילּוָה ָצִרים ּכְ ר. ִהזִּ ּבָ ל ּוִמׁשְ ירּו ּגַ   .ֶהְאּדִ
  ומשבר ענין אחד גל. תקפו אותנו כאניה בסערה בלב ים.  כעס עלינו' כשה

נַ  לּו ּבְ רֻהּצְ ָקם ּבַ ְ   :)נחום א יב(ְוֵכן ָנֹגזּּו ְוָעָבר . ׁשּ
  : ואז אויבינו נכרתו ועברו מן העולם, ניצלנו כאשר שבנו אליך ודבקנו בטהרה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה

שמואל ובסוף חתום , משולש והחרוז האחרון בכל בית על לשון הכתובב "אס "עחטאנו ) לה(
כסא ד וסופו המתחיל "אלא עד אות יוה "ביום שלפני ערות אין אומרין ממנו וברוב המקומ חזק
  . אומרים לצום גדליהכונן

ָקְרָבךְ , ָאדֹון ט ּבְ ּפָ נּו ַאל. ִמׁשְ ִריָבךְ ־ִאּתָ בֹוא ּבְ   .ּתָ
  .אל תריב אתנו על מעשינו  .כאשר אתה מתקרב למשפט

ְעּתָ . ָאבֹות ְזכֹור הֹוִדיעּו טּוָבךְ  ּבַ ר ִנׁשְ ְך ֲאׁשֶ   :)שמות לב יג(ָלֶהם ּבָ
  :ונשבעת להם לרחם עלינו  .זכור אבותינו אשר הודיעו טובך לבאי עולם
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יָתנוּ    .ְוָכָלה ֵלץ ְוֶהֱחִייָתנוּ . ְוָעַבר ָעִריץ ְוִחּיִ
  ).בבנין בית שני( וזכינו לישועה ,הרשעים שהתלוצצו בנומתו וכן , המלכים הקשים מתו

ה ָאַנְפּתָ ּוְפַרְצתָּ  נּו . נוּ ְוַעּתָ ה לאֱִֹהים ְזַנְחּתָ   :)תהלים ס ג(ָלּמָ
  .ועכשיו שוב קצפת עלינו ופרצת חומותינו

ֶניךָ  נּו ִמּפָ ְחּתָ ּלַ נּו ׁשִ עֹוֶנךָ . ְזַנְחּתָ   .ֵזִריָתנּו ִהְגִליָתנּו ִמּמְ
  .זרת אותנו והגלית אותנו מבית המקדשיפ  גרשתנו

ֶניךָ    :)תהלים פח יז(ָך ָעַלי ָעְברּו ֲחרֹוֶני. זְֹרבּו ֶנְחְרבּו ֿבָ
  נשרפו

ְקטֹוב ֲעׁשּוַע ְוָרטֹב)א(חּור. ֲחרֹוְנָך ָהֵסר ִמּלִ   . ׁשַ
  .שהיא עכשיו מעון נחשים, וילדים ישחקו שוב בירושלים. הסר כעסך ואל תכריתנו

ק ִיחּוְדָך ַלְחטֹוב ה ַמה־ּטֹוב . )ב(ֵחׁשֶ   :)תהלים קלג א(ִהּנֵ
  ": מה טוב חלקנו"ונגיד , ונתפאר באהבתך

א. טֹוב ְלָמעֹוז ּוַמְחֶסה   .)ג(טַֹרח ּכֹל נֹוׂשֵ
  .כי אתה סולח חטאינו  .טוב לחסות בך

ה)ד(ְטפּוִלים ה .  ּבֹו ְמַכּסֶ   :)תהלים קמה יט(ְרצֹון־ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ
  .ומכסה עוונות של ישראל הדבוקים בו

תֹו ְלָנְכִחי ִמּדָ ה ֿכְ ִחי. ַיֲעׂשֶ ִהְתַוּכְ   .ָיד ֹיאֵחז ּבְ
  .יתמוך בידי כשאני מתווכח עם אויביי  .דת רחמיםימיתנהג עמי ב

_______________________________  

ֶתן' ש הפ"מעון הנחש ע. חּור  )א( ע יֹוֵנק ַעל ֻחר ּפָ ֲעׁשַ שחרר את כלל ' פי, חירות' ל. חֹורא "נ). ישעיה יא ח( ְוׁשִ

  .ישראל שהוא נמשל לילד שעשועים ולגן רטוב

 .תפארת' י ל"ופירש, א חטבת"ת) רים כו יזדב (ֶהֱאַמְרתָּ ' ה־ֶאת. לחטוב  )ב(
ֵלְך ַעלמ כי אתה מפרנס אותנו כמו שנאמר "וי. טרח כל נושא  )ג(  ).תהלים נה כג (ְיָהְבךָ ' ־הַהׁשְ
 ).ז"ו מ"ברכות פ( טפלה ועמו עיקר שהוא כלדבוקים כמו . טפולים  )ד(
  
  
  
  

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

ָך ְוַעל ַרֲחֶמיָך אֹוִחיָלה ׁש ְמִחיָלהבְּ . ּבְ ע ַרב ְמַבּקֵ   .ֶפׁשַ
  .ומבקשים מחילה על פשעינו הרבים  .אנחנו מקווים בך וברחמיך

ֻדּלָה ַרב ְסלֹוַח ְלִפי ַהּגְ דָֹלה. )א(ּבְ   :ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ֿגְ
  :)לב לא' שמ(  :ראוי לך לסלוח את חטאי ישראל הגדולים  .כיון שאתה אלוה גדול

ֶדם ְונָ  דֹוָלה ִמּקֶ ה. אָוהּגְ בּול קֶֹדׁש ִאּוָ   .ּגְ
  .ה להשכין שכינתו"גבול קודש בו רצה הקב  .כלל ישראל היה בעבר גדול ויפה

ֲאָוה ֶרֶגל ּגַ ל. ּגֹוָלה ּבְ ָוה ־ּכָ   :)איכה א יג(ַהּיֹום ּדָ
  .הוגלה על ידי מלכים רשעים וחייליהם

ה ֶתֱחֶזה ָוה ְמֻעּנָ ּלֹוֶתיָה לֹא ִתְבֶזה. ּדָ   .ּדַ
  אביוניה

__________________________________  

ֻדּלָה  )א( ַרב ְסלֹוַח ְלִפי ַהּגְ ע "ה רבש"אמר דוד לפני הקב) 'ה' ר פר"ויק (ש"כ. ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ְגדָֹלה. ּבְ

ְמָך ה־ְלַמַען) תהלים כה יא(ד "וה רב דשביק לחובין רברבין ההאלוה רב ואנא חובי רברבין יאי לאלאת  ' ׁשִ
י ַרב ַלֲעו ֹ ְוָסַלְחתָּ   . הּוא־ִני ּכִ
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יִחי ְרָחב ְלַהְפּכִ ֶחֶרׂש ּכִֹחי . )ה(יֹוִציֵאִני ַלּמֶ   :)תהלים כב טז(ָיֵבׁש ּכַ
  .להרגיע אותי

ִלי יל ְמַחּבְ יִלי. ּכִֹחי ִהְכׁשִ ְכִלי ֹאֵבד ִהְמׁשִ   .ּכִ
  .עשה ממני שבר כלי

ֵבד ִסְמלֹון י)ו(ּכָ לֹום ַמר־ִלי .  ֻעּלִ   :)ישעיה לח יז(ְלׁשָ
  .יתדות העול כבדים

יַעי ד ְנִדיַבי ְוׁשֹוַעי. ִלי ִקּוּו ַמְרׁשִ   .ְלַאּבֵ
  .שרים ועשירים של ישראל

ַחד ְמֵרַעי י ִמּפַ תֹוְך ֵמָעי . ִלּבִ   :)תהלים כב טו(ָנֵמס ּבְ
  .המרעים לי

יִתי ּטִ ִטיִתי. ֵמַעי אֹוִחיל ּבִ   .ִמּמּוָסְרָך לֹא ׂשַָ
  – ואני אומר, בקרבי אני רועד

ה ָעִטיִתיִמצּ  ִלּמָ   :)תהלים קיט קנז(ֶתיָך לֹא ָנִטיִתי ו ֵֹמֵעדְ . ֹוְרַרי ּכְ
  .מה כבגדיהיתה לי כל

י י. ָנִטיִתי ְוַלֶהֶרג ִנְמַסְרּתִ ְרּתִ ים ְוֻאּסַ ִזּקִ י ֿבְ ּתִ   .ֻנּתַ
  .בשלשלאות ונאסרתי  נפלתי

י)ז(ַנֲעֵויִתי י .  ְוֹכל ָחַסְרּתִ ֶטיָך לֹא־ָסְרּתִ ּפָ ׁשְ   :)יט קבתהלים ק(ִמּמִ
  חליתי

__________________________  

להוציא אותי לחירות '  פי .ְלַהְפִקיִחיא "נ. מפכחתויין קשה שינה ) א"ע' ב דף י"ב(להרגיע אותי כמו . להפכיחי  )ה(

 ).ישעיה סא א(
 ).ב"ט ע"שבת דף נ( יתדות העול .סמלון  )ו(
 ).י ישעיה כא ג"רש(חולי ' ל. ַנֲעֵויִתי  )ז(
  
  
  

  ב ראש השנהחטאנו ליום שלפני ער
  

ֵחה ְמֵחה ְוַהזֵּה   :)במדבר יד יט(ן ָהָעם ַהזֶּה ו ַֹלעֲ . ּדְ
  .והזה עלינו לכפרתנו, מחוק אותם, הרחק עוונותינו

נוּ )ב(ַהזֶּה ְוָכֶזה לֹוַח ְלַצּוֹוֵתנוּ .  ֵהַעְדּתָ ם ְוׁשָ ּכֵ   .ַהׁשְ
  .כל בוקר שלחת נביאים לצוותנו על דברי תורה  .הרבה פעמים התרית בנו

חֹובֹוֵתינוּ ִהְקשִׁ    :)ירמיה ג כה(ֲאַנְחנּו ַוֲאֹבֵתינּו . ינּו עֶֹרף ּבְ
  

ֵבי ְפָרזֹות. ַוֲאֹבֵתינּו ָמֲעלּו ְלַהְבזֹות יֹוׁשְ ְלִעיבּו ּבְ   .)ג(ַוּיַ
  כינוי לנביאים  . את הנביאים

ׁשֹוְמֵרי ְמזּוזֹות   :)עזרא ט י(זֹאת ־ּנֹאַמר לאֱֵֹהינּו ַאֲחֵרי־ַמה. )ד(ַוֲאַנְחנּו ּבְ
  :אחרי שעשינו זאת  .נחנו מלעיבים בתלמידי חכמים שבינינווא

_________________________________  

ה ָאֹנִכי ֵמִביא ָרָעה ֶאל הרבה פעמים כמו ַהזֶּה' אולי הוא רמז למה שהתרה ירמיה בל. הזה וכזה  )ב( ָהָעם ־ִהּנֵ
ֶזהוגם בלשון , )ירמיה ו יט (ַהזֶּה גֹוי כמו ּכָ ר ְוִאם ּבְ ֶזה־ֲאׁשֶ י ּכָ ם ַנְפׁשִ  ).ה ט (לֹא ִתְתַנּקֵ

ל ַשנאמר , כינוי לירושלים. פרזות  )ג( ב ְירּוׁשָ ׁשֵ ָרזֹות ּתֵ ' אמר ר כדיושבי פרזות וקרא לנביאים )זכריה ב ח (ִיםּפְ

 .כל נביא שלא נתפרש שם עירו ירושלמי היה) פתיחתא דאיכה רבתי(יוחנן 
קֹד ַעל' ש הפ"תלמידי חכמים ע. בשומרי מזוזות  )ד( ֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלׁשְ מֹר ַאׁשְ ְלֹתַתי יֹום יֹום ִלׁשְ ְמזּוזֹת  ּדַ

ָתָחי  ).משלי ח לד (ּפְ
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י ֵמָרע ָוֶאְרָעד ִני ַסַעד ּוִמְסָעד. ַסְרּתִ ְבּתַ   .ִסּבַ
  .ואז אתה הגנת עלי מכל צד ועזרת לי. ואתחרט מעווני

ִמיד ַהְמַעד ֲהלוּ . ׂשֹוְטַני ּתָ   :)תהלים פג יח( ֲעֵדי־ַעד ֵיֹבׁשּו ְוִיּבָ
  .ַהֵּפל את אויבי

ילּו ֵחרּוֵפיֶהם־ֲעֵדי יֶהם. ַעד ִהְגּדִ ַכּפֵ ק ְוָחָמס ּבְ   .עֹׁשֶ
  

ַהְבֵליֶהם ָקרּוִני ּבְ יֶהם . ֲעָכרּוִני ּדְ ְרִחיבּו ָעַלי ּפִ   :)תהלים לה כא(ַוּיַ
  

ֶבֶדק ֲערּו ּכְ יֶהם ּפָ ֶחֶדק. ּפִ ְרצּו ָצצּו ּכְ   .ּפָ
  .שטו לכל מקום וצמחו כקוציםפ .כפרצה בחומה

ַער עֹוֵרק ל־ָלַמד ֶצֶדק .  ְלָהֵדק)ח(ּפַ   :)ישעיה כו י(ּבַ
  :אינו יודע לעשות צדקה וחסד. אמר האויב לכתת את הפליטים

ץ. ֶצֶדק ָהֵער ְוָהֵקץ ּקֵ ׁשַ   .צֹוֵמנּו לֹא ֿתְ
  .וקבל את תעניותינו  .עורר לנו את צדקתך' אתה ה

ְך ְועֹוֵקץ   :)דניאל יב ד(ֵעת ֵקץ ַעד־. ָצר נֹוׁשֵ
  :עד קץ הגאולה, אנחנו סובלים מהרשעים הנושכים ועוקצים אותנו

ָלאֹות ְוִנחּוָמיו   .ָקדֹוׁש ָיִעיר ִלְרחּוָמיו. ֵקץ ַהּפְ
  .קץ הנפלאות והנחמות, מרוחמיו, יעורר לישראל' ה

ים ַרֲחָמיו . ְקָרב ְיעֹוֵרר ִלְלחּוָמיו י־ַרּבִ   :)א כא יג"דה(ּכִ
  .יו יערוך מלחמהונגד אויב

ר ימֹו ְיַבּקֵ ֵקר. ַרֲחָמיו ְלַהְקּדִ ֶפה ְוִיּדָ   .רֹוִדי ִיּסָ
  .השולט עלי ימות  .תקדים רחמים לרוגז

ר ֶקר . רֹוְדַפי ְוָצַרי ְיַעּקֵ ְפֵתי־ׁשָ ָאַלְמָנה ׂשִ   :)תהלים לא יט(ּתֵ
  ישתקו

___________________________  

יהֶ פתיחת הפה כמו . פער  )ח( ֲערּו ָעַלי ּפִ הבורח כמו . עורק. )איוב טז י (םּפָ  ּבַֹרַחת, )איוב ל ג (ַהעְֹרִקים ִצּיָ

 .האויבים מכתתים את גידיי, )איוב ל יז (ְועְֹרַקיגידים שלי כמו , מ עורק"וי. א ערקת"ת) בראשית טז ח(
  
  
  
  
 

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

נוּ  נוּ . זֹאת ְמׁשּוָגֵתנּו ִאּתָ נוּ )ה(ֵזִריָתנּו ְזַרְזּתָ ְרּתָ   . ִיּסַ
  .לכן ענשת אותנו, למרות שחיזקתנו וזרזתנו  .מלאי חטא אנחנו

נוּ  ּתָ י ָחָטאנּו . ָזדֹון הֹוַסְפנּו ְוִחּתַ   :)ירמיה יד כ(ָיַדְענּו ּכִ
  .והבהלת אותנו

ִנְמָהִרים ִגינּו ּכְ ע ֶאל. ָחָטאנּו ׁשָ ינּו ֶיׁשַ   .)ז(ֶהָהִרים־ִחּכִ
  .אנחנו מצפים לישועה בזכות האבות. לי לחשובחטאנו כשוטים הנמהרים לחטוא מב

___________________________  

ְלָחָמהרבי אבהו רמי כתיב ) א"ז ע"דף מ(ש ביומא "פ מ"ע. זריתנו זרזתנו  )ה( ְזֵרִני ַחִיל ַלּמִ וכתיב , )ב כב מ"ש( ַוּתַ

ֵרִני ָחִיל  .י ביררת את טיפת הזרע"ופירש. תניזריתני וזרזע "ה רבש"אמר דוד לפני הקב, )תהלים יח לג (ַהְמַאזְּ
א ֵעיַני ֶאלבמדרש תהלים . ישע אל ההרים  )ו( ָ ה "יום שיבוא הקב, מהו אל ההרים) תהלים קכא א( ֶהָהִרים־ֶאׂשּ

  .לדין וישראל מסתכלין באבות שידברו עליהם זכות
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ְוא ּוַמֲהַתּלֹות ֶקר ְוׁשָ ַמְקֵהלֹות. ׁשֶ ֶבר ּבְ   .ׁשֹוד ָוׁשֶ
  .שודדים ושוברים קהילותינו  , נגדנו שקר ולעגאויבינו אומרים

ְמֻצלֹות ִליְך ּבִ ע ְוַתׁשְ ּקַ ִהּלֹות . ׁשַ ב ּתְ   :)תהלים כד ב(ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ
  .השלך אותם למעמקי ים

ִפי ֲאהֹוֶדּנוּ  ִהּלֹות ּבְ יֶדּנוּ . ּתְ ׁשֹות ַאּגִ ִחּנֹות ּוַבּקָ   .ּתְ
  

ֲאָוִתי ַלֲעָטרֹות ֶאֶעְנֶדּנוּ  י־עֹוד א. ּתַ   :)תהלים מב ו(ֹוֶדּנּו ּכִ
  .כביכול', לתי תהיה לכתר ותכשיט להיאני מבקש כי תפ

ִהְתנֹוְסֵסנוּ  ָלָאיו ּבְ ַיד ַמְכִעיֵסינוּ . אֹוֶדּנּו ּפְ נּו ּבְ   .לֹא ֲהִתּמָ
  לא כילה אותנו  .כשיעשה לנו נסים

ָרנּו ְמרֹוק ׁשֹוֵסינוּ  ינּו . )ט(ִיּסְ ַמֲעׂשֵ א ָעֵלינּו ּבְ   :)עזרא ט יג(ַהּבָ
  :הצרות הגיעו לנו בגלל חטאינו. עוונותינו כובסו, על ידי הייסורים והאויבים

ינּו הֹוֵדנּו ִנְכָלם ַמֲעׂשֵ ָלֵתנּו ֶנְעָלם. ּבְ   .ֶרַוח ַהּצָ
  .וקץ הגאולה נעלם  ,בושנו מכבודנו, בגלל מעשינו הרעים

נּו ֶנֱאָלם ׁשֵ ְקּדָ יר ִמּמִ   :)ישעיה לב יד(ְמָערֹות ַעד־עֹוָלם . ׁשִ
  :והמקדש ָחֵרב  .ק"ם שתקו בביהמהלויי

ֶדךָ  ךָ . עֹוָלם ָוֶעד ֲאַכּבְ   .ַיֵחד ְלָבִבי ְלָעְבּדֶ
  

ּקּוֶדיךָ  ֶרְך ּפִ ָך . הֹוֵרנּו ּדֶ   :)תהלים פה ח(ַהְרֵאנּו ְיָי ַחְסּדֶ
  

ֱחֶזיָנה ֵעיָני ָך ּתֶ י. ַחְסּדְ ד ּוִפּנָ   .ָזִוּיֹוַתי ַיּסֵ
  .בנה זויות ופנות בית המקדש

ָאז כֹּ  ְכֵלי־עֹז ַלָײ . ֲהַניְקרֹוא ֿכְ   :)ב ל כא"דה(ּבִ
  בכלי שיר  .ואז שוב יתפללו הכהנים

________________  

  .ומירק את פשעינו, ייסר אותנו על ידי אויבים השוסים אותנו'  ה,סרסהו ודרשהו. יסרנו מרוק שוסנו  )ט(
  
  
  
 

  חטאנו ליום שלפני ערב ראש השנה
  

ַהְבָטַחת הֹוִרים ֵאנּו ּכְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִריםְוָזַרקְ . ַחּטְ   :ּתִ
  :)יחזקאל לו כה(  "וזרקתי עליכם מים טהורים" – כפי שהבטחת לאבותינו, טהרנו

ר. ְטהֹוִרים ִקְלַקְלנּו ְלָהֵפר ַעד ְיַכּפֵ   .טֹוב ּבְ
  .הטוב יכפר עלינו' ה  .קלקלנו מעשינו והפרנו מצוותיך הטהורות

ר ּפֵ רּוָפה ׁשִ   :)ישעיה יד כז(ר ָיָעץ ּוִמי ָיפֵ . טֹוִעים ּתְ
  :ואין מקטרג שימנע ממנו לקבל אותה. לחוטאים הכין תרופה טובה היא התשובה

ַעס ְוַיְחֶסה הו ִֹיְכּבֹׁש עָ . ָיֵפר ּכַ   .ן ִויַכּסֶ
  .ויגן עלינו

א ֵ ט ְוִיְתַנׁשּ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ּבַ א . ִיְגּבַ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ   :)ישעיה טז ה(ְוהּוַכן ּבַ
  'וכוזכור לנו ברית אבות 

   תמצא בצום גדליהכסא כונן מקומות שאומרים כאן ויש
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ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת .ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

ִריתְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהֵלי  . ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקר ּבְ ב ׁשְ ְוָהׁשֵ
ֶמךָ  ְוהוֹ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית. ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאֹת ָלֶהם לֵ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיוֹ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

נוּ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ינּו ְוַאל ַרֵחם ָעלֵ : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו כְּ  ׁשְ תּובמוֹ ּתַ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּוב ּכְ ּכָ ב. ׁשֶ  ְוׁשָ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּוב ּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם. ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּוב ּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־כוּ לְ . ׁשֶ  ְוִנּוָ
ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּוב ּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם. ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ
ם ל ל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ִמכֹּ .ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר. ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ָעב. ֿפְ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה ָמִחיִתי ֿכָ ׁשָ  ּפְ

יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵתנוּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ י פָֿ . ּתָ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ְחנּו ָחָטאנוּ ֲאנַ 

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֹרֶ  ִ ְענוּ . ףִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ לּבֹשְׁ . ָעם־ָאׁשַ נּ . ּדֹור־נּו ִמּכָ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ ֲחָטֵאינוּ  ּדָ . ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹ .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ ַוֲעדַ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ
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ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ינוּ ֶהֱעוִ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאְצו ַֹסְרנּו ִממִּ  ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
כְ  נוּ . ֵמנוּ ׁשִ לּו ֿבָ ָדם. ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות. ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ

ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ְוֵהיְך ָנִעיז פָּ . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ  ָטַפְלנוּ . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ל. ָוה ָלנוּ שָׁ ־ֶתיָך ּוִמּמִ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב .  ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ֻטְמאֹוֵתינוּ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית ן וְ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ עֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹ ֹנֵתינּו ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ר לֹא ִיזָּ  ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלםֲאׁשֶ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
יִלים ׁשְֹממֹתֵ  י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ ינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ְמָך ִנקְ לאֱֹ ַוֲעׂשֵ י־ׁשִ ָך׃ַהי ּכִ   ָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

םַחּנּון ְוַרחוּ  ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ם ֶאֶרְך־ַאּפַ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָלה ־ֶאת ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ָאמּורַהּדָ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ּיָ ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ
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ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסדְּ  ּכִ ֲעָך ַעּמְ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ
ִליחֹות י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ   :ַיּכִ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ְלַמַען גָּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען הֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִנְצֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 

ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ
ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֶתךָ ְלמַ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ִהּלָ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ַען ּתְ

ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ

בוֹ  ֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ֶדךָ ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ
פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ

ִים ַעל ִקדּ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ֶמךָ ְלַמַען ּבָ ל ה ֲעשֵׂ : ּוׁש ׁשְ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ
ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ

עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ
יֵענוּ ְלַמַעְנךָ    : ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

רעֲ : ֲעֵננוּ  ם:  ֲעֵננוּ ,ֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים בֲעֵננּו נֹוָרא:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ , ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ , ֶאל ֶאְביֹוִניםֲעֵננּו ׁשֹוֵמעַ :  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
גַּ  הֹותֲעֵננּו ִמׂשְ ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ב ִאּמָ ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי שֶׁ : ּכְ ִמי : ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ

ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ָעָנה ַלֲאב: ׁשֶ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע : ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבַ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ָעָנה ְלָדִוד : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ָענָ : נֹו ּבִ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ : ה ְלֵאִלּיָ

יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ : ִמי ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ ֵאל ַוֲעַזְר : ִמי ׁשֶ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ תֹוְך ִמי ׁשֶ ָיה ּבְ
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ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכִ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ָעָנה : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל דִּ ־ִמי ׁשֶ ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ַהּצַ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ   :יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרקַרֲחָמנָ . ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . א ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ

ל ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני יְ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  יָ ָחּנֵ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְוַנְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,יַאְנָחתִ ָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמֶסה,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה:  ּבְ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ
ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהל ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל וּ ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה י ָעְלָמא. ַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ַמּסֵ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ךְ : קֹוָלֵרהּ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ִגיִדין ְמָרִרין. ּבְ ן ּבְ ְך ֲאָנן . ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף עֲ . ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ָלןַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ַמׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ָקהְצעָ  ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
א ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ִמיעּו ְלָפָניו : ְוַהְרּבּו ּתְ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ

ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד :  ָעָפרְכֵניוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
ה  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיךָ ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ  ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא . ָמָרן ּדְ ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנאְקָימָ    :א ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ְבָיא . ָמָרן ּדְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאל ְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין . ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ דְּ . ּוָבעּוִתין ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ   :ָלא ֶנְהּדַ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ
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ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ים ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ   :ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר

יםָאבִ  נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ּנַ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ָך ְיָי ָעֵלינּו כַּ ־ְיִהי: ֵהּמָ ר ִיַחְלנּו ָלךְ ַחְסּדְ ר־ַאל: ֲאׁשֶ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ י: ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱֹנּו ָעְזרֵ : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

  

  

  

א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
כָ יּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ל ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
א בְּ  ֻקְדׁשָ ל־ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמןּדְ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ ַמיָּ ־ּתִ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן אִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ל ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ְיֵהא ׁשְ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ה שָׁ  ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ לעֹׂשֶ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ   :ִיׂשְ

  



 150

  שביעיסליחות ליום 

ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י ּוָמנֹוס ִלי   ְוהּוא ִנּסִ
ָידֹו אַ    ְפִקיד רּוִחיּבְ

ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  
ֵעת ָצָרה :ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  

יֹום ֶאְקָראְמָנת ּכֹוסִ  :י ּבְ  
ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  

:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  
 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל  פְֿ ְיִמיְנךָ  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ֵריָקם : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

יֵבנוּ  ׁשִ הַאל ּתְ ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ   : ּכִ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני  ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  ְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ ליָ ִהּנֵ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ ־ַעְבֵדי יְ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ ל־ַמעֲ יָ ּבָ יו ּכָ ְלּתוֹ  ׂשָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך ַוֲאַנְחנּו בְּ : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ  ֶאְקָרא יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  נּו׃ֵהילאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ײָ ִהׁשְ ל־ָהָאֶרץ׃ ּבְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ִעיר לאֱֵֹהינ: ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ּו ַהרּגָ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ֻדּלָה ְוַהּגְ   ַהּגְ

ְפֶאֶרת י־ֹכל ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
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י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דֹול אַ יָ ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹול ּגָ ְגבּוָרה׃ ּתָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ

רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ
ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָך ֲחִסין ָיהּ מוֹ ִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ׃ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ה  ָניו ּבְ ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ
ֶמׁש׃ ַמִים ְלךָ  ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ם׃ ׁשָ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ  ַאּתָ

ְבתָּ  םכָּ  ִהּצַ ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאּתָ ה: ל־ּגְ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ִלְוָיָתן  ִרּצַ
ים׃ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ּתִ ָך ָיםֹוַרְרּתָ בְֿ פֿ  ַאּתָ י תַֿ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ יִנים ׁשִ ּנִ

ה ִים׃ ַאּתָ הבָֿ  ַעל־ַהּמָ תָּ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ ר־לוֹ   ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃הֹוַבׁשְ ם  ֲאׁשֶ ַהּיָ
ת ָיָדיו ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ְוהּוא ָעׂשָ ר ּבְ ר  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ל־ָחי ּבְ ר־ִאיׁש׃ ֶנֶפׁש ּכָ ׂשַ ל־ּבְ ךְ ְורּוַח ּכָ ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה,  ַהּנְ
ֳעֶלךָ  ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען, ַהּנְ ֶמךָ  ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ : ׁשְ ה ְלַמַען , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ֲעבּור, ׁשְ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ ֶמךָ , ּכְ י לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ׁשְ ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ּכִ ֵננּו ו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ
י ַרב י לֹא ַעל: הּוא־ּכִ י קֵֹתינּו ֲאַנְחנוּ ִצדְ ־ּכִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַרֲחֶמיָך ־ַעל ַמּפִ
ים   :ָהַרּבִ

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמלֶ : ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ְך אַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי טּוְבָך : ָלַאֲחרֹוִנים בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך אָ . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָר ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי אִתי בְֿ ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יךָ יֹום ְלֶזַרע ְיִדידֶ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד. ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ  ּכְ

ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ַרח� ֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ת׃־ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח֨ �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח נוּ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ י פָֿ ָלנּו ַמְלּכֵ ְענוּ  ּכִ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב
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ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :ְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ חַ .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ יכֹון ּבְ ּיֵ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ר ְוִיְתַעלֶּ  א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־ֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמהְלפָ  ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ
ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ

י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  בוּ ֹנֵתינּו ָר ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ
י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ

י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ ֲעֵדנּו שִׁ  ָיַדְענּו ּכִ דֹול ַיֲעָמדּבַ ָלנּו ־ְמָך ַהּגָ
ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ

ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ
ר חַ  ן ַהְגּבֵ ָך ָעֵלינוּ ּכֵ ְרחֹק: ְסּדְ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ

ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־לּוְלכָ  ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ה ָלָעם ַהזֶּ  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
ֲחנּוֵנינּו  ֲאַנְחנוּ  יִלים ּתַ י ַעלַמּפִ ים ַרֲחֶמיךָ ־ְלָפֶניָך ּכִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  )בר יצחק שליח צבור(מאיר ובסוף חתום ב "אס "עלא 

  לאֱֵֹהינּו ֵוֹלאֵהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ל־ֶאת ין ּדָ ֵני ֵמִבין ְויֹוֵדַע ּדִ   .ּפְ
  ה שהוא"לפני הקב

ִקּוּוי ַאַחר ִקּוּוי ל)א(ּבְ ּדָ ּתַ י ִיׁשְ ֲעטֹוף ִלּבִ   .)ב( ּבַ
  .יתרצה לי,  מתקרב למוות מרוב ייסוריםכשאני  ,בתקוה אחר תקוה

                                                 
 )תהלים כז יד(' אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנא) א"ב ע"דף ל(בברכות . בקווי אחר קווי  )א(

ה ֶאל ה ֶאל '־הַקּוֵ ָך ְוַקּוֵ  .'־הֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ
כמו ביומא , יתרצה ויתפתה.  ישתדל.חולשה עד מוות) תהלים קב א(ע "א' פי ).תהלים סא ג(בעטוף לבי   )ב(

 . בדבריםמשדלתור בכל יום ויום היתה אשת פוטיפ )ב"דף לה ע(
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ָדל ן־ּגְ ה בְֿ , ֶחֶסד ַחּנֵ ִעי ַיּטֶ ּוְ   .)א(ָדלְלׁשַ
  .יטה אזנולתי ילתפ, גדל חסד לחנון', ה

ל יק ְויֹוִסיף ֹאֶמץ ְוִיְגּדָ ְרּכֹו ֹיאֵחז ַצּדִ   :)ב(ּדַ
  :יאחז במדת רחמים ויחזק את יראיו, ה שהוא צדיק"הקב

יר ִדין ָעִני ְוָעׁשִ ֹנַהג עֹוָלם ּבְ   .)ג(ֵהן ּבְ
  

ירְוֹנַכח ְנׂשּוא פָֿ  ָניו ַיְיׁשִ ן ּפָ ּיָ   .ִנים ּדַ
  .הדיין מקבל את העשיר בסבר פנים יפות

ֶניָך ַעְנְוָתןזַֹהר יר)ד( ּפָ ְכׁשִ   . ֱענּות ָעִני ּתַ
  .לת העניימקבל את תפ מתנהג ו'אתה ה, בסבר פנים יפות ובסבלנות

יר ִאּלּו ְנָפׁשֹות ִהְתׁשִ ן ִמְנָחתֹו ּכְ   :)ה(ָחׁשּוב ָקְרּבַ
  :הקריב את נפשו קרבן

  .)ו(ף ַנַחת קֶֹמץ סֶֹלתטֹוב ְמלֹא כַֿ 
  .לת לנחת רוח לפניךטובה ומתקב, קצת קמח, מנחת העני

סֶֹלת   .)ז(ָיֶפה ֵהיֶמּנּו ֲחׁשֹוב ִחּנּון ְוִלּבּון ַהּפְ
  .לה בכוונה ותשובהיעוד יותר טוב תפ

ל א ָעו  ֹ־ּכָ ָ ׂשּ   .ן ְוַקח טֹוָבה ֶנֱחֶסֶלתּתִ
  .עוונותינו ותן לנו את הטובה שנלקחה ממנוכל מחל על 

ִהּלָה ְמֻסְלסֶ  ִצּיֹון ּתְ ּלַם ֶנֶדר ּבְ   :ֶלתְלָך ְיׁשֻ
  :לה יפהיעל ידי תפ

ה ִלְסלֹוחַ  ר, ַמְרּבֶ ָך ְמַוּתֵ ּלְ ֶ   .ְסִליחֹות ָלנּו ִמׁשּ
  

ר ֲעֵננּו ְוָים ְרחֹוִקים ַיּתֵ ֶצֶדק ּתַ   .נֹוָראֹות ּבְ
  .והתר אסורינו הנמצאים מעבר לים, לעשות נוראות באויבינו, בצדקתך עננו

ר, ְסַלח ֲאִביר ַיֲעקֹב ית ַהּתֵ ֵראׁשִ   .יֹוֵצר ּבְ
  )בראשית מט כד(ה "י לקבכינו

ר נּו ְלַעּתֵ ַעְלּתָ ּלָ ה זֹו ּפָ ִמּדָ ה ּבְ   :ֻעזָּ
  :להיאשר הוריתנו להזכיר בתפ, חזק את מדת הרחמים

ת ַרֲחֶמיךָ  ִליָאה ִמּדַ ּלֹו גֹוֶבה, ּפְ ֶ   .ַמְלֶוה ִמׁשּ
  .אתה נמשל למלוה המסכים לקחת בחובו מה שכבר שלו

                                                 
ָדל  )א( י ְכָרַעִים אוֹ ש "כ, חלק הקיצוני של האוזן. ּבְ ּתֵ י ָהֲאִרי ׁשְ יל ָהרֶֹעה ִמּפִ ר ַיּצִ ֲאׁשֶ  ).עמוס ג יב (ֹאֶזן ְבַדל ּכַ
יק) יז ד(באיוב . 'דרכו יאחז צדיק וכו  )ב( ְרּכֹו ּוטְ  ְוֹיאֵחז ַצּדִ ' סיובפסיקתא דרב כהנא , ֹאֶמץ ָיַדִים ֹיִסיף־ָהרּדַ

 .ה שהוא מעצים כחן של צדיקים שיעשו רצונו" זה הקבֹאֶמץ ֹיִסיף, ו"כ
 ואחד עניאחד ,  שנים נכנסין לדיןבנוהג שבעולם) קב(ש תהלים "בילקו. בנוהג עולם בדין עני ועשיר  )ג(

 .הגדולים והקטנים שוין לפניו, ה אינו כן"אבל הקב, משתק לעני ושומע לעשיר, עשיר
 ).א"ו ע"י גיטין דף נ"רש(נות סבל' ל. ענותן  )ד(
מי דרכו ,  בכל קרבנות נדבה אלא במנחהֶנֶפשׁ לא נאמר ) ויקרא ב א(י "כמו שפירש. כאלו נפשות התשיר  )ה(

 .ה מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו"אמר הקב, עני, להתנדב מנחה
 .מץ מנחת נדבה של עני זה קו,טֹוב ְמלֹא ַכף ָנַחת) ויקרא רבה ג א(במדרש . 'טוב מלוא כף וכו  )ו(
, ֶנֶפשׁ ח ומה אם מי שאינו מקריב נפש כתיב בו "והרי דברים קו) ויקרא רבה ג ה(במדרש . 'יפה הימנו וכו  )ז(

, מי שהוא מקריב נפש, במתנות כהונה' ופי. מי שהוא מקריב נפש על אחת כמה וכמה כאילו נפשו הקריב

 .תענית ותשובה
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יק ּוְלָך ַהֶחֶסד מְ  הְצָדָקה ְלָך ַצּדִ   .ֻרּבֶ
  .ואתה בחסדך הרב מקבל אותה לכפרה, שלך היא, הצדקה שאנחנו נותנים

י ָרצֹון ּתֹאֶבה ׁשַ   .ִקְמָעה ֵחֶלב ָוָדם ּכְ
  .מעט חלב ודם שנתמעט בצומותינו תקבל כקרבן

ה ְנָך ַהְמֻלּבֶ ה ,רֶֹגז ֲעׁשָ ְמָעִתי ְיַכּבֶ   :ִזיל ּדִ
  :דמעותי הנוזלות יכבו, הבוער

אֹות ְבתּו ַחּטָ   . ְועֹולֹות ִלְפַרְקִליט ְודֹורֹון ְמׁשּולֹותׁשָ
  פסקו

ֵמם ְמלֹון ֶצֶדק ְמׂשֹוׂש ָיַדִים ְרׁשּולֹות   .ׁשָ
  .עייפות  בית המקדש

לֹות ִים ּכֹוׁשְ ְרּכַ ּסּו ֱאמּוִנים ַמֲחִזיֵקי ּבִ ּמּו ּפַ   .ּתַ
  .נפטרו לעולמם הצדיקים אשר בזכותם החזקנו מעמד

ִרים, ּתֹוְמִכים ְ לֹותצִ , )א(ְמַאׁשּ   :)ב(ְדקֹוָתם ִיְרַאת לאֱִֹהים מֹוׁשְ
  :ה קיים גזרתם"והקב, גזרו, שלהם' בצדקתם וביראת ה  ,חיזקו אותנו  ,תמכו בנו

ין ּדִ ר ּבַ ְגּבֵ ת ַרֲחִמים ּתַ ָרצֹות, ִמּדַ ּפְ ֲעמֹוד ּבַ   .ּתַ
  .נגד גזרות קשות  ,דת הדיןיעל מ

ךְ  ּכֵ ב ּכֹחַ , ֶאֶנף ְלׁשַ   .נֹוַח ִלְרצֹות, ַלּבֵ
  .נוח לרצות' אתה ה, חזק את כוחנו  חרון אף

  .ְיִהי ָנא ְדָבְרָך טֹוב ְוִאְמרֹוֶתיָך ִנְמָלצֹות
  ).זכריה ג ד(קיים מה שאמרת על ידי נביאך 

י ֵמָעֶליָך ֲעו ֹ ׁש ֹאְתָך ַמֲחָלצֹותְרֵאה ֶהֱעַבְרּתִ   :ֶנָך ְוַהְלּבֵ
  :סימן למחילת העון, ואלבישך בגדים חדשים

ב ַעללאֵ חֲ כִּ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּסֵ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ּוֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ִים ְוַרב ַרח �ֶר  ַאַּפ ת׃־ם ְוַחּנ$ּון ֶא� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח נּו כִּ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ ְענוּ י פָֿ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

תֵ יָ יְ  ַהֲאִזיָנה ִפּלָ ֲחנּונֹותֵ נוּ  ּתְ קֹול ּתַ יָבה ּבְ יָבה :נוּ י ְוַהְקׁשִ ְלקֹול  ַהְקׁשִ
ְועֵ  יינוּ הֵ לאֹ וֵ נוּ  ַמְלכֵּ נוּ ׁשַ לנִ ֵאֶליָך ־ ּכִ ּלָ ַמע יָ יְ  :ְתּפַ ׁשְ  ּבֶֹקר וּ נקֹולֵ  ּבֶֹקר ּתִ

הנְ ְלָך וּ ־ָרךְ עֲ נַ  עְ יָ ֵאֶליָך יְ  :ַצּפֶ ּוַ תֵ  ּוַבּבֶֹקר נוּ  ׁשִ ִפּלָ ֶמךָ  תְֿ נוּ ּתְ ּכֹון  :ַקּדְ ּתִ

                                                 
רוּ המקרא ' כל. מאשרים  )א( ְ  .החזיקו את הגזול' פי) ישעיה א יז ( ָחמֹוץַאׁשּ
ל ִיְרַאת ֱאלִֹהים) ב כג ג"ש(ש " כ.צדקותם יראת לאהים מושלות  )ב( יק מֹוׁשֵ ז "ק דף ט"מוע('  ודרשו בגמַצּדִ

 . שאני גוזר גזרה ומבטלה, צדיק,מי מושל בי) ב"ע
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תֵ  ִפּלָ פֵּ  נוּ ּתְ ַאת ּכַ ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים  :ָעֶרב־ ִמְנַחתינוּ ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ַמׂשְ
יָחה וְ נָ  ַמע קֹולֵ נֶ ׂשִ ׁשְ   :נוּ ֱהֶמה ַוּיִ

ָלה־ָעה ַעל ַהְיׁשוּ ײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינוּ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל  ְלָפֶניךָ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   אבנים' ד'וכל בתיו בעלי דב "אס "עלב 

דֹול נֹוַדעְ  ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ   .תָּ לאֱִֹהים ּבְ
  

ה ה ְיָי ָאִבינּו ָאּתָ   :ַאּתָ
  

ָכל   .ָקְרֵבנוּ , ָקְרֵאנּו ֵאֶליךָ ־ּבְ
  

א ָ נוּ , ָרם ְוִנׂשּ ה ְבִקְרּבֵ   :ַאּתָ
  

חֹוֵבינוּ  ם ּבְ נּו טֹובֹות ּגַ ַמְלּתָ   .ּגְ
  

ר ְלָבֵבנוּ    :לֹא ְבִצְדָקֵתנּו ּוְבֹיׁשֶ
  

ם, ּדֹוֵדנוּ  י ָזַנְחנוּ  ּגַ   .ּכִ
  .את מצוותיך

י ָאֵלנּו ּכִ   :ָבִדים ֲאָנְחנוּ עֲ ־ּגְ
  עבדיך

א־ינּו ַעדנֵ ו ֹ ִהְננּו ַבעֲ  ּכָ   .ּדַ
  .עד שפל המדרגה

ה ְקַצר ֶנֶפׁש ְלָך ְמַחּכָ   :ַוּתִ
  

נוּ    .ְוַאּיֵה ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשֹוִנים ִעּמָ
  

  :עֹוָלם ֶנֱאָמנוּ ־ֵמעֹוָלם ְוַעד
  

א ְוַתׁש ּכֵֹחנוּ  ָ   .ַזַעף ִנׂשּ
  .אנחנו סובלים מחמת כעסך וכוחנו נחלש

ךָ ־ָי ַאליְ  ַאּפְ   :ֹוִכיֵחנוּ תֿ  ּבְ
  

ֵרנוּ  ּלּו ְבׂשָ   .ַחְלָחלֹות ַרּבֹות ּבִ
  צרות מזעזעות

ֲחָמְתָך תְֿ ־ָנא ַאל ֵרנוּ ּבַ   :ַיּסְ
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ֵפר רֹות ֵאין ְלִהּסָ   .טַֹרח ַהּצָ
  

  :ַאּיֵה ׁשֵֹקל ַאּיֵה סֵֹפר
  

ְענוּ  י ָפׁשַ   .ָיַדְענּו צּוֵרנּו ּכִ
  

עְ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ   :נוּ ֱאֶמת ָעׂשִ
  

ל ַעס יּוַפר ְוָחרֹון ֶיְחּדָ   .ּכַ
  

י ָקטֹן ַיֲעקֹב ָוָדל   :ּכִ
  

ל   .ַלַחץ יּוַסר ְועֹל ְיֻחּבָ
  .יישבר

י כָֿ  לּכִ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ   :ׁשַ
  :אין לנו כח לסבול עוד

ה ֵתנּו לֹא ִתְגּבֶ   .ְמָנת ִמּדָ
  .דת חובנוילא תגבה ממנו כמ

י ה־ּכִ ַאְרנּו ְמַעט ֵמַהְרּבֵ   :ִנׁשְ
  

ֶתךָ ־ַעלִנָחם    .)א(ָהָרָעה ַלֲאֻיּמָ
  .לכנסת ישראל    בךאתה חוזר 

נּוֶתךָ  י ֶחֶסד ָאּמָ ַלּפֵ ה ּכְ   :ַמּטֶ
  

  .נוּ ֵנינּו ָענּו בָֿ ֲעו ֹ־ִאם, ָסְלָחן
  

י, ָעְזֵרנוּ  ַעּנוּ ־ּכִ   :ָעֶליָך ִנׁשְ
  

ד ְעּבֵ ּתַ נּו ֹכף ְלָך ְלִהׁשְ   .ָעְרּפֵ
  

ד   :ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹוְתָך ּוְלַכּבֵ
  

ׁשּו צֹום ִלְקּבֹועַ פּ    .ֹוְקֶדיָך ִקּדְ
  .ישראל הזוכרים אותך קבעו צומות

ם ִלְתּבֹועַ  ם ְקָצָרה ָצְרּכָ   :ְוַדְעּתָ
  

ם ְלָפֶניָך ָיבֹוא   .ָצקּון ַלֲחׁשָ
   בלחשה ששופכיםליתפ

ל ְלִאיׁש ִנְגעֹו ּוַמְכאֹובוֹ    :ְלַחּתֵ
  לחבוש

                                                 
ֶתךָ   )א( ה ש"כינוי לכלל ישראל כ. ֲאֻיּמָ לֹות ֲאֻיּמָ ְדּגָ ּנִ לפי , איומהלמה נקרא שמה ) טו ו(ובשמות רבה ) ר ו דשי( ּכַ

ִחיָלה ְוֵאְמָתִנישקראה דניאל , לפי שגלתה למלכות אדום' פי, שעומדת במלכות שיש לה אימה  ).דניאל ז ז (ּדְ
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הֹומֹוֶתיךָ    .קֹול ַיֲעקֹב נֹוֵהם ִמּתְ
  .םשואג ממעמקי

ךָ  ְבּתֶ ַמִים ְמכֹון ׁשִ ָ ַמע ַהׁשּ ׁשְ   :ּתִ
  

ַכּלֶה ַאף ּתְ   .רֹוֶדה רֹוֵדף ּבְ
  .כלה בכעסך, השולטים עלינו ורודפים אותנואת 

ַגּלֶה ּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון ּתְ ַנת ׁשִ   :ׁשְ
  :תראה לעיני כל  נקם

ְרּתָ ְוַרְדּתָ ִמּנַֹער ְקנֹוֵתנוּ    .ׁשַ
  .מצרים בנעורינוראית את ענינו וירדת לקחת אותנו מ

ִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנֵתנוּ ־ַאל ׁשְ   :ּתַ
  

מֹאל ִעינּו ִלׂשְ ָקְרֵבנוּ , ּתָ   .ְיִמיְנָך ּתְ
  אחרי יצר הרע

ְכלֹות ּכֵֹחנּו ַאל ַעְזֵבנוּ ־ּכִ   :ּתַ
  

יַח ִלְרחּוֶמיךָ  ּגִ יט ְוָתִציץ ְוַתׁשְ ּבִ   .ּתַ
  

ִצְדקֹוֶתיךָ  ׁש ּבְ ְתַלּבֵ ֲחִנינּוֶתָך ּתִ ְתַאזֵּר ּבַ   .ּתִ
  

ֲחִסידּוֶתךָ  ף ּבַ ַרֲחֶמיָך ְוִתְתַעּטֵ ה ּבְ ּסֶ ְתּכַ   .)א(ּתִ
  

ת טּוְבָך ְוַעְנְוָתנּוֶתךָ    :ְוָתבֹוא ְלָפֶניָך ִמּדַ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִאי ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ם ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ ֶח� �ֲעו ֹ .ה ְוַנֵּקה0 ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָקְראֵ  ר ִהְרַחְבתָּ בַּ  נוּ ֵהי ִצְדקֵ לאֱֹ  וּ  ֲעֵנננוּ ּבְ ננוּ לָּ  ּצָ תֵ  וּ  ָחּנֵ ִפּלָ ַמע ּתְ  :נוּ ּוׁשְ
ְמָעה ְבקֹולֵ  ֲאדָֹני בֹות ְלקֹולנוּ ׁשִ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ֲחנּונֵ   ּתִ ַמע קֹול  :ינוּ ּתַ ׁשְ

ֲחנּונֵ  עֵ ינּו בְּ ּתַ ּוְ אֵ נוּ ׁשַ ָנׂשְ ךָ ־ֶאלינּו  ָידֵ נוּ  ֵאֶליָך ּבְ ִביר ָקְדׁשֶ ַמע :ּדְ  וּ נ ְוָחנֵּ יָ יְ ־ׁשְ

                                                 
ז "ברכות דף ט(יוחנן ' ולשון תפילה זו מצלותיה דר, ענין לבישה הם, כיסוי ועטיפה, אזירה. 'תתאזר וכו  )א(

ים לִמּדֹותולי יש משחק מלים בין וא) ב"ע  .ַמּדִ
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ַמע :נוּ עֵֹזר לָ ־ֱהֵיה יָ יְ  ַמע :נוּ  ַוֲענֵ נוּ ְוָחנֵּ  ְקָראנִ  נוּ קֹולֵ  יָ יְ ־ׁשְ ה ׁשְ ֵהינּו לאֱֹ ְוַעּתָ
ִפּלַת ־ֶאל ֲחנּונֵ ־ָך ְוֶאלידֶ בָ עֲ ּתְ ֶניָך ַעל ינוּ ּתַ ֵמם־ְוָהֵאר ּפָ ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ ְלַמַען  ִמְקּדָ

  :ֲאדָֹני

ָך ִבְרָכֶתָך סֶּ ־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ב :ָלהַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ יםַרֲחֶמיָך ־ּכִ ֲאדָֹני  :ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אליה בר שמעיה חזקובסוף חתום ב "אס "עלג 

ה לאֱֹוּהַ ְסִליחֹות יק ַאּתָ ָרֵאל ַצּדִ   .ְיָי לאֱֵֹהי ִיׂשְ
  

ֵלב ְברֹון רּוחֹותּבְ אנּו ְלַחּלֹוְתָך ּוְבׁשִ ה ּבָ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ   . ִנׁשְ
  

ְטנּו ְוֵהַכּנּו ִסְתֵרי טּוחֹות ַ ּתֹונֹות ִקׁשּ ם ֶעׁשְ   .)א(ּגַ
  .כליות  מחשבותינו

גּול ּובֹות ְוֵעיֶניָך פְֿ , ּדָ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ   :קּוחֹותּתִ
  ה"כינוי להקב

ְרָגה ְקָדה ָהׂשְ ה ָעַלי )ב(ָהׂשְ ֶכף ַמּכָ   .ֲעָלַית ּתֵ
  .קשורות וקלועות על כלל ישראל מכות העולות עלינו תכופות זו אחר זו

ן ּוָבִקי ַאִין ְלַהֲעלֹות ֲארּוכָֿ    .הְורֹוֵפא ָאּמָ
  .רפואה

נּו ְלֵחְלָכה   .)ג(ֵזד ׁשּוָחה כֹוֶרה ְוֵעיָניו ִיְצּפְ
  . צבאותיך,הרשע כורה בור להפילני ועיניו מחפשות איך להרע לכלל ישראל

ָבָכה ְך ַעל ׂשְ ַרְגָליו ִיְתַהּלֵ ת ּבְ   :ֲחַלְקַלק ְוֶרׁשֶ
  שבכה ורשת ענין אחד :נכנסו לרשת האויב ונתפסו בה, רגלי ישראל מחליקים

ין)ד(טְֹרדוּ  יקּו ִמּלִ   . ְוַטֲעָנה)ה( ַחּתּו ְיִדיֶדיָך ֶהְעּתִ
  .הםאין בפיהם מלה ונסתתמו טענותי, ישראל ידידיך מבולבלים ושבורים

ֵעָנה ֵען ּוַמׁשְ ָרֵאל הּוַסר ֵמֶהם ַמׁשְ   .ְיהּוָדה ְוִיׂשְ
  

                                                 
ועוד כי מן , ל"בחשבון העשירי וז, ש בחובות הלבבות בשער חשבון הנפש" כ.'גם עשתונות קשטנו וכו  )א(

לי ושאנו מתקשטים במבחר מה שנוכל עליו מן המלבושים בצאתנו לקראת מלכינו ושרינו וגד, הידוע אצלנו

והים בנראנו ובנסתרנו לאוכפי זה אנו חייבים להתקשט בעבודת ה'  וכונומפני שהם משקיפים על גלויי, דורנו

ואילו היינו מעלים בלבנו כי השקפת המלכים על הנסתר . מפני השקפתו עלינו בשווה תדיר, והיםללא

 יתברך לא וה' וכולא היינו מתעכבים לקשט מצפונינו כרצונם ממנו, ממצפונינו כהשקפתם על הנראה מגופנו

ויותר חובה עלינו להתקשט בעבודתו במצפונים ובלבבות ובאברים להשקפתו עליהם וראותו , יותר ראוי לו

 .ל" עכ.אותם תמיד
אִרי) א יד(באיכה . השקדה השרגה  )ב( ְרגּו ָעלּו ַעל־ַצּוָ ּתָ ָידֹו ִיׂשְ ַעי ּבְ ׁשָ ַקד עֹל ּפְ ַקד. ִנׂשְ ק "הרד' פי. ִנׂשְ

ְרגוּ .בשורשים נקשר ּתָ  .ליעות קליעותי נעשו ק"פירש . ִיׂשְ
 .כמו חילך חיל שלךי " פירשִיְצּפֹנוּ  ְלֵחְלָכה ֵעיָניו) תהלים י ח(' ל .יצפנו לחלכה  )ג(
 ).ק בשורשים"רד(היפך השקט והשלוה  .טְֹרדוּ   )ד(
 .י שתקו ולא אתיבו תוב"ת ).איוב לב טו(העתיקו מלין   )ה(
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ֲאָבה ְוַנֲעָנה ם ּדָ לּו ְוַנְפׁשָ ּבֶֹלת ִנּמָ רֹאׁש ׁשִ   .ּכְ
  .ונפשם כואבת וסובלת, נכרתו כשבולים הגבוהים שנקצרים תחילה בשדה

ְבעּו ְוִלְצָמָאם ָרוּו רֹאׁש ְוַלֲעָנה   :ִלְרָעָבם ְמרֹוִרים ׂשָ
  :ם מרים מאודשתו משקי

ל ה ּכָ ּוֶ ן־ַמַעְרֵכי ֵלב ְמׁשַ   .ָנבֹון ְוַרּבָ
  .החכמים והרבנים שמו את כל עיונם לגלות את מועד הקץ

ן ׁש ַהָחְרּבָ ׁשֶ ם ּבֶ ן ְוִנְסּתַ ְך ָהִעּדָ   .ֶנְעַלם ֶמׁשֶ
  .ואולם לא נודע זמן הקץ וכמה זמן יימשך עוד החורבן

ל  ָרה ּוֻבּטַ ִמיֵדי ַכּפָ ןָספּו ַתּמּו ּתְ ְרּבָ   .ַהּקָ
  

ְלָוה ָיִהיר ְוָסְרָבן קֶֹצר רּוַח ּוְבׁשַ   :ֲעָבֶדיָך ּבְ
  :בעל גאווה ומורד, עשו

יתָ  יָלם ִהְנׁשֵ ַכְחּתָ ַחּנֹות)א(ּפֹוָדם ּוַמּצִ   . ַרֵחם ְוׁשָ
  שכחה' ל

ְטּתָ ַמַעל ְוָלַעד ָזַכְרּתָ ְצָחנֹות   .ָצִפיָת ִהּבַ
  .אתה מסתכל על עוונותינו וזוכר את כיעורם

  .ְמֹאד ְוָסַתְמּתָ ַזַעק ּוְתִחּנֹות־ַצְפּתָ ַעדקָ 
  .וסגרת שערי תפלה

ֶקֶרב ַמֲחנֹות כֹון ּבְ   :ִרְבבֹות ֲאָלֶפיָך ׁשּוָבה ּוׁשְ
  

ֵפל ָרֵאל ׁשָ ְבהּות ְיהּוָדה ְורּום ִיׂשְ ח ּגַ   .ׁשַ
  ירדה

ְלפִּ    . ָחֵרב ְולֹא ֹנַגּה לֹו ְוָאֵפל)ב(ּיֹותּתַ
  בית המקדש

ם ְוִגיהַּ אֹור ְלַצְלָמֶות ה ת ַלֲעָרֶפל)ג(ּוׂשַ   . הּוׁשַ
  והאור נהפך   נהפך לחושך

ל ֵני ַמְכּפֵ ַען הֹוִרים ּוְזכּות ְיׁשֵ   :ְלָאן ׁשַ
  :איפה זכות אבות

ל, יֹוְצֵרנוּ  א ְוִנְגּדָ ָ ר לֹא ִנׂשּ ִדיְנָך ׂשַ   .ּבְ
  .אין אתה נושא פנים לשרים

ָוה ׁשֹועַ  ר ִלְפֵני ָדל)ד(ֻהׁשְ   . ְולֹא ִנּכָ
  עשיר

ַבּה ְוָגַדלבָּ  ד ְוָקטֹן ּגָ ה ִנְכּבַ   .זּוי ָלּמָ
  .בל כבוד וגדולהיק) עובדיה א ב(למה עשו המכונה בזוי וקטן 

                                                 
יתָ   )א( יתָ א "נ. ִהְנׁשֵ  .האם שכחת' פי, ֲהָנׁשִ
ְלפִּ   )ב(  .תל שכל פיות פונים בו) א"ע' ברכות דף ל(ש "ק כ" כינוי לביהמ.)שיר ד ד(  ּיֹותּתַ
י' ַוה) ב כב כט"ש(' ש הפ"אור ע. גיה  )ג( ּכִ יּהַ ָחׁשְ  .ַיּגִ
 .י שר"פירש. )איוב לד יט( ׁשֹועַ   )ד(
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ֲעׁשּוַע ָעצּור ּוְפָרזֹון ָחָדל   :)א(ְרֵצה ֶיֶלד ׁשַ
  :שעכשיו עצור ונמצא בסכנת חיים, ילד שעשועים, רצה בכלל ישראל

ר ֵלֶמיָך לֹא ָבְטחּו ַבֶחֶרב ְולֹא ִסּבְ   .ּו ַבֲחִניתׁשְ
  ואינם מקווים  כלל ישראל

ק ה ְוַתֲעִנית,ִמְבֶטָחם צֹום ָוׂשַ ִפּלָ ֵעָנם ּתְ   . ּוַמׁשְ
  

ִנית   .עֹוד ּתֹוִסיף ָיְדָך ֲעלּוֶביָך ִלְקנֹות ׁשֵ
  

מוּ  ַחת עֹל ָרְגָזִניתלוּ ְוִיחֲ  )ב(ִיּדְ   : ְלָך ִמּתַ
  : ומייחלים לך תחת עולה של אדום המרגיזה אותםבשתיקה מחכים

א ּוְמחֹוָללהַ  זּוי ּוְמֻדּכָ   .ֲאִזיָנה ִחין ַעם ּבָ
  חיל ופחד' ל. ומפוחד

ָרצֹון ִמְפָלל, ַזַעק ְקׁשֹוב, ַחּנּון ל ּבְ   .ְוַקּבֵ
  .להיתפ

ְכָלל ִתי ִתּכֹון ּוְכִמְנָחה ְטהֹוָרה ּתֻ ִפּלָ   .)ג(ְקטֶֹרת ּתְ
  

י ֵאֶליָך ֶאְתפַּ  י ֵולאָֹהי ּכִ ְוִעי ַמְלּכִ יָבה ְלקֹול ׁשַ לַהְקׁשִ   :ּלָ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ� ם יְ ֶּבֽ �  ׃יָֽ ֵׁש

 � ר ְיָי � יְ  ָרא� ָּפָניו� ַוִּיקְ ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ � ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת

י ָחָטא־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. נוּ ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־יכִּ : ּבְ
ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ

ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ
ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

                                                 
 חדלו להיות יושבים ,ערי הפרזי שאין להם חומה, ָחְדלּו ְפָרזֹון) שופטים ה ז(י "כמו שפירש. ופרזון חדל  )א(

 .רי המבצרעבהם מפני אויביהם ונאספו אל 
 ).י תהלים מח י"רש(תקווה ' ויש לפרשו גם ל. שתיקה' פירשתי ל. ידמו  )ב(
ְכָלל  )ג( ְבָללי "בכת. ּתֻ ְכָללאבל ) ראה לקמן סליחה לט(ִמְנָחה ְבלּוָלה מלשון  ּתֻ  אינו מתאים למנחת ישראל ּתֻ

 .שאינה כליל
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ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל ָעְזֵרנּו לאֱֹ :ִמּבְ בֹוד־ֵהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ ְייָ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹום הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ מְ לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ָך ִנְקָרא ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )הבבלי( שלמהובסוף חתום כפול ק "תשרס "עפזמון לד 

ת ְלּבֹׁשֶ ָדָקה ּתִ   .ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ
  

ת יָת ְוָלנּו ַהּבֹׁשֶ י ֱאֶמת ָעׂשִ   .ּכִ
  

ת ְענּו ּוְבִפינּו ֲאֶרׁשֶ   .ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשַ
  .להיתפ

תתָּ ־ָנא ָלנּו ַאל, נֹוַאְלנּו ָחָטאנוּ    :ׁשֶ
  :אל תשת עלינו עונש  היינו כשוטים

ִעינּו ַאַחר ֵיֶצר   .ּתָ
  

ין יֹוֵצר ְענּו ּדִ ְעּתַ   .ּתִ
  .'שיבשנו את תורת ה

לֹוַח לֹא עֹוֵצר   .ׁשָ
  .לא נמנע מלשלוח אלינו את עבדיו הנביאים להחזירנו למוטב

ַחר ָוֶעֶרב נֹוֵצר   :ׁשַ
 :השומר עלינו יום ולילה' ה

ל   .ַרְצנּו רַֹע ַהְרּגֵ
  .רצנו אחרי הרגלינו הרעים

ְענּו ֶצֶדק ַהֲעֵגל   .)א(ָרׁשַ
  .רשענו ולא הלכנו בדרכי מישור

ל ְרנּו ַאַהב ַהְדּגֵ   .ָקׁשַ
  ).שיר ב ד(ששם עלינו דגלו באהבה ' מרדנו בה

ל ְלּגֵ   :ִקְלַקְלנּו ֶקֶטט ּגַ
  :'קלקלנו מעשינו והבאנו עלינו קטטה מאתו ית

  .ֵצַרְפנּו ָמקֹור ָרטֹוב
  .ה שהוא מקור מים חיים"קבצרפנו לה

אֹון לֹא קֹוְרטֹוב   .ִצּמָ
  קורטוב מדה קטנה של לח. מעט מים' עבודה זרה שהיא צימאון שאין בה אפי

ְצנּו ַרע ַהּטֹוב   .ּפַ
  .קראנו לטוב רע

                                                 
ֵליה "פ ל"ע. לצדק העג  )א(  .י בדרכי מישור"פירש) תהלים כג ג (ֶצֶדק־ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ
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ְחטֹוב ַרְקנּו עֹול ִמּלַ   :)א(ּפָ
  :כאדון' מלהכיר בה

עּוִרים   .ַעל ֵעֶסק ּכִ
  .בגין מעשינו המכוערים

  . ַאּלּוף ְנעּוִריםָעַזְבנוּ 
  אדונינו מאז נעורינו', כינוי לה

  . ְוֵכן ְסעּוִרים)ב(סִֹחים
  .גולים מארצנו ומטולטלים כמו על ידי סערה

  :ִסּגּוף ֳעִני ְוִצעּוִרים
  :מוכים בעניות ושאר צרות

ֶמֶרד ּוְבַמַעל   .ַנְחנּו ּבְ
  אנחנו

ַעל ע ִמּמַ נּו ֶיׁשַ   .נֹוַאׁשְ
  . אבינו שבשמיםוושע על ידייהתייאשנו מלה

  .ִמְרֵינּו ָמַאס ְוָגַעל
  בגין עוונינו

ת ַרֲחִמים ָנָעל   :ִמּדַ
  :וסגר את שערי רחמים

ר   .לֹא ְבֶצֶדק ּוְבֹיׁשֶ
  .גם אם אין בנו צדק ויושר

ר ֵ ָך ַפׁשּ   .)ג(ָלנּו ֶנְגּדְ
  .הסכם להתפשר אתנו

ר   .)ד(ּכַֹח ְוִיְתרֹון ַהְכׁשֵ
  .וחכמה

יר ּכֹחַ  ּבִ ן ְלַפשֵּׁ , ּכַ   :רּתֵ
  :כדי שנוכל לחזור בתשובה, תן לנו', אתה ה

ר ׁשֶ ם ּגֶ   .ָים ׂשָ
  .שמת את הים כמו גשר והלכו בו ביבשה

ר ָרֵאל ִמְקֵוה ֹכׁשֶ   .ִיׂשְ
  .אתה מקוה טהרה לישראל

ר ֵ   .)ה(ָטֳהָרה ִתְזרֹק ּוְתַחׁשּ
  .מים טהורים תזרוק ותמטיר עלינו

ר ֵ ִליְך ּוְתַנׁשּ   :ֻטְמָאה ַתׁשְ
  :ותעביר

                                                 
גדלתם השם ורוממתם אותו ן "הרמב' ופי. מתרגמינן חטבת, )דברים כו כז (ֶהֱאַמְרתָּ ' ה־ֶאת .מלחטוב  )א(

 .שיהיה הוא לבדו לכם ללאהים
  .י טלטולין"ת) איכה ג מה( ְסִחי. סוחים  )ב(
 .ונתפשרתיעשיתי תשובה ) חכ  אותכב' בראשית רבה פר(ש "כ, ה נקראת פשרה קבלת התשוב.פשר  )ג(
ר  )ד( ר )קהלת י י(' כינוי לחכמה שנ. ְוִיְתרֹון ַהְכׁשֵ  .ָחְכָמה ְוִיְתרֹון ַהְכׁשֵ
ַרת )ב כב יב"ש(' גשם שנ' ל. ותחשר  )ה( ָחִקים־ַחׁשְ  .ַמִים ָעֵבי ׁשְ
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א    .)א(ֵחְטא ּוְגַרעַחּבֵ
  .וַמֵעט אותו

  .ֲחזֹור ָאחֹור ֵמַרע
  .חזור בך מלהרע לנו

ף ַהְכַרע   .ְזֻכיֹות ּכַ
  

ַרע ִהּפָ   :ְזרֹות חֹובֹות ִמּלְ
  :הרחק חובותינו ואל תפרע ממנו

ה הּוא פֿ    .ֹוֶנהְוַאּתָ
  .להילתפ

  .ְועֹוֶנה, ְולֹא בֹוֶזה
  

  .ָהָעם ָעִני ּוְמֻעּנֶה
  

  :ֶנהפְ ַהּיֹום ְלטֹוָבה תִֿ 
  

ּלַת רֹאשׁ  ֶתךָ )ב(ּדַ ּלָ   . ּדַ
  .הדלים והרשים, עמך, ישראל

ָלֶתךָ    .ּדֹוֶפֶקת ַהּיֹום ּדְ
  

ֶתךָ  ֻאּלָ ּלֵה ָלּה ּגְ   .ּגַ
  

י ִהיא ְגֵדָלֶתךָ    :ּגֹוְנָנּה ּכִ
  :כי היא בתך שגידלת אותה, הגן עליה

ֶגד ּבֹוְגִדים ע ּבֶ ּלַ   .ּבַ
  .נו בגדו בנוהבא כליה על הגוים שהתראו כאוהבים ובשעת צרת

ִחּמּוץ ָגִדים ּבֹוא ּבְ   .ּבְ
  .בוא מארץ אדום בבגדים מלוכלכים מדם אויבינו

  .ֱאסֹף ֲאבּוִדים ֲאגּוִדים
  .שיתאגדו, אסוף את ישראל שאבדו בגוים

ים ּדִ   :)ג(ַאַחר ֲאֵחיֶהם ִאְזּגַ
  :שתשלח לאסוף אותם, ויבואו אחרי אחיהם

ָחִקים י ׁשֹוֵכן ׁשְ ּדַ   .ׁשַ
  .םהשוכן בשמי' ה

חּוִקים ִים ׁשְ ּנַ   .ׁשּור ׁשִ
  .ראה את כלל ישראל השחוקים תחת שיני אויביהם

                                                 
, כף מאזניים מעויינת) א"ז ע"כ בובער דף קס"פםיקתא דר(ש "מאמר זה יסודו במ. 'חבא חטא וגרע וכו  )א(

 .ה חוטף שטר חוב של עוונות וזכויות מכריעות"והקב, כף עוונות מכאן וזכויות מכאן
ְך כ "לה. דלת ראש  )ב(  .ובמדרש רבה דרשו הדלים והרשים שבישראל) שיר ז ו(ְוַדּלַת רֹאׁשֵ
י מֵ ) ישעיה סו(ש "כ. אזגדים  )ג( ְחּתִ ּלַ ֵליִטים ֶאל ַהּגֹוִים וגוְוׁשִ ל־ְוֵהִביאּו ֶאת' ֶהם ּפְ ל ַהּגֹוִים־ּכָ . ֲאֵחיֶכם ִמּכָ

 ).א בראשית לב ד"ת( בלשון תרגום שליחים אזגדין
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  .ְלָך ְלַבד ְלָהִקים
  .ותקים אותם שיהו לך לבד

קּוִקים ְנקּוִקים   :)א(ְלקּוִקים ּבְ
  :ודקרו אותם, שברו אותם, הגוים לקקו את דמם

מֹו ְמרּוִקים   .ִמְרָימֹו ִמְרּדָ
  .עוונותינו ָמֵרק

  .)ב( ְמחּוִקיםַמֵהר ְמֵחה
  .ויימחקו, מחה אותם

ִרית ְוַהּתֹורֹות ָהִקים   .ַהּבְ
  

ים ֵכר ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ   .ִהזָּ
  

ת־ָנא ָלנּו ַאל, נֹוַאְלנּו ָחָטאנוּ  ׁשֶ   :ּתָ
  

ת 'ק ְלּבֹׁשֶ ָדָקה ּתִ ת. ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ יָת ְוָלנּו ַהּבֹׁשֶ י ֱאֶמת ָעׂשִ . ּכִ
ְענּו ּוְבִפינוּ  תַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשַ ָנא ָלנוּ , נֹוַאְלנּו ָחָטאנוּ .  ֲאֶרׁשֶ

ת־ַאל   ׁשֶ   :ּתָ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם שָׂ ־ּכָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ר וְ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש$ם ַוִּיְקָר� �ב ִעּמ ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ�   ׃יָֽ ם יְ ֵׁש� ֶּבֽ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי� ׀ יְ  ָי �ֶר  ַאַּפ ּום ְוַחּנ$ּון ֶא� �ת׃־ ַרח ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ� ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא$ה ְוַנֵּקה0 ֶח� �ֲעו ֹ .ן ָוֶפ ַלְחָּת- ַלֽ נּוְוָסֽ �נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת   ּוְנַחְלָּתֽ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה:ְוַאּתָ   ַאּתָ
א מֹוֵעד י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ָרה : ֿתָ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶנה חֹומֹות : ֵלב־ִנׁשְ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל:םְירּוׁשָ ִרים ָאז ּתַ ֲחָך ֿפָ :  ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ יׁשּוָעֶתךָ : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת ְזֹכר ְיָי : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ לָ : ְירּוׁשָ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

                                                 
ָלִעים ְנִקיֵקי' מל. נקוקים  )א( קּוִריםולכן פירשתי , חורי הסלעים' פי, )ירמיה טז טז; ישיעה ז יט  (ַהּסְ תכן ויי, ּדְ

 .מי שמתחבא בתוך חורי הסלעיםכמו , אדמהלפרש קבורים תחת ה
ים א " נ.ְמחּוִקים  )ב( המלשון ְמֻחּקִ יר ַעל ְמֻחּקֶ את ְיהּוָדה חקוק על הקיר וכמו שנאמר ' פי) יחזקאל ח י (ַהּקִ ַחּטַ

ִמיר ִצּפֶֹרן ׁשָ ְרֶזל ּבְ ֵעט ּבַ תּוָבה ּבְ  ).ירמיה יז א (ּכְ
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הּ  ר :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ
ר ֲאלֵ  ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ ִנׁשְ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ֶהם ַאְרּבֶ

ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : ַהזֹּאת ֲאׁשֶ
אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו  ַאל־ָנא :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ ֿתָ

ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   : ַחּטָ

  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
  לה

 שמואל חזק ובסוף חתום, משולש והחרוז האחרון בכל בית על לשון הכתובב "אס "עחטאנו 
 כסא כונןתחיל ד וסופו המ"אלא עד אות יוה "ביום שלפני ערוברוב המקומות אין אומרין ממנו 

  .אומרים לצום גדליה

ָקְרָבךְ , ָאדֹון ט ּבְ ּפָ נּו ַאל. ִמׁשְ ִריָבךְ ־ִאּתָ בֹוא ּבְ   .ּתָ
  .אל תריב אתנו על מעשינו  .כאשר אתה מתקרב למשפט

ְך . ָאבֹות ְזכֹור הֹוִדיעּו טּוָבךְ  ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ   :)שמות לב יג(ֲאׁשֶ
  :ונשבעת להם לרחם עלינו  . עולםזכור אבותינו אשר הודיעו טובך לבאי

ָך ְוַעל ַרֲחֶמיָך אֹוִחיָלה ׁש ְמִחיָלה. ּבְ ע ַרב ְמַבּקֵ ֶפׁשַ   .ּבְ
  .ומבקשים מחילה על פשעינו הרבים  .אנחנו מקווים בך וברחמיך

ֻדּלָה ַרב ְסלֹוַח ְלִפי ַהּגְ דָֹלה. )א(ּבְ   :ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ֿגְ
  :)לב לא' שמ(  :לסלוח את חטאי ישראל הגדוליםראוי לך   .כיון שאתה אלוה גדול

ֶדם ְוָנאָוה דֹוָלה ִמּקֶ ה. ּגְ בּול קֶֹדׁש ִאּוָ   .ּגְ
  .ה להשכין שכינתו"גבול קודש בו רצה הקב  .כלל ישראל היה בעבר גדול ויפה

ֲאָוה ֶרֶגל ּגַ ל. ּגֹוָלה ּבְ ָוה ־ּכָ   :)איכה א יג(ַהּיֹום ּדָ
  .הוגלה על ידי מלכים רשעים וחייליהם

ה ֶתֱחֶזה ָוה ְמֻעּנָ ּלֹוֶתיָה לֹא ִתְבֶזה. ּדָ   .ּדַ
  אביוניה

ֵחה ְמֵחה ְוַהזֵּה   :)במדבר יד יט(ן ָהָעם ַהזֶּה ו ַֹלעֲ . ּדְ
  

נוּ )ב(ַהזֶּה ְוָכֶזה לֹוַח ְלַצּוֹוֵתנוּ .  ֵהַעְדּתָ ם ְוׁשָ ּכֵ   .ַהׁשְ
  .כל בוקר שלחת נביאים לצוותנו על דברי תורה  .הרבה פעמים התרית בנו

חֹובֹוֵתינוּ ִהקְ  ינּו עֶֹרף ּבְ   :)ירמיה ג כה(ֲאַנְחנּו ַוֲאֹבֵתינּו . ׁשִ
  

ֵבי ְפָרזֹות. ַוֲאֹבֵתינּו ָמֲעלּו ְלַהְבזֹות יֹוׁשְ ְלִעיבּו ּבְ   .)ג(ַוּיַ
  כינוי לנביאים  . את הנביאים

                                                 
ֻדּלָה  )א( ַרב ְסלֹוַח ְלִפי ַהּגְ ע "ה רבש"אמר דוד לפני הקב) 'ה' ר פר"ויק(ש "כ. ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ְגדָֹלהָחָטא . ּבְ

ְמָך ה־ְלַמַען) תהלים כה יא(ד "את אלוה רב ואנא חובי רברבין יאי לאלוה רב דשביק לחובין רברבין הה ' ׁשִ
י ַרבְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹ    .הּוא־ִני ּכִ

ה ָאֹנִכי ֵמִביא ָרָעה ֶאל הרבה פעמים כמו ַהזֶּה' אולי הוא רמז למה שהתרה ירמיה בל. הזה וכזה  )ב( ָהָעם ־ִהּנֵ
ֶזהוגם בלשון , )ירמיה ו יט (ַהזֶּה גֹוי כמו ּכָ ר ְוִאם ּבְ ֶזה־ֲאׁשֶ י ּכָ ם ַנְפׁשִ   ).ה ט (לֹא ִתְתַנּקֵ

ל ַשנאמר , כינוי לירושלים. פרזות  )ג( ב ְירּוׁשָ ׁשֵ ָרזֹות ּתֵ אמר  כדשבי פרזותיו וקרא לנביאים )זכריה ב ח (ִיםּפְ

  .כל נביא שלא נתפרש שם עירו ירושלמי היה) פתיחתא דאיכה רבתי(יוחנן ' ר
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ׁשֹוְמֵרי ְמזּוזֹות   :)עזרא ט י(זֹאת ־ּנֹאַמר לאֱֵֹהינּו ַאֲחֵרי־ַמה. )א(ַוֲאַנְחנּו ּבְ
  :אחרי שעשינו זאת  .ואנחנו מלעיבים בתלמידי חכמים שבינינו

נוּ  נוּ . זֹאת ְמׁשּוָגֵתנּו ִאּתָ נוּ )ב(ֵזִריָתנּו ְזַרְזּתָ ְרּתָ   . ִיּסַ
  .לכן ענשת אותנו, למרות שחיזקתנו וזרזתנו  .מלאי חטא אנחנו

נוּ  ּתָ י ָחָטאנּו . ָזדֹון הֹוַסְפנּו ְוִחּתַ   :)ירמיה יד כ(ָיַדְענּו ּכִ
  .הלת אותנווהב

ִנְמָהִרים ִגינּו ּכְ ע ֶאל. ָחָטאנּו ׁשָ ינּו ֶיׁשַ   .)ג(ֶהָהִרים־ִחּכִ
  .אנחנו מצפים לישועה בזכות האבות. חטאנו כשוטים הנמהרים לחטוא מבלי לחשוב

ַהְבָטַחת הֹוִרים ֵאנּו ּכְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַחּטְ   :ְוָזַרְקּתִ
  :)יחזקאל לו כה(  "קתי עליכם מים טהוריםוזר " – כפי שהבטחת לאבותינו, טהרנו

ר. ְטהֹוִרים ִקְלַקְלנּו ְלָהֵפר ַעד ְיַכּפֵ   .טֹוב ּבְ
  .הטוב יכפר עלינו' ה  .קלקלנו מעשינו והפרנו מצוותיך הטהורות

ר ּפֵ רּוָפה ׁשִ   :)ישעיה יד כז(ָיָעץ ּוִמי ָיֵפר . טֹוִעים ּתְ
  :שימנע ממנו לקבל אותהואין מקטרג . לחוטאים הכין תרופה טובה היא התשובה

ַעס ְוַיְחֶסה הן ו ֹעָ ִיְכּבֹׁש . ָיֵפר ּכַ   .ִויַכּסֶ
  .ויגן עלינו

א ֵ ט ְוִיְתַנׁשּ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ּבַ א . ִיְגּבַ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ   :)ישעיה טז ה(ְוהּוַכן ּבַ
   תמצא בצום גדליהכסא כונןיש מקומות שאומרים כאן 

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת .ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהֵלי  .ר ּבְ ב ׁשְ ְוָהׁשֵ
מֶ  ְוהוֹ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ךָ ׁשִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית. ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

נוּ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. ִעּמָ הְ ־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם יֹוָתםזֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ כַּ  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ח ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תוּ ּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם. ב ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ

                                                 
קֹד ַעל' ש הפ"תלמידי חכמים ע. בשומרי מזוזות  )א( ֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלׁשְ מֹר ַאׁשְ ְלֹתַתי יֹום יֹום ִלׁשְ ְמזּוזֹת  ּדַ

ָתָחי ' ח אין לו רפואה למכתו שנא"כל המבזה ת) ב"ט ע"קידף (ש בשבת "אולי הפייטן מרמז למ). משלי ח לד (ּפְ

ַמְלֲאֵכי ָהלאֱִֹהים וגוְהיַויִּ ) ב לו טז"דה( א ַעד־ְלאֵ 'ּו ַמְלִעִבים ּבְ   .ין ַמְרּפֵ
ְלָחָמה' ל. זריתנו  )ב( ְזֵרִני ַחִיל ַלּמִ ֵרִני ָחִיל) יח לג( ובתהלים הוא אומר )ב כב מ"ש( ַוּתַ יומא (ל דרשו " וחז,ַהְמַאזְּ

  .זריתני וזרזתנירבונו של עולם ) א"ז ע"דף מ
א ֵעיַני ֶאלעל פי מדרש תהלים .  אל ההריםישע  )ג( ָ יום שיבוא , מהו אל ההרים) תהלים קכא א(ֶהָהִרים ־ֶאׂשּ

  .ה לדין וישראל מסתכלין באבות שידברו עליהם זכות"הקב
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ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו  ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ִאםּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ
מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ

ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ
אֲ  ר ָאַמְרתָּ ּכַ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר. ׁשֶ ׁשָ ְמֵחה : ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ
יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה : ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ְיָי ּבִ ֿפִ

נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ְתַעּלַם ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֵתנוּ ּתָ ִחּנָ י פָֿ .  ִמּתְ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְענוּ ְוִהְרשַׁ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאֶתיָך וּ ַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ ֲחָטֵאינוּ  ּדָ . ּבַ
ל ִאּווּ  ֵאֵרנוּ . ֵינוּ ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹ .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפנֶ . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ יָך ְיָי ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . נוּ ַלצְ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ַהבָּ ־ְוַאּתָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדם. ֲעָבִדים ָמׁשְ ָך ְיָי ְקָראנוּ . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות. ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים   : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ .  ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ פָּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ . ָצַרְרנוּ . ׁשַ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ
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ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרשָׁ  י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ְענוּ ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י . ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִריםְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ יָ  ֹנֵתינּו ׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ַֹנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלם ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיזָּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : ֲאׁשֶ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ְלַאבְ  ּבַ ר־ִנׁשְ   ָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
יִלים י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ  ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ָך׃לאֱֹ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   ַהי ּכִ

י ְוִנכְ לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  ּתִ י ְלָהִרים ַהי ּבֹׁשְ י לאֱֹ ַלְמּתִ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

ם ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ נוּ ־ּתַ ׁשֵ ּטְ  ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָאמּור־ֶאת ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ַהּדָ ּיָ ּבַ
ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ ׁש ֶאת־ֲעו ֹ  ְיֻבקַּ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֲעָך  ּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
ִליחֹות י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ   :ַיּכִ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֶדךָ ְלַמַען ִועוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען הֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִנְצֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 

ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : זֶּךָ עֻ  ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ
ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ

ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ק ְוַיֲעקֹבְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצחָ ה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ

בֹוֶדךָ  ֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ַען ְלמַ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ
פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ

ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ
ן ית ַרּבָ ַדיִ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ּלֹא ָחְטאוּ ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ם ׁשֶ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ
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עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ
יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : וּ ֲעֵננ, ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: ֲעֵננוּ  ם:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו : נוּ  ֲענֵ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ   :וּ ֲעֵננ, ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ִמי : ִמי ׁשֶ
ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא  ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ָעָנה ַלֲאב: ַיֲעֵננוּ ׁשֶ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ

חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ עַ : ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ  ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבַ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ָעָנה ְלָדִוד : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ : נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ : ִמי ׁשֶ

יִריחֹו הּוא  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוְך : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות ה: ּכִ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ָעָנה : ּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ־ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :ַהּצַ

י יָעֵנה ַלעֲ ־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ

ל חּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַליַר  ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  ָחּנֵ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ַאּתָ ְיָי ַעדוְ  ְוַנְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמֶסה,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה:  ּבְ ׁשָ ַעס ֵעינִ  ָעׁשְ י ָעְתָקה ִמּכַ
ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה יק מִ . ַמֵחא ּוַמּסֵ י ָעְלָמאַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ׁשּ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ
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ךְ : קֹוָלֵרהּ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ִגיִדין ְמָרִרין. ּבְ ן ּבְ ְך ֲאָנן ַעְבדָּ . ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף ֲעָלן. ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

ַעל ָהַרֲחִמיםַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו לִ  ִמיֵעי תְֿ : ְפֵני ּבַ ִמיעּו ַמׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
א ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ִמיעּו ְלָפָניו : ְוַהְרּבּו ּתְ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ

ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
י צֹאן רוֹ  ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ה ׁשְ ָרֵאל ֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ל ִיׂשְ ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

א  ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ן ְלָמֵרהּ ָמָרן ּדְ ִמְתַחּנֵ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא . ּדְ ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

ְבָיא דְּ  ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ן ְלָמֵרהּ ָמָרן ּדְ ְבָיא . ִמְתַחּנֵ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאל ְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין . ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . ּוָבעּוִתין ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ֹיא־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ַבד ִיׂשְ
ָרֵאל    :ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
   :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ לְּ ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ים ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ ׁשִ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ   :ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין עֹוֵזרִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ   :ה ְוִהְתּפַ

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוחֶ  ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ יֵענוּ ֲעׂשֵ   :ֶסד ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ּנַ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ר ִיַחְלנּו ָלךְ ־ְיִהי: ֵהּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ר־ַאל: ַחְסּדְ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

מּונּו ַרחֲ  י דַֿ ְיַקּדְ י: ּלֹונּו ְמֹאדֶמיָך ּכִ נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ   :ְלַמַען ׁשְ
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א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמבָ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ַרךְ ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָר ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ן ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ א־ּתִ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ָלָמא ַר  לְיֵהא ׁשְ ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ּבָ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־עֹׂשֶ   :ִיׂשְ
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ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י ּוָמנֹוס ִלי   ְוהּוא ִנּסִ
ָידוֹ     ַאְפִקיד רּוִחיּבְ

ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  
ֵעת ָצָרה :ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  

יֹום ֶאְקָראְמָנת ּכוֹ  :ִסי ּבְ  
ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  

:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  
 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל ָך פְֿ ְיִמינְ  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ֵריָקם : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

יבֵ  ׁשִ הַאל ּתְ ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ   :נּו ּכִ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדֹ  ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  ָניְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ ל־ַעְבֵדי יְ  כָּ יָ ִהּנֵ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ ל־יָ ּבָ יו ּכָ ְלּתוֹ  ַמֲעׂשָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך ַוֲאַנְחנוּ : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ  ּבְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ  ֶאְקָרא יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  ֵהינּו׃לאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילײָ ִהׁשְ ל־ָהָאֶרץ׃ ּבְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ּו ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ִעיר לאֱֹהֵ : ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ינּו ַהרּגָ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ֻדּלָה ְוַהּגְ   ַהּגְ

ְפאֶ  י־ֹכל ֶרתְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
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י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דוֹ יָ ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹול ּגָ ְגבּוָרה׃ ל ַאּתָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ

רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ
ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ  מֹוָך ֲחִסיןִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד ה ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ּוא׃ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ה  ָניו ּבְ ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ
ֶמׁש׃ ַמִים ְלךָ  ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ם׃ ׁשָ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ  ַאּתָ

ְבתָּ  ם ִהּצַ ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאּתָ ל־ּגְ ה: ּכָ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ִלְוָיָתן  ִרּצַ
ים׃ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ּתִ ָך ָיםֹוַרְרּתָ בְֿ פֿ  ַאּתָ י תַֿ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ יִנים ׁשִ ּנִ

ה ִים׃ ַאּתָ הבָֿ  ַעל־ַהּמָ ר־לוֹ  ּתָ ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃הֹוַבשְׁ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ ם  ֲאׁשֶ ַהּיָ
ת ָיָדיו ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ְוהּוא ָעׂשָ ר ּבְ ר  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ל־ָחי ּבְ ר־ִאיׁש׃ ֶנֶפׁש ּכָ ׂשַ ל־ּבְ ךְ ְורּוַח ּכָ ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה,  ַהּנְ
ֳעֶלךָ  ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען, ַהּנְ ֶמךָ  ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ : ׁשְ ה ְלַמַען , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ֲעבּור, ׁשְ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ ֶמךָ , ּכְ י לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ׁשְ ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ּכִ ֵננּו ו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ
י ַרב י לֹא ַעל: הּוא־ּכִ י ְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנוּ צִ ־ּכִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַרֲחֶמיָך ־ַעל ַמּפִ
ים   :ָהַרּבִ

  פתיחהלו 

ךָ  ה לאֱִֹהים ְלַבּדֶ רּוִבים ַאּתָ ב ַהּכְ ָבאֹות ֹיׁשֵ   :ְיָי לאֱֵֹהי ַהּצְ
מּו פָֿ  ְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ   :ֶניךָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ

א ׁשֵֹפט הָ  ׂשֵ מּול ַעלִהּנָ ב ּגְ ִאים־ָאֶרץ ָהׁשֵ   :ּגֵ
  ב"א ס"ע

רּוִבים ב ַהּכְ ָבאֹות ֹיׁשֵ   .ְיָי לאֱֵֹהי ַהּצְ
  

ִנים ׁשֹוָבִבים יָת ׁשּובּו ּבָ ּטִ   .ּבִ
  אמרת

ְדָבִרים ֲעֵרִבים ׁשּו ָנא ֵאַלי ּבִ   .ּגְ
  

ים ְרׁשּוִני ִוְחיּו ָיִמים ַרּבִ   .ּדִ
  

ִביםֲהלֹא דְֿ    .)א(ָבֶריָך ְלעֹוָלם ִנּצָ
  . קיימת לעולםהבטחתך

ָעִנים ְוִנְקָרִבים   .ּוָבם ָאנּו ִנׁשְ
  

                                                 
מָ ' ְלעֹוָלם ה) תהלים קיט פט(פ " בילקוט עה.דבריך לעולם נצבים  )א( ָ ׁשּ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ  קיים דברך ִיםּדְ

 .שהתקנת עם אדם הראשון שכשם שדנת אותו ברחמים כך אתה דן את כל הבריות אחריו
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ים טֹוִבים   .ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ
  

ים ֲחָסֶדיָך ַהְמֻרּבִ נּו ּכַ   .ָחּנֵ
  

ה ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים   .טֹוב ַאּתָ
  

ִביםְיִמיְנָך פְֿ  ל ׁשָ   .ׁשּוָטה ְלַקּבֵ
  

י לֹא תַֿ  ִביםּכִ ִמיַתת ַחּיָ   .ְחּפֹץ ּבְ
  

כִּ    .יִמים ּוַמֲעִריִביםָלֵכן ָאנּו ַמׁשְ
  

רּוִבים ַמֲחנֹות ּכְ ל ּבְ   .ֶמֶלְך ְמֻהּלָ
  .על ידי המלאכים

נּו ֵמֵחְטא ּוֵמִחּיּוִבים   .ַנּקֵ
  

י פְֿ ־ְסַלח יםָנא ּכִ ֵעינּו ַרּבִ   .ׁשָ
  

  .)א(ֲעֵננּו ְלַמַען צּוִרים ַהֲחצּוִבים
  האבות

ְתֵחי תְֿ  ָלִביםּפִ   .)ב(ׁשּוָבה ְלַבל ְיהּו ִנׁשְ
  סגורים

  .ֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ְיהּו ְמקָֹרִביםַצֲעק
  

  .)ג(ָקְרֵבנּו ֵאֶליָך חֹוֵצב ְלָהִבים
  

ִבים ִרים ּוְכׂשָ עֹלֹות ּפָ   .ְרֵצנּו ּכְ
  

ִבים ְבנּו ֵאֶליָך ְנָעִרים ְוׂשָ   .ׁשַ
  

ים טּוִחים ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ מּוִכים ּבְ   :ּתְ
  

י ַעל טּוִחים ְוַעל צִ ־ּכִ ים ָאנּו ֿבְ ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמֶלְך א: ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי טּוְבָך : ֹוִניםָלַאֲחר בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

                                                 
יטּו ֶאל' ש הפ"כן נקראו האבות ע. צורים החצובים  )א( ם וגו־ַהּבִ ְבּתֶ יטּו ֶאל' צּור ֻחּצַ ישעיה ( ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם־ַהּבִ

) א"ד ע"דף ס(וביבמות . תו ונפסלו מאותו סלעדימה את האבות לצור סלע ואת ישראל לאבנים שנכר). נא א
  .דרשו מקרא זה על לידת יצחק בדרך נס

, )ח"ב לפי הגרסה המובאת בערוך ערך הדם בשם ר"ג ע"קידושין דף ע(חיבור כמו משלבי הדמיה ' ל. נשלבים  )ב(
 .אבריו מחוברים ומיושרים היטב' פי

 .ופירושו כורת ברקים מהאש שאצלו בשמים) תהלים כט ז (ֵאשׁ  חֵֹצב ַלֲהבֹות '־הקֹול' ש הפ"ע. חוצב להבים  )ג(
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ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ ֶאתַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָראִתי בְֿ ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ְקֵראתָ ּוַבַעל ָהַרֲחִמים נִ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו מִ . ּבְ ֶדםּכְ : ּקֶ
ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד . ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ ּכְ

ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאמָ  ם ֶנֱאַמר. רְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ְיָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־׀ ְיָי% ֵלא� ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ְֹוסָֽ  .ן ָוֶפ� נּו׃ַלְחָּת- ַלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ְרתָּ  ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  : ֵלאמֹרְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ אְלעָ  ְיֵהא ׁשְ  :ַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלמָ     :א ְוִאְמרּו ָאֵמןּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמה ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ

נּו בְּ  :הּוא־ַרב ֲעו ֹלאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ יב ְולֹא : ֵנינוּ ַמֲעׂשֵ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ
י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ

י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ְענוּ ָידַ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ
י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ דֹול ַיֲעָמד ָיַדְענּו ּכִ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ ָלנּו ־ּבַ

ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ
ֲחָטֵאינ הֿכַ ֲעׂשֶ ֲעו ֹ־ּו ּתַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ

ָך ָעֵלינוּ  ר ַחְסּדְ ן ַהְגּבֵ ְרחֹק: ּכֵ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ
ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעלֵ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ינוּ ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ַהשָּׁ ־ִמן ִמּמְ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ָלָעם ַהזֶּה  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ
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ַקח ֵעיֶניָך ּוְראֵ  ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר הּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
י ַעל ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים ַרֲחֶמיךָ ־ַמּפִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

   יצחק הכהן החבר חזק ואמץב ובסוף חתום" אס"עשניה לז 

ָך ֱאנֹוׁש ִלְבָקִרים, ָאדֹון ָפְקּדְ ח .)א(ּבְ ְמּתַ ין ַאל ּתִ ִמּצּוי ַהּדִ   :ּבְ
  

ִריֵבם ָמה ִאם ּתְ   :ּדֹחּו ְולֹא ָיְכלּו קּום .)ב(ּגּוף ּוְנׁשָ
  

ֶבר ִלזְ  טֲהיּוַכל ּגֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ק .ּכֹות ּבַ ָידֹו ַמַעׂש ְלִהְצַטּדֵ   :ְוִאם ֵיׁש ּבְ
  :האם יש בידו מעשה להצטדק

ְלדוֹ  . ִמּלֵָחה ְסרּוָחה)ג(ֵזרּוי ִיחּומוּ  ִקְרּבֹו ֵמֵעת ִהּוָ   :ָחבּוי אֹוְרבֹו ּבְ
  :וטמון יצר הרע בתוכו מעת לידתו  .תחילת בריאתו של אדם מטיפה סרוחה

ת ָטמּון ֶרׁשֶ ָכל . ְלַרְגָליוהּוא ּכְ ילוֹ ־ְיִסיֵתהּו ּבְ ַחת ְלַהּפִ ַ   :יֹום ַלׁשּ
  .הוא לו לפח ולמוקש כמו רשתו

ּגּוף ָאִין ב .ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּבַ   :ְלָפָניו ַלֲעמֹוד ּוְלִהְתַיּצֵ
  :לעמוד ולהתגבר נגד יצר הרע  .דם כחאין בגוף הא

ְעּתוֹ ־ִמּיֹום ָעְמדֹו ַעל ַכּפוֹ  .ּדַ ים ּבְ   : ְלָהִביא ַלְחמוֹ )ד(ַנְפׁשֹו ָיׂשִ
  .מוסר עצמו לסכנה לפרנסתו

ל ֵבַע ּכָ ַעס ּוַמְכאֹובֹות־ׂשָ קֹוט־ַעד. ָיָמיו ְיִגיַע ּכַ   :ׁשּובֹו ַלֲעָפרֹו לֹא ִיׁשְ
  

בֹון רּוחַ  ִעּצְ ֵנה ָאדֹון ּבְ ְברֹון ֵלב .ּפְ ׁשִ   :ְצֵפה ּבְ
  

ה ָלְרחֹוִקים ִעים .ָקרֹוב ַאּתָ ׁשּוַבת ְרׁשָ   :רֹוֶצה ּתְ
  

דַּ  יךָ ׁשַ ֵצא ְלדֹוְרׁשֶ ִני ִלְמַבקְֿ  .י ִהּמָ יךָ ּתֹאַמר ִהּנֵ   :ׁשֶ
  

י קֹוְרֵאי בִֿ  רּו ָסַלְחּתִ ְ ֶמךָ ְיֻבׂשּ ט ַעם ְמַיֲחֶדיךָ . ׁשְ ּפָ ׁשְ ּמִ ק ּבַ   :ַצּדֵ
  ".סלחתי " – למתפללים לפניך תשמיע בשורה טובה

יעַ  ַהְרׁשִ ל ִמּלְ ִטין .ֲחסֹום ְמֻנּוָ ַהׂשְ ִטין ִמּלְ ַמׂשְ   :ְקצֹוף ּבְ
  .סתום פיו של שטן שלא יקטרג

ר ֹוָבִבים .ָהֵקם ָלנּו ֵמִליץ ֹיׁשֶ ִמיַע ַלׁשּ ׁשְ   :ּכֶֹפר ָמָצאִתי ּתַ
  

                                                 
ְפְקֶדּנּו ִלְבָקִריםאדם נדון בכל יום שנאמר ) א"ז ע"דף ט(ה "בר. בפקדך אנוש לבקרים  )א(  ).איוב ז יח (ַוּתִ
לרבי גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן  אמר ליה אנטונינוס) א"א ע"דף צ(בסנהדרין . גוף ונשמה אם תריבם  )ב(

ונשמה אומרת , גוף אומר נשמה חטאת שמיום שפירשה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר, כיצד, מן הדין
אמר ליה אמשול לך משל למה הדבר דומה , גוף חטא שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באויר כצפור

, ר ואחד סומאלמלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה והיה בו בכורות נאות והושיב בו שני שומרים אחד חיג
רכב חיגר על גבי סומא , אמר לו חיגר לסומא בכורות נאות אני רואה בפרדס בוא והרכיבני ונביאם לאכלם

אמר לו חיגר כלום יש לי רגלים , לימים בא בעל פרדס אמר להן בכורות נאות היכן הן, והביאום ואכלום
,  חיגר על גבי סומא ודן אותם כאחדמה עשה הרכיב, אמר לו סומא כלום יש לי עינים לראות, להלך בהן
 .ה מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד"אף הקב

י' ל.  יחומו.תהלים קלט געל י "רשראה . זרוי  )ג(  ).תהלים נא ז (ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ
ַכּפוֹ   )ד( ים ּבְ  .הרבה נסתכנתי בסכנות רבות קרובות למיתה) תהלים קיט קט(י "פירש. ַנְפׁשֹו ָיׂשִ
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ַלְכנּו ָעֶליָך ְיָהֵבנוּ  ֵלנוּ  .ִהׁשְ ה ְתַכְלּכְ   :ָנא ַאּתָ
  . משאנוהשלכנו עליך את

ֵתנוּ  ְתִפּלָ ֵתנּו ַמּלֵא בְֿ  .ֵהָעֶתר ָלנּו ּבִ ׁשָ   :ַרֲחִמיםֶחְפֵצנּו ּוַבּקָ
  

ִלינּו בִֿ  ָך ּתָ מּונוּ  .ְטחֹוֵננוּ ּבְ   :ַרֲחֶמיָך ְמֵהָרה ְיַקּדְ
  

ַכְחנוּ  ְמָך לֹא ׁשָ יץ ׁשִ ֵחנוּ  .ָחָזק ְוַאּמִ ּכָ ׁשְ א ָלֶנַצח ַאל ּתִ   :ָאּנָ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּובְוכֵ , ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0  ָעו- ֶֹח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

י ָאָדם ֵאין :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ  בְֿ אבוֹ תָּ ־לאַ   ּכִ
ָאֶרץ יק ּבָ ה ַצּדִ ר ַיֲעׂשֶ ֲעָבָדיו ֵהן :ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא־ֲאׁשֶ לֹא ַיֲאִמין  ּבַ

ֳהָלה ים ּתָ ה ּוֶבן ֱאנֹושׁ ־יַאף כִּ  :)א(ּוְבַמְלָאָכיו ָיׂשִ ָאָדם  :ָאָדם ּתֹוֵלָעה־ִרּמָ
ה ְקַצרְילּוד  ָ ַבע ִאׁשּ י :רֶֹגז־ָיִמים ּוׂשְ י ָיַדע ִיְצֵרנוּ  הּוא־ּכִ ָעָפר ־ָזכּור ּכִ
י :ֲאָנְחנוּ  י בְֿ בֿ ־ּכִ נּו ּכִ ַמח ִלּבֵ םֹו ִיׂשְ י לֹא :ָקְדׁשֹו ָבָטְחנוּ  ׁשֵ  ִיְזַנח ְלעֹוָלם ּכִ
י ִאם :ֲאדָֹני רֹב ֲחָסָדיו הֹוָגה ְוִרַחם־ּכִ    :)ב(ּכְ

ָלהעַ ־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אבנים' ד' וכל בתיו בני ד אליה בר שמעיה חזק ובסוף חתוםש "ת ב"אס "עשניה לח 

  :םחֵ ת ַר וֹ נּ ז חַ גֶ רֹ ר בְּ וֹ כּ זְ תִּ . המָּ  ִר שׁ נוֹ  אֱ ךָ טְ פְ שָׁ ן בְּ דוֹ אָ 
  

   :קדֵּ צְ הַ ה וְ כֵּ י זַ תִ פֶ וֶגה וָ ׁשֹ . חַ כֵּ וַ ים לְ מִ שֵׁ ין אֲ  דִּ ךָ כְּ ְר עָ בְּ 
  

                                                 
ֲעָבָדיו ןהֵ   )א( ֳהָלה ּבַ ים ּתָ ה סומך שלא "על הצדיקים אין הקב' אפי). איוב ד יח( לֹא ַיֲאִמין ּוְבַמְלָאָכיו ָיׂשִ

 .כינוי למלאכים ֲעָבָדיושגם ' כ) ג"ג פי"ח(ובמורה ). י"פ רש"ע(וגם במלאכים הוא מוצא דברי שטות , יחטאו
אלא . כי אם הוגהאלא , מתייאש מן הצדיק לעולם'  האין)  שםר"מ(' פי. )איכה ג לא (כי לא יזנח לעולם  )ב(

 ).י שם"פ רש"ע(כ מרחם עליו שוב "ואח. ורחםמביא עליו יגון בשביל עוונותיו 
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  :יוּ צּ מִ ח לְ תַּ מְ ל תִּ יב אַ ִר . יםבִ יָּ חַ ה לְ בָ טוֹ ד וְ סֶ ל חֶ מוֹ גְּ 
  

  :אצֵ מָּ  הִ מוֹ  לָ ,יךָ לֶ ים אֵ אִ ְר קוֹ . ןרוֹ שָּׁ י כִ יקֵ רֵ  וְ שׂ עַ י מַ לֵּ דַּ 
  

  :ץצֵ פוֹ  לְ נוּ שְׁ ן בֹּ עַ  מַ )א(ףצוּ פְ צִ . הבָּ ה ַר מָ שְׁ אַ  בְּ יךָ נֶ פָ  לְ נוּ נְ הִ 
  :בושנו לפתוח פה ולהתפלל

  :רהָ טְ יִ ר הֲ בֶ  גֶּ הוּ שֵׂ י עוֹ נֵ פְּ . קדָּ צְ  ֲהיִ שׁ נוֹ  אֱ הַּ וֹ לאֱם מֵ אִ וְ 
  

  :בע ָר שַׁ א ּופֶ לֵ ן מָ ו ֹעָ . וֹ בּ ְר קִ ן בְּ וֶ  אָ וֹ בּ חֻ ן בְּ דוֹ זָ 
  עבירותיו בתוכו

  :היפָ לִ א חֲ בוֹ ן בְּ תֵּ  לִ פוֹ סוֹ . יםכִ לָ מְּ  הַ ךְ לֶ מֶ ין לְ דִ ן וָ וֹ בּ שְׁ חֶ 
  :יום המיתה

  :הנֶ עֲ  יַ עוֹ שְׁ יו ִר נָ ד פָּ גֶ נֶ . )ב(ָרתחֱ  נֶ וֹ פּ כַ ם בְּ תָ ע חוֹ בַ טֶ 
  :והיא עונה נגדו  . חטאיוהחוטא חותם בידו על רשימת

  :)ג(קעָ זְ תִ א וְ ָר קְ ן תִּ בֶ יר אֶ קִּ מִ . ידגִּ יַ ץ וְ עֵ יס מֵ פִ ה כָּ רֶ יוֹ 
  :וכן אבני ביתו  .ם יעידו נגדוקורות ביתו של אד

  :יךָ נֶ פָ  לְ דוֹ מְ עָ ב בְּ ְחשָׁ ן נֶ יִ אַ לְ . םלָ כְ נִ ן וְ יו ָנדוֹ נָ  פָּ שׁ בֵ וֹ כּ 
  

רוֹ שִׁ בְּ . ֵצהָר  הֵ יךָ דֶ ה יָ שֵׂ עֲ מַ א לְ נָּ אָ    :יחִ דֶּ ר מִ מוֹ  שְׁ ,האֵ ן ְר ּבָ
  

  .הנָ וֹ אשׁ ִר בָ ץ כְּ פוֹ  חֲ ךָ תְ בָ ְר ם קִ כֵּ זַ  .הינָ נִ ם חֲ וֹ יּ  הַ אוּ צְ מְ  יִ יךָ דֶ בָ עֲ 
  

  :הנָּ שַׁ וֹ י שׁ אֵ טָ ן חֲ בֵּ לְ ג הַ לֶ שֶּׁ כַ וְ 
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעי ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ם עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

ב ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ם יְ  ִעּמ�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ַלְחָּת-  .ן ָוֶפ� ֲעו ְֹוָסֽ נּו׃ ַלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

בֹוא בְֿ ־ַאל ט ּתָ ּפָ נּו ִמׁשְ י לֹאִעּמָ ק ְלָפֶניךָ ־ּכִ י :ָחי־לכָֿ  ִיְצּדַ ח מֹוֵעד ּכִ  ֶאּקַ
ּפֹט ֲאִני ִרים ֶאׁשְ ָקְראֵ  :)א(ֵמיׁשָ ר ִהְרַחְבתָּ  נוּ ֵהי ִצְדקֵ לאֱֹ וּ  ֲעֵנננוּ ּבְ ּצָ  נוּ לָּ  ּבַ

                                                 
ו ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב) כז כב' בר(פ "עה) סה כ( בבראשית רבה ,תפילה' ל. צפצוף  )א( ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ובשעה שהוא , ְוַהּיָ

 .ידי עשו בקולו אין הידיים מצפצף
ל־ָאָדם ַיְחּתֹום )איוב לז ז(ש "כ. טבע בחותם בכפו נחרת  )ב( ַיד־ּכָ  .ּבְ
י) חבקוק ב יא. ('יורה כפיס מעץ וכו  )ג( ְזָעק ְוָכִפיס־ּכִ יר ּתִ ה ֶאֶבן ִמּקִ קיסם  ֵמֵעץ ְוָכִפיסי "פירש, ֵמֵעץ ַיֲעֶנּנָ

 . של אדם הם מעידין בואבני ביתו וקורות ביתו) א"ז ע" טףחגיגה ד(ואמרו , מתוך הקורה
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נ ִפּלָתֵ  וּ ָחּנֵ ַמע ּתְ ְמָעה :נוּ ּוׁשְ תֵ תְֿ ־ׁשִ ְוָעתֵ יָ  יְ נוּ ִפּלָ  ַהֲאִזיָנה נוּ  ְוׁשַ
ְמָעתֵ ־ֶאל ֱחַרשׁ ־ַאל נוּ ּדִ ְמעָ  :ּתֶ ְהֶייָנה ָאְזֶניךָ נוּ קֹולֵ ה בְֿ ֲאדָֹני ׁשִ בֹות  ּתִ ֻ  ַקׁשּ

ֲחנּונֵ  ְלקֹול ְמָעה יְ  :ינוּ ּתַ תֵ יָ ׁשִ יָבה ִרּנָ לֹאנוּ ִפּלָתֵ ַהֲאִזיָנה תְֿ  נוּ  ֶצֶדק ַהְקׁשִ   ּבְ
ְפֵתי ִמְרָמה   :ׂשִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ י ַיֲעקֹב הֵ לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדֹנָ  יָבהׁשְ ה ַאלי ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

האחרון והבית ) מאורליינשבכור שור  ()ב( יוסף בר יצחקובסוף חתוםד "ב גג"אאס "עלט 
  מכל מאמר לקוח ממקראי קדש

תַ דוֹ אָ  ִרים ּבְ ּפֹוט ֵמיׁשָ ח מֹוֵעד ִלׁשְ ִתּקַ   .ֲעצּוֶמיךָ ן ּכְ
  

ֶניָך ְלרֹוְמֶמךָ  ֶפֶלץ ְלַחּלֹות ּפָ ָבה ּבְ   .ֶאְתַיּצְ
  אני עומד בפלצות

ַרֲחֶמיךָ  י ִאם ּבְ י ּכִ ַעְנּתִ י לֹא ִנׁשְ ַמֲעׂשַ   .ּבְ
  

ֶמָך  ה ְלַמַען ׁשְ   :)ירמיה יד יז(ְיָי ֲעׂשֵ
  

ֶמֶרץ ּבֹוֵרי ֹכַח ּבְ זּו ֱאמּוִנים ּגִ   .ּגָ
  . כח לעבוד את בוראםנפטרו לעולמם הצדיקים שהיו מלאים

ם ּגֹוְדֵרי גָֿ  ֶרץּגַ ּפֶ   .ֵדר ְועֹוְמִדים ּבַ
  .גם הגנו עלינו מכל גזירות קשות

ֵמי ֶעֶרץ ֹוֵכן ׁשְ ֹכַח ִמׁשּ י ֶחְפָצם ּבְ   .ּדֹוְרׁשֵ
  .השוכן בשמים' וידעו לבקש את צרכם מכח מעשיהם הטובים מה

  :)מיכה ז ב(ָהָאֶרץ ־ָאַבד ָחִסיד ִמן
  

מוֹ ֵהן ַקּלֹוִתי וּ  יב ּבְ   .יפִֿ ־ָמה ָאׁשִ
  

י ּפִ ִמְפֲעלֹות ּכַ   .ִהְנִני ָצִעיר ּוְכַאִין ּבְ
  

                                                                                                                                            
י  )א( ח מֹוֵעד ּכִ ּפֹט ֲאִני ֶאּקַ ִרים ֶאׁשְ אשפוט ,  ביום הקבוע לדין,ה"אומר הקב,  לפי פשוטו).תהלים עה ג (ֵמיׁשָ

לפי ) אדון כתקח מועדואולי אף תחילת הסליחה (ואפשר לפרש פסוק זה . )פ המצודה"ע(דין ישר 
ֱחֶזיָנה) תהלים יז ב(ש "שדרשו מ) פיסקא בחודש השביעי(הפסיקתא  ִרים ֵעיֶניָך ּתֶ אל תסתכל במעשים , ֵמיׁשָ

א אתה יושב בדין וקטיגורים "ד, ובמה אתה מסתכל בזכויות ומעשים טובים שיש לנו, רעים אם יש לנו
 .אל תתן עיניך אלא במלמדי סניגורים, וסניגורים עומדים לפניך

א "ט ע"זבחים דף ע, ה שמא יהרוג"א ד"ב ע"דף ישבת '  מוזכר בתוסרבנו יוסף בר יצחק מאורליינש  )ב(
רבנו יוסף בכור והוא , ה הוא ואחר"א ד"ה ע"יבמות דף כ, ה מוליא"א ד"ד ע"ב דף נ"ב, ה אמור רבנן"ד

יוסף מאורליינש ' כי אותו פירוש אמרו ביבמות בשם ר(ה היינו "א ד"מכות דף ח ע'  המוזכר בתוסשור
 ).יוסף בכור שור' ובמכות בשם ר
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ה ַוֲאִני ַרב ּדִֹפי   .ְוֵאיְך ֲאַקּוֶ
  

  :)תהלים יט טו(י פִֿ ־ֱהיֹות ְלָרצֹון ִאְמֵרי
  

ִעי י ָוִאיָרא ֵמַחּוֹות ּדֵ   .ָזַחְלּתִ
  .פחדתי מלדבר

ִעי ׁשְ י ּוֶמֶרד ּפִ   .ְזדֹוַני ָיגֹוְרּתִ
  .ירא מעוונותיכי אני 

ִעי ִהְתַוּדֹוִתי ַוֲעזֹוב ִרׁשְ   .ַחּנּון ַרֲחֵמִני ּבְ
  

ִעי ּוְ ׁשַ ֲחנּוַני ֵאֶליָך ּבְ ַמע קֹול ּתַ   :)תהלים כח ב( ׁשְ
  

ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנךָ  ב ּוִמְתַוּדֶ   .ָטִעיִתי ְוִהְנִני ׁשָ
  

ֵלם ְלָפֶניךָ , ְטהֹור ֵעיַנִים ׁשָ ֵבִני ּכְ   .ָחׁשְ
  

ֶנס ִלי  יֶנךָ ָיּה ִהּכָ ּוַרת ּדִ   . ִלְפִנים ִמׁשּ
  

ֵעיֶניךָ ־ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא   :)שמות לג יג( )א(ֵחן ּבְ
  :י כך למצוא חן בעיניך"ואזכה להכיר אותך וע

ל ִתי ִהְתָנֵאה־ּכֲֹחָך ִיְגּדַ   .ָנא ּוִבְתִפּלָ
  

ְתִפּלַת ָזֵקן ְוָרִגיל ּוִפְרקֹו ָנֶאה   .)ב(ּכִ
  

ר ַהנִּ  ּבָ ׁשְ ְכֶאהְלָבִבי ַהּנִ ה ְוַהּנִ   .ְדּכֶ
  

ַמִים ּוְרֵאה  ָ ט ִמׁשּ   :)ישעיה סג טו(ַהּבֵ
  

ם ְקָצָרה ָך ְוַדְעּתָ ים ָצְרֵכי ַעּמְ   .ְמֻרּבִ
  

ָרה ל יּוְכלּו ְלַסּפֵ ֲאלֹוָתם ּבַ   .ַמֲחסֹוָרם ּוִמׁשְ
  

יָנה ֲהִגיֵגנּו ֶטֶרם ִנְקָרא   .ָנא ּבִ
  .שמע תפלתנו בטרם נקרא

ּבֹר ְוַהנּ  דֹל ַהּגִ   :)דברים י יז(ֹוָרא ָהלאֵ ַהּגָ
  

לּו יֹוְדֵעי ְפִגיָעה ם ּכָ   .ָספּו ּגַ
  .נפטרו ואינם הצדיקים היודעים להתפלל

                                                 
) ג"פ' מאמר ג(אבל בעיקרים . ד"א פנ"רשתי על פי מורה נבוכים חפי. ואדעך למען אמצא חן בעיניך  )א(

 .חן בעיניך את רצונך כדי שאוכל לקיים אותו ולמצוא ואדענראה שמפרש 
 .אמר אביי זה שלא יצא לו שם רע בילדותו). ב"ז ע"תענית ט (פרקו נאהו  )ב(
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יָעה ַמֲעֵנה ְלׁשֹוָנם ְלַהּבִ ִפּלֹות ּבְ   .ֵסֶדר ּתְ
  

נּו ָהָרָעה ים נֹוַתְרנּו ְוָרְבָתה ּבָ   .ֲעֻרּמִ
  

יַגְתנּו ְיׁשּוָעה־ַעל ִ ן לֹא ִהׂשּ   :ּכֵ
  

ִנים ֵאין ָלנּו פָּ    .ֶניָך ְלַחּלֹותּפָ
  

ְלנּו ְמִסּלֹות ְענּו ּוָמַרְדנּו ְוִעּקַ ׁשַ   .ּפָ
  

ַמַעְרֵכי ְתִהּלֹות ׁש ּבְ ָך ְנַבּקֵ   .ְצָדָקה ִמּמְ
  

ֵבית ּלֵילֹות ־ָהעְֹמִדים ּבְ   :)תהלים קלד א(ְיָי ּבַ
  

ּוָרה, ָקדֹושׁ  ׁשּ י ַפס ֵמִליץ ּכַ   .ְרֵאה ּכִ
  .מי שיודע להתפלל כדיןעוד כי אין לנו ' ראה ה

ל ִניִבי ׁשּוָרה)א(ַקּבֵ ית ּתְ ַמְרּבִ   . ּכְ
  .פניך הרבה קרבנותלקבל דברי כאילו הקרבתי 

ִהי ְבִכְתְרָך ְקׁשּוָרה ִתי ַהּיֹום ּתְ   .ִרּנָ
  לתייתפ

ְגבּוָרה    :)תהלים סה ז(לאֵ ֶנְאָזר ּבִ
  

ִהי ְנִעיָמה ִתי ּתְ ֵעה ּוְתִפּלָ ְוָעִתי ׁשְ   .ׁשַ
  

ְפִגיַעת  ִגיָעִתי ּכִ ַמע ּפְ הׁשְ ּמָ   .ּתַ
  .לתי כאילו אין בה מוםישמע תפ

ים טֹוִבים ְוֵתיִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה ָחְקֵקנּו ְלַחּיִ   .ּתְ
  

ִלי־ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל   :)איוב כו ז( )ב(ָמה־ּבְ
  

ַמֲעָמִדי ׁשּוָבִתי ּבְ ל ּתְ ׁשֹוט ְוַקּבֵ   .ָיְדָך ּפְ
  

ִדי־ְסַלח   .ָנא ּוְמַחל רַֹע ַמְעּבָ
  .מעשי הרעים

ֵנה ַוֲעשׂ  ֲחֶריךָ ּפְ טֹוַבת ְמׁשַ   .ּדֹוִדי ּוְמעֹוְדִדי, ֹוק ּבְ
  פניךלתתפנה כדי לעסוק בטובת המתפללים 

ֲעִדי  ה ְיָי ָמֵגן ּבַ   :)תהלים ג ד(ְוַאּתָ
  

ְבֶזה הֹוד ִמּלּוִלי זֹה ַאל ּתִ   .ּבָ
  .אל תבזה את התשבחות שאני אומר

                                                 
 .י ממלל"ת). ישעיה נז יט( ניב  )א(
 ).י"רש(ללא יסוד ' פי, כלום. בלי מה  )ב(
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ְכִלי י הֹוְדָך ְלִפי ֲעִנּיּות ׂשִ   .רֹוַמְמּתִ
  

ָאִליַמּלֵא ְלטֹובָ  ֲאָוִתי ּוִמׁשְ   .ה ּתַ
  

  :)חבקוק ג יט(לאֱִֹהים ֲאדָֹני ֵחיִלי 
  

ְתִפּלָה יִחי ְוֵתָעֵתר ּבִ   .ֶיֱעַרב ָנא ׂשִ
  ותענה

ל ּבֹון ּכָ ה־ְצרֹוף ְלֶחׁשְ ה ּוִמּלָ   .ִמּלָ
  

ִמְנָחה בְֿ    .לּוָלהֲחׁשֹוב ָקדֹוׁש ַמֲעָמִדי ּכְ
  

  :)תהלים פד ט(ַהֲאִזיָנה לאֱֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה 
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהלּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .ֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־לְמחַ . ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

י לֹא־ַאל נּו ּכִ ט ִעּמָ ּפָ ִמׁשְ בֹוא ֿבְ ל־ּתָ ק ְלָפֶניָך ֿכָ ן ְיָי ־ַאל :ָחי־ִיְצּדַ ּתֵ ּתִ
ע ְזָממֹו ַאל י ָרׁשָ ֵפק ָירּומּו ֶסָלה־ַמֲאַוּיֵ שְׁ ־ַאל :)א(ּתָ ּבֶֹלת ַמִים ּתִ ְטֵפנּו ׁשִ

ְבָלֵענּו ְמצּוָלה־ְוַאל ְאַטר־ְוַאל ּתִ יהָ ־ּתֶ ֵאר ּפִ ֶניָך ־ַאל :)ב(ָעֵלינּו ּבְ ר ּפָ ְסּתֵ ּתַ
י יֹום ַצר־ַאל :ָלנּו ַמֵהר ֲעֵננוּ ־ַצר־ֵמֲעָבֶדיָך ּכִ ּנּו ּבְ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ  ָלנוּ ־ּתַ

ה יֹום ִנְקָרא ַמֵהר־ַהּטֵ ְטחּו  : ֲעֵננוּ ֵאֵלינּו ָאְזֶנָך ּבְ ְטחּו ֲאֹבֵתינּו ּבָ ָך ֿבָ ּבְ
ֵטמוֹ  ַפּלְ   :ַוּתְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־םיוֹ ְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

                                                 
עשה לו , רבונו של עולם) עה' ר פר"ב(ד "ור). י"רש(מחשבתו אל תצליח . )תהלים קמ ט (זממו אל תפק  )א(

 .פן יתגאו. ירומו .כדי שלא תהא לו נחת רוח שלימה, זמם לעשו הרשע
פ "ע(אויבינו החזקים כמו זרם מים שלא יגררו אותנו לגלות ). תהלים סט טז(אל תשטפנו שבלת מים   )ב(

ואל תסתום את הבאר שטבעתי בה את פיה לחסום בעדי את דרך . ואל תאטר עלינו באר פיה). י"ת
 .גהינם, באר ויונתן תרגם ).ק"רד(משל לגלות באר , העליה
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יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ
ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  ב"אס "עשניה מ 

  ֱאלֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ין ּוֵמרּוץ ֶחֶבל ֵמַתח ּדִ   .ַאְך ּבְ
  .בדין מתוח וחבלה קשה

ֵני ֱאמּוֶניָך ַאל לָנא תְֿ ־ּבְ   :ַחּבֵ
  

ּלּוי ָהִריב ָלֶהם ְנטֹושׁ    .)א(ּגִ
  . עוד לפני שתדון אותםציע להם פשרהת

ׁש צֹאְנָך ְוַאל רֹוׁש ּוַבּקֵ טּ ־ּדְ   :שׁ וֹ ּתִ
  

 .ֹוָתם ְלָך ְלָעםהֹוַאְלּתָ ַלֲעשׂ 
  נשבעת

ָעם ׁשְ ַיד ּפִ ֵחם ּבְ ּלְ ׁשַ  :ְוַאל ּתְ
  

ָגגֹות ׁשְ ב־ָנא ּכִ  .ְזדֹונֹות ֲחׁשָ
  

 :)ב(ֹוְך ִמזִֵּדים ְנָפׁשֹות ְלָך עֹוְרגֹותֲחשׂ 
  :לךצועקים כיון שאנחנו , במזידעוד  מנע ממנו מלחטואו

ָתִמים   .ֶטֶנף ַטֵהר ְוָתִדיַח ּכְ
  

ִמיםֻיְצַלל  צּול ּכֶֹבד ֲאׁשָ  :ּבְ
  :תשליך במצולות ים את חטאינו

ַעׂש ְוֶנֱחָרָצה ָלה ַאל ּתַ   .ּכָ
  .ליון גמוריאל תעשה כ

עּוָצה טּוָיה ְוֵעָצה ַהּיְ ד ַהּנְ   :ְלקּוֶחיָך ְלַקח ִמּיָ
  :ם יד נגדנו והיועצים עלינו רעהמרימיהצל אותנו מה

ִרים ּפֹוט ֵמיׁשָ ח ִלׁשְ ִתּקַ   .מֹוֵעד ּכְ
  

ַמשְׂ ְנז גֹוִריםֹוף ּבְ ד ַקּטֵ ַלּמֵ   :ִטין ִמּלְ
  

ִהְתּגֹוֵלל   .ֵסֶפר ִזְכרֹונֹות ְלָפֶניָך ּבְ
  .לת הזכרונותיכשאתה קורא במג

ים ִמְתּבֹוֵלל)ג(ן ֲעֵקַבִים לֹא ְיסֹוֵבבֲעו ֹ   : ְלָבַעּמִ
  :העברות שזלזלנו בהם לא יגרמו להביא רעה על עם ישראל המעורב בין הגוים

                                                 
ּלַע ָהִריב ְנטֹושׁ ) משלי כ ו(ש "כ. גלוי הריב להם נטוש  )א( שלפני ) א"ע' רין דף וסנהד(ודרשו  ,ְוִלְפֵני ִהְתּגַ

 .מותר לו להציע פשרה לבעלי הדין, שהדיין יודע לאן הדין נוטה
 .)ערגק שורש "רד(צועקות . עורגות  )ב(
ִני ן ֲעֵקַביֲעו ֹ) תהלים מט ו(ש "כ. עון עקבים לא יסובב  )ג( עונות שאדם דש ) א"ח ע"ז דף י"ע(ודרשו  ,ְיסּוּבֵ

 .ןבעקביו בעולם הזה מסובין לו ליום הדי
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ר ַהדִּ  ֵ ׁשּ ּוָרהּפַ ע ַהׁשּ   .ין ּוְתַבּצַ
  .עשה אתנו פשרה לפנים משורת הדין

ִדיל ְלָהִסיָרה ּבֹר ִסיִגים ּוַמֵהר ּבְ   :)א(ְצרֹוף ּכַ
  :ַנֵּקה כמו בסבון את טומאותינו והסר מלבנו כל פסולת

ְך ְוַכּדֹוַנג ִנְמֶסה   .ָקפּוי ּוֻמּתָ
  .חלש כשעוה נמסה" יאניכחלב תתיכני וכגבינה תקפ ")איוב י י (גוף האדם שעליו נאמר

א)ב(ֶרַגע ְיֹגַעשׁ  ׂשֵ ּנָ ט ָעָליו ּתִ ּפָ ִמׁשְ   : ִאם ּבְ
  :יאבד תוך רגע אם אתה דן אותו במשפט

ּלֶם ְגמּולוֹ ־ׁשַ ה ַהֶחֶסד ְולֹא ֿכִ ַמֲעׂשֵ   .לֹו ּכְ
  

לוֹ  ף ְלַזּכֹותֹו ְולֹא ְלַחּבְ ְכִריַע ַהּכַ  :ּתַ
  

לוֹ  ְפׁשֹוט ָיד ּוְתַקּבְ   .ּתִ
  תשלח ידך

ָחנֶּ  ַחת ּובֹורּתְ ילוֹ )ג(ּנּו ֵמֶרֶדת ׁשַ ַהְטּבִ   : ִמּלְ
  :להציל אותו מגיהנם

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־םעִ  ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

: ָׁש ם ַוִּיקְ  ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ ם יְ ָר�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ֵנ�נּו ּולְ ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ה ָלֶנצַ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ח ָלּמָ
ַעְזֵבנּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ֵחנּו ּתַ ּכָ ׁשְ ָך תֿ ־ַאלְיָי : ּתִ ַאּפְ ֲחָמְתָך וּ ֹוִכיֵחנּבְ  ְוַאל־ּבַ

ֵרנתְֿ  עְ יָ ֵאֶליָך יְ  :וּ ַיּסְ ּוַ תֵ  ּוַבּבֶֹקר נוּ  ׁשִ ִפּלָ ֶמךָ  תְֿ נוּ ּתְ נ :ַקּדְ ָך  ִהיםלאֱֹ וּ ָחּנֵ ַחְסּדֶ ּכְ
רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה פְֿ  עֵ ּכְ ֵנה :נוּ יׁשָ נ נוּ יֵאלֵ ־ּפְ יוּ ְוָחּנֵ   :ְחנוּ נָ  אֲ יםִניִּ עֲ  וַ יםִחידִ יְ ־ ּכִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :נוּ ָקְראֵ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

                                                 
ּבֹר סי  )א( ִדיָלִיךְ ) ישעיה א כה(ש "כ. ים ומהר בדיל להסירהגצרוף ּכַ ל־ּבְ ִיְך ְוָאִסיָרה ּכָ ּבֹר ִסּגָ ' פי, ְוֶאְצרֹף ּכַ

 .שיהא כסף טהור, אנקה את הפסולת כמו שמנקים בבורית ואסיר את הבדיל המעורב עם כסף
 .י נאמר על בכורי מצרים"י ות"לרש, ָלְיָלה ְיֹגֲעׁשּו ָעם ְוַיֲעֹברוּ ֶרַגע ָיֻמתּו ַוֲחצֹות ) איוב לד כ(. ֶרַגע ְיֹגַעשׁ   )ב(
ְרִדי ' הל נקרא בור דכתיב אוֹ שְׁ ) 'אות ו' י' במדבר רבה פר(במדרש . בור  )ג( יַתִני ִמּיָ י ִחּיִ אֹול ַנְפׁשִ ֶהֱעִליָת ִמן־ׁשְ

 ).תהלים ל ד (בֹור
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יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ
ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )בר זרח( )א( בנימןובסוף חתוםב "אס "עשניה מא 

  לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵאי ָעֶדיךָ ַאל ָנא תְֿ  ר ּבָ   .ַיּסֵ
  

ה מּוָסר ַרע ְוָקׁשֶ ִרים ּבְ י ְמֹאד ְמֻיּסָ   :ּכִ
  בייסורין

ה ִנּדֹוִנים זָּ ִבי ּוַבּבִ ְ ׁשּ ִים ּבַ ֵאׁש ּוַבּמַ   .ּבָ
  

ָכל ֶטף ַאף־ּבְ ַאְכְזִרּיּות ְוׁשֶ   :יֹום ּבְ
  

ְלָחֶנךָ  לּו ְוָנעּו ֵמַעל ׁשֻ   .ּגָ
  

ּנֹות ֲהדֹוֶמךָ  ע ּפִ ַאְרּבַ רּו ּבְ   :ּוֻפזְּ
  :בארבע קצוות הארץ

ׁשּום ְרָמסּום ַרְגֵלי ָכל   .ֵמִציק־ּדָ
  

חֶֹמר ְוִטיט חּוצֹות יתּום ְלִמְרָמס ּכְ   :ַוְיׁשִ
  שמו אותם במקום שדורסים עליהם

ֶעְלּבֹון ֲעלּוֶביךָ  ִקיָפה ּוְרֵאה ּבְ   .ַהׁשְ
  

י בָֿ  ֲעֵרי ָמֶות־אּו ְוָגעּו ַעדּכִ   :ׁשַ
  והגיעו

ַדל ָעו ֹ ֶמיךָ ְוִאם ּגָ ֵמי ׁשָ   .ן ַעד ׁשְ
  

ר ֵמעֹוָלם מּונּו ֲאׁשֶ   :ַרֲחֶמיָך ְיַקּדְ
  

לֶֹשת ֵאיָתֵני ֶקֶדם   .ְזֹכר ׁשְ
  האבות

ִיְרַאת ִיחּוֶדךָ ֶהָהיּו דְֿ    :ֵבִקים ּבְ
  

ָתם ַאל ק ִחּבָ ח ָלֶנַצח־ֵחׁשֶ ּכַ ׁשְ   .ּתִ
  

ַיד רֹוֶעה ֶנֱאָמןכֵֿ ־יכִּ  ם ּבְ   :ן ִהְבַטְחּתָ
  

                                                 
ח "אלפים תתכ' חיבר את פיוטיו אחרי שנת ד. קי,  צט,סו, סא, נט, נא, מא חיבר סימנים בנימין בר זרח  )א(

עתי גאולה ושם אמר זה לי יותר מאלף שנים טבת ' ש בסליחות לי"כעבור אלף שנה מחורבן הבית כ
ה מושלין "ז שאין או"כ' א פ"בפדר'  והיינו לפי מה דאימניתם ונגמרו ותקות התשועה פסקה והלכה לה

ומקצתם ,  מלאבנימיןוהוא חתם מקצת פיוטיו .  שהוא אלף שנהה"בישראל אלא יום אחד מיומו של הקב
, האחד במגננצא, כי שני פייטנים היו בשם בנימין' כ) 104' עמ' כרך א(אבל בערוגת הבושם ( חסר בנימן
 ). חסרבנימןשחתם , וחבירו בהאל,  מלאבנימיןשחתם 
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ֵאִרית ַיֲעקֹב ַכּלֶה ׁשְ   .ֶטֶרם ּתְ
  

  :)א(ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך ְוִיְכְמרּו ִנחּוֶמיךָ 
  

ס ּבֶ ַעְצֶמךָ ־ֹיֶקׁש ִעּוּוָים ּכַ   .ָנא ּבְ
  עוונם שהוא להם למוקש

ה ֵמי ִנּדָ א ּבְ י ֵאין ְלַחּטֵ   :ּכִ
  :דומה לטהר טומאהכי אין לנו מים מקודשים באפר פרה א

י דּוָכן   .ּכֲֹהֵני ֲעבֹוָדה ּוְלִוּיֵ
  

קּו ְוֵאיָנם   :ּוְבֵני ַמֲעָמדֹות ֻסּלָ
  

ה ְוָעִטינּו כְֿ  נּו ֶחְרּפָ הָלַבׁשְ   .)ב(ִלּמָ
  גם עטייה לשון לבישה

ְכִלי ִריק י ָחַסְרנּו ֹכל ְונֹוַתְרנּו ּכִ    :ּכִ
  

ָכל ע ֻטְמָאה־ֵמָאז ִנְטִמינּו ּבְ    .ַמּגַ
  

ֵהרְוֵאין ה ְלִהּטָ ּמֶ    : ָלנּו ָטֳהָרה ּבַ
  

רֹוְמָך ְזרֹוק ַמִים ְטהֹוִרים   .)ג(ָנא ִמּמְ
  

יךָ  יׁשֶ ִכיָנְתָך ַעל ֶזַרע ַמְקּדִ ֵרה ׁשְ   :ְוַהׁשְ
  

ֲחָתה מֹאְלָך ּדָ   . ְיִמיְנָך ְתָקֵרב,ׂשְ
  

ים ִהיא ָלנוּ  י ִקְרָבְתָך ַחּיִ   :ּכִ
  

  .ִמי ָננּוס ְמצֹוא ָמנֹוס ְוֶעְזָרה־ַעל
  

י ֵעת ָצָרה־ּכִ   :ִאם ָעֶליָך עֹוֶנה ּבְ
  

ִנים ִרים ְוַחּמָ ִסיִלים ְוִגּלּוִלים ֲאׁשֵ   .ּפְ
  

ְעּתּוִעים ים ְוסּוִמים ֲהֵבל ּתַ   :ֵחְרׁשִ
  

ם ָלַעד   .צּור עֹוָלִמים ַחי ְוַקּיָ
  

                                                 
ויש ' ק נתגלגלו נחומי שאני ניחם על הרעה וכו"דהר' פי, ִנְכְמרּו ִנחּוָמי) הושע יא ח(ש "כ. ויכמרו נחומיך  )א(

 .א אתגוללו"ת) בראשית מג ל(ִנְכְמרּו  .מפרשים נתחממו
 ).ת א כב"שע (פניו מכוסים בבגדהמתבייש וזיו פניו משתנה נמשל למי ש. לבשנו חרפה ועטינו כלמה  )ב(
יוצר ( לאהינו לאהים אמת בפיוט הפייטן בנימין בן זרח הולך כאן לשיטתו. נא ממרומך זרוק מים טהורים  )ג(

 .המים שמעל לרקיעהעתידים להזרק הם המים הטהורים ש )ח כמנהג אשכנז"שבת ר
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נוּ  ה תֹוַחְלּתֵ ָך ְלַבד ִמְבַטֵחנּו ְוַאּתָ   :ּבְ
  

  .קֶֹויָך לאֵ ַחי ּובֹוְטֶחיָך לאֵ ֱאֶמת
  

ָים תְֿ ָנא־ַאל ֶבר ִקּוֻ ם ִמּסֵ ׁשֵ   :ַבּיְ
  :מתוחלת תקוותם

לֹוָנם ׁשְ ט ּכִ   .ְרֵאה ִרְפיֹוָנם ְוַהּבֵ
  

ָאם ָ   :ְוָהֵקל ְוַהֲעֵבר ּכֶֹבד ַמׂשּ
  

ֹפְך ֲחָמְתָך ַעל   .ְיָדעּוךָ ־ַעם לֹא־ׁשְ
  

י ָאְכלּו ֶאת ּמוּ ־ַיֲעקֹב ְוֶאת־ּכִ   :ָנֵוהּו ֵהׁשַ
  

ִמְפָעלָ  ּלֵם ּכְ מּוָלם ְוׁשַ ב ּגְ ׁשֵ   .םּתָ
  

  :ַעל רּום ָקְדֳקָדם ֲחָמָסם ֵיֵרד
  :ירד על ראשם עונש החמס שעשו

י ֹכֶחךָ  ין ָיִבינּו ֹכל ַמֲאַמּצֵ   .ּבִ
  

ַהְפִליֲאךָ  ים ּבְ יךָ  ִנּסִ ֵדי ִנּסֶ   :ִלְמֻלּמְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים עִראׁשֹון ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ  ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ תּוב, ֶדםֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמקֶּ מֹו ׁשֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
ֲאָלִפ%  ֶסד0 ָלֽ א ָעו- ֶֹח� ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ים ֹנֵׂש� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

נ :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ִהים לאֱֹ וּ ָחּנֵ
ֵנה ֵאֵלינוּ כְּ  רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ ָך ּכְ ה ְיָי ִמשְׂ  :ַחְסּדֶ י ַאּתָ גָּ גָּ ּכִ ְך ִמׂשְ ב ב ַלּדָ

ָרה ּצָ ְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהלְ ־ַאל :ְלִעּתֹות ּבַ ַוֲאַנְחנּו  :ֶמךָ לּו שְׁ ָיׁשֹב ּדַ
ים ְוכֹוֲאִבים ְיׁשּוָעְתָך  ֵבנוּ לאֱֲֹעִנּיִ ּגְ ׂשַ   :ִהים ּתְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםַיֲעֵננּו בְֿ ְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
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יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ
ךָ ־ ְוַעלִעיְרךָ ־ַעל   :ַעּמֶ

   אבנים' ד'וכל בתיו בני ד שלמה הבבלי מחברוב "אס "עשניה מב 

  לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ל ָמע ָך ַלּדַ ר לֹו ְמצֹוא ֵסֶתר .זוֹ ַאְך ּבְ ּצַ   :ּבַ
  :מקום מחסה

ע)א(ּגֹוֵנז ֵחְטא שׂ  . ּגֹוֵעל ֶרׁשַ ן ִלְזכּות ְמַחּפֵ   : ֶצֶדקּדָ
  :אלא דן את האדם לכף זכות    .אין אתה מסתכל על החטאים

ֶכל ְחּפֹץ ִהְתּבֹוֵנן ָאֶון .ַהּכֹל ְלָך ְמֹפָרׁש ׂשֶ   :ּוַבל ּתַ
  

י נּו ּכִ ְעּתֵ ךָ כֵֿ ־זֹאת ּדַ ְרּכֶ ה בָֿ  .ן ּדַ ָך ִהּנֵ ִצּלְ   :אנוּ ֲחסֹות ּבְ
  

יט ָלנוּ  ם ּתֹוׁשִ ַתח .טֹוב ִחּנָ רּוַסת ּפֶ   :ְיִמין ַסַעד ּפְ
  :ן לנו פרנסה כמי שנותן פרוסת לחם לעני העומד בפתחות  ,לנו את ידך בחנםתושיט  ,הטוב' ה

יׁש ָרׁש ׁשֹוֵאל ֶחֶסד ַהּקִ   :ַעןלֹו ַקח טֹוב תַּ  .ּכְ
  ":קח טוב "–ענה לנו   ,כשאנחנו דופקים כרשים על דלתך

י ְתָך ּכִ ַבחכֵֿ ־ִמּדָ   :)ב(ָנעּור ָוֵרק ַמֲחִזיר ָמֵלא .ן ׁשֶ
  :לפניך מלא כל טובכי הבא אליך בידיים ריקות יוצא מ  שבחך הוא

ֶרץֱענּות ָעִני ְקֵרבוּ  .ְבֶזהְסמֹוְך נֹוֵפל לֹא תִֿ    :ת ּתִ
  :ותרצה לקרב אותו לת ענייתפ  ולא תבזה סמוך נופלים

ְנֵקס חֹוב ְיָמֵרק ֶחֶסד תֹוב ׁשֹוֵבר .ּפִ   :ַצו סֹוֵפר ּכְ
  :צוה לסופר לכתוב לנו שובר  .חסדך ימחוק את פנקס חובותינו

ל ַיֲחִלי הקֹול ַהּקַ   :ֹכף ֵיֶצרְרצֹון יֹוֵצר תָּ  .ף ָקׁשֶ
  :כוף את יצרנו לעשות רצון יוצרנו .לה הקל יסלק מעלינו גזרות קשותיקול התפ

ֶרבוֶ שָׁ  ית ַהּקֶ ֶרץ ְטִביָלה תַֿ  .)ג(ה ְלַכף ׁשִ לֹוְך ׁשֶ   :ַעלׁשְ
  :שרץ וניטהר בתשובה הדומה למקוההנמשל לנעזוב את החטא   .בנו נקי כמו כפנוישיהא ל

בַ  ֲעִביר ָטֵמאּתְ יךָ  .ֵער ַרע ּתַ ת ָטהֹור ֶלֶכת ֻחּקֶ   :ּתֵ
  :ונהיה טהורים ללכת בחוקיך  הרחק ממנו את יצרנו הרע המטמא אותנו

  ב"אס "עמג 

ְמִעיט־ַאל ן ּתַ ָך ּפֶ ַאּפְ ר. ּבְ ּצַ ַקְדנּוָך ָצקּון ַלַחשׁ ־ּבַ   :ּפְ
  : בלחשלתנויבצר לנו זכרנו אותך ובאנו לשפוך לפניך את תפ  .אל תמעיט אותנו באפך

רֹור ְמׁשֹוְך ּוְבָך ָנרּוץ ָבְרָך ַהּטֹוב ִיְסַעד ָלנוּ . ּגְ   :ּדְ
  . בעזרתך נרוץ ולא ניכשלמשוך אותנו ו

                                                 
לות כסא הכבוד כדי יה כובש ומסתיר עונות תחת מח"ב הקב"ע' י בערכין דף ח"כמו שפירש. גונז חטא  )א(

 .שיכריעו הזכויות
אדם שהוא הולך לכבד את המלך הולך מלא וחוזר ) 'שובה ישראל אות ט( בפסיקתא .נעור ורק מחזיר מלא  )ב(

 .ה אינו כן אלא הולכים אצלו ריקנין ושבים מלאים"אבל הקב, ריקם
כוון גם , כשאנחנו פורשים ידינו השמימה בתפילה) על איכה' בפי(יוסף קרא ' ר' פי. שוה לכף שית הקרב  )ג(

א ְלָבֵבנוּ ) איכה ג מא(ש "כ, את ליבנו אליך ָ ִים ֶאלכַּ ־ֶאל ִנׁשּ ָמִים־ּפָ ָ ׁשּ שלא נהיה פורשים כפינו , ֵאל ּבַ
 .וליבנו עדיין שקוע בהרהור חטא ועוון, בתפילה
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עֹז ְלקֵֹוי ִסְבֶרךָ . ָהִחיׁש ֵעֶזר ְוַגם ִמְפָלט   :ְועֹז ּתָ
  :תתן כח למי שמייחל לך  מהר

ב ִזְכרֹון ֵסֶפר ל. ְזכֹור ִמְכּתַ   :ּולֹותֶחֶסד ֹנַער ְוַאֲהַבת ּכְ
  ":זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך") ירמיהו ב ב(זכור מה שכתבת על ידי נביאך 

ר ָוָדם. ִכיןֶטֶרף ּוָמזֹון ָלנּו תָֿ    :ָיְדָך לֹא ְכָבׂשָ
  טרף ענין מזון

ע ׁשַ ִוּדּוי ּפֶ ְך ּבְ ָגׁש ַהּדָ   :ֶפרֲאִזין ָמָצאִתי כֹ לֹו תַֿ . ּכְ
  ":סלחתי"יו תשמיע באזנ  .דהוגש העני ומתויכאשר נ

י ֶאֶלף ֶאָחד ְמצֹוא ַחת. ִמּנִ ף ֵמֶרֶדת ׁשָ   :ְנֵטה ַהּכַ
  :תכריע את הכף לחיים. גם אם מתוך אלף מלאכים נמצא רק אחד שהוא מגיד טוב על אדם

ךָ  בֹוא ְלַקְטֵרג ַעּמֶ ים ְוֹתאֶבה. סֹוֵטן ּבְ   :ִעּמֹו לֹא ַתְסּכִ
  שטן 

ֵדה ֶנֶפׁש חֹוָכה ָלךְ  ִהּדּור ֲהָדֶרךָ  )א(ְצַלח ְרַכב. ּפְ   :ּבְ
  : הצלח במלחמה נגד אויביך כאשר אתה רוכב בהדרת קדש

ים ֶרב ָהַעּמִ ֵאִרית ִמּקֶ ל ְוִכְרִביִבים. ָקֵרב ׁשְ ּטַ ֵבם ּכַ   :ְרֵצם ָחׁשְ
  : שנהיה רצוים וחשובים לפניך כטל ומטר

מֹר ָאַלת ף. ִיּטֹשׁ ־ לֹא)ב(ׁשְ ּתָ ְמָך ַהְמׁשֻ יל ׁשִ ְגּדִ ֵמנוּ )ג(ּתַ ׁשְ   : ּבִ
  . שמור את שבועתך לא לנטוש אותנו

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹולָרָעתָ  לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

ר יְ  � ַוַּיֲֽעֹב� � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ָי ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ת ְצָררּוִני  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ַרּבַ
עּוַרי ֹיאַמר ָראֵ ־ִמּנְ ם לֹא :לָנא ִיׂשְ עּוָרי ּגַ ת ְצָררּוִני ִמּנְ  :ָיְכלּו ִלי־ַרּבַ

י־ַעל ּבִ ים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם ּגַ ִעים :ָחְרׁשּו חְֹרׁשִ ץ ֲעבֹות ְרׁשָ יק ִקּצֵ  :ְיָי ַצּדִ
קּום ָעֵלינּו ָאָדם :ֵיֹבׁשּו ְוִיּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂשְֹנֵאי ִצּיֹון ָהָיה ָלנּו ּבְ  :לּוֵלי ְיָי ׁשֶ

                                                 
ב ַעלש "שייך לשון רכיבה כביכול אצל הבורא כ. צלח רכב  )א( ְרּכַ רּוב ־ַוּיִ רֵֹכב ) דברים לג כו(' ונא) תהלים יח יא(ּכְ

ַמִים ְבֶעְזֶרךָ  ֲעָרבֹותסֹּלּו ָלרֹכֵ ) תהלים סח ה(, ׁשָ ממשלה ושלטון כמו ' שהוא ל) ע"א פ"ח(במורה נבוכים '  ופיב ּבָ
ֵבהּו ַעל) דברים לב יג( ֳמוֵתי ָאֶרץ־ַיְרּכִ  .ּבָ

א א יב "ש(לעשות אתכם לו לעם '  ההואילכי ' את עמו וגו'  הלא יטושכי ' ש הפס"ע. שמור אלת לא יטוש  )ב(
 ).כב

דֹול ) ו"ב ה"ת פירושלמי תעני(ש "כ. שמך המשותף בשמנו  )ג( ְמָך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ שהוא משותף ) יהושע ז ט(ּוַמה־ּתַ
 .בשמנו
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נוּ ֲאַזי ם ּבָ ֲחרֹות ַאּפָ ָלעּונּו ּבַ ים ּבְ ָטפּונּו ַנְחָלה ָעַבר  : ַחּיִ ִים ׁשְ ֲאַזי ַהּמַ
נוּ ־ַעל ִים ַהזֵּידֹוִנים־ֲאַזי ָעַבר ַעל :ַנְפׁשֵ נּו ַהּמַ ּלֹא ְנָתָננּו  :ַנְפׁשֵ רּוְך ְיָי ׁשֶ ּבָ

יֶהם ּנֵ   :ֶטֶרף ְלׁשִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ביְ  :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ֲאדָֹני  :יםַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ־ּכִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   דויד בר שמואל הלוי חזק ואמץובסוף חתום שם המחברב "אס "עמד 

עּוַרילאְֱֹיָי  ת ְצָררּוִני ִמּנְ   .ַהי ַרּבַ
  

שְׁ  ּקַ עֹוְזַריּבִ ְהיֹוְתָך ּבְ י ּבִ ְצּתָ ִלּבִ יָך ִאּמַ   .ּתִ
  ִחַּזְקָּת 

ה ְוַגם ְברּו ַעּתָ   . ׁשֹוְבַרי)א(ָעְתקוּ ־ּגָ
  התחזקו

ל י ָרֲעדּו ּכָ   :יֵאָבַר ־ּדֹוְבִרים ּבִ
  

ִניָנה ל ּוׁשְ יֵניֶהם ָמׁשָ ה ּבֵ   .ָהִייִתי ֶחְרּפָ
  

י ְוֶהֱאִריכּו ָעַלי ַמֲעָנה ּדּו ֶאֶבן ּבִ   .)ב(ַוּיַ
  .רקו עלי אבנים וחרשו על גביז

נּוָנה ֶחֶרב ׁשְ ּתּו ּכְ ִפיֶהם ּוְלׁשֹוָנם ׁשַ   .ֵזִדים ֱהִליצּוִני ּבְ
  .הוציאו עלי שם רע כדי להמיתניו  התלוצצו עלי

ִלי ֲחִניָנה ע ּבְ בֹות ֶרׁשַ ִבים ָעַלי ַמְחׁשְ   :חֹוׁשְ
  

ֶקר ל ָעֵלי ְוָכָזב ְלִהְתּגֹוֵלל וּ )ג(טֹוְפִלים ׁשֶ   .נוּ ְלִהְתַנּפֵ
  ממציאים

ֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּ  ָלָתם ּתֶ ּפָ בֹוֵתיֶהם ְוַהׁשְ ְחׁשְ לּו ִמּמֹוֲעצֹוֵתיֶהם ּוִמּמַ   .ִיּפְ
  

ַנֲחֵמנוּ  נּו ִליׁשּוָעְתָך ֵלאמֹר ָמַתי ּתְ ְלָתה ַנְפׁשֵ   .ּכָ
  מתאווה

ה ָך ֲעׂשֵ ם ָקְדׁשְ   : לֹא ָלנּו ְיָי לֹא ָלנוּ ,ְלַמַען ׁשֵ
  

ת טּוְבָך וַ  ר ַעל צֹאן ַמְרִעיֶתךָ הַ  ךָ ידֶ סָ חֲ ִמּדַ   .ְגּבֵ
  

                                                 
ִעים ִיְחיוּ ). איוב כא ז(עתקו   )א( ם ָעְתקוּ  ַמּדּוַע ְרׁשָ ְברּו ָחִיל־ּגַ  .ק בשורשים עבו וחזקו"הרד' פי, ּגָ
 .י תלם המחרישה" פירש).א יד יד"ש( מענה  )ב(
ֶקר־טְֹפֵלי  )ג(  .י מחברים דברי שקר"פירש .)איוב יג ד( ׁשָ
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ה ְסִליח, ְמַחל,)א(ינּו ְלךָ ַנֲענִ    .ְמִחיָלֶתךָ וּ  ֹוֶתיךָ  ַרּבֵ
  חטאנו באמרי פינו

נּו ִלְנִתיב ָעה ְוַהט ִלּבֵ ׁשֵ   .ֶתיךָ וֹ ְסָעֵדנּו ְוִנּוָ
  

י ָך ֶוֱאמּוָנֶתךָ ־ֲעֵננּו ְיָי ֲעֵננּו ּכִ   :טֹוב ַחְסּדְ
  

ָך ְוַרְעיָ  ל ַעּמְ ֵדה ְוַהּצֵ ף ִמְתקֹומְ ּפְ   .ֵמיֶהםְתָך ִמּכַ
  .הקמים נגדם

ּבֹור ְונֹוָרא  דֹול ּגִ יק ּגָ יֵעֶהםלאֵצּור ַצּדִ   . מֹוׁשִ
  

ְמָך ֶעְליֹון ָקר ת ׁשִ ַ ׁש ְקֻדׁשּ יֵקֶהםוֹ ַקּדֵ   .ב ַמְצּדִ
  

ְרעַ  ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה אֹוְיֵביֶהם ְוָקֵמיֶהםָרעֹוץ ּתִ   :ץ ּבְ
  :והעומדים נגדם  ליון גמוריבכ  תשבר

חַ  הׁשִ ְתִחּנָ יָבה ,ְרנּוָך ּבִ נוּ לאֱֹ ַהְקׁשִ נּו ּוְקדֹוׁשֵ   .ֵהינּו ַמְלּכֵ
  

תֶ  ה ִלְסֻגּלָ ְרּבֶ לֹום ָרב ּתַ נוּ ,ךָ ׁשָ בֹוֵדנּו ּוֵמִרים רֹאׁשֵ   . ּכְ
  

תֶ  ִהּלָ ָפֵתינּו ּתְ ְעָנה ׂשְ ּבַ י תַֿ ּתַ יֵלנּו ֵמרֹושְׁ ָך ּכִ ינוּ ּצִ   .)ב(ׁשֵ
  .מהשודדים אותנו

נוּ יֲעׁשּועֵ ּתֹוָרְתָך ְוֵעדֹוֶתיָך שַׁ  ִחי ַנְפׁשֵ   :נּו ּוָבם ּתְ
  

ֲחנּוַני שְׁ  ָפַתי ְוקֹול ּתַ ֶבב ׂשְ   .ָעה ְוַהֲאִזיָנהמָ ּדֶ
  

ָבַרי ְלָפֶניָך ֻיְנעָ  יחֹות ּדְ   .ָנא־מּו ְוִכְקטֶֹרת ְרֵצהְוׂשִ
  

ת ָקֶנה ה)ג(ְיִריַבי ִריב ְוַחּיַ ּה ּתֹוִריֶדּנָ ּנָ ַער ּוִמּקִ   . ּגְ
  

ָך ְוַאְר  ִביר ָקְדׁשְ טֹו ְלכֹונְ ־מֹוְנָך ַעלּדְ ּפָ   :ָנהִמׁשְ
  

ָך תֿ  ְבִריּבְ י ְוׂשִ דֹול ְונֹוָרא,ֹוַחְלּתִ ֶאה ּגָ א ּגֵ ָ   . ָרם ְוִנׂשּ
  

ָרה ּבֵ ִמיד ֲאׂשַ ׁש ְוִליׁשּוָעְתָך ּתָ   .ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ֲאַבּקֵ
  .אקווה

ֶעבְ  ֵני ָנָבל ּבְ ְפכּו ּבְ ם ֲעָבֶדיָך ׁשָ ִטי ּוְנקֹם ּדַ ּפָ ְפָטה ִמׁשְ   .ָרהׁשָ
  

ם ֲחרֹון ַאף וְ  ח ּבָ ּלַ ר ִמְתקֹוְמַמי ְוׁשַ   : ְוָצָרהַזַעםַמּגֵ
  הדוף והפוך את אויבי

                                                 
 .ברתי למולך יותר מן הראוייי ד"נעניתי לך פירש) א"ח ע"דף כ(בברכות . נענינו לך  )א(
 .מהשודדים הלוקחים את כל רכושנו ומשאירים אותנו רשים ואביונים' פי, רש ואביון' ל. מרוששינו  )ב(
מאותו ' פי, הקנהשכולה חיה מן ) לה ה(בה  בשמות רכינוי למלכות אדום, חיה הגרה בין הקנים. חית קנה  )ג(

 ).ב"א ע"סנהדין דף כ( שנעץ גבריאל בים כאשר נשא שלמה את בת פרעה וממנו נהיה כרך רומי קנה



192 סליחות לערב ראש השנה

ם ּוְגאֹוָנם ָרֵאל ּגֹוֲאָלם ַמְלּכָ ה ְקדֹוׁש ִיׂשְ   .ְוַאּתָ
  

ם ָהַלְך ַאַחר ֵעיָנם)א(ֲאׁשּוָרם   . ִאם ִהּטּו ְוִלּבָ
  אם הלכו בדרך לא נכונה

טַלֲעַמל ְיגֹוָנם ּוְלֹכֶבד עֹל לּוָתם ַהּבֵ ם, ּגָ   . ָמִגּנָ
  'כינוי לה

אֹוָנם ֵליַטת ׁשְ ֵלא ַרֲחִמים ַעל ּפְ ִרית ְוִהּמָ ט ַלּבְ   :)ב(ַהּבֵ
  :המונם

הְלֶעְזָרִתי  ק ִלְקַראת ָצִרי ְואֹוְיִביחּוׁשָ   . ְוַהֲחֵזק ֶנׁשֶ
  מהר

ְמחּו ִויַרנְּ  י ַתֲחבֹוׁש ַמְכאֹוִבינּו חֹוֵסי בָֿ ְוִיׂשְ   .ְך ּכִ
  

רּו ְוִיּסֹגּו ָאחֹור ֲחֵפֵצי ְקָרִביֵיבֹוׁשּו וְ    .ַיְחּפְ
  .הרוצים להילחם נגדי

ץ ַמֲאִמיֶניָך ּגֹוֲאִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי    :ֵהי ָאִבילאֱֹ לאֵַחזֵּק ְוַאּמֵ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּובְוכֵ , ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0  ָעו- ֶֹח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

י :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ  בְֿ אבוֹ תָּ ־לאַ  הגָֿ ־ּכִ  דֹול ַאּתָ
ה ִנְפָלאֹות ה  ְועֹׂשֵ ךָ לאֱַֹאּתָ י :ִהים ְלַבּדֶ ךָ ־דֹול ֵמַעלגָֿ ־ּכִ ַמִים ַחְסּדֶ  ׁשָ

ךָ ־ְוַעד ָחִקים ֲאִמּתֶ י  :ׁשְ דֹול יְ לאֵ ּכִ דֹול יָ  ּגָ ל־ַעל ּוֶמֶלְך ּגָ  ִהיםלאֱֹ :ֱאלִֹהים־ּכָ
תֵ  תְֿ העָ מְ שִׁ  יֵענ :נוּ יפִֿ ־ְלִאְמֵרי  ַהֲאִזיָנהנוּ ִפּלָ י בָֿ לאֱֹ וּ הֹוׁשִ  אּו ַמִיםִהים ּכִ

ְמָעה בְֿ  ֲאדָֹני :ָנֶפשׁ ־ַעד בֹות ְלקֹולנוּ קֹולֵ ׁשִ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ֲחנּונֵ   ּתִ   :ינוּ ּתַ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ בְיָי ְצָבאֹות ִעמָּ  :ַעּמְ ּגָ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־נּו ִמׂשְ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

                                                 
ר  )א( יי תהלים יח לז "כמו שפירש[י איסתוורא הוא הקרסול "ת .)תהלים יז ה( ֲאׁשֻ  הוא אסתירון שקורין ַקְרֻסּלַ

 .]א בלעז"א איסתוורא קבילי"ת דף קג עוכן פירש ביבמו, א בלעז"קבלי
אֹוָנהּ ) ישעיה ה יד ('שנא, המונם' פי .שאונם  )ב(  .ַוֲהמֹוָנּה ּוׁשְ
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מָ  יָבהׁשְ ה ַאלָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ
ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )א(זבדיה ובסוף חתום ב"אס "עשלישיה  מה

ךָ  ְלּתֶ ךָ   .לאֱִֹהים ֵאין ּבִ ְלּתֶ   .ְלדֹור ָודֹור ֶמְמׁשַ
  

 

ִריֶתךָ    :ְוָלַעד ִקּיּום ּבְ
  :תך קיימת לעדברי

 

יִמיְנָך ֵאין ַמֲעָצר   .ּבִ
  .אין מה שיעצור בעדך

  .ְקָצרָיְדָך לֹא תִֿ 
 
 

ר ּצָ   :לאֵ עֹוֶנה ּבַ
  

 
 

ְברּו ְמֹאד ִנְפְלאֹוֶתיךָ    .ּגָ
  

ְלטֹון ַמְלכּוֶתךָ    .ְוָלַעד ׁשִ
 

נֹוֶתיךָ  ּמּו ׁשְ   :ְולֹא ִיּתַ
  

 

ִמים   .ּדֹוֵרׁש ּדָ
  .אתה תובע את שופך דמנו

ְלתָּ  ָעִמיםִהּצַ ה ֿפְ ּמֶ   .נּו ּכַ
 

ְלּתָ ְמָלִכים ָרִמים ּפַ   :ְוִהׁשְ
  

 

ִניתָ    .ֵהן לֹא ׁשָ
  

ָהִייתָ  ה הּוא ׁשֶ   .ַאּתָ
 

ֵני ַיֲעקֹב לֹא כִֿ  יתָ ּבְ   :ּלִ
  

 

ֵני ְבֵניֶהם ֲאַנְחנוּ  ְחנוּ   .ּוִמּבְ ה ָלֶנַצח ֻזּנַ   .ָלּמָ
  

 

ְחנוּ  ּכָ   :ּוְכֵמת ִמּלֵב ִנׁשְ
  

 

ָכל נָּ ־ְזרּוִיים ּבְ   .הּפִ
  מפוזרים

ָכל   .ְמִדיָנה־ֲעבּוִדים ּבְ
  משועבדים

 

  :ְוֵאין ָלנּו ֲחִניָנה
  

 

ה)ב(ֲחׂשּוִכים ל־ֻאּמָ ין ּכָ   . ּבֵ
  מעוכבים

ה ת ְוִלְכִלּמָ   .ְנתּוִנים ְלֹבׁשֶ
 

                                                 
 .מזומה  חיבר סימנים זבדיה  )א(
ם) בראשית כ ו(עכבה כמו ' ל .ֲחׂשּוִכים  )ב(  .ָאֹנִכי אֹוְתָך ֵמֲחטֹו־ִלי־ָוֶאְחׂשְֹך ּגַ
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  :ְלָכל־ּגֹוֵיי ֲאָדָמה
  

 

ים צּול ַמֲעַמּקִ   .ָטַבְענּו ּבְ
  במצולה

  .ָיַרְדנּו ְוֵאין ֵמִקים
 

  :ֲאִקיםְלָך ְלַבד נוֹ 
  :צועקים

 

ָקִרים ֵעֵדי ׁשְ ִבים ּכְ   .יֹוׁשְ
  .נחשבנו כעד שקר כיון שכלו הקיצים ולא נגאלנו

ִלי רֹאׁש ְלָהִרים   .ּבְ
 

כּוִרים   :ַלֲעָנה ָורֹוׁש ׁשְ
  :השקו אותנו משקים מרים

 

ְלנּו בַֿ  ׁשַ ְיָלהּכָ ַבּלַ ֳהַרִים ּכְ   .ּצָ
  

ֲאֵפָלה ׁש ּבָ ֵ ִעְוִרים ְנַגׁשּ   .ּכַ
 

הְוֵאי ֻאּלָ   :ן ֵליַדע ֵקץ ַהּגְ
  

 

  .ֶסף ְלֵחרּות יֹוְצִאיםְלקּוֵחי כֶֿ 
  עבדים

  .ַוֲאַנְחנּו יֹום ָוַלִיל ִנְלִאים
  .יגעים

 

  :ּוָמנֹוַח לֹא מֹוְצִאים
  מנוחה

 

י־ַמה   .ּכִֹחי ִלְסּבֹול ִטיט ִרְפׁשִ
  טיט ורפש ענין אחד הם

י־ּוַמה י ַאֲאִריְך ַנְפׁשִ י ּכִ ּצִ   .ּקִ
  .ים עד הקץהאם אאריך ימ

 

י   :ַעד ְזַמן ּתֹוִציִאי ַלָחְפׁשִ
  תוציא אותי

 

ן ֶעֶרב־ֹנאַמר ּבֶֹקר ִמי   .ִיּתֵ
  

  .ְוָלֶעֶרב ִמי ּבֶֹקר ְיָקֵרב
 

ַחד ֵלב ָוָקֶרב   :ִמּפַ
  

 

זּוָרה ָאנּו ְמׁשּוִלים ה ֿפְ   .ׂשֶ
  

ל   .מֹוְצֵאינּו אֹוָתנּו אֹוְכִלים־ּכָ
 

  :ְוַעל־ַנְפׁשֹוֵתינּו לֹא חֹוְמִלים
  

 

  .ֵעיַני ָסִביב ֲהִרימֹוִתי
  

יִתי מֹאל ְוָיִמין ִצּפִ   .ׂשְ
 

יר ִלי לֹא ָרִאיִתי   :ּוַמּכִ
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ִניִתי ְלָכל   .ַצד ְוֵאין ֶעְזָרה־ּפָ
  

י ְלָך ָוֶאְקָרא   .ָצַעְקּתִ
 

ֵעת ָצָרה   :עֹוֶנה ּבְ
  

 

  . ָיְדָך לֹא ְקָצָרה,צּור
  

בּוָרה   .ְלָך ַהּכַֹח ְוַהּגְ
 

ן יׁשָ ה ֿתִ   :עּוָרה, ָלּמָ
  

 

יֵחנוּ  ַחן ׂשִ ּות ּכֵֹחנוּ   .ְקׁשֹוב ּתַ ַתׁשּ   .ְרֵאה ּבְ
  חולשה

 

ָך ֿתֹוִכיֵחנוּ ־ַאל ַאּפְ   :ּבְ
  

 

ְפלּות ּדֹוֵרנוּ  ׁשִ   .ׁשּור ּבְ
  ראה

ֹכֶבד ַצעֲ  יט ּבְ ּבִ   .ֵרנוּ ּתַ
 

ֵרנוּ ־ְוַאל ַיּסְ ֲחָמְתָך ֿתְ   :ּבַ
  

 
 

עֹוֶנךָ  אֶ   .ַזֲעָקֵתנּו ְקׁשֹוב ִמּמְ יָטה ּבְ ֶניךָ ּבִ   .ְנַקת ּבָ
  הבט בזעקת

 

ָפֶניךָ ־ְוַאל יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ   :ּתְ
  

 

ְוָעה ִחין ְוׁשַ נּוָך ּבְ ַרׁשְ   .ּדְ
  נהיבתח

ָעה ָ זֹו ַהׁשּ   .ָיּה ֵהָרֵצה ָלנּו ּבְ
 

ָמָעה   :ְוַתֲחנּוֵנינּו ֲאדָֹני ׁשְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ֲעו ִֹסידּות מֹוֵחל ּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ֶסד וֶֽ ־ ַרח� ת׃ֶח� ר  ֱאֶמֽ ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסלָּ ־ּכִ ח ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

בֹוא בְֿ ־ַאל י לֹאּתָ נּו ּכִ ט ִעּמָ ּפָ ק ְלָפֶניָך כָֿ ־ִמׁשְ ְמךָ ־ְלַמַען :ָחי־לִיְצּדַ  יָ יְ  ׁשִ
י ַרבנוּ נֵ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹ ְמךָ ־ְלַמַען :הּוא־ ּכִ ַחיֵּ יָ יְ  ׁשִ ִצְדָקְתָך תֿ נוּ  ּתְ ֹוִציא  ּבְ
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ָרה יָעה ְיִמיְנָך ַוֲענֵ ְלַמַען ֵיָחלְ  :נוּ ַנְפשֵׁ  ִמּצָ ַעת :נוּ צּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ  ְלַמַען ּדַ
ל י יְ ־ּכָ י ָהָאֶרץ ּכִ ה ְולֹא ְלַמעַ  :ִהים ֵאין עֹודלאֱֹ הּוא הָ יָ ַעּמֵ ְנָך לאֱִֹהים ֲעׂשֵ
ים ְוֵרִקים ,ָלנוּ  ּלִ י־ לֹאיָ ָלנּו יְ  לֹא :ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ּדַ בֹוד ־ָלנּו ּכִ ן ּכָ ְמָך ּתֵ ְלׁשִ
ךָ חַ ־ַעל ךָ ־ַעל ְסּדְ   :)א(ֲאִמּתֶ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ִצְדקֵֹתי־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל נּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )בר יצחק (מעוןש כפול ובסוף חתום ב"אס "עשלישיה  מו

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ךָ  ַלח)ב(אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ   . ׁשְ
  

טֹוב ַהְצַלח)ג(ֱאמּוֶניךָ    . ּבְ
 

ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח  י־ַאּתָ   :)תהלים פו ה(ּכִ
  

 

ִעּנּוי ְוֹכֶפשׁ  יָטה ּבְ   .)ד(ּבִ
  .והכנעה

טּוְבָך ַהְמִציֵאנּו חֶֹפשׁ    .ּבְ
 

אּו ַמִים ַעד י ֿבָ   :)תהלים סט ב(־ָנֶפׁש ּכִ
  

 

ִבים ֲעיֹוֵתינּו ְיהּו ִנְקׁשָ   .ּגַ
  צעקותינו

ּוִבים ב ְלִיׁשּ לּוֵתנּו ָהׁשֵ   .ּגָ
 

ִבים  ִרים ֲאַנְחנּו ְותֹוׁשָ י־ֿגֵ   :)א כט טו"דה(ּכִ
  

 

ַפְקנּו דְֿ    .ָלֶתיָך ִלְתמֹודּדָ
  .בהתמדה

ַבְקנּו ֵאֶליָך ִלְצמֹוד   .ּדָ
  צמידה ודביקה ענין אחד

 

י דַֿ    :)תהלים עט ח(ּלֹונּו ְמֹאד ּכִ
  :כי אנחנו דלים מאוד

 

ְמָצֵרינוּ    .ֱהִליֻצנּו ֵזִדים ּבִ
  . התלוצצו מצרותינואויבינו

  .ֵלנּו ְונֹוְדָך צּוֵרנוּ יַהצִּ 
 

ֵרינּו  נּו ִמּצָ ְעּתָ י הֹוׁשַ   :)תהלים מד ח(ּכִ
  

 

                                                 
ךָ ־ַעל  )א( ךָ ־ַעל ַחְסּדְ  .ע בעבור חסדך ואמיתך"א' פי .)ם קטו אתהלי( ֲאִמּתֶ
 .אמתך זה אליהו הנביא, אורך זה משיח) תהלים מג ג(י " פירש.אורך ואמתך  )ב(
) איכה ד ה (ֹוָלעָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֿ י "אי נמי שטיפלת בהם כאב כמו שפירש.  ישראל המאמינים בך.אמוניך  )ג(

ה־ַוְיִהי אֹוֵמן ֶאתכמו   .ֲהַדּסָ
ִני בָּ ִהְכפִּ  )איכה ג ג טז(מו  כ.ּכֶֹפשׁ   )ד(  .י כפה אותי" פירשרֵאפֶֿ יׁשַ
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  .ְזרּוֶייָך ְמַיֲחִלים ְלעֹוְדָדם
  ישראל ֶׁשִּפַּזְרָּת 

ם  ִיְרָאְתָך ְלַסֲעָדםַזּכֵ   .ּבְ
  .עזור אותם לירא אותך ולהיטהר

 

י ל־ּכִ   :)קהלת יב יג(ָהָאָדם ־ֶזה ּכָ
  :'כי תכלית האדם היא יראת ה

 

ים ּתֹהוּ  הוּ   .ֻחּקֹות ָהַעּמִ   .)א(ֲחׁשּוֶקיָך ַאֲחֶריָך ִיּנָ
  . נמשכים אחריךישראל

 

י־ַחּנּון ְוַרחּום הּוא    :)יואל ב יג(ּכִ
  

 

יםִטיָרְתךָ  ָמה ְלִעּיִ   . הּוׂשְ
  .בית המקדש הושם לחורבה

נּוִיים חֹומֹות ּבְ ָבּה ּבְ   .ַטּיְ
  היטיבה את בית המקדש

 

ים ָך ֵמַחּיִ י־טֹוב ַחְסּדְ   :)תהלים סג ד( )ב(ּכִ
  

 

ַמֲעִני יָחה ּבְ י ְוָאׂשִ   .ָיַגְעּתִ
  .בורייבד

י ֵלם ְמַעּנִ   .ֵיבֹוׁש ְוִיּכָ
 

ין ָעִני  ה ְיָי ּדִ י־ַיֲעׂשֶ   :)תהלים קמ יג(ּכִ
  

 

ְפֵתי ָקַמי ְבדּו ׂשִ   .ּכָ
  .קשה לי לשמוע דברי אויבי

ל   .ַהּיֹום ַמְזִעיַמי־ּכָ
  .מכעיסים אותי

 

ן ָיָמי ָעׁשָ לּו ֿבְ י־ֿכָ   :)תהלים קב ד( )ג(ּכִ
  

 

ָפֳעָלם יב ּכְ   .ָלֶהם ָיׁשִ
  

ד ְלהֹוִעיָלם   .ְלַעּמֹו ְיַלּמֵ
 

י לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם    :)איכה ג לא(ּכִ
  

 

ן ַמֲאַוּיוֹ    .ְמַרֲחמֹו ִיּתֵ
  .לישראל את מבוקשוהרחמן יתן ' ה

ְפיוֹ  ּנּו ָיִסיר ּדָ   .ִמּמֶ
  .יסיר ממנו את חסרונותינו

 

י ַמה ְפיֹו ־ּטּובֹו ּוַמה־ּכִ   :)זכריה ט יז(ּיָ
  :ואז יכירו את טובו ואת יפיו של כלל ישראל

 

תּו ָעַרי ּמֹות הּוׁשְ   .ְנׁשַ
  שממה

אּו שְׁ    .ָעַריָנְכִרים ּבָ
 

ת ְנעּוָרי אִתי ֶחְרּפַ י ָנׂשָ   :)ירמיה לא יח( ּכִ
  :עוונותינו הראשונים

 

                                                 
הוּ   )א( בחשיקה , ה את ישראל בדביקה"לשונות של חבה חבב הקב' בג. חשוקיך .המשכה' י ל"פירש .)א ז ב"ש( ִיּנָ

ֶכם לֹא) דברים ז ז(בחשיקה , ובחפיצה ל ֵמֻרּבְ ק ־ִמּכָ ים ָחׁשַ ֶכם' הָהַעּמִ  .)'פ' ר פר"ב(  ּבָ
החסד שהבטחת לעשות לצדיקים טוב הרבה יותר מכל חיי העולם הזה שנתת . כי טוב חסדך מחיים  )ב(

 ).ק"תרגום ורד(לרשעים 
ֶלהמעט ורעים ימי חיי כמו עשן . כי כלו בעשן ימי  )ג(  ).ע"ק וא"רד, תרגום (ּכָ
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יׂש ָעֶליךָ  אּוֶליךָ   .ׂשֹוׂש ָנׂשִ יַח ַלֲענֹות ּגְ   .ׂשִ
  .לתנויתענה לתפ

 

ָפֳעֶלָך  ִני ְיָי ּבְ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ   :)תהלים צב ה(ּכִ
  

 

  .ִעזּּוז נֹוָרא ְוָאֹים
  ה"כינויים להקב

ה הֹוצִ    .יֵאנּו ְלִפְדיֹוםַעּתָ
 

י ל־ּכִ   :)תהלים מד כג(ַהּיֹום ־ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ֿכָ
  

 

ֶרְך ָעקֹב ה ּדֶ ּנֵ   .ּפַ
  .הכן דרך הגאולה שלא תהיה מעוותת

ֵאר ִהּלּוְלָך ִלְנקֹוב   .ּפְ
  .להגיד ולפרש

 

ָדה ְיָי ֶאת י ֿפָ   :)ירמיה לא י(ַיֲעקֹב ־ּכִ
  

 

ֶחֶרץ ּלֹות ּבְ   .ָצִרים ּכַ
  .ורליון גמיבכ

ֵמי ֶעֶרץ ְ   .ְצֵפה ִמׁשּ
  .מן השמים

 

י ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי   :)איוב ח ט( )א(ָאֶרץ־ּכִ
  

 

ִמיַע ְלעֹוְיַני   .קֹול ְלַהׁשְ
  .לשונאי

ַני   .ָקֵרב ֵקץ ִעּדָ
  .קץ הגאולה

 

י ָקרֹוב יֹום ְיָי    :)יואל א טו(ּכִ
  

 

ִנים ִהְתָרֵאה  .ְזרֹוֲעָך ַתְרֶאה, ָרם   .ַרְעָיְתָך ּפָ
  .לכנסת ישראל פנים אל פניםהתראה 

 

י ָפל ִיְרֶאה ־ּכִ   :)תהלים קלח ו(ָרם ְיָי ְוׁשָ
  

 

ֲחנּוַני ַמע קֹול ּתַ ַעל ִלְמעֹוַני  .ׁשְ ְוָעִתי ּתַ   .ׁשַ
  .לשמים

 

י   :)תהלים סט לד(ֶאְביֹוִנים ְיָי ־ׁשֹוֵמַע ֶאל־ּכִ
  

 

תֹוָדה ִתְרֶצה ַחן ּכְ   .ּתַ
  לה כקרבןיתפ

י ֶאְתַרצֶּ    .הּתֹאַמר ְלַעּמִ
 

                                                 
של אילן אלא כצילו של הלואי כצילו של כותל או כצילו ) א רמז תרפב"דה(ש " בילקו.כי צל ימינו עלי ארץ  )א(

 .רבֵ ל עוֹ צֵ יו כְּ מָ יָ ) תהלים קמד ד(' עוף שא
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ֵצא  י ֿתֵ י ֿתֹוָרה ֵמִאּתִ   :)ישעיה נא ד(ּכִ
  

שׁ  ֶקל מֹאְזַנִים ִיְכּבָ   .)א(ׁשֶ
  .תכביד על כף זכויותינו

שׁ    .עֹוז ֶנַצח ַיְעֶטה ְוִיְלּבַ
  עטייה ולבישה ענין אחד הן

 

ׁש  י הּוא ַיְכִאיב ְוֶיְחּבָ   :)איוב ה יח(ּכִ
  

ב ַעללאֵ א ַרֲחִמים ִמְתנַ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּסֵ חֲ ּכִ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֵֹהג ּבַ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרהָלנּו ַהּיֹום־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ . ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ֶר� ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ִים ְוַרב ַרח� ת׃־ַאַּפ� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

בֹוא בְֿ ־ַאל י לֹאּתָ נּו ּכִ ט ִעּמָ ּפָ ק ְלָפֶניָך כָֿ ־ִמׁשְ ָפֶניָך  :ָחי־לִיְצּדַ ִמּלְ
ִרים ֱחֶזיָנה ֵמיׁשָ ֵטנּו ֵיֵצא ֵעיֶניָך ּתֶ ּפָ י :)ב(ִמׁשְ ֵטנּו ְוִדיֵננּו ־ּכִ ּפָ יָת ִמׁשְ ָעׂשִ

ְבּתָ ְלִכסֵּ  י :ֵפט ֶצֶדקוֹ א שׁ ָיׁשַ ִמים אֹוָתם ָזָכר לֹאֿדֹ ־ּכִ ַכח ַצֲעַקת ־ֵרׁש ּדָ ׁשָ
ּגֹוִים ָמֵלא גְֿ  :ֲעָנִוים ה־ִוּיֹות ָמַחץ רֹאׁש ַעלָיִדין ּבַ   :ֶאֶרץ ַרּבָ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ יְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאל ַועֲ ׁשְ ַאַחר־ׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  זבדיה חזק ובסוף חתום ב"אס "עשלישיה  מז

ק,ָאדֹון ין ִאם ְיֻדְקּדַ   . ּדִ
  .אם תדקדק עמנו בדין

ק ֵחֶקר ּפַֹעל ִאם ֻיְבּדַ   .ּבְ
  .אם בחקירתך תבדוק את פעולותינו

 

ֶבר ְלָפֶניָך לֹא קּגֶ   : ִיְצּדָ
  

 

ְצָבא ַמְעלָ ּדִֹפי תִֿ  ן ּבִ   .הּתֵ
  .אתה מוצא חסרונות במלאכים

ֳהָלה ים ּתָ ׂשִ ַמְלָאֶכיָך ּתָ   .ֵהן ּבְ
  .אתה מוצא בהם דברי שטות

 

                                                 
ה כובש את כף המאזניים של זכות כדי "שהקב) א"ז ע"ה דף י"ר(כדברי רבי אליעזר . שקל מאזנים יכבש  )א(

 .י שם"להכריע את העוונות וכפירש
ֵטנּו ֵיֵצא  )ב( ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ יצאו , בידי שאני ראוי להישפט עליהם בייסוריןי עבירות ש"פירש). תהלים יז ב( ִמּלְ

ִרים.מלפניך ולא יבואו לפניך בדין ֱחֶזיָנה ֵמיׁשָ  .בהן תחזינה במישרים עיניך, אם יש בידי זכיות.  ֵעיֶניָך ּתֶ
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ִים ַעְוָלהְוַאף ׁשֹוֶתה כַֿ    :ּמַ
  :על אחת כמה וכמה בן אדם שחוטא הרבה כמי ששותה הרבה מים לצמאו

 

נוּ   . נוּ ְזכּות ּוְצָדָקה ֵאין בָּ  ּלָ ע ּכֻ   .ֵחְטא ָוֶרׁשַ
  

 

ב,טֹוב נוּ א בְֿ וֹ  ַאל ּתָ ט ִעּמָ ּפָ   :ִמׁשְ
  ,הטוב' ה

 

ֵנה ֵאֵלינוּ   .ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ָעֵלינוּ  רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ   .ּכְ
  

 

רַֹע ַמֲעָלֵלינוּ  י ּכְ   :ְלִבְלּתִ
  :מעשינו

 

ְמנֹות   .ְמׁשּובֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ
  מרדינו

נֹותִניחֹוִחים ַאִין וְ    .ָקְרּבָ
 

  :נֹותְסִליָחה ְמצֹוא ַלֲעו ֹ
  

 

  .ִצְדקֹוֵתינּו ֵאין ָאנּו ְסמּוִכים־ַעל
  

ע ְוָעו ֹ ׁשַ   .ן ְמֻלְכָלִכיםּפֶ
 

  :ַחן עֹוְרִכיםתַ לְ ְצָדָקה ְמצֹוא 
  :נהיתמצא זכויות לישראל העורכים תח

 

ָאְרחֹוֵתינוּ  ח ּבְ ְמּתַ   .ַקו ַאל ּתִ
  .וק את דרכינואל תקח את קו מדת הדין כדי לבד

ה ְותֹוֵלָעה ַאֲחִריֵתנוּ    .ִרּמָ
 

נֹוֵתינוּ  ְוא ָוֶהֶבל ׁשְ   :ׁשָ
  

 

ׁשּוב ֵחם,ּתָ ּנָ   . ַעל ָהָרָעה ּתִ
  ,שוב מחרונך

ם ְמַרֵחםֶזה דַֿ  ָך ִחּנָ   .ְרּכְ
 

ים ָעֵלינּו ַרֵחם ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ   :ּבְ
  

 

ָרֶכיָך הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ְלהֹורֹות   .ּדְ
  למשה רבנו

ֵרה ְסדּורֹותִידַּ  לֹׁש ֶעׂשְ   .ְעּתֹו ׁשְ
  .ג מדות רחמים"ִלַּמְדָּת אותו י

 

ֵאין ֵריָקם חֹוְזרֹות   :)א(ִהְבַטְחּתֹו ׁשֶ
  

 

ְרנּו ְלָפֶניךָ  ם ִסּדַ   .ִחּנּון ּבָ
  

ַחנְּ    .ֶניךָ ַזַעק ְקׁשֹוב ִמּמְ
 

                                                 
 .ג מדות שאינן חוזרות ריקם"ברית כרותה לי) ב"ז ע"דף י(ה "בר. הבטחתו שאין ריקם חוזרות  )א(



201 סליחות לערב ראש השנה

ָפֶניךָ ־ְוַאל יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ   :ּתְ
  

ב ַעללאֵ א ַר   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּסֵ חֲ ּכִ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֲֹחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ּום ְוַחּנ  ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ִים ְוַרב ַרח� ֶר� ַאַּפ� ת׃־ּון ֶא� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ י: ְענוּ שָׁ ָלנּו ַמְלּכֵ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

בֹוא ְלָפֶניךָ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   ּתָ
תֵ  ִפּלָ ם־ְוַאל נוּ ּתְ ְתַעּלַ תֵ  ּתִ ִחּנָ בֹוא ְלָפֶניךָ  :נוּ ִמּתְ ֹגֶדל ּתָ  ֶאְנַקת ָאִסיר ּכְ

ֵניְזרוֹ  מֹעַ  :)א(מּוָתהתְֿ  ֲעָך הֹוֵתר ּבְ חַ  ֶאְנַקת ָאִסיר ִלׁשְ ֵני תְֿ )ב(ְלַפּתֵ  :מּוָתה ּבְ
ה ְלָעִני ִפּלָ יחוֹ יָ  ְוִלְפֵני יְ )ג(ַיֲעטֹף־יכִֿ  ּתְ ּפְֹך ׂשִ ּפֹךְ נִ  : ִיׁשְ יחֵ  ׁשְ  נוּ ְלָפָניו ׂשִ

ידנַ  ְלָפָניו ינוּ תֵ וֹ ָצרוְ  ֵמַע ּוִמכָּ ײָ וַ  ֶזה ָעִני ָקָרא :ּגִ יעוֹ ־ל ׁשָ   :ָצרֹוָתיו הֹוׁשִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ִצְדקֵֹתינ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   בר יהודה)מאור הגולה (גרשםם ובסוף חתום וכן כולה "ד גד"ג בג"אבס "עשלישיה  מח

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

יִחי ְלָפֶניָך צּוִרי ּפְֹך ׂשִ   .ֶאׁשְ
  

ִריא ר ְולֹא ְכאּוָלם ּבָ ּבָ ֵלב ִנׁשְ   .)ד(ּבְ
  .ולא בלב מלא גאוה וכוח כמו ארמון

יד ְוַצֲעִרי ם ָצָרִתי ַאּגִ   :ּגַ
  

ַעי ְלָפֶניָך אֹוֶדה ׁשָ ַעד ּפְ   .ּבְ
  

                                                 
י בני "פירש. בני תמותה. השאר אותם בחיים' ק פי"והרד, י התר ממאסר"פירש). אתהלים עט י(הותר   )א(

 .כנסת ישראל הנהרגת עליך
 ).מצודה(להתיר הקשר ). תהלים קב כא(לפתח   )ב(
 ).ע"א(חולשה עד מוות ' ל). תהלים קב א (יעטוף  )ג(
ש שם על הרשעים שהם חזקים "כ, י בריאים כאולם" פירש)תהלים עג ד (ּוָבִריא אּוָלם. ולא כאולם בריא  )ד(

 .בעולם הזה ואינם חרדים ודואגים ליום המיתה
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הם ַחּטֹ גַּ  י ֶאְתַוּדֶ   .את ַעּמִ
  

גּול עֹוֵזב ּומֹוֶדה, ּדָ   :ַרֲחֵמנּו ּכְ
  :רחם עלינו כאילו שבנו בעזיבת החטא ווידוי', ה

נּו ִנְבֲהָלה   .ּגּוֵפנּו ַמְרִעיד ְוַנְפׁשֵ
  

י גָֿ  ָאה ּכִ   .ְדָלהּדֹוֲאִגים ֲעֵלי ַחּטָ
  

ָמה גְֿ  ַאׁשְ   :דֹוָלהִהְננּו ְלָפֶניָך ּבְ
  

ְרנּו עֹ  ּבַ ק ְוָסָרהּדִ   .)א(ׁשֶ
  .דברים לא נכונים

ָרה ֶרְך לֹא ְיׁשָ ְכנּו ּדֶ   .ִהּלַ
  

ַקּלָה בִֿ    :ְכָרהְוִקְלַקְלנּו ֹאַרח ּכְ
  :התנהגנו כגמלה צעירה שאינה מקשיבה למנהיג

  .ָברוּ ֵנינּו ֶמּנּו גָֿ ו ֵֹהן עֲ 
  

נּו ָעָברוּ ְוָכְבדּו כְֿ  א ְורֹאׁשֵ ָ   .ַמׂשּ
  

ר   :רוּ בָ  נָ ָזַנְחנּו ִמְצוֹוֶתיָך ֲאׁשֶ
  :הטהורות

ה ְנַקדֶּ  ירלאֵ ְמךָ ּוַבּמֶ ּבִ   . ּכַ
  .חזק

ָגגֹות ְלַהֲעִביר ר ּוׁשְ   .ְזדֹונֹות ְלַכּפֵ
  

יר   :ֵחְטא ְלַהְרִחיק ְוֶחֶסד ְלַהְגּבִ
  

ִקים   .ְזָבִחים ּוְמָנחֹות ְמֻסּלָ
  

מֹות ִנְפָסִקים אֹות ַוֲאׁשָ   .ַחּטָ
  

י דָֿ  ם ֵהם ִמים ִטּפֵ   :לֹא ִנְזָרִקיםּגַ
  

ךָ ָחֵרב ית ָקְדׁשֶ   . ּבֵ
  

ךָ  ׁשֶ ֲעֵרי ִמְקּדָ   .ָטְבעּו ׁשַ
  

ָבה בָֿ  ךָ ָיׁשְ   :ָדד ִעיר ָקְדׁשֶ
  

                                                 
ר ָסָרה  )א( י ִדּבֶ  .י דבר המוסר מן העולם שלא היה ולא נברא"פירש). דברים יג ו( ּכִ



203 סליחות לערב ראש השנה

ֶניךָ  ְחּתָ ֵמַעל ּפָ ּלַ   .ָטַבְחּתָ ׁשִ
  גרשת

ָפֶניךָ ָיְצאּו דְֿ    .חּוִפים ִמּלְ
  

ֶניךָ    :ּכֲֹהִנים ַמְקִריֵבי ָקְרּבָ
  

ָרה ּבְ נּו ְורּוֵחנּו ְלׁשַ   .ָיַזְמנּו ִלּבֵ
  .לבנו ואת רוחנוהחלטנו לשבור את 

ָרה ּבָ י ְזָבֶחיָך רּוַח ִנׁשְ   .ּכִ
  

ה לֹא תִֿ ־ֵלב ר ְוִנְדּכֶ ּבָ   : נֹוָרא,ְבֶזהִנׁשְ
  

ׁשּוָבה נּו ְלַצד ַהּתְ ְננּו ִלּבֵ ּוַ   .ּכִ
  

  .ׁשּוָבהנָ ָעֶדיָך וְ  )א(ָבִריםָלַקְחנּו דְֿ 
  

ֵרי ְנָדָבה ם ּפָ ּלַ ָפֵתינּו ְיׁשֻ   :)ב(ִמְבָטא ׂשְ
  :ב כאילו הקרבנו קרבנותעל ידי אמרי פינו ייחש

  .ְלָפֶניָך ָעַמְדנּו ְצֵמִאים ּוְרֵעִבים
  

ִמים ַוֲחָלִבים צֹום ּדָ   .ְמַמֲעִטים ּבְ
  

ֲחָך ְקֵרִבים ַעל ִמְזּבַ   :ָנא ְרֵצם ּכְ
  

ֲעַמקִּ    . ְקָראנּוָך ֵאִלי ֶזהםיִמּמַ
  

ֵתנּו לֹא תִֿ  ִפּלָ   .ְבֶזהָנא ּתְ
  

  :ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ־ְסַלח
  

  .ֲאִמיםוֹ ינּו ִאם ְמַקְטְרִגים ְונצֵ אֲ וֹ נ
  

גֹוֵרינּו ִאם ׁשֹוְתִקים ְודֹומְ    .ִמיםַסּנֵ
  

א ַרֲחִמים ּסֵ ב ַעל ּכִ ין ְוׁשֵ א ַהּדִ ּסֵ   :ֲעמֹוד ִמּכִ
  

ם ְוַהְפֵרם   .ְסִליחֹוֶתיָך ַהְרּבֵ
  

                                                 
ָבִרים. לקחנו דברים  )א( ֶכם ּדְ א ת "שע(וידוי נ "א, )ב"ו ע"יומא דף פ(דברי פיוסים '  פי)הושע יד ג (ְקחּו ִעּמָ

 ).מא
ָפֵתינוּ . פרי נדבה  )ב( ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ א ל "יכול פרי חובה ת) ב"ו ע"דף פ(ביומא  )הושע יד ג( ּוְנׁשַ ֶאְרּפָ

 .י נדבה מקובלת ברצון יותר מחובה" ופירשְמׁשּוָבָתם ֹאֲהֵבם ְנָדָבה
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ֵרםֲעו ֹ   .נֹוֵתינּו ְמֵחה ּוַפזְּ
  

ה תְֿ  ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ ֵרםּפְ   :ַכּפְ
  

ָך ָאנּו ְמנָ    .ת ֶחְלֶקךָ ַעּמְ
  

ֵנה ל־ּפְ   .ֶקיךָ שָׂ עֲ ־ָנא ִמּכָ
  

ע ֲחׁשּוֶקיךָ ֵצא כְֿ    :ִגּבֹור ְלֵיׁשַ
  :ישראל שחשקת בהםלהושיע את 

ע רּוחֹות זּוִרים ְלַאְרּבַ   .ּפְ
  

ִחים ֲאָנחֹות   .צֹוֲעִקים ּוִמְתַאּנְ
  

תּוחֹות   :קֹוְבִלים ַעל ָצרֹות ַהּמְ
  מתלוננים

  .ָצרֹות ַרּבֹות ּוְמצּוקֹות
  

  .ֹות ּוָבאֹות ְודֹוֲחקֹותְקֵרב
  

ִנּיֹות ּדֹוְבקֹות קּודֹות ּוׁשְ   :ִראׁשֹונֹות ּפְ
  :הראשונות עוד אצלנו וכבר מגיעות מיד חדשות

ךָ  ַחְסּדֶ ְמָעה ּכְ   .קֹוֵלנּו ׁשִ
  

  .ַרֲחֶמיָך ְזכֹור ַוֲחָסֶדיךָ 
  

ִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיךָ    :ׁשֵֹמר ַהּבְ
  

  .ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנוּ 
  

בְ  ינוּ ׁשִ ב ְלֵחיק ְמַעּנֵ   .ָעַתִים ָהׁשֵ
  .השב למי שציער אותנו שבע פעמים כמו שעשה לנו

ְרדּ  ִמיֵדםּתִ ַאף ְוַתׁשְ   : ְמחֹוְלֵלנוּ ,ֹוף ּבְ
  :אבינו' ה

ּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון ַנת ׁשִ   .)א(ׁשְ
  

ְקָרא    .ִהים ֶעְליֹוןלאֱֹ לאֵּתִ
  

                                                 
י יֹום ָנָקם לַ  )ישעיה לד ח(' ל. 'שנת שלומים וכו  )א( ַנת'הּכִ ּלּוִמים  ׁשְ שישלם גמול על י " פירשִריב ִצּיֹוןלְ  ׁשִ

 .עסקי ריב ציון הצועקת לפניו לשופטה מן המריעים לה
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ִאים  ְכִניַע ּגֵ   :)א(ָציֹוןבְּ חֶֹרב כְּ ּתַ
  :קום שאין צלכחום במ

ָדהּ  יַע ִצּיֹון ּוְתַיּסְ   .ּתֹוׁשִ
  

ְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה ם ּתִ   .ּגַ
  

כּוָלה ְוַגְלמּוָדה ֶבת ׁשְ   :)ב(ַרֵחם יֹוׁשֶ
  בודדת

ב בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹב ָהׁשֵ   .ׁשְ
  

ב ֵ ַרֵחם ּוְתַיׁשּ נֹוָתיו ּתְ ּכְ   . ִמׁשְ
  

ב ֵ ָך ַיׁשּ לֹום ַעּמְ ְנֵוה ׁשָ   : ּבִ
  

לִּ    .יִתי ִריִביָיּה ֵאֶליָך ּגִ
  

י ַעד ְרּתִ יִחי ּוְכֵאִבי־ְוִדּבַ ה ׂשִ   .ֵהּנָ
  

יָנה ִניִבי   :ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ
  :בורייד

ֵרה ִמּדֹות ְלֶנֱאָמֶנךָ  לֹׁש ֶעׂשְ   .הֹוַדְעּתָ ׁשְ
  .למשה

ֵאי ָפֶניךָ נָ הֹוַדְעּתֹו ׁשֶ   .ן חֹוְזרֹות ֵריָקם ִמּלְ
  

ָבְרָך ַהּטֹוב ֵיָאֶמן ָנא   :יךָ  ְלָבנֶ )ג(ּדְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ ֵרהנּו לָּ  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָרא� ָּפָניו� ַוִּיקְ ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. וּ ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ִהים לאֱֹ :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ֱחַרׁש ְוַאל־ָלְך ַאל־ִמידֳּ ־ַאל קֹט ־ּתֶ ׁשְ אּו גֿ לאֱֹ  :לאֵּתִ ַנֲחָלֶתךָ  ִיםוֹ ִהים ּבָ אּו  ּבְ ִטּמְ

                                                 
ָציֹון  )א( חֶֹרב ּבְ  .כחום בארץ יבישה' פי, י כשרבא בארעה צחיא"ת). ישעיה כה ה( ּכְ
 .שעזב אותה בעלה, גלמודה. שמתו בניה, שכולה  )ב(
 .ימון פתגמיא די מללתי יתקי" ת.)א ח כו"מ( יאמן נא דברך אשר דברת  )ג(
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ךָ ־ֶאת מוּ  ֵהיַכל ָקְדׁשֶ לַ ־ֶאת ׂשָ יםיִ ְירּוׁשָ  ִנְבַלת ֲעָבֶדיךָ ־ָנְתנּו ֶאת :ם ְלִעּיִ
ָמִים ָ ר ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהׁשּ ׂשַ ם יִ מַּ ם כַּ מָ  דָֿ כוּ פְ שָׁ  :ָאֶרץ־ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתוֹ  ּבְ

 :חוּ צֵּ ַר ים יְ מִ יתוֹ  וִ גוּ רֹ הֲ ר יַ גֵ ה וְ נָ מָ לְ אַ  :רבֵ ין קוֹ אֵ ם וְ יִ לָ שָׁ רוּ ת יְ יבוֹ בִ סְ 
  :ךָ מֶ שְׁ ־ןכַּ שְׁ  מִ לוּ לְּ ץ חִ רֶ אָ  לָ ךָ שֶׁ דָּ קְ  מִ שׁ אֵ  בָֿ חוּ לְ שִׁ 

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ יְ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ י שִׁ לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  הגזירותענין והוא מדוד בירבי משלם הקטן חזק  כפול ובסוף חתום ב"אס " עעקדה מט

ִמי ְלָדִמי־ ַאל,ִהיםלאֱֹ   .ּדֳ
  . מול דמי הנשפךאל תשתוק

ֱחַרׁש ְוַאל־ַאל קֹט ְלִמְתקֹומְ ־ּתֶ ׁשְ   .ִמיּתִ
  .אל תשתוק ואל תישאר שקט מול הקמים נגדי

ד ַמֲחִריִמיבַּ  הּו ִמּיַ ְרׁשֵ הּו ּדָ ׁשֵ   .)א(ּקְ
  .אויבי

כַ  ל ּתְ ָכלּבַ ה ֶאֶרץ ּבְ   :ְמקֹוִמי־ּסֶ
  את דמי

ֵלף ֵפְך ְוִיזָּ ָ ֶלה ְלָפֶניָך ִיׁשּ   .ּגֹול ִיּגָ
  גם זליפה ענין שפיכה  יךדמי יהיה גלוי לפנ

פוֹ  ם ּבְ ֵלף ָמֵלא גְֿ )ב(ךְ ָר ְרפְּ ּגַ   .)ג(ִוּיֹות ִיּגָ
  .יהיו רשומים,  על קידוש השםכל הנהרגים, בבגדך

ֵחֶלףּדֹון יָ    .דֹון ׁשֹוֵפְך ֵחֶלף ּבְ
  .דהידה במיתעמיד לדין את הרוצח ותעניש אותו מ

ְגֵרי אָ  ׁשִ ְך ּכְ ּפַ ׁשְ יָך ַהּנִ ֵמי ֲעִנּיֶ   :)ד(ֶלףּדְ
  : בקרעגליכ

  . ַרַעל)ה(ִהְתָיֲעצּו ַיַחד סֹוְך ֶמֶסךְ 
  .למזוג לי כוס מלאה רעל

ֵני כָֿ )ו(ַהּלֹוט ַהּלֹוט   .ָהָאֶרץ ְלַהַעל־ל ּפְ
  .לכסות את כל הארץ בדעתם הכוזבת

ָעל ם קֶֹדׁש ַהּמֻ ֵכר ׁשֵ   .ְולֹא ִיזָּ
  .המעולה

                                                 
 ).א כ מב"י מ"רש(מלחמה וחרום '  ל.מחרימי  )א(
ְך ִרְקָמה) א א(ר "במדרש א. פורפרא  )ב( יׁשֵ  .והוא בגד, פורפירא, ָוַאְלּבִ
ואמרו בשמות . ה"עיקר מטרין לא היה לה וגלף לה הקב) מז' ר פר"ב(ש על שרה אמנו "חקיקה כ'  ל.יגלף  )ג(

 . את בגדיו כביכול בדם הרוגי ישראלה טובל"שהקב) כ' פר(רבה 
ַגר ֲאָלֶפיךָ . שגרי אלף  )ד(  . הכתוב כאן אינו מספראלףא בקרי תורך ו"י ולדי בקרך ות"פירש) דברים ז יג (ׁשְ
 ).י תהלים עה ט"רש(מזיגת הכוס '  ל.סוך מסך  )ה(
 ).מפרשים ישעיה כה ז(כיסוי ' ל. הלוט  )ו(
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ץ ּוֻמְגָעל ּקָ   :ְוֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהּתֹהּו ְמׁשֻ
  

רוּ  ּקֵ ִנים לֹא ְיׁשַ   .ֶזַרע קֶֹדׁש ּבָ
  

  .ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ָזֲעקּו ְוׁשֹוֵררוּ 
  

רוּ ֶחֶבל ַנֲחָלֵתנּו ה   .ּוא ּובֹו ִנְתַאּמָ
  .והתפארו בו" חבל נחלתנוהוא ' ה " – ועוד אמרו

ים ָצָררוּ  ְצרֹור ַהַחּיִ ת ְיִחיָדָתם ּבִ   :ַחּיַ
  : עם נשמות הצדיקיםן עדןנם בגיוה' ומתו על קידוש ה

ִלימּו ְלֵעֶקד ים ַיַחד ִהׁשְ   .ַטף ְוָנׁשִ
  .מסרו עצמם לעקדה

כַּ  ִלׁשְ ִרים ּבְ ית ַהּמֹוֵקדְטָלִאים ַהְמֻבּקָ   .ת ּבֵ
  .כמו הכבשים המיועדים לתמיד שביקרו אותם ממום והכניסו אותם ללשכת בית המוקד

ֵקד ָ א ָעֶליָך ֵנָהֵרג ְוִנׂשּ ָ   .)א(ָיִחיד ְוִנׂשּ
  .ונקבל ייסורין

ה ֵאָליו רֹאׁש ִמלְּ  ּמָ דִיחּום ַהזִּ   :ַיּקֵ
ד :כדי לא להשתחוות לישו נוצרי ַיּקֵ   קידה והשתחויה'  לִמּלְ

ִמיִמים ָנה ְלעָֹלה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ   .ּכְ
  

ִזְבֵחי אֱ  ׁשּו עֹולֹות ּכְ ּבְ ָלִמיםּכֻ   .מּוֵרי ׁשְ
  .נלקחו לשריפה כעולה וכאימורי שלמים

 .ְכְמרּו ַרֲחִמיםְלִאּמֹוָתם אֹוְמִרים לֹא תִ 
  .אל תרחמנה

ה לַ  ֶ ן ִאׁשּ רִֹמיםײָ ְלָקְרּבַ נּו ִמּמְ ׁשְ ּקַ   : ִנְתּבַ
  

ִרי ִסים־ם ַהְיָלִדים ְוֶזה ַעלְמַפְרּפְ   .ֶזה ְמַפְרּכְ
  וס שניהם תנועות בשעת יציאת נשמהפרפור ופרכ

חֹוט ֲאֵחִרים ּוִבְדֵמיֶהם ִמְתּבֹוסְ    .ִסיםְמַמֲהִרים ׁשְ
  .מתלכלכים

  .ִסיםָנתּון ַעל רֶֹבד ֵהיָכְלָך ְוַאף ִלְמָמְר 
  .)ג"ד מ"יומא פ(יעי שבהיכל שלא יקרוש  על הרובד הרבנתנו אותו לממרסשכ "ייחשב דם זה כדם פר ושעיר י

  :ִסיםֶנֶגד ֵעיֶניָך ָלַעד ְיהּו ּתֹוסְ 
  :רותחים

רּו ְלָפֶניָך ִסּדּור ַמֲעָרָכה ְגדֹוָלה   .ִסּדְ
  .הקריבו לך כל כך הרבה קרבנות

  .ב ְוַגם ַהְיסֹוד ָקטֹון ֵמָהִכיָלהבֵ וֹ ס
  .אינו יכול להכיל אותם, לרבות הסובב והיסוד, שהמזבח

ִליל עֹוָלהעֹולְ  ִחים ּכָ ְזּבָ   .ִלים ְויֹוְנִקים ַהּנִ
  ילדים

                                                 
ר. ונשקד  )א( ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ נוֹ ־ ֶאתִאישׁ  ּכַ  .תרגם יונתן היכמא דמסקד גבר ית בריה, )דברים ח ה (ּבְ
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ֶנה ְ ל,עֹוָלְתָך ְיַדׁשּ ָלה־ ִיְזּכֹר ּכָ   :ִמְנחֶֹתיָך ּסֶ
  )י תהלים כ ד"רש( יקבל ברצון

ֵני ְזָבִחים ּנֹות ַוֲעָזרֹות ָמְלאּו ָקְרּבְ   .ּפִ
  

ָתִחים ָדִרים ְוֵאָבִרים ָהרֹאׁש ְוָהֶרֶגל ְוַהּנְ   .ּפְ
  חלבים

רֵֹני מֹ )א(ֵדיְצרֵ  ה ֶעׂשְ ּמָ   .ִחים ְמָנחֹות ּכַ
  .הקריבו מוחים, ובמקום קמח המנחות

ה עֹולְ  יֶהם ֵהּמָ ִחיםַצְדָקִנּיֹות ִקּנֵ   :ֵלי ִטּפֻ
  :הביאו הנשים את ילדיהן המטופחים, במקום קרבן העוף

חַ  ְזּבֵ ֵני בֵֿ )ב(ַקִיץ ַלּמִ   .ַרב־י ֵהם ּבְ
  .הוקרבו התלמידים, במקום עולת נדבה

ְלִמיד ִעםָקְרבַּ  ר ּתַ   .בצֹוַר ־ן ָהָעם ְלַכּפֵ
  חכם צעיר וחריף

ְך ֶזה ֵמָאז לֹא ִנְקַרב   .ַרַחׁש ֻמְרּבָ
  .והם חשובים כמנחה על המרחשת שמזמן החורבן לא הוקרבה

ֱעַרב   :ֵריַח ִניחַֹח ִמְנַחת ְיהּוָדה ּתֶ
  

ְרֵתי כְֿ  יםׁשָ ֲאָנׁשִ ים ּכַ רּו ָנׁשִ ׁשְ ה ּכָ   .ֻהּנָ
  ת לעשותגם הנשים היו כשרו

ים יׁשִ ָלה ַמְקִריִבים ּוַמּגִ ִחיָטה ְזִריָקה ְוַקּבָ   .ׁשְ
  .את כל העבודות

ים דֹוׁשִ ְקרֶֹבת ִמְנָחה ְטהֹוָרה ַנְפׁשֹות ַהּקְ   .ּתִ
  

ים נּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוק ּוְלָחֵיי ָהָראׁשִ   :ּתְ
  

ִחים ָמעֹות ִמּפֹה ּוִמּפֹה נֹוְבִעים ּוְמַקּלְ   .ּדְ
  

ָחטִ    .ְנִחיםוֹ ֵאּלּו גּ ־ים ֵאּלּו ַעלְוׁשֹוֲחִטים ְוִנׁשְ
  

ֵמי ָאבֹות ּוָבִנים נֹוְגִעים ְוטֹוְפִחים   .)ג(ּדְ
  

ָרֵאל צֹוְרִחים ַמע ִיׂשְ ת ַהזֶַּבח ׁשְ ְרּכַ   :ּבִ
  

נֹות ּבֹוְטחֹות ֻעּלַת ּבָ   .ִיְרֶאה ֵיָרֶאה ּפְ
  .' לפניו מעשי נשים צדקניות שבטחו בו למות על קידוש הוייראו' יראה ה

חֹם ַהיּ  ָטחֹותּבְ ֶמׁש ִנׁשְ ֶ   .ֹום ֲעֻרּמֹות ַלׁשּ
  

                                                 
 ).א"ע' פסחים דף כ(קמח המנחה שלא נגע בה שמן נקרא צריד . צרדי מנחות  )א(
 ).ד"ד מ"שקלים פ(היא עולת נדבת צבור . קיץ למזבח  )ב(
 ).א"ע' פסחים דף כ(הרטבה כמו ומשקה טופח עליה ' ל. ְוטֹוְפִחים  )ג(
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ים ְמֻבקָּ ָיָפה בַֿ  ׁשִ   .ס ּוְמֻפּלָחֹותרֵ  כָּ ֹותעּנָ
  .כמו מבוקעות

ין ַרְגֶליָה שִׁ    :ָיה ָוָלד ַמְפִריחֹותלְ ִמּבֵ
  :מוציאות

ַמע אֹו ִאם ִנְראָ  מֹוַע ֲהִנׁשְ   .הׁשָ
  

דֹוָלה פְֿ    .ִליָאהְלַהֲאִמין ִמי ַיֲאִמין ּגְ
  

ה ָנָאהמֹוִליִכים בְּ  ְלֻחּפָ   .ֵניֶהם ָלֶטַבח ּכִ
  

ָאה־ַהַעל ֹאה ּגָ ק ָרם ּגָ ְתַאּפַ   :ֵאּלֶה ּתִ
  

ֲעמֹד ֲעֵקַדת ַהר מֹרעַ ִנשְׁ ֶקֶדם    .ְננּו ַוּתַ
  .בעבר סמכנו על זכות עקדת יצחק

ָכלָנהמוּ טְ  ע ּבְ מֹרוֹ ר ָודוֹ דּ ־ ְלֵיׁשַ   .ר ִלׁשְ
  .השמורה להביא ישועה לכל דור

י ֵלאמֹרִנּתֹוְספּו ֵאּלֶה וְ  ְלּתִ   .ָכֵאּלֶה ַעד ּבִ
  

ְגמֹור,ַחי ָמר־ָלנּו ְוָצרֹוֵתינּו ּתִ ׁשְ ם ּתִ   : ִזְכזּוְך ַקּוָ
  בטחונם הטהור

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִאים ּוְסלִ  ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ יָחה ַלּפֹוׁשְ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי
ָעָנ%  א 9ְ ֶּבֽ : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ם יְ ן ַוִּיְתַיֵּצ�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְונַ ֶח� ֲעו ֹ .ֵּקה0 ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

 ִמּקֹול ְמָחֵרף :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ֵני אֹוֵיב ף ִמּפְ ם ּוְמַגּדֵ י :ּוִמְתַנּקֵ צֹאן ־לֹהַרְגנּו כָֿ  ָעֶליךָ ־ּכִ ְבנּו ּכְ ַהּיֹום ֶנְחׁשַ

י ָאַכל :ִטְבָחה ּמוּ ־ַיֲעקֹב ְוֶאת־ֶאת ּכִ ק יְ תִֿ  ֵאּלֶה־ַהַעל :ָנֵוהּו ֵהׁשַ  יָ ְתַאּפַ
נּו ַעד ה ּוְתַעּנֵ ֱחׁשֶ א ׁשֵֹפט  : ְנָקמֹות הֹוִפיעַ לאֵ יָ ְנָקמֹות יְ ־לאֵ :ֹאדמְ ־ּתֶ ׂשֵ ִהּנָ

מּול ַעל ב ּגְ ִאים־ָהָאֶרץ ָהׁשֵ ְבָעַתִים ֶאל :ּגֵ ֵכֵנינּו ׁשִ ב ִלׁשְ ֵחיָקם ־ְוָהׁשֵ
ר ָתם ֲאׁשֶ ּבֹור יָ יְ  :ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני ֶחְרּפָ ּגִ ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ּכַ  ֵיֵצא ּכְ

ר־יַח ַעלַיְצִר ־ַאף ָיִריעַ  ּבָ   :ֹאְיָביו ִיְתּגַ



210 סליחות לערב ראש השנה

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ִצדְ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל קֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  ימוס בר רבי יהודה חזק ואמץ קלונובסוף חתוםב "אס "עעקדה נ 

  ינוּ תֵ בוֹ י אֲ הֵ לאֹ  וֵ ינוּ הֵ לאֱֹ

  .)א(םהֵ וֹ ב נקֹ עֲ ל יַ ל קוֹ וֹ קּ הַ ־תאֶ 
  .שמע את הקול של יעקב מיילל

  .)ב(םהֵ לַ תְ ם מִ הֶ ו בָּ שָׂ י עֵ ידֵ בִּ 
  .מתעלל

  .םהֶ א לָ ץ לֹ רֶ אֶ  בְּ וֹ תּ מְ יר שַׂ בִ גְּ 
  .והנה הוא גר, הבטחתו שיהיה גביר

  :םיהֶ לֵ ים עֲ ילִ טִ ם מְ לָּ עֻ וְ ת דוּ בְ עַ ם בְּ אוּ כְּ דִּ 
  

  .דמַ שְׁ י מַ ינֵ מִ ־לכָ ים בְּ ידִ מִ שְׁ ים מַ לִ וֹ ים תּ גִ ְר הוֹ 
  

  .דמַ צְ הַ ם לְ תָ  אוֹ יךָ לֶ את עָ זֹ ־לכָ בְ וּ 
  .אתה תקרבם אליך לחיי העולם הבא, בשכר כל זאת

  .דמַ לְ ם לִ לָ קוּ לְ קִ , י חַ  לאֵחַ נוֹ זְ 
  . חי ונלמד את דתם המקולקלתאלהאויבים מבקשים שנזניח 

  :דמָ אֳ ין מָ אֵ ים בְּ לִ בְ חוֹ ים וְ טִ בְ חוֹ 
  :בלי שיעור

  .)ג(יםשִׁ קוּ  יְ ךְ שַׁ ד כְּ וֹ כּ לְ ח לִ ים פַּ נִ מְ טוֹ 
  .כמוקש הנושך את הרגל

  .יםשִׁ אֲ הַ ל לְ עַ בַ יר בְּ מִ הָ  לְ ךָ דְ חוּ יִ 
  .כדי שנחטא, בעבודה זרה' רוצים שנמיר את ה

  .יםשִׁ דוֹ ם קְ עַ ר בְּ מֵּ גַ ה לְ לָ כָּ 
  ליוןיכ

  :יםשִׁ ְר הַ ל לְ אֵ ָר שְׂ ם יִ ר שֵׁ כֵ זָּ א יִ לֹ 
  :לא ייזכר שם ישראל ולא ייכתב

  .)ד(ןיֵּ צַ ם לְ תָ מוֹ לְ שַׂ ם בְּ בָ עוּ  תִּ לוּ כְּ ת נִ וֹ מּ זִ מְ 
  .יעצו נגדנו עצות רעות וציירו על בגדיהם את הצלב

  .ןיֵּ עַ ם לְ יהֶ לֵ בְ הַ  בְּ ,ךָ תְ אָ ְר  יִ שׁ טוֹ נְ 
  

                                                 
 ).י קרא יחזקאל כד כג"מהר( צועק .נוהם  )א(
ייסורין ' פי, )משלי שם ו (ַמֲהֻלּמֹותהוא מלשון ) ת ג רלא"שע( ורבנו יונה ) משלי יח ח(י " לפירש.מתלהם  )ב(

 .בחילוף סדר האותיות, ומכות
הוא י כאשר ישוך היוקש שעושין ללכוד צביים ביער כשרגלו בא לתוכו ו" פירש.)ירמיה ה כו( כשך יקושים  )ג(

 .נושכו ומחזיקו ברגלו ונלכד
 .מדבר על נוסעי הצלב שציירו צלבים גדולים על בגדיהם. תעובם בשלמותם לצין  )ד(
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  .)א(ןיֵּ דַּ הִ  לְ ךָ מְּ ים עִ צִ וֹ  פּ יחַ שִׂ 
  .ומתדיינים נגדךמדברים 

  :ןיֵּ דַּ זְ  הִ יךָ צֶ צָ  חֲ הוּ נוּ בְ הַ ת אֲ וֶ מָ ־דעַ 
  :לחם בםיציך והיהזדיין בח' אתה הו' אנחנו מוכנים למות על קידוש ה

  .בג ַר רֶ  הֶ )ב(תחַ בְ אִ אר לְ וָּ ים צַ טִ שְׁ וֹ פּ 
  לחרב

  .בַר קְ ן לִ יהֶ נֵּ ת קִ וֹ שׁ ת חָ וֹ יּ נִ קָ ַצדְ 
  . במקום קרבן העוףממהרות להקריב את ילדיהן

  .ָרבעֱ נֶּ  הַ יחַ יל רֵ לִ ן כָּ בָּ ְר קָ 
  

  :בָר עֲ הַ ם לְ תָ חָ נְ ם מִ דֵּ קַ ים לְ שִׁ גְ רוֹ 
  : להביא לפניך מנחה עריבהמתאספים

  .יםְססִ וֹ בּ תְ ם מִ יהֶ מֵ דָ ם בְּ יהֶ נֵ ת בְּ בוֹ אָ ים הָ טִ חֲ וֹ שׁ 
  .מתלכלכים

  .יםסִ לְּ עַ תְ ב מִ הַ אַ ם בְּ יהֶ לֵ ם עֲ תָ סָ בוּ תְּ 
  .חיםלכלוך דם בניהם עליהם והם באהבתך שמ

  .יםסִ א חָ ם לֹ תָ וֹ שׁ פְ ַעל־נַ ם וְ יהֶ יֵּ חַ ים בְּ צִ קָ 
  

  :יםשִׂ שָׂ ים וְ צִ  דָּ ךָ מְ ד שִׁ חֵ יַ לְ 
  

  .םתָ יאָ ִר קְ ל בִּ אֵ ָר שְׂ ע יִ מַ  שְׁ יעַ מִ שְׁ הַ ים לְ ִר שְּׁ אַ תְ מִ וּ 
  

  .םתָ חָ בְ ת זִ כַּ ְר בִ ם בְּ יהֶ ם פִּ הֵ נוֹ 
  צועק

  .םתָ וֹ לּ כַ ים וְ נִ תָ ים חֲ נִ ת ּובָ בוֹ ד אָ חַ יַ 
  

  :םתָ פָּ ן חֻ יוֹ ְר פִּ אַ בְ ח כִּ בַ טֶ לָ ים ִר הֲ מַ מְ 
   חופה'אפריון ל

  .יםעִ וּ שׁ עֲ י שַׁ עֵ טְ  נִ ךָ ֳעמֶ י נָ ַוְלדֵ 
  .כמו עצים יפים, ילדיך הנעימים

  .יםעִ נוּ ים מְ עִ ווּ ים גְּ לִ ים כָּ פִ סָ 
  .נמנעו מלחיות עוד  יםמת

  .יםעִ רוֹ ד הָ קֶ עֵ  בְּ תָּ עְ בַּ שְׁ  נִ ךָ בְּ 
  רועי צאן היו אבותינו .בעקדת יצחק

  :יםיעִ קִ י ְר בֵ כְ כוֹ ם כְּ עָ ְר ת זַ וֹ בְר 
  להרבות

  .דוּ קָ עֱ ה נֶ לֶּ ת אֵ דוֹ קֵ ה עֲ אֶ ְר ה תִֿ אֹ ָר 
  

                                                 
 .מרמז לוויכוחים עם הכמרים. עמך להדין  )א(
 .ק להט החרב"הרד' פי). יחזקאל כא כ (ִאְבַחת ָחֶרב  )ב(
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  .דוּ ָר פְ ם לֹא נִ תָ מוֹ בְ  וּ בוּ הָ אֱ ם נֶ יהֶ יֵּ חַ בְּ 
  

  .דוּ קָ ם שָׁ דֵּ קַ  לְ ךָ מְ ד שִׁ חוּ יִ 
  .ִמֲהרּו

  :דוּ חָ אֱ ר נֶ שֶׁ אֲ ד כַּ קוֹ ם פְּ ָר שְׁ ת יָ ידוּ דִ יְ 
  :' על קידוש הזכור את העת בה נאחדו אתך במותם

  .חכַּ שְׁ ל תִּ אַ ר וְ כוֹ  זְ לאֵהָ 
  

מַ יטָ לֵ פְּ ית הַ ִר אֵ שְׁ וּ    .ָכחב מוּ אוֹ כְ ה ּבְ
  .מיוסרים בייסורים

  .חכַּ וַ תְ הִ  לְ שׁ רוֹ ים דְּ מִ  דָּ שׁ רֵ וֹ דּ 
  .דרוש דמנו והתווכח עם אויבינו

  :חכָּ שְׁ ם נִ ת עַ מַ קְ נִ  בְּ יעַ פִ הוֹ 
  :לנקום את ישראל שנשכחו בגלותם

  .אשֵׂ נָּ  הִ )א(ְרַרית צוֹ רוֹ בְ עַ בְ ץ וּ פוֹ חֲ 
  .יהי רצון שתקום בכעס נגד אויבינו

  .הסֶ וֹ שׁ  וְ יךְ ִר פְ ים מַ שִׂ ה תָּ וָ עֲ זַ 
  .העריצים שהעבידונו עבודת פרך ודרסו עלינותשים לזעווה את 

  .הְחסֶ  מַ ךָ תְ ָר בְ אֶ ן בְּ חֹ  תָֿ יךָ יֶ נוּ קְ 
  .ישראל שקנית לך תן להם חנינה ובכנפיך ימצאו מחסה

  :הסֶּ כַ ה תְֿ בָ הֲ  אַ ימוֹ עֵ שָׁ פְּ ־לכָּ ־לעַ וְ 
  

  .יךָ ידֶ ִר ת שְׂ טַ לֵ ב פְּ גֵּ שַׂ ץ וְ מֵּ אַ 
  והצל  חזק

  .יךָ ידֶ סִ ע חֲ ַר  זֶ ךָ דְּ סְ חַ ים לְ לִ חֲ יַ מְ 
  

  .ךָ דֶ ן הוֹ כוֹ מְּ ב מִ וֹ שׁ ם קְ תָ קָ עֲ צַ 
  

  :יךָ דֶ בָ ל עֲ אֵ ָר שְׂ יִ לְ ק וּ חָ צְ יִ ם לְ הָ ָר בְ אַ ר לְ כֹ זְ 
  

ב ַעללאֵ א ַרֲחִמים מִ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּסֵ חֲ ּכִ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ְֹתַנֵהג ּבַ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרהָלנּו ַהיּ ־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ֶר ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ִים ְוַרב ַרח� ת׃־� ַאַּפ� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־יכִּ : ׁשָ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
 .י ברוגזא על מעיקי"ת). תהלים ז ז( ות צוררירבעב  )א(
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ָקְראֵ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   וּ  ֲעֵנננוּ ּבְ
ר ִהְרַחְבתָּ  נוּ ֵהי ִצְדקֵ לאֱֹ ּצָ ננוּ לָּ  ּבַ תֵ  וּ  ָחּנֵ ִפּלָ ַמע ּתְ ְמָעה :נוּ ּוׁשְ תֵ תְֿ ־ׁשִ  יָ  יְ נוּ ִפּלָ

ְוָעתֵ  ְמָעתֵ ־ֶאל ַהֲאִזיָנה נוּ ְוׁשַ ֱחַרשׁ ־ַאל נוּ ּדִ ְמָעה בְֿ  ֲאדָֹני :ּתֶ  נוּ קֹולֵ ׁשִ
בֹות ְלקֹול ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ֲחנּונֵ  ּתִ ְמָעה יְ  :ינוּ ּתַ יָבה  ֶצֶדקיָ ׁשִ תֵ  ַהְקׁשִ  נוּ ִרּנָ

תֵ ַהֲאִזיָנה תְֿ  לֹאנוּ ִפּלָ ְפֵתי ִמְרָמה  ּבְ   :ׂשִ

ָלה־ ַעל ַהְיׁשּוָעהײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו לְ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ָפֶניךָ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   בנימן בר זרח חזקובסוף חתוםב "אס "עעקדה נא 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ְבִריֶתךָ ֱאמ ֱאָמִנים ּבִ ֵני ַמֲאִמיִנים ַהּנֶ   .ּוִנים ּבְ
  

י ֲחֵצרֹוֶתיךָ  ִסּפֵ ִאים ִלּקֹוד ְוִלְכרֹוַע ּבְ   :ּבָ
  בשערי  ליפול על פניהם

קְּ  ה ּוִמְתּפַ ְתִפּלָ ְכִריָעהּגֹוִעים ּבִ   .ִקים ּבִ
  ומשתחווים    צועקים

ָמָעה ָלֶתיָך ְואֹוְמִרים ֲאדָֹני ׁשְ   :ּדֹוְפִקים ּדְ
  

קְ  ָרהַהּמַ ּבָ ְקרֶֹבת ִמְנָחה רּוַח ִנׁשְ   .ִריִבים ּתִ
  ,במקום מנחה

ַחת עְודִ    :מּוָרהָלה תְּ וֹ ְכאּות ֵלב ּתַ
  

יִרים ֲעֵקַדת מִֹרּיָה ִליל ַמְזּכִ   .ֶזַבח ּכָ
  במקום קרבן עולה

ים ְועֹוַלת ְרִאּיָה ִ   :ֶחְלֵבי ִאׁשּ
  :ליםוהיא עומדת לזכותם כמו החלבים שעל האש ועולה שמקריבים עולי רג

ר ַעל ַח ֶנֱעָמָסה־ְטִעיַנת ֵעִצים ֲאׁשֶ ְזּבֵ   .ַהּמִ
  .העצים שנשא יצחק ואשר ניתנו על המזבח

א ר ָאב ָנׂשָ   :ְיקֹוד ֵאׁש ּוַמֲאֶכֶלת ֲאׁשֶ
  

ר ַעל ִפיַפת ָיַדִים ְוַרְגַלִים ֲאׁשֶ ֲעָרָכה ֶנֱעָקָדה־ּכְ   .ַהּמַ
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ְרֶזל ְוקֹוִפיץ ְמרּוָטה)א(ַלַהב ה)ב( ּבַ   : ְוַחּדָ
  מושחזתן סכי

ִחיָטה ָפׁשּוט אר ִלׁשְ   .ַמֲאֶכֶלת ְלקּוָחה ְוַצּוָ
  סכין

ָפה ְסִמיָכה ּוְלֶקֶרץ   : ָאב ָקׁשּוט)ג(ִנְתּכְ
  :תכף אחר הסמיכה התכונן האב לשחיטה

מַ  ה בְֿ ׂשָ ּתֵ ַעל ִמׁשְ ְזִביָחה ּכְ   .נוֹ ח ָהָאב ּבִ
  

ְריֹונוֹ  ְבַחְתנּות ַאּפִ נֹו ּכִ ָקְרּבָ ן ּבְ   :ָעַלץ ַהּבֵ
  ן לשון חופהאפריו

יָרם ְלָפֶניךָ  ַהְזּכִ ֵניֶהם ּבְ ֻעּלַת ִצְדָקָתם ּבְ   .ּפְ
  

ָתם ּיָ ֵגן ֲחנּוֶניךָ  ּוְבָמִגנְּ )ד(ְצפֹון ָלֶהם ּתּוׁשִ   :ָך ּתָ
  שמור להם שכרם הטוב

ים ֳחָרׁשִ ֱאַחז ּבֶ   .)ה(ַקְרֵני ְסִביַכת ַאִיל ַהּנֶ
  .אותו איל שקרניו היו סבוכים בענפי היער

תֵ  יםן כֹּ ְרֵצה ְלִהּנָ   :ֶפר ְלַעם ְקדֹוׁשִ
  

ְעּתָ לּ  ּבַ ְעּתָ ִניחֹוחֹו ְוִנׁשְ   .וֹ ׁשַ
  בלת ברצוןיק

ַער ֹאְיָביו ְלַהְנִחילוֹ , ּתֹוְלדֹוָתיו ְלַהְרּבֹות   :ׁשַ
  

ַהר ְיָי ֵיָרֶאה וּ    .)ו(ְלָבָניו ְיִהי ַמֲחֶסהּבְ
  .וזכות העקדה תהיה למגן ומחסה לזרעו, ת יצחקתיראה ותיזכר עקד' לפני ה

הנִ  ֲעׂשֶ ם ַהּמַ קֹום ְיָי ִיְרֶאה ַעל ׁשֵ ם ַהּמָ   :ְקָרא ׁשֵ
  

ָעְמָדם ַצר ּוְבָמצֹוק ְלָפֶניָך ּבְ   .ְיָלָדיו ַהּיֹום ּבְ
  

ִים,ְמעּוֵדי ָמְתַנִים ְרּכַ לֹות ּבִ   : ְוָרפֹות ָיָדם, ּכֹוׁשְ
  עייפות

ִאים ְלָך ֵעיַנִים ֵרר ִניב ַמֲעָנם,נֹוׂשְ   . ּבָ
  .ורהלה ברה וטהילתם כתפירצה תפ

ֱעָרב ְוַחזֵּק ִרְפיֹוָנם   :ְזכֹור ֵריַח ַהּנֶ
  

ץ ְוִנדְ  ַקּבֵ ֱאסֹוףּוְנפּוצֹוֵתיֶהם ּתְ   .ֵחיֶהם ּתֶ
  

                                                 
) נחום ג ג(ש "ק בשורשים לפי שהחרב דומה ללהב בהתלהט נקראת להב כ"כמו שפירש הרד, חרב' פי. בלה  )א(

 .ֶחֶרב ְוַלַהב
 ).ק בשורשים"רד( שניקו אותה מכל חלודה .מרוטה  )ב(
א ָבאשחיטה כמו שנאמר . קרץ  )ג( פֹון ּבָ ה ִמְצָרִים ֶקֶרץ ִמּצָ  ).ירמיה מו כ (ֶעְגָלה ְיֵפה־ִפּיָ
ה שכר טוב כמו שנאמר .תושיה  )ד( ּיָ ִרים ּתּוׁשִ  ).משלי ב ז( ִיְצּפֹן ַלְיׁשָ
ים  )ה(  .ק וביערים"הרד'  פי.)ב כז ד"דה( ּוֶבֳחָרׁשִ
 .יראה אפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה' בהר ה)  בראשית כב יד(י " כמו שפירש.'יראה וכו' בהר ה  )ו(
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ׁש וּ  ַבּקֵ בנְ ְואֹוְבֵדיֶהם ּתְ ֵ ַיׁשּ   .ֵוֶהם ּתְ
  .תחפש את ישראל האובדים בין הגוים ותבנה משכנותיהם

ֲאנָ  ֵנם ׁשַ ּכְ יֵבם ָלֶבַטח ּוְתׁשַ ַהר ְמרֹוםְותֹוׁשִ ָרֵאלן ּבְ   . ִיׂשְ
  בשלוה

ךָ    .ְוִתְמלֹוְך ֲעֵליֶהם ְלעֹוָלם ְלַבּדֶ
  

ְהֶיה ָלֶהם לֵ  ה ּתִ ה ִיְהיּו ְלָך ְלָעם ְוַאּתָ   :ִהיםלאֵֹהּמָ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ה ְמִחיָלה ַלחַ  ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ּטָ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד .ְוֵכן ּכָ 0  יְ ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע וְ ֶח� ֲעו ֹ .ַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ַמע קֹוֵלנּו ְיָי  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ׁשְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ל ּבְ ֵתנוּ ־לאֱֵֹהינּו ְוַקּבֵ ִפּלָ ֲחנּונֵ  :ּתְ ַמע קֹול ּתַ ינּו ׁשְ

עֵ בְּ  ּוְ אֵ נוּ ׁשַ ָנׂשְ ךָ ־ֶאלינּו  ָידֵ נוּ  ֵאֶליָך ּבְ ִביר ָקְדׁשֶ ַמע :ּדְ ניָ יְ ־ׁשְ  יָ  יְ וּ  ְוָחּנֵ
ַמע :נוּ ר לָ עֹזֵ ־ֱהֵיה ַמע :נוּ  ַוֲענֵ נוּ ְוָחנֵּ  ְקָראנִ  נוּ קֹולֵ  יָ יְ ־ׁשְ ה ׁשְ ֵהינּו לאֱֹ ְוַעּתָ
ִפּלַת עֲ ־ֶאל ֲחנּונֵ ־ָך ְוֶאלידֶ בָ ּתְ ֶניָך ַעל ינוּ ּתַ ֵמם־ְוָהֵאר ּפָ ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ  ְלַמַען .ִמְקּדָ

  :ֲאדָֹני

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ בְיָי ְצָבאֹות עִ  :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבהשְׁ  ה ַאלָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ
ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  חזק ואמץ )א(אפרים מבונא בר רבי יעקב מאמריםחתום בראשי ה נב

  ינוּ תֵ בוֹ י אֲ הֵ לאֹ  וֵ ינוּ הֵ לאֱֹ

  .ךָ תֶ מָ ן־אֲ  בֶּ ךָ דְּ בְ י עַ נִ אֲ 
  

  .ךָ יתֶ א בֵֿ בוֹ  אָ ךָ דְּ סְ ב חַ רֹ בְּ 
  

                                                 
  .קזונב חיבר סימנים רבנו אפרים בר יעקב מבונא   )א(
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  .ךָ תֶ עָ וּ ישׁ  בִּ נוּ דֵ קְ פָ  לְ שׁ דֶ ם קֹ יוֹ ר בְּ חָ מָ 
  .באתי לבקש כי מחר תפקוד אותנו לישועה

  :)שמות טז כג(ר חָ  מָ ײָ  לַ שׁ דֶ ת־קֹ בַּ ן שַׁ תוֹ בָּ שַׁ 
  

  .ינִ ירֵ עִ ר יְ חַ א שַׁ לֹ ר וְ חַ ה שַּׁ יָר עִ אָ 
  

  .ינִ אַ ָר ד קְ חַ ר פַּ שֶׁ ים אֲ אִ ָר וֹ נּ ים הַ מִ יָּ בַּ 
  

  .ֵנִנידוּ ל לְ דוֹ גָּ ם הַ א יוֹ וֹ י בּ נֵ פְ לִ 
  

  :)שמות לב ה( רחָ  מָ ײָ ג לַ  חַ נוּ גֵּ ם חַ יוֹ  לְ )א(הסֶ כֵּ בַּ 
  

  .ינִ ְבבֵ סוֹ י תְּ אתִ טָּ חַ ע וְ דַ י אֵ נִ י אֲ עַ שָׁ פְּ 
  .אני יודע כי פשעתי והעונש המגיע לי מאיים עלי מכל צד

  .יינִ דִ י וְ טִ פָּ שְׁ ם מִ ר יוֹ חָ ם מָ יוֹ ג לְ אַ דְ אֶ וְ 
  

  .ינִ ו ֹעֲ  לַ חַ לוֹ סְ  לִ יָ יְ ־לל אֶ לֵּ פַּ תְ אֶ וְ 
  

  :)יהושע כב כד(ר חָ ר מָ אמֹ את לֵ  זֹ ינוּ שִׂ ר עָ בָ דָּ ה מִ גָ אָ דְּ מִ 
  :התחלנו כבר היום להתפלל למחר

  .רחַ תְ ים ִלי תִּ עִ רֵ מְּ בַ י וּ נִ דֵ ם פְּ חוּ ַר 
  .ילחם באויבייוה

  .רחַ שַּׁ ה הַ לָ י עָ י כִּ נִ חֵ לְּ שַׁ 
  .התפללתי זמן רב בלילה ועכשיו עלה השחרלתי ושלחני כי יקבל תפ

  .רחַ בְ  לִ ךָ  לְ תָּ לְ גַּ ם סִ ה עַ יזֶ י אֵ כִּ 
  חשקת

  :)אסתר ה יב( רחָ מָ ם־לְ גַ י וְ תִ ם־אוֹ י אִ כִּ 
  :גם מחר הראה לכל כי אני עמך

  .יםנִ קֻ ד זְ לֶ יֶ ן וְ קֵ ב זָ  אָ נוּ לָ ־ֶישׁ 
  יצחק  אברהם

  .)ב(יםנִ יָ נְ ית קִ אשִׁ רֵ ה נֵ קְ מִ ל וּ הֶ ב אֹ שֵׁ י יֹ ְוָאבִ 
  .יעקב אבינו שישב בבית המדרש ועסק בתורה

  .יםנִ נוּ חֲ תַ בְ י וּ כִ בְ י בִּ אֵ בָ ת לְ בוֹ ת אָ כוּ ן זְ חֹ תָּ 
  זכות אבות תביא חנינה

  :)שמות יט י(ר חָ מָ ם וּ וֹ יּ ם הַ תָּ שְׁ דַּ קִ וְ 
  וקרבת אותם אליך

  .ילַ כְּ שַׁ ים מְ עִ שָׁ ר ְר שֶׁ יץ קֶ מִּ ר אַ שֶׁ קֶּ מִ 
  .הורגי ילדיי, י רשעיםהתר את הקשר החזק שבו קשרו אות

                                                 
, ולפי פשוטו). ב"א ע"סנהדרין דף י(ה שהירח מתכסה בו " רבותינו דרשוהו על ר.)תהלים פא ד(בכסה   )א(

  ).י"רש(יום מועד קבוע , הסֶ כֵּ 
ב ֹאָהִלים' ש הפ"ע. 'ואבי יושב אהל וכו  )ב( ם ֹיׁשֵ י אהלו של שם "ופירש) בראשית כה כז (ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ

י ִמְקֵנה. ואהלו של עבר ְרּכֹו ' ההיא התורה שנאמר בה , ת ִקְנָיִניםֵראׁשִ ית ּדַ   ).משלי ח כב(ָקָנִני ֵראׁשִ



 סליחות לערב ראש השנה    

 

217

  .ילַ  אֵ )א(יףסִ מוֹ וּ ל לֵ וֹ ר כּ וּ סּ ל אִ ל עַ ר חָ וּ סּ אִ 
  .שמו אותי במאסר תוך מאסר

  .ילַ ל עָ לֵ וֹ גּ תְ הִ ם מֵ ירֵ תִּ ה יַ דָ קֵ עֲ ר הָ שֶׁ קֶ 
  .בזכות הקשרים שקשר אברהם את יצחק בנו הוצא אותנו ממאסר ומנע ממנו כל התעללות

  :)במדבר יא יח(ר חָ מָ  לְ וּ שׁ דְּ קַ תְ ר הִ אמַ ם תֹּ עָ ל־הָ אֶ וְ     
  :התכוננו למחר

  .ידִ מָּ  עִ יָ ה יְ יָ הָ וְ , יכִּ ְר ה דַֿ חָ לְ ם צָ דֶ קֶּ מִ 
  

  .ידִ ה שָׂ פָ חֲ תַּ סְ  נִ ךְ וּ פּ הִ ה לְ תָּ עַ וְ 
  .נשטפה שדי ונתרוקנה מכל

  .ידִ ד רוֹ יַ י בְּ תִּ ְר סַ מְ ג נִ רֶ הֶ לְ ב וּ רֶ חֶ לְ 
  .רשע השולט עלי

  :) כדברים ו(ר חָ  מָ ךָ נְ  בִֿ ךָ לְ אָ שְׁ י יִ כִּ 
  :ועל זאת יתפללו ישראל מחר

  .יתִ לוּ גָ י בְּ תִּ ְר סַ אֱ ר נֶ סֶ אֹ בְ ר וּ סֶ חֹ בְּ 
  

  .יתִ ָר וֹ שׂ  בְּ ישׁ ת אִ וַ צְ מִ יר כְּ תִּ מַּ ב הַ ַר קָ ־אלֹ וְ 
  .אשר אליהו הנביא יבשר לנו, לא הגיע משיח בן דוד

  .)ב(ייתִ ִר  בְּ ךְ אַ לְ ים מַ מִ תוֹ י יְ בִ  אֲ הוּ נָּ מִּ ס שֶׁ וֹ פּ רוֹ טְ וֹ פּ אַ 
  ,ה עלינו"יא שמינהו הקבאליהו הנב

  :)שמות ט ה(ר חָ ר מָ אמֹד לֵ עֵ  מוֹ יָ ם יְ שֵׂ יָ 
  :מחר את גאולתנו' יביא ה

  .רחֵ אַ תְ  מִ יךָ מֶ ד קָ יַ  בְּ ךָ נְ בִ  וּ לוּ ם כָּ לָּ ים כֻּ צִּ קִּ הַ וְ 
  אויביך  כל חשבונות הקץ כבר עברו

  .רחֵ ד אַ יַ  בְּ נוֹ דוֹ קְ י פִֿ הִ יְּ ה שֶׁ צֶ ם רוֹ דָ ין אָ א אֵ לֹ הֲ וַ 
  

  .רחֵ סַ י לְ תִ לוּ ה גָ בָ חָ ְר , )ג(ץ קֵ שׁ ה יֵ לָ כְ תִּ ־לכָ לְ 
  .להסתובב ממדינה למדינה  דבר

  :)ו- שמות ח ה( רחָ מָ ר לְ אמֶ ּיֹ וַ ךָ מְּ עַ לְ  וּ ךָ יר לְ תִּ עְ י אַ תַ מָ  לְ ײָ ל לַ אַ שְׁ נִ 
  ":מחר" – מתי צריך להתפלל על כלל ישראל ואמר לנו' שאלנו את ה

  .חבַ טֶּ ים לַ ִר כָ ד כְּ רֵ הוֹ ר וְ הֵ מַ , אָר נוֹ 
  ככבשים

                                                 
איסור מוסיף ואיסור כולל , נהי דאיסור חל על איסור לית ליה) ב"ד ע"דף י(בכריתות . אסור כולל ומוסיף  )א(

איסור . ום נבלהאינו חייב מש, כגון האוכל נבלת בהמה טמאה, אין איסור חל על האיסור, ופירושו. אית ליה
חל נמי אחתיכת נבלה והאוכלה , כ על שאר חתיכות דהתירא"מיגו דחל איסור יו, כ"נבלה ונכנס יו, כולל

חל , מיגו שנאסר עכשיו גם לגבי מזבח, חלב של קרבן נעשה נותר, איסור מוסיף. כ"יהיה חייב גם על יו
  .איסור נותר גם לגבי אדם והאוכלו יהיה חייב גם משום נותר

  .אליהו הנביא, במצודה' פי). מלאכי ג א( ייתִ ִר  בְּ ךְ אַ לְ מַ   )ב(
ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ־ְלָכל' ש הפ"ע. לכל תכלה יש קץ  )ג(   .י לכל סיום דבר יש קץ גבול"ופירש, )תהלים קיט צו(ּתִ
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ֵרא ָלהֿ , הָר ד זָ בֵ ם עוֹ אֹ    .)א( ֹנַבחְוִיּקָ
  .ּוְמֵחה את שמה

  .חבַ  זֶ ךָ ם לְ תָ וֹ שׁ פְ ים נַ חִ בְ ל זוֹ ל עַ מֹ חֲ 
  

  :)בראשית ל לג(ר חָ ם מָ יוֹ י בְּ תִ קָ דְ י צִ ה־בִּ תָ נְ עָ וְ 
  

  .שׁ דֶ ּקֹ ל הַ צֶ ה אֵ אָ מְ  טֻ הּ תָ ָר הֳ טָּ ם שֶׁ אֹ 
  .מה שטהור אצלם טמא הוא לנו

  .שׁ דֶ חֹ ם הַ יוֹ בְּ  רחָ ה מָ נָּ ידֶ חִ כְ תַ ה וְ נָּ ידֶ מִ שְׁ תַּ 
  הכחדה לשון השמדה

  .)ב(שׁ דֶ גֹ ת בְּ רוֹ  צָ הּ ד לָ מֹ י וּ תִ מָ קְ ם נִ קֹ נְ 
  .בכמויות גדולות     ומדוד

  :)שמות יז ט(ר חָ ק מָ לֵ מָ עֲ ם בַּ חֵ לָּ א הִ צֵ וְ 
  :לחם באויבינו מחריה', אנא ה

  .יםְמִדקִּ י וּ תִ ים אוֹ לִ כְ אוֹ הָ , יםמִ אֲ י נוֹ זַ זְ וֹ בּ 
  .לועסים אותי הדק היטב  ם נגדירימדב

  .יםקִ זָ נְ ה לִ קָ זָ  חֲ שׁ יֵ ה וְ קָ זָ י חֲ נֵ ה שְׁ מָּ  כַּ יךָ תִּ לְ כַ אֲ 
  .טוענים כי יש להם חזקה לאכול אותי ולהזיק לי

  )ג(יםקִ נְ דַּ , י לִּ תָּ לְ לַ ר עוֹ שֶׁ אֲ  כַּ מוֹ ל לָ לֵ עוֹ 
  ,שישית השקל

  :)ב ז יח"מ(ר חָ ת מָ עֵ ה כָּ יָ הָ וְ , לקֶ שֶׁ בְּ 
  ):השב להם שש פעמים מה שעשו לנו(ל מחר ישלמו בשק

  .בַר קָ תְ הִ ים לְ ִר גוֹ נֵּ סַ ה וְ ימָ  בִּ ךָ  לְ ינוּ כִ הֵ , םחוּ ַר 
  .לה ובעלי תקיעהיבעלי תפ

  .)ד(בָר עֲ מַ  בְּ שׁ רוֹ דְ ם לִ כָ א חָ ר בָּ בָ כְ וּ 
  

  .)ה(בַר  הָ ךָ דְ בוֹ ל כְּ  עַ נוּ חֹול לָ מְ ה תִּ תָּ עַ וְ 
  

  :)שופטים יט ט(ר חָ ם מָ תֶּ מְ כַּ שְׁ הִ  וְ ךָ בֶ בָ ב לְ יטַ יִ ה וְ ין פֹּ לִ 
  ט"שמחו הלילה בשמחת יו – יגיד לנו' ה

  .נוּ תֵ נוּ מָּ אָ  כְּ ינוּ שִׂ י עָ  כִּ ינוּ בִ ה אָ אֵ ְר 
  

  .ינוּ רֵ עוּ נְּ ע מִ ם ַר דָ אָ ב הָ ר לֵ צֶ יֵ 
  

                                                 
ְקָרא' ש הפ"ע. ויקרא לה נבח  )א( מוֹ   ֹנַבחָלהֿ  ַוּיִ ׁשְ א וראיתי "פיק האינו מ ָלהֿ י "ופירש, )במדבר לב מב (ּבִ

  .לֹאביסודו של רבי משה הדרשן לפי שלא נתקיים לה שם זה לפיכך הוא רפה שמשמע מדרשו כמו 
  ).ד"ה מ"תמיד פ(מלא וגדוש קטורת '  מל.בגדש  )ב(
  .י דנקא שתות חצי השליש"פירש) ב"ט ע"דף ל(מ "בב. דנקים בשקל  )ג(
המפרשים '  פיבָר עֲ מַ בְּ ). ל"הקדמת מהרי(ה "י ררמז למנהג שהיה הרב דורש שבת שלפנ. בא חכם לדרוש  )ד(

בעירוב ומזיגה של דברי או .  המושכים את לב השומעים לתשובהֲעֵרִביםנ בדברים "ול.  ראש השנהֵמֶעֶרב
  .הלכה ודברי אגדה

הרב שמחל על כבודו כבודו מחול ' ורב יוסף אמר אפי) א"דף לב ע(דושין יבק. תמחול לנו על כבודך הרב  )ה(
  .ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם' ַוה) שמות יג כא(ר שנאמ
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  .נוּ ח לָ לַ סְ  וּ ךָ תְ נוּ מָּ אָ ה כְּ שֵׂ עֲ 
  

  :)יהושע ז יג(ר חָ מָ  לְ וּ שׁ דְּ קַ תְ  הִ תָּ ְר מַ אָ ם וְ עָ הָ ־ת אֶ שׁ דֵּ ֻקם קַ 
  

  .הָר בֵ עֲ א בַּ טָ חֱ יֶ ־אּלֹ יק שֶׁ דִּ ין צַ י אֵ ר כִּ רוּ בָּ 
  

  .הָר ה תוֹ נָ תְּ א נִ ת לֹ רֵ שָּׁ י הַ כֵ אֲ לְ מַ לְ 
  

  .הָר עֲ שַּׂ ט הַ חוּ  כְּ נוּ מָּ ק עִ דֵּ קְ דַ ין לְ ָאנּו אֵ וְ 
  

  :)יהושע כב כח(ר חָ  מָ ינוּ תֵ רֹ ל־ּדֹ אֶ  וְ ינוּ לֵ  אֵ רוּ אמְ י־יֹ כִּ 
  כאשר יוכיחו אותנו ואת בנינו

ין ֲעָדֵתנּו כְּ מֵ  עוֹ ךָ דְ בוֹ כְּ , הּ יָ    .)א(נוּ נֵ קֵ זְ  לִ תָּ חְ טַ בְ הִ ד ּבֵ
  .כמו שהבטחת לאברהם אבינו, אתה עומד בתוכנו

  .נוּ בֵּ ְר קִ  בְּ ת לאֵדַ עֲ ב בַּ צָּ ים נִ הִ לאֱֹ
  

  .נוּ בֵ בְ סָ , לאֵ ָר שְׂ ת יִ וֹ לּ הִ ב תְּ שֵׁ ה יוֹ תָּ ם אַ גַּ 
  .עמוד סביבנו

  :)יבב יא "ש(ר חָ מָ ם וּ וֹ יּ ם־הַ ה גַּ זֶ ב בָּ שֵׁ 
  

  .הבָ וּ שׁ י תְֿ לֵ עֲ בַ ת לְ יִ בַּ ל הַ עַ ט בַּ שַׁ ה פָּ טָ וּ שׁ ד פְּ יָ 
  ה"הקב

  .הבָ ל טוֹ בֵּ קַ  לְ דוֹ ת־יָ י אֶ נִ עָ ט הֶ שַׁ פָ וּ 
  ישראל

  .הבָ הֲ אַ ם בְּ הָ ָר בְ אַ ד לְ סֶ ב חֶ קֹ עֲ יַ  לְ תָּ תַ ת נָ מֶ אֱ 
  

  :)אסתר ט יג(ר חָ ם־מָ ן גַּ תֵ נָּ יִ 
 

  .)ב(אלֵ ף מָ דֵ י רוֹ נִ פֵ דְּ ְר י תִּ תַ מָ ־דעַ 
  .פה מלאהרדי

  .הלֶ עֲ י תַּ לַ  עָ )ג(בתוּ א כָֿ לֹ ב וְ תוּ כָּ 
  .קללות הכתובות בתורה וגם שאינן כתובות אתה מעלה עלי

  .אלֶ פְ מֻּ ל הַ אֵ ָר שְׂ  יִ ךְ לֶ א מֶ צָ י יָ י מִ רֵ חֲ אַ 
  ה"הקב

  :)יהושע ד ו(ר חָ ם מָ יכֶ נֵ ן בְּ לוּ אָ שְׁ י יִ ם כִּ כֶ בְּ ְר קִ ת בְּ את אוֹ זֹ 
  :כי יש לבני ישראל להתפלל מחר

                                                 
ה "שהבטיח הקב) בראשית יח ח (ּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהםְוה) בראשית רבה מח י(במדרש . כהבטחת לזקננו  )א(

ֲעַדת לאֵלאברהם אבינו כי הוא יעמוד בשעה שבניו ישבו כמו שנאמר  ב ּבַ   ).תהלים פב א (לאֱִֹהים ִנּצָ
ְלכּו ְבלֹא־ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף) א לג(באיכה רבתי . רודף מלא  )ב( ר אחא כשם שלא גלו ישראל אלא ברודף "א, ַוּיֵ

  .מלא כתיב) ישעיה נט כ (ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל נגאלין אלא בגואל מלא דכתיב מלא כך אינן
ל' פ הפ"ע. לא כתובכתוב ו  )ג( ם ּכָ ה־ֳחִלי ְוָכל־ּגַ ר לֹא ָכתּוב ַמּכָ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ֲאׁשֶ  ַיְעֵלם ְיֹהָוה ָעֶליךָ  ּבְ

  ).דברים כח סא(
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  .םָר בְ ם שִׂ וֹ יּ ת הַ לַּ פִ תְ  בִּ יךָ נֶ  בָֿ ךָ מוּ דְּ קִ 
  .הובתקו

  .םָר כָ ל שְׂ וֹ טּ ר לִ חָ מָ לְ ם וּ תָ וֹ שׂ עֲ ם לַ וֹ יּ הַ 
  .כי יקבלו מחר שכר על מה שהתפללו היום

  .)א(םָר כְ זָ ה לְ בָ טוֹ ם לְ רֵ ה ּגוֹ זֶ ה וָ ר זֶ חָ מָ ום כְּ ּיֹהַ 
  

  :)ישעיה נו יב(ר חָ ם מָ ה יוֹ זֶ ה כָֿ יָ הָ וְ 
  

  .םיכֶ חֵ אֲ ־ל עַ ְללוּ פַּ תְ ל הִ אֵ ָר שְׂ י יִ ירֵ ז צִ רוּ זֵ בְּ 
  בורישליחי צ

  .םיכֶ רֵ וּ בּ ל צִ א עַ בוֹ א תָֿ ּלֹ ה שֶׁ קָ צוּ ה וְ ָר צָ ־לל כָּ עַ 
  

  .םיכֶ בִ ב אֲ קֹ עֲ  יַ )ב(תעַ לַ י תוֹ  פִּ חַ כֹ  בְּ קוּ עֲ צַ וְ 
  לה חזקהיבתפ

  :)במדבר טז ז(ר חָ  מָ יָ י יְ נֵ פְ ת לִ רֶ טֹ ן קְ יהֶ לֵ  עֲ ימוּ שִׂ וְ 
  לה במקום קטורתיתפ

  .םיהֶ תֵ בוֹ אֲ ם וַ  הֵ מוּ יְּ קִּ ה שֶׁ וָ צְ מִ בְ ה וּ ָר תוֹ בְּ 
  

  .םיהֶ נֵ בְ לִ ם וְ הֶ ם לָ לָ עוֹ יב לְ יטִ הֵ  לְ וּ כּ זְ יִ 
  

  .םיהֶ תֵ נוֹ ו ֹד עֲ עַ ר בְּ פֵּ כַ ב יְ וֹ טּ  הַ יָ יְ 
  

  :)במדבר יא יח(ר חָ מָ  לְ וּ שׁ דְּ קַ תְ ם הִ עָ ל־הָ ר אֶ אמַ ְוֹכה תֹֿ 
  

  .ךָ תֶ כָ ְר בִ ים כְּ נִ ב שָׁ שֵׁ הָ , ןוּ נּ חַ 
  

  .ךָ תֶ עָ וּ ישׁ ים לִ וִּ קַ מְ  וּ ךָ ים לְ לִ כְּ תַּ סְ מִ יל וּ אִ הוֹ 
  

  .ךָ תֶ בָ ת טוֹ נַ  שְׁ )ג(תָּ ְר טַּ עִ ה וְ בָ ה טוֹ נָ  שָׁ ינוּ לֵ  עָ שׁ דֵּ חַ 
  .תברך בפירות מרובים

  :)שמות טז כג(ר חָ  מָ ײָ  לַ שׁ דֶ ם קֹה יוֹ נֵּ הִ 
  

                                                 
והקדוש ברוך הוא מוותר , ערב ראש השנה גדולי הדור מתענין אמור' פ תנחומא פר" ע.'היום כמחר וכו  )א(

והקדוש ברוך הוא מוותר שליש , יחידים מתענים, עד יום הכיפורים ומראש השנה ו,להם שליש מעונותיהם
והקדוש ברוך הוא , כל ישראל מתענין ומבקשין רחמים אנשים ונשים וטף, וביום הכיפורים, מעונותיהם

  .מוותר להם את הכל
יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב־ַאל) על שמות יד י(במכילתא . פי תולעת יעקב  )ב( ָראֵ  ּתִ מה תולעת זו אינה , לְמֵתי ִיׂשְ

  .מכה את הארז אלא בפה כך אין להם לישראל אלא תפלה
ל כדי לעטר "וכן בלשון חז. י על ידי גשמים אתה מעטר בכל טוב את השנה"פירש). תהלים סה יב( ועטרת  )ג(

  ).א"ע' ביצה דף ה(את שוקי ירושלים בפירות 
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  .היחָ לִ סְ  וּ )א(רֶהתֵּ י לְ רֵ שְׁ  תִּ שׁ דֶ ה חֹ כָ זָ 
  להתיר אותנו ממאסר

  .החָ מְ שָּׂ הִ  לְ  ֿבוֹ דוּ קְ פְ נִ  וְ רוּ כְּ זְ  נִ )ב(תעוֹ בָ גְ ם וּ לָ י עוֹ נֵ יתָ ח אֵ ַר יֶ 
  .חודש בו האבות והאמהות נפקדו בבנים

  .החָ מְ צָּ הִ  לְ )ג(יקדִּ ח צַ מַ ל צֶ אֵ גָּ הִ ים לְ ידִ תִ  עֲ בוֹ וּ 
  .מלך המשיח יצמח בו

  :)ב ז א"מ(ר חָ ת מָ עֵ  כָּ יָ ר יְ מַ ה אָ כֹּ 
  ":מחר אגאל אתכם"

  .תנוֹ רוֹ כְ  זִ ירוּ כִּ זְ הַ ם וְ יכֶ לֵ י עֲ נִ יכוּ לִ מְ הַ , יםשִׁ דוֹ קְ 
   –אומר לישראל ' ה

  .)ד(תנוֹ ּדוֹ קְ פִ ל בְּ יִ ל אַ ר שֶׁ פָ וֹ שׁ ם בְּ יכֶ בִ ת אֲ דַ קֵ ר עֲ וֹ כּ זְ אֶ י שֶׁ דֵ כְּ 
  

  .תנוֹ ו ֹם עֲ כֶ חֹול לָ מְ אֶ ים וְ יִּ ר חַ פֶ סֵ ם בְּ כֶ בְ תָּ כְ אֶ וְ 
  

  :)ב כ יז"דה(ר חָ  מָ וּ תּ חַ ל־תֵּ אַ  וְ אוּ יְר ל־תִּ אַ 
   חתת לשון יראהגם

  .)ה(הנֶ בָּ ד יִ סֶ ם חֶ לָ י עוֹ תִּ ְר מַ  אָ ,יתִּ חְ טַ  בָֿ ךָ דְּ סְ חַ י בְּ נִ אֲ וַ 
  

 .ֵנהמָּ הִ ים לְ דִ בֵ  כְּ )ו(יםמִ רוּ גֵ  בְּ יעַ ִר כְ  תַ נוּ קֵ דְ צִ 
  .תכביד את כף זכויותינו ותוסיף עליה משקל

  .הנֶּ פַ  מְ ,דסֶ י חֶ פֵּ לַ ה כְּ טֶּ  מַ ,דסֶ חֶ ־בי ַר ר לִ אמַ תֹּ 
  .ומסלק את העברות, ניים לצד הזכויותמטה את כף המאז

  :)בן סירא כח א(ר חָ ת מָ ַר ר צָ צַ ל־תָּ אַ 
  ":אל תדאג למחר"

  .הלָ לָּ חַ תְ ה נִ שָּׁ דֻ  קְ )ז(םיהֶ נֵּ מַ ים זְ נִּ מַ ן זְ מַ  זְ ךְ רֶ אֶ 
  

  .הלָ עוֹ ת וְ עַ קַ וֹ ה בּ אָ מְ טֻּ ת הַ בוֹ י אֲ בִ ה אֲ אָ מְ טֻ וְ 
  

  .הלָ עְ ה מָּ לָ עְ ה מַ לֶ עֲ ר תַּ פָ עָ ־דה עַ דָ רוּ יְ 
  

  :)במדבר יד כה(ר חָ ק מָ מֶ עֵ ב בָּ שֵׁ י יוֹ נִ עֲ נַ כְּ הַ י וְ קִ לֵ מָ עֲ הָ וְ 
  תשפיל אותם

                                                 
חודש ) ויקרא רבה כט ח(ש במדרש "סליחה כבשם החודש מרומז התרה ו. זכה חדש תשרי להתר וסליחה  )א(

  .תשרי ותשבוק ותכפר על חובי עמך, תשרי
  ).שם( האמהות . וגבעות).א"א ע"ה דף י"ר(האבות . איתני עולם  )ב(
  .משיח). ירמיה כג ה( צמח צדיק  )ג(
וע בו ה לתק"ואולי פירושו בשופר של איל העקידה המופקד אצל הקב, זיכרון'  גם פקדון ל.בפקדונות  )ד(

  .ל"ש בפרקי דרבי אליעזר פ"לעתיד לבוא כ
  ).ע"א(עומד ובנוי ' לעולם חסד ה). תהלים פט ג (אמרתי עולם חסד יבנה  )ה(
  .תוספת משקל). א"ה מי"ב פ"ב( גרומים  )ו(
 הרבה תקנו להם ואמרו בזמניהם זמנים) א"ע' דף ב(כמו שדרשו במגילה , זמן רב', פי. זמן זמנים זמניהם  )ז(

 מאי זמניהם זמנים טובא ואכתי מיבעי ליה זמנו של זה לא זמןכ לימא קרא " מיבעיא ליה לגופיה אשם האי
  .כ לימא קרא זמנם מאי זמניהם שמעת מינה כולהו"כזמנו של זה א
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ִעיר אַ חָ מָ    .העָ ה ָר נָ שָׁ  בְּ ךָ יסְ נִ כְ ר ׂשֵ
  

  .היעָ שִׁ אוֹ יא וְ צִ  אוֹ ךָ דְ יָּ י מִ נַ בָּ 
  

  .העָ בוּ ה קְ יתָ מִ ה לְ תָּ אַ ים וְ בִ ים טוֹ יִּ חַ ים לְ שִׁ ְר וֹ ה פּ מָּ הֵ 
  

  :)שמות ח יט(ר חָ  מָ ךָ מְּ ין עַ בֵ י וּ מִּ ין עַ ֻדת בֵּ י פְֿ תִּ מְ שַׂ וְ 
  

  .הנָ שָּׁ  הַ אשׁ רֹבְּ  רחָ מָ יא לְ בִ י מֵ נִ נְ ה הִ ֻאלָּ גְ ה וּ קָ דָ צְ 
  

  .הנָ נְּ חַ ר לְ חָ ת מָ עֵ י כָּ לַ  אֵ אוּ ה בֹּ כָ ָר בְ ם וּ סֶ ת אֹ נַ שְׁ 
  .נםילקבל ח

  .הינָ נִ חֲ ים וַ מִ חֲ ם ַר לוֹ שָׁ ים וְ יִּ חַ ה וְ עָ וּ שׁ יְ 
  

  :)שמות ט יח(ר חָ ת מָ עֵ ם כָּ כֶ יר לָ טִ מְ י מַ נִ נְ הִ 

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  יו� ַוִּיְקָרא� ָּפנָ ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ָלנּו ָאִבינוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל.  ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֹסֵ  י: י ֿבוֹ ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ

ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ
ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענהוֹ  : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ לאֱֹ  וּ ׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ

ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל עָ :ִמּבְ בֹוד־ְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח  :ֶסָלה ךְ ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ּבָ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַהילאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ  ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ
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  מאמריםבראשי ה) )א(בן גבירולא(שלמה חתום פזמון  נג
  )*(פותחין ארון הקדש

ל ט ַיֲעִמיד־ׁשֵֹפט ּכָ ּפָ ִמׁשְ   .ָהָאֶרץ ְואֹוָתּה ּבְ
  

ְצִמיד ים ָוֶחֶסד ַעל ַעם ָעִני ּתַ   .ָנא ַחּיִ
  .תדביק  ישראל

ַחר ־ְוֶאת ַ ִפּלַת ַהׁשּ ְמקֹום עּתְ ֲעִמידוֹ ּבִ   .ָלה ּתַ
  

ִמיד ר ְלעַֹלת ַהּתָ   :עַֹלת ַהּבֶֹקר ֲאׁשֶ
  

ְתרֹון, לֹוֵבׁש ְצָדָקה ַמֲעֶטה ָך ַהּיִ   .ְלָך ְלַבּדְ
  .אתה לבד נעלה    הצדקה היא מלבושך

ים נּו ַמֲעׂשִ ֵני ֶחְברֹון, ְוִאם ֵאין ּבָ   .ָזְכָרה ְיׁשֵ
  .האבות

רֹון ִמידִלְפֵני יְ  .ְוֵהם ַיֲעלּו ְלִזּכָ   .ָי ּתָ
  

ִמיד ר ְלעַֹלת ַהּתָ   :עַֹלת ַהּבֶֹקר ֲאׁשֶ
  

י ֶחֶסד ְלַהּטֹות ִאיׁש ִלְתִחּיָה ַלּפֵ ה ּכְ   .ַמּטֶ
  .מכריע את הכף כלפי הזכויות כדי לכתוב אותנו לחיים

ה ָך ְלֶחֶסד ַהּטֵ ָמל, ַעּמְ   .ָנא ָעָליו ְוָחָיה־ּגְ
  גמול נא טוב

ים ו ַחּיִ תֹוב ּתָ ִמיד־ַעל.  ְוָהָיה,)ב(ּכְ   :ִמְצחֹו ּתָ
  סימן

ְרצֹוְנָך ֶאת י־ֵהיִטיָבה ֿבִ   .ִצּיֹון ִעיר ְקדֹוׁשַ
  

י ׁשַ ֵביְתָך ִלְמֻקּדָ ם ּבְ   .ְוָנַתּתָ ָיד ָוׁשֵ
  כרוןימקום וז

י־ֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִמיד. ִיׁשַ   .ְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ
  .ובבנין בית המקדש    .בהקמת מלכות בית דוד

ר ְלעַֹלת הַ  ִמידעַֹלת ַהּבֶֹקר ֲאׁשֶ   :ּתָ
  

                                                 
חי , ב"א ע"מנחות דף מ' המוזכר בתוסרבי שלמה ספרדי הוא רבי שלמה בן יהודה אבן גבירול   )א(

  .קד וצה, סד, נגחיבר סימנים . 'ותחילת מאה ט' אה חסוף מ, בספרד באלף החמישי
) ויש מקומות פותחין גם בעשרת ימי תשובה(בערב ראש השנה וערב יום כיפור פותחין ארון הקדש לפזמון   )*(

 .השני והאחרון, אחרי המאמרים הראשון, פעמים' ץ אומר את החוזר ג"וש
ו ַעלְוִהְתִויָת ) יחזקאל ט ד(' פ הפס"ע. תו חיים  )ב( ים־ּתָ ל "א) א"ה ע"שבת דף נ(ל "ודרשו חז. ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ

תיו  של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה ומאי שנא תיוה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים "הקב
  . תחיהתיואמר רב 
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ל 'ק ט ַיֲעִמיד־ׁשֵֹפט ּכָ ּפָ ִמׁשְ ים ָוֶחֶסד ַעל . ָהָאֶרץ ְואֹוָתּה ּבְ ָנא ַחּיִ
ְצִמיד ֲעִמיד־ְוֶאת. ַעם ָעִני ּתַ ְמקֹום עֹוָלה ּתַ ַחר ּבִ ַ ִפּלַת ַהׁשּ .ּתְ
ִמיד   ר ְלעַֹלת ַהּתָ   :עַֹלת ַהּבֶֹקר ֲאׁשֶ

  

  סוגרין

ב ַעללאֵ א ַרֲחִמים מִ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּסֵ חֲ ּכִ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ְֹתַנֵהג ּבַ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרהָלנּו ַהיּ ־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ֶר ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ִים ְוַרב ַרח� ת׃־� ַאַּפ� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־יכִּ : ׁשָ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
א מֹוֵעד י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ָרה : ֿתָ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶנה חֹומֹות : ֵלב־ִנׁשְ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ִרים:םְירּוׁשָ ֲחָך ֿפָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ :  ָאז ּתַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ יׁשּוָעֶתךָ ָזְכרֵ : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : נּו ְיָי ּבִ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ לָ ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום יְ : ְירּוׁשָ ִים רּוׁשָ
הּ  ר :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ  ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ִנׁשְ
ן  י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלםַהזֹּאת ֲאׁשֶ

אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ
ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   : ַחּטָ

  :ֵרנוּ ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוצְ 
  יהודה חזקובסוף חתום ב "אס "עחטאנו  נד

ָכה ּפְ י ָעַלי ֶאׁשְ ָרה ְוַנְפׁשִ   .)א(ֵאּלֶה ֶאְזּכְ
  . מצטערת עד מוותנפשי, כשאני זוכר עשרה הרוגי מלכות

ִלי ֲהפּוָכה ה ּבְ ֻעֿגָ ָלעּוִני ָזִרים ּכְ י ֿבְ   .)ב(ּכִ
  .כעוגה שאכלו אותה עוד לפני גמר אפייתה

                                                 
תַּ בְּ ש "מוות כ' והוא ל, י נפשי משתפכת"פירש). תהלים מב ה( ונפשי עלי אשפכה  )א( םךְ פֵּ ִהׁשְ איכה ב  ( ַנְפׁשָ

  .במצודה על תהלים בעבור הצער נפשי משתפכת ורוצה לצאת' וכן פי) יב
ִלי ֲהפּוָכה  )ב( ה ּבְ ֻעֿגָ   .כחררה דעד דלא איתהפכת איתאכלתי " ת.)הושע ז ח( ּכְ
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יֵמי ֵקיסַ  י ֿבִ   .)א(ר לֹא ָעְלָתה ֲארּוָכהּכִ
  .רפואה

ָרה ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה   :)ב(ַלֲעׂשָ
  

י ְמׁשּוֵלי ֲעֵרַמת ָלְמדֹו ֵסֶפר ִמּפִ   .)ג(ּבְ
  .כאשר למד תורה מפי זקני סנהדרין

ָדת ְרׁשּוַמת ק ּבְ   .ְוֵהִבין ְוִדְקּדֵ
  .בתורה שבכתב

ת ב ְמִזּמַ ִטים ְוָחׁשַ ּפָ ׁשְ ְוֵאּלֶה ַהּמִ   .ּוָפַתח ּבִ
  .ה רעהמחשב

ָידֹו מֹות יּוָמת   :ְוֹגֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ֿבְ
  

ַבּה  ַעל עֹוֵבד ֱאִליִליםּגָ ִלּיַ   .ֵלב ּבְ
  

ְלֵטירֹו ִמְנָעִלים ה ְלַמּלֹאת ּפַ   .)ד(ְוִצּוָ
  ארמונו

דֹוִלים ָרה ֲחָכִמים ּגְ   .ְוָקָרא ַלֲעׂשָ
  

ִפְלּפּוִלים ת ּוְטָעֶמיָה ּבְ   :ְמִביֵני ֿדָ
  

ינּו ִמשְׁ  ט ֶזה ַלֲאׁשּורוֹ ּדִ   .ּפָ
  .ביושר

ָכָזב ְלָאְמרוֹ  תּוהּו ּבְ ַעּוְ   .ְוַאל ּתְ
  

י ִאם הֹוִציאּוהּו ַלֲאִמּתֹו ּוְלאֹורוֹ    . ּכִ
  

ֵצא  י ִיּמָ רּכִ ָרֵאל ְוִהְתַעּמֶ ֵני ִיׂשְ ֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמּבְ   :ּבֹו ּוְמָכרוֹ ־ִאיׁש ּגֹ
  

ב ַההּוא ּנָ ָענּו לֹו ּוֵמת ַהּגַ   .ֵהם ּכְ
  

רֲאבֹוֵתיֶכם ם ַאּיֵה נָ    . ֲאִחיֶהם ְמָכרּוהוּ ֲאׁשֶ
  אמר להם

                                                 
  ).י ירמיה ל יז"רש(רפואה . ארוכה  )א(
 שלא היו בזמן אחד ולא נדונו כולן ויש לך לדעת, רבנו בחיי סוף פרשת מקץ'  כ.לעשרה הרוגי מלוכה  )ב(

עשרה נכתבו בבית דין של מעלה ונתנו לו לסמאל הרשע שרה של רומי ואמרו לו לך והכחד ' ביחד וכו
ְוֹגֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות ) שמות כא טז(מאבירי ישראל כל נתח טוב ירך וכתף להשלים גזרה 

ת "בשו' וכן פי. לאו קיסר ממש הוא אלא שרה של רומי, ור בענין הגזירהומשמע מדבריו דקיסר האמ. יּוָמת
  .ד"קי' סוף סי) ח"על או( וראה גם מקור חיים .ע אם גם הפייטן התכוון לכך"וצ. א"קי' ח סי"יפה נוף או

ה בלב הקיסר של רומי ללמוד תורת משה מפי חכמים "נתן הקב ,במדרש אלה אזכרה. 'בלמדו ספר כו  )ג(
ים) שיר ז ג(ש "כ. ערמת .וזקנים ְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחּטִ את כל הפסוק על הסנהדרין היושב בלשכת ' י פי"ורש ּבִ
  .הגזית

מת ) ג"ב מ"סנהדרין פ(בית המלך כדתנן . פלטיר .ש במדרש אלה אזכרה"כ. וצוה למלאת פלטירו מנעלים  )ד(
  .לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו
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ְמֵעאִלים ְסָחרּוהוּ    .ּוְלֹאְרַחת ִיׁשְ
  

  :)א(ּוְבַעד ַנֲעַלִים ְנָתנּוהוּ 
  

ַמִים ֲעֵליֶכם לּו ִדין ׁשָ ם ַקּבְ   .ְוַאּתֶ
  

ֶכם י ִמיֵמי ֲאבֹוֵתיֶכם לֹא ִנְמָצא ּכָ   .)ב(ּכִ
  

ים ָהִייִתי דָ  ַחּיִ   .ָנם ִלְפֵניֶכםְוִאם ָהיּו ֿבַ
  

אּו עֲ  ׂשְ ם ּתִ   :ן ֲאבֹוֵתיֶכםו ְֹוַאּתֶ
  

ָנה ת ָיִמים־ְזַמן ּתְ לֹׁשֶ נּו ׁשְ   .)ג(ּלָ
   – ביקשו החכמים

רֹוִמים ָבר ִמּמְ ַדע ִאם ִנְגַזר ַהּדָ ּנֵ   .ַעד ׁשֶ
  

ִמים ִבים ַוֲאׁשֵ   .ָלַדַעת ִאם ָאנּו ַחּיָ
  

ֵזַרת ָמֵלא ַרֲחִמים   :ִנְסּבֹול ּגְ
  

מוֹ ָחלּו ְוָזעוּ  ּלָ   . ְוָנעּו ּכֻ
  .כולם פחדו

ן ָמֵעאל ּבֶ י ִיׁשְ דֹול ָנְתנּו ֵעיֵנימוֹ ־ַעל ַרּבִ ע ּכֵֹהן ּגָ   .ֱאִליׁשָ
  ישמעאל' ביקשו מר

יר ֶאת ם ַלֲעלֹות ַלֲאדֹוֵנימוֹ ־ְלַהְזּכִ ֵ   .ַהׁשּ
  .כי יזכיר שם משמות הקדושים ויעלה השמימה

ֵזָרה ֵמֵאת לאֱֵֹהימוֹ    :)ד(ָלַדַעת ִאם ָיְצָאה ֿגְ
  

ִסּלּוִדים ם ּבְ ֵ יר ֶאת ַהׁשּ ָמֵעאל ַעְצמֹו ְוִהְזּכִ י ִיׁשְ   .)ה(ִטַהר ַרּבִ
  .בחרדה

ים ּדִ ַאל ֵמֵאת ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהּבַ רֹום ְוׁשָ   .)ו(ְוָעָלה ַלּמָ
  .המלאך גבריאל

                                                 
ח כל אחד ואחד נטל שני כספים לקנות מנעלים ברגליהם "ל' דרבי אליעזר פבפרקי . ובעד נעלים נתנוהו  )א(

ֲעבּור ַנֲעָלִים־ַעלשנאמר  יק ְוֶאְביֹון ּבַ ֶסף ַצּדִ ּכֶ   ).עמוס ב ו (ִמְכָרם ּבַ
' עשרה חכמי ישראל נמסרו להריגה ביד מלכות הרשעה וכו, במדרש אלה אזכרה. 'כי מימי אבותיכם וכו  )ב(

ה בדור אחד עשרה "שמיום שמכרו השבטים את יוסף לא מצא הקב' והו אחיו כועל מכירת יוסף שמכר
  .ה פורע מכם"צדיקים וחסידים כמו השבטים לפיכך הקב

  .ימים' תן לנו זמן ב, במדרש אלה אזכרה. ימים' זמן תנה לנו ג  )ג(
ל ויעלה לרקיע ג שיזכיר השם הגדו"ישמעאל כה' וחלו פני ר, במדרש אלה אזכרה. לדעת אם יצאה גזרה  )ד(

  .יתברך' ויחקור אם נגזרה גזרה מאת ה
 את עצמו טהרמיד ) גרינהוט, מהגניזה( במדרש שיר השירים ).י איוב ו י"רש(יראה ודאגה ' ל. בסלודים  )ה(

  .והזכיר את השם בסילודיםוטבל 
ונשאו למעלה מיד נשאו הרוח , במדרש אלה אזכרה). א"ז ע"י יומא דף ע"רש(הוא גבריאל . לבוש הבדים  )ו(

  .'עד הרקיע השישי ופגע בו גבריאל המלאך וכו
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יִקים ִויִדיִדים לּו ֲעֵליֶכם ַצּדִ   .ְוָנם לֹו ַקּבְ
  ואמר

ְרּגוֹ  י ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ ַמְעּתִ י ׁשָ ִדים)א(דּכִ ם ִנְלּכָ זֹאת ַאּתֶ י ּבְ   : ּכִ
  המחיצה של מקום השכינה

יד ַלֲחֵבָריו ַמֲאַמר לאֵ   .ָיַרד ְוִהּגִ
  

ֹכַח ְוָלֵאל ַעל ְלָהְרָגם ּבְ ִלּיַ ה ַהּבְ   .)ב(ְוִצּוָ
  גם לאל לשון כח

ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ֵהם ּגְ ה ׁשֶ ִחּלָ ַנִים ֵמֶהם הֹוִציאּו ּתְ   .ּוׁשְ
  

ָמֵעאל  י ִיׁשְ דֹולכֹּ ַרּבִ ן)ג(ֵהן ּגָ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאל־ ְוַרּבָ ָרֵאל)ד(ּגַ יא ִיׂשְ   : ְנׂשִ
  

ה ִלְבעֹן ה ִהְרּבָ ִחּלָ רֹות רֹאׁשֹו ּתְ   .)ה(ּכְ
  .ג ביקש כי יכרתו את ראשו תחלה"ישמעאל כ' ר

ה ְוַאל ִחּלָ ָמעֹון־ְוָנם לֹו ָהְרֵגִני ּתְ ֵרת ְלָדר ּבְ ִמיַתת ְמׁשָ   .ֶאְרֶאה ּבְ
  .השוכן שמים'  המשרת לההכהן הגדול   לו ג אמר"ורשב

ה ִצְפעֹון יל ּגֹוָרלֹות ִצּוָ   .)ו(ּוְלַהּפִ
  ).כינוי לרשע (נחש

ְמעֹון ן ׁשִ   :ְוָנַפל ַהּגֹוָרל ַעל ַרּבָ
  

ר ׁשֹור ּפָ מֹו ִמַהר ּכְ ּפֹוְך ּדָ   .ִלׁשְ
  

                                                 
ישמעאל בני חי , ל גבריאל"א, במדרש אלה אזכרה). א"ט ע"י סוטה דף מ"רש(מחיצה של השכינה . פרגוד  )א(

  .'נפשך שכך שמעתי מאחורי הפרגוד שעשרה חכמי ישראל נמסרו להריגה וכו
  .י יש כח וחיל בידי"ירשפ) בראשית לא כט (ְלֵאל ָיִדי־ֶישׁ . ולאל  )ב(
שבת דף (ש "ומ). ג"ראה לקמן בענין רשב(ג עוד בפני הבית "נהרג עם רשב. ג"רבי ישמעאל בן אלישע כה  )ג(

אחר , רבי נתן אומר ישמעאל בן אלישע קרא והטה ואמר לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמינה) ב"ב ע"י
א שהיה ישמעאל בן "ד ע"יבמות דף ק' כ בתוס"וכ, ג אינו מביא חטאת אלא בשגגת הוראה"שהרי כה, היה

  .אלישע אחר בימי התנאים האחרונים
א ששמח בשמחת "ג ע" הוא המוזכר בסוכה דף נ,ג הראשון שחי בזמן הבית"הוא רשב. רבן שמעון בן גמליאל  )ד(

).  שרירא גאוןכ באיגרת רב"א וכ"ו ע"י שבת דף ט"פירש(ג מיבנה "בנו של ר' ג דמתני"ואינו רשב, בית השואבה
כי חששו פן יהרגו גם את רבן , ולא את רבן גמליאל בנו, ואחר הריגתו מינו לנשיא את רבן יוחנן בן זכאי

ומיתתם ). ב"ו ע"גיטין דף נ(עד שרבן יוחנן בן זכאי קיבל הבטחה מאספסיינוס קיסר שלא יהרוג אותו , גמליאל
ושמואל ) א"א ע"סנהדרין דף י(הקטן בשעת פטירתו שמעון הוכרזה מראש על ידי שמואל ' ישמעאל ור' של ר

ויצאה בת קול ואמרה להן יש ביניכם ' ירושלמי סוף סוטה מעשה שנכנסו זקנים וכו(הקטן בימיו של הלל היה 
ומה שמצאנו שהיה , ג הזקן"ועד לימי ר) שנים לרוח הקודש והלל הזקן אחד מהן ונתנו עיניהם בשמואל הקטן

להתאסף חכמים ג הזקן וכבר נהגו "מדובר בר) ב"ח ע"ברכות דף כ(ח ברכות " כשסידר יביבנה אצל רבן גמליאל
  .יבנה וחכמיה) גיטין שם(ז "לכן ביקש ריב, ביבנה עוד בפני הבית

ְבָעיּוןכמו שנאמר , לבקש. לבעון  )ה( ָעיוּ ּתִ   ). ישעיה כא יב(  ּבְ
ים ִצְפעִֹנים' ל. צפעון  )ו( אמר הקיסר זה אמר אני אהרג תחלה וזה אמר , לה אזכרהבמדרש א ).ירמיה ח יז (ְנָחׁשִ

  .אני אהרג תחלה אם כן הפילו גורלות ביניכם
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קֹול ָמֵעאל ְוָצַרח ָעָליו ּבְ י ִיׁשְ ְך רֹאׁשֹו ְנָטלֹו ַרּבִ ְחּתַ ּנֶ ֹוָפר ַמרּוְכׁשֶ ׁשּ   .)א( ּכַ
  

ָפר,יאִ  ׁשֹון ַהְמַמֶהֶרת ְלהֹורֹות ִאְמֵרי ׁשְ   . ַהּלָ
  .דברי תורה  ,ויא

עֲ  ה לֹוֶחֶכת ֶאתו ֹּבַ   :ֶהָעָפר־נֹות ֵאיְך ַעּתָ
  

ֲחָרָדה־ַמה ָכה ָעָליו ּבַ ֹאד ּבָ   .ּמְ
  

ָמֵעאל ָעָמָדה י ִיׁשְ ת ַרּבִ ִכּיַ ַעל ְלקֹול ּבְ ִלּיַ ת ּבְ   .)ב(ּבַ
  בת הקיסר

ּה ָחָמָדהתֹּ  ִלּבָ   .ַאר ָיְפיֹו ּבְ
  

תֹו ְלַהֲעִמיָדה ֲאָלה ֵמֵאת ָאִביָה ַחּיָ   :ְוׁשָ
  .להשאיר אותו בחיים

ָבר ֶזה ַלֲעׂשֹותוֹ  ַעל ּדָ ִלּיַ   .ִנֵאץ ּבְ
  סירב

ֲאָלה ֵמִאּתוֹ  ָניו ׁשָ יט עֹורֹו ֵמַעל ּפָ   .ְלַהְפׁשִ
  

ָבר ֶזה ַלֲעׂשֹותוֹ  ב ּדָ   .ְולֹא ִעּכֵ
  

יעּו לִ  ִהּגִ ָמתוֹ ּוְכׁשֶ קֹול ַמר ְליֹוֵצר ִנׁשְ ין ָצַרח ּבְ ִפּלִ   :ְמקֹום ּתְ
  

ְרֵפי ַמְעָלה ָצֲעקּו ְבָמָרה   .ׂשַ
  המלאכים

ָכָרהּ  ְלָמה אֹוָרה זּו ֿתֹוָרה ְוזּו ׂשְ ַ ׂשּ   .עֶֹטה ּכַ
  פ תהלים קד ב" עה"כינוי להקב

דֹול ְוַהּנֹוָרא ְמָך ַהּגָ   .אֹוֵיב ְמַנֵאץ ׁשִ
  

ף ַעל  ְבֵרי תֹוָרהּוְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ   :ּדִ
  

ַמִים ָ ת־קֹול ִמׁשּ   .)ג(ָעְנָתה ֿבַ
  

ַמע קֹול ַאֵחר ֶאְהּפְֹך ֶאת   .ָהעֹוָלם ְלַמִים־ִאם ֶאׁשְ
  

ית ֲהדֹוַמִים   .ְלֹתהּו ָוֹבהּו ָאׁשִ
  .הארץ

                                                 
ג וציוה הקיסר לחתוך את ראשו תחלה "ויפול הגורל על רשב, במדרש אלה אזכרה. 'וכשנחתך ראשו וכו  )א(

הלשון , י תורה ואי שכרהג בין ירכיו וצרח עליו במר נפש ואמר א"כ רבי ישמעאל כה" אחּוְנָטלוֹ . וחתכוהו
  .שהיתה מבארת התורה בשבעים לשונות איך עתה לוחכת את העפר

  .ש כשהגיעו למקום תפילין במדרש אלה אזכרה" בקשת בת הקיסר וצווחת רי.'בת בליעל וכו  )ב(
  . גם זה במדרש אלה אזכרה.'ענתה בת קול משמים וכו  )ג(
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ת יֹוָמִים ֵעי ּדָ ְעׁשְ לּוָה ְמׁשַ ָפַני ַקּבְ ֵזָרה ִהיא ִמּלְ   :)א(ּגְ
  :ישראל העוסקים בתורה

ִקיִדים י ְכֵנִסּיֹות נֶ )ב(ּפְ ּתֵ ֶבת ּבָ   .ֶהְרגּו ְמַאֲחֵרי ׁשֶ
 אשר ישבו עד שעה מאוחרת

ִרּמֹון ּוכְ ְמֵלֵאי ִמְצו ֹ   .)ג(ָזִוּיֹותת ּכְ
  

ְתֵרי אֹוִתּיֹות־ְוהֹוִציאּו ֶאת י ֲעִקיָבא ּדֹוֵרׁש ּכִ   .)ד(ַרּבִ
  

יִפּיֹות)ה(ְוָסְרקוּ  ִמְסְרקֹות ּפִ רֹו ּבְ ׂשָ   :)ו( ֿבְ
  :חדות          

ה לְ  ןִצּוָ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ַרְדיֹון־הֹוִציא ַרּבִ ית אּוָלמוֹ )ז(ּתְ   .  ִמּבֵ
  .מבית מדרשו

ְרפּו ָגְלמוֹ    .ּוַבֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ׂשָ
  .שרפו גופו, בחבילות של עצי גפן

מּו ַעל ל ֶצֶמר ׂשָ ב ַעְצמוֹ ־ּוְספֹוִגין ׁשֶ   .ִלּבֹו ְלַעּכֵ
  .שלא ימות מהר ויסבול הרבה

קּו מִ  ּלְ ְסּתַ ּנִ ַרף ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּמוֹ ּוְכׁשֶ ד ִנׂשְ   :ּיַ
  אותם ספוגים

  .)ח(ַאְלָמן־קֹוְננּו ַעם לֹא
  .כלל ישראל

ָמן ְך ּדָ ּפַ ָבר ֻמָעט ִנׁשְ י ַעל ּדָ   .ּכִ
  

ַמִים ָמְסרּו ַעְצָמן ם ׁשָ ׁש ׁשֵ   .ְלַקּדֵ
  

                                                 
בראשית (ה אלף שנה "ויומו של הקב, שנה לפני בריאת העולםש שנבראה אלפיים "כינוי לתורה ע. דת יומים  )א(

  ).'ח' רבה פר
ה מפקיד להם את כלל "ש שהקב"מ ע"וי. ש שהם שומרים את פיקודי התורה"ע, כינוי לצדיקי הדור. פקידים  )ב(

  .ישראל כמי שמפקיד צאנו אצל רועה
ָזִוּיֹות ִמְזבֵּ ' ש הפ"ע. וכזויות  )ג( ְזָרק ּכְ ּמִ הזאה , זריקת הדם, וזויות המזבח מלאות מצוות, )זכריה ט טו( חַ ּוָמְלאּו ּכַ

  .ומתן שירים וכיוצא בהם
ה שיושב וקושר כתרים לאותיות "כשעלה משה למרום מצאו להקב) ב"ט ע"דף כ(במנחות . כתרי אותיותדורש   )ד(

ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף "אמר לפניו רבש
  .שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות

י להסריק סוסים "פירש, ב לסרוקי סוסיא"ע' ק דף י"במוע(סורקים שער הסוס כמו ש. 'סרקו בשרו וכו  )ה(
י מגרדת של "י ע"ופירש, שהקירוד עושה חבורה) א"ג ע"דף כ(בביצה ' ועושה פצעים כדאי) במסרק של ברזל

  .ברזל ששיניה דקות
  ).מצודת ציון תהלים קמט ו(חידוד החרב נקרא פה . פיפיות  )ו(
ת והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו "הביאוהו וכרכוהו בס) א"ח ע"דף י(בעבודה זרה . יוןרבי חנניא בן תרד  )ז(

אמר ' בהן את האור והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה וכו
ת הוא "ת עמי מי שמבקש עלבונה של ס"אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי עכשיו שאני נשרף וס

  .יבקש עלבוני
ָרֵאל ־לֹא  )ח(   .)ירמיה נא ה(ַאְלָמן ִיׂשְ
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ָמן ית ַהְמֻתְרּגְ י ֻחְצּפִ ֲהִריַגת ַרּבִ   :)א(ּבַ
  

ל ֱאחֹז ּכָ   .ּמּועַ ׁשֹוֵמַע שִׁ ־ְרָעָדה ּתֶ
  

ל ל ּכָ ּמּועַ ־ְוִתזַּ   .ַעִין ּדִ
  .ויזלו דמעות מכל העיניים

ל ְך ְלֵאֶבל ּכָ ֲעׁשּועַ ־ֶנְהּפַ   .ׁשַ
  

ן ַעל י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּמּועַ ־ֲהִריַגת ַרּבִ   :)ב(ׁשַ
  

י ֲחתּוִני צֹוְרַרי ּוְמַעּנַ   .ׁשִ
  

ֵרָסם ֵמֲעָדַניּוִמלְֿ    .אּו ֿכְ
  

קּוִני ֵמי רֹוׁש ְוַלֲעַני   .ְוִהׁשְ
  .שקים מריםמ

ן י ֲחִניָנא ּבֶ ֲהִריַגת ַרּבִ   :)ג(ֲחִכיָני־ּבַ
  

ְקפּו ָעֵלינּו ִמְצו ֹ   .ת ְלָהֵפרּתָ
  .ניסו להכריח אותנו לבטל את המצות

  .ּוֵמֲאנּו ָלַקַחת הֹון ָוֹכֶפר
  .ולא רצו לקחת שוחד כדי לבטל גזרתם

ֶפר י ִאם ְנָפׁשֹות ַההֹוגֹות ִאְמֵרי ׁשֶ   .ּכִ
  .העוסקות בדברי תורה

ָבב ַהּסֹוֵפר י ֶיׁשֶ מֹו ַרּבִ   :)ד(ּכְ
  

ֵני ֲעִדיָנה   . ׁשֹוֵמָמה)ה(ִיֲחתּונּו ּבְ
  .מלכות אדוםנלחמו בנו 

ל   .ַמְלֵכי ֲאָדָמה־ֵהֵרעּו ָלנּו ִמּכָ
  

                                                 
חוצפית ' ו ר"י מ"ובשביעית פ, )ב"ז ע"ברכות דף כ(ג ביבנה "היה מתורגמן של ר. רבי חוצפית המתורגמן  )א(

  .'אומר כותבין לאיש על נכסי אשתו וכו
יבמות (עקיבא ' תלמיד ר,  מקומותי בכמה"הוא התנא רבי אלעזר סתם כמו שפירש. רבי אלעזר בן שמוע  )ב(

עירובין (ורבנו הקדוש היה מתלמידיו ) א"ד ע"סנהדרין דף י(יהודה בן בבא בשעת השמד ' י ר"ונסמך ע) ב"ע
  .)א"ג ע"דף נ

ב שנה מבלי לחזור לביתו "שלמד י) ב"ב ע"דף ס(ובכתובות ) ח"ד מ"כלאים פ(מהתנאים . רבי חנינא בן חכיני  )ג(
  ).ק עד שאמר לו רבי עקיבא מי שיש לו בת בוגרת ילך וישיאנה"ג שנה אצל רע" דלמד י'ר כא ח אי"בויק(

והוא שאמר בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ) ב"ב מ"חולין פ(מהתנאים . רבי ישבב  )ד(
עקיבא '  רורצה לחלק את כל ממונו לעניים ולא הניחו) א"ט ע"כתובות דף כ(ביאה בישראל הוולד ממזר 

נחבאו מפחד ' פי(זקנים שהיו יושבין חרש ' הוא אחד מד) ב"ב פ"ב(בתוספתא דכלים ). א"ע' כתובות דף נ(
  .אלעזר בן עזריה בציפורי' עם ר) אויבים

ש "זו מלכות הרשעה ע. עדינה. ק מי ירד עלינו למלחמה"הרד' פי) ירמיה כא יג( ֵיַחת ָעֵלינוּ ־ִמי' ל. יחתונו  )ה(
כֹולֲעִדי 'הפ ב ַאְלָמָנה ְולֹא ֵאַדע ׁשְ ְלָבָבּה ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד לֹא ֵאׁשֵ ֶבת ָלֶבַטח ָהֹאְמָרה ּבִ ישעיה מז ( ָנה ַהּיֹוׁשֶ
  ).ח
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ה ה ְוַכּמָ ּמָ ּנּו ּכַ   .ְוָהְרגּו ִמּמֶ
  

ן י ְיהּוָדה ּבֶ ֲהִריַגת ַרּבִ ָמא־ּבַ   :)א(ּדָ
  

ית ַיֲעקֹב ֵאשׁ  ְרּתָ ּבֵ ּבַ   . ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבהּדִ
  "בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם "– )יח(על ידי עובדיה נביאך 

ָבה ה ַקׁש אּוָרם ּכָ   .)ב(ֵהן ַעּתָ
  .הקש של עשו כיבה את האש של יעקב

עּורַזֲעִקי ְקׁשֹוב ְוָקֵרב , ַחי אּבִ   .  יֹום ַהּבָ
  שעיםאת הר בערשמע זעקתי וקרב את היום בו ת

ימּו  ה ִהְסּכִ י ֵהּמָ ןּכִ י ְיהּוָדה ּבֶ יִקים ִעם ַרּבִ ָרה ַצּדִ ָבא־ַלֲהרֹג ֲעׂשָ   :)ג(ּבָ
  

  .ֲחִסיִדים ֵאּלּו ַוֲהִריָגָתם
  

  .ַאב ָהַרֲחִמים ְזֹכר אֹוָתם
  

  .ְזכּוָתם ּוְזכּות ֲאבֹוָתם
  

ֵעת ָצָרָתם ֲעמֹד ִלְבֵניֶהם ּבְ   :ּתַ
  

ר   .ֹוִמיםָצָרָתם ְוֶעְלּבֹוָנם ׁשּור ִמּמְ
  ראה

ֵלא ַעל ֶצֱאָצֵאימֹו ַרֲחִמים   .ְוִהּמָ
  

דּוִמים ת ַהּקְ לֹׁשֶ   .ְזכּוָתם ְזכֹור ּוְזכּות ׁשְ
  :האבות

ב  א ַרֲחִמיםַעל לאֵ ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּסֵ   : ּכִ
  

תּוב תֹוָרְתָך ֿכָ מֹו ּבְ ם ֲעָבֶדיָך ּכְ ַהְרִנינּו ֿגֹוִים ַעּמֹו  .ְנקֹם ִנְקַמת ּדַ
ם ֲעָבָדיו ִיקּ  י־ֿדַ ר ַאְדָמתֹו ַעּמוֹ  ֹוםּכִ יב ְלָצָריו ְוִכּפֶ  :ְוָנָקם ָיׁשִ

                                                 
ץ כתב בספרו מגן אבות שהוא התנא "הרשב. לא מצאנו חכם בשם זה במשנה או בברייתא .רבי יהודה בן דמא  )א(

ה ָהָאדֹון הא "ד ע"גה דף יחגי' רבי יהודה בן תימא שאמרו עליו במס י ִהּנֵ ַלי ִ' ּכִ ם ְצָבאֹות ֵמִסיר ִמירּוׁשָ
ֵעָנה ֵען ּוַמׁשְ  .י בן תימא וחביריו"אלו בעלי משנה כגון ר ּוִמיהּוָדה ַמׁשְ

ָבה  )ב( הל "אולי צ. ּכָ ּבָ  .ּכִ
ב ורבי יהודה בן בבא זכור אותו האיש לטו) ב"ג ע"סנהדרין דף י(על אודות הריגתו אמרו  .רבי יהודה בן בבא  )ג(

שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזירה על ישראל שכל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרג ועיר שסומכין ' שמו וכו
בה תיחרב ותחומין שסומכין בהן יעקרו מה עשה יהודה בן בבא הלך וישב לו בין שני הרים גדולים ובין שתי 

' יהודה ור' מ ור"וסמך שם חמשה זקנים ואלו הן ר, עםבין אושא לשפר, עיירות גדולות ובין שני תחומי שבת
מה תהא , רבי, אמרו לו, רוצו, בניי, כיון שהכירו אויביהם בהן אמר להן' אלעזר בן שמוע וכו' יוסי ור' שמעון ור

לא זזו משם עד שנעצו בו שלש מאות , אמרו, הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים, אמר להן, עליך
 . ברזל ועשאוהו ככברהלונביאות של
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י ִמיםֿדֹ ־ּכִ ַכח ַצֲעַקת ֲעָנִוים־אֹוָתם ָזָכר לֹא ֵרׁש ּדָ ְנָקמֹות ־לאֵ :)א(ׁשָ
מּול ַעל :הֹוִפיעַ   ְנָקמֹות לאֵיָ יְ  ב ּגְ א ׁשֵֹפט ָהָאֶרץ ָהׁשֵ ׂשֵ ִאים־ִהּנָ  :ּגֵ

ּגֹוִים ה־אׁש ַעלִוּיֹות ָמַחץ רֹ ָמֵלא גְֿ  ָיִדין ּבַ יִתי :ֶאֶרץ ַרּבָ ָמם  ְוִנּקֵ ּדָ
יִתי וַ ־לֹא ִצּיֹוןײָ ִנּקֵ   : ׁשֵֹכן ּבְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת .ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

  גרשם בר יהודה חזקכ חתום " ואח'ו כפול עד אות ב"אס " עמוןפז נה
  פותחין ארון הקדש

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ    .ר ּבְ
  

בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹ  ב ׁשְ ֶמךָ  ְוהוֹ .בְוָהׁשֵ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   :ׁשִ
  

זֹון ִחּפָ   .ָאַבְדנּו ֵמֶאֶרץ טֹוָבה ּבְ
  

ל ִמים ּוְדַבר ּכָ   .זֹוןחָ ־ָאְרכּו ַהּיָ
  .והתקיימו כל הנבואות בענין זה, רבו שנות הגלות

ָרזֹון ָרֵאל ָחְדלּו ֿפְ ִיׂשְ   .ּבְ
  .ישראל מפחדים מאויביהם ולכן חדלו מלגור בערי הפרזות

ּלַח ָרזֹון יו ׁשֻ ַמּנָ ִמׁשְ   .ּבְ
  

בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹב ב ׁשְ ֶמךָ . )ב(ְוָהׁשֵ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   :ְוהֹוׁשִ
  

  .ֹוָלהּגֹוָלה ַאַחר גּ 
  

הּ  ְלָתה ְיהּוָדה ֻכּלָ   .ּגָ
  

ָוה כָֿ    .ַהּיֹום ְוָכָלה־לּדָ
  .ומתמעטת  בצער

ׁש ֵאין ָלהּ    :ּדֹוֵרׁש ּוְמַבּקֵ
חוֹ ָהִעיר ַהּקֹ    .תזוֹ ֶדׁש ְוַהּמְ

  .שאר ארץ ישראל

ה ּוְלִבזּוֹ    .תָהיּו ְלֶחְרּפָ
  

יָה ַמחֲ ־ְוָכל   .תְגנּוזוֹ ת וּ וֹ לוּ טנְ ַמּדֶ
  

                                                 
) תהלים ט יג(ה "עליהם אמר דוד ע, הרוגי מלכות' מקץ בענין י' ברבנו בחיי סוף פר. 'כי דורש דמים וגו  )א(

י ִמיםֿדֹ ־ּכִ ַכח ַצֲעַקת ֲעָנִוים־אֹוָתם ָזָכר לֹא ֵרׁש ּדָ   .ׁשָ
בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹב  )ב( ב ׁשְ אבל בתפילת נעילה אומרים ) אן יוסףנוהג כצ(כ "ה וערי"מ בער"כן מנהג פפד. ְוָהׁשֵ

ָרֵאל ֵאִרית ִיׂשְ ַרֲחִמים ַעל ׁשְ  .ְוׁשּוב ּבְ
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ּיּור ַרק ַהתּ    :)א(אתָרה ַהזֹּ וֹ ְוֵאין ׁשִ
  ולא נשאר

  .ֵדנוּ פְֿ  ְלַמַעְנָך ,ֵאל ָחָזקּגוֹ 
  

י ָאְזַלת ָיֵדנוּ    .ְרֵאה ּכִ
  .הלך כוחנו

י ָאְבדּו ֲחִסיֵדינוּ    .ׁשּור ּכִ
  ראה

יַע אַ  ֲעֵדנוּ יִ ַמְפּגִ   :ן ּבַ
  מתפלל

ָבִטים ְ הֹות ְוַהׁשּ ִרית ָאבֹות ְוִאּמָ   .ּבְ
  

ְרבֹות יםַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְזֹכר ּבִ   . ִעּתִ
  .אחרי שנים רבות

ים ְוִנְמָרִטים   .ָיּה ְזֹכר ְלֻמּכִ
  .שאויביהם תולשים את שערם

ל ָחִטים־ְוָעֶליָך ּכָ   :ַהּיֹום ִנׁשְ
  

יֵננוּ  ִמים ּדּון ּדִ   .ּדֹוֵרׁש ּדָ
  

ינוּ  ְבָעַתִים ֶאל ֵחיק ְמַעּנֵ ב ׁשִ   .ָהׁשֵ
  

ם  ְרנוּ ִחּנָ   .ֶכֶסף ְקֵננוּ  ְולֹא בְֿ ִנְמּכַ
  

ֵמם ְלֵעיֵנינוּ ְזקֹוף בֵּ  ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ   .ית ִמְקּדָ
  

בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹ  ב ׁשְ ֶמךָ ב ְוהוֹ ְוָהׁשֵ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   :ׁשִ
  

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  'ק בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹ  .ר ּבְ ב ׁשְ .בְוָהׁשֵ
ֶמךָ ְוהוֹ    יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   :ׁשִ

  

  ן הארוןסוגרי

ִרית ִראשׁ  ר ָאַמְרתָּ ְזָכר־ָלנּו ּבְ ֲאׁשֶ ִרית. ֹוִנים ּכַ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

נוּ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ר ּבְ ע ָלֶהםֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ּבַ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו :  ִנׁשְ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ

                                                 
ּיּור ַרק ַהּתוֹ   )א( ים־לֹאפ "ה עה"רמז תרע(בחוקותי ' ש פר"בילקו. אתָרה ַהזֹּ ְוֵאין ׁשִ ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא ְמַאְסּתִ ) ָתםַעְלּתִ

זה , מה נשתייר להם, ניטלו מהם ובות שניתנו להםוהלא כל מתנות ט, וכי מה נשתייר להם לישראל שלא נמאסו
 .העולם כלום ספר תורה שאם לא היה קיים לישראל לא היו משונים מאומות
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בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּובּכְ ּכָ קְ  ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ֵצהִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ
ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ צֶּ ַיְאּדִ : ֶמר ִיְהיוּ ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ
ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹרָאֹנִכי ָאֹנִכי. ּכַ ׁשָ ְמֵחה :  הּוא מֶֹחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ

יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ ְלָרצֹון ִאְמֵריִיְהיוּ : ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  תחנה נו

ָנה  ָ ִהי ַהׁשּ ּתְ ָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵוֹלאֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
אָ  לַהזֹּאת ַהּבָ ךָ ־ה ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ָרֵאל ַעּמֶ ֵבי ,ִיׂשְ ְכִלית ְלׁשָ  ֵקץ ּתַ

ָרֵאלפֶֿ  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ע ַעּמְ  ְוַאֲחִרית , ְוֵעת סֹוף ְלָגלּוֵתנּו ּוְלֶאְבֵלנוּ ,ׁשַ
ְעּבּוד ְוָאַרְך ָעֵלינּו . טֹוב ִליֵמי ָעְנֵינּו ּוְמרּוֵדנוּ  ִ ְך ָעֵלינּו ַהׁשּ י ָמׁשַ ּכִ

ָכל. תֻכיוֹ לְ מַּ הַ עֹל  ים־ְוִהְננּו ֿבְ  )א( ְוִנְצָעִרים,יֹום הֹוְלִכים ְוַדּלִ
ִנים ָ ְרבֹות ַהׁשּ ים,ּבִ ַמּנִ ִגיאּות ַהזְּ ׂשְ ְוֵאין ָלנּו לֹא .  ְוִנְמָעִטים ּבִ

ָיֵדנוּ  ר ָאַמְרתָּ . ְמַנֵהל ְולֹא ְמַנֵחם ְולֹא ַמֲחִזיק ּבְ ֲאׁשֶ ְמַנֵהל ־ֵאין. ּכַ
ל ִנים ָיָלָדה ְואֵ ־ָלּה ִמּכָ לּבָ ָיָדּה ִמּכָ ָלה־ין ַמֲחִזיק ּבְ ּדֵ ִנים ּגִ ישעיה נא ( ּבָ

ר ָאַמְרתָּ . ַיְחמֹל ָעֵלינּו ּוִמי ְיַנֲחֵמנוּ ־ ְוֵאין ִמי:)יח ֲאׁשֶ י . ּכַ ּכִ
לֹום  ֹאל ְלׁשָ ַלִים ּוִמי ָינּוד ָלְך ּוִמי ָיסּור ִלׁשְ ִמי־ַיְחמֹל ָעַלִיְך ְירּוׁשָ

ֲעֵדנוּ  אֹו ִמי ִיְגּדֹר:)ירמיה טו ה( ָלךְ  ֶרץ ּבַ ּפֶ ֵדר אֹו ִמי ַיֲעמֹד ּבַ ְוֵאין .  ּגָ
ֱאֶמת ִמְתעֹוֵרר ְוֵאין קֹוֵרא בְֿ . עֹוד לֹא חֹוֶזה ְולֹא ָנִביא ְמָך ּבֶ ׁשִ

ךְ  י כֻֿ . ְלַהֲחִזיק ּבָ ִעינוּ ּכִ ּצֹאן ּתָ נּו ּכַ ל. ִנינוּ ִאיׁש ְלַדְרּכֹו פָֿ . ּלָ ֶבר ־ּכָ ּגֶ
ְצעוֹ  ִר ־ְוָכל. ַאַחר ּבִ ׁשְ נֹות י ָלנּו ֲעו ְֹולֹא דַֿ . ירּות ִלּבֹו ָהָרעִאיׁש ּבִ

ים. ֲאבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים י הֹוַסְפנּו ֲעֵליֶהם עֹוד ֲחָדׁשִ ְולֹא . ּכִ
ָכל נוּ ־הּוַכְחנּו ּבְ ר הֹוַכְחּתָ ְולֹא ֻהְזַהְרנּו . ַהּתֹוָכחֹות ֲאׁשֶ

ָכל נוּ ־ּבְ ר ִהְזַהְרּתָ ד ְצָדָקה ְוִלְזעֹוק ָלנּו עוֹ ־ּיֶשׁ ־ּוַמה. ָהַאְזָהרֹות ֲאׁשֶ
ֶלךְ ־עֹוד ֶאל ֲעו ֹ . ַהּמֶ ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ נּו ְבַמֲעׂשֵ ְוֵאין . ֵנינוּ ְוָאנּו ּבֹׁשְ

יב ְולֹא ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ה ְלָהׁשִ   :ָלנּו ֿפֶ

                                                 
 .ואהִ  ִמְצָער ֲהלֹא) בראשית יט כ('  למתמעטים. נצערים  )א(
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   נז

ִצְדַקת ֲעָבֶדיָך ֲחִסיֶדיךָ  ט ּבְ א ַהּבֵ ֶות  .ָאּנָ ם ַלּמָ ר ֶהֱערּו ַנְפׁשָ ֲאׁשֶ
י . א ָחסּו ַעל ַעְצָמם ְוַעל ַזְרָעםְולֹ . ָעֶליךָ  ַחּיֵ ְוָקצּו ּוָמֲאסּו ּבְ

ֵני ְרצֹוֶנךָ . ָהעֹוָלם ַהזֶּה לּו ְרצֹוָנם ִמּפְ ְמָך ַהְמֻיָחד . ּוִבּטְ ׁשּו ׁשִ ְוִקּדְ
לּוהוּ  אר ְוָעְמדּו בְֿ . ְולֹא ִחּלְ טּו ַצּוָ ַבח ּוָפׁשְ יֹון ְוֶנֱאָמנוּ ְוָרצּו ַלּטֶ . ִנּסָ

ֵמי ָאבֹות ּוָבִנים ּוְדֵמי . ִמיִמיםֵצרּוף ְוִנְמְצאּו תְֿ ְוִנְבֲחנּו בְֿ  ְוָנְגעּו ּדְ
ֵמי ַאִחים ַוֲאָחיֹות. ַרֲחָמִנּיֹות ְוַיְלֵדיֶהן ּוְדֵמי ֲחָתִנים . ְוִנְתָעְרבּו ּדְ

ּוְדֵמי . ּוְדֵמי ֲחָכִמים ַוֲחָכמֹות. ּוְדֵמי ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות. ְוַכּלֹות
. ּוְדֵמי ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות. ּוְדֵמי ְיָלִדים ִויָלדֹות. ֹותֲחִסיִדים ַוֲחִסיד

ֵניֶהםּוְדֵמי פַֿ . חּוִרים ּוַבחּורֹותּוְדֵמי בַֿ  ִדים . ְרָנִסים ְוַחזָּ ּוְדֵמי ְמַלּמְ
ִנים ְוסֹוְפֵריֶהםּוְדֵמי דַֿ . ְוַתְלִמיֵדיֶהם יֶהם. ּיָ ים ּוְנׁשֵ . ּוְדֵמי ֲאָנׁשִ

מּוֵלי ֵמָחָלב ַדִיםּוְדֵמי ּגְ ם ַיַחד ַעל ִקּדּוׁש ְוֶנֶהְרגּו כֻֿ .  ְויֹוְנֵקי ׁשָ ּלָ
ְמָך ַהְמֻיָחד ָמם ְוַאל־ְיִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם ַעד : ׁשִ י ֿדָ ַכּסִ ֶאֶרץ ַאל־ּתְ

ָמִים ָ ִקיף ְוֵיֶרא ְיָי ִמׁשּ ת מַ קְ נִ וְ . וֹ מּ ת עַ מַ קְ נִ  וְ תוֹ מָ קְ ם נִ קֹ נְ יִ וְ . ַיׁשְ
 נוּ תָּ חְ טַ בְ הִ כְּ . םיִ מַּ ם כַּ מָ  דָֿ כוּ פְ ר שָׁ שֶׁ יו אֲ דָ בָ ם עֲ ת דַּ מַ קְ נִ  וְ תוֹ ָר וֹ תּ 
י וֹ מּ ם עַ יִ וֹ  גּ ינוּ נִ ְר הַ . הזֶ י חוֹ בִ ד אֲ יַ בְּ  ֲעָבָדיו ִיּקֹום ְוָנָקם  םדַֿ ־ּכִ

ר ַאְדָמתֹו ַעּמוֹ  יב ְלָצָריו ְוִכּפֶ חֹות ְזֹכר־ֶאת: ָיׁשִ ְזּבְ . ֵאּלֶה ַהּמִ
ְרֶאה־ְוֶאת י עַ . ֵאּלֶה ָהֲעֵקדֹות ּתִ ְוֵהן . ל ַאַחת ִהְרִעיׁש ָהעֹוָלםּכִ

ְעּתָ ְלָבֵרְך עֹוֵקד ְוֶנֱעָקד ְלַהְרּבֹות . ֶאְרֶאּלָם ָצֲעקּו חּוָצה ּבַ ְוִנׁשְ
ם חֹול ַהּיָ ה ֲעֵקדֹות ָעְקדּו . ַזְרָעם ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ י ַעּתָ ְוַאף ּכִ

דבְֿ  ְכּבַָ ְמָך ַהּנִ ִמים. ֵניֶהם ַעל ִיחּוד ׁשִ ֵמי בָֿ  ,ָנא ּדֹוֵרׁש ּדָ ֶניָך קֹול ּדְ
ר שֶׁ ם אֲ דָּ ר לַ פַּ כֻ א־יְ ץ לֹ רֶ אָ לָ וְ . ָהֲאָדָמה־ֲעִקים ֵאֶליָך ִמןוֹ צ
ֵחם. כוֹ פְ ם ׁשֹ דַ ם בְּ י־אִ  כִּ הּ ־בָּ ךְ פַּ שֻׁ  ְך ַאף,ִהּנָ ּכֵ ּלֵה, ְוׁשַ .  ְוֵחָמה ֿכַ

ָרֵאל ָך ִיׂשְ ֶבר ֵמַעּמְ ית ׁשֹוד ָוׁשֶ ּבִ ֶיֶתר ־ְוחּוס ַוֲחמֹול ֶאת. ְוַתׁשְ
ה ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרהַהפְּ  ֶאֶרת ְותֹוִציֶאּנָ ׁשְ ׁש ָעֵלינּו . ֵלָטה ַהּנִ ְוַחּדֵ

ָנה טֹוָבה ה. ׁשָ ֻאּלָ ַנת ּגְ ַנת ָרצֹון ׁשְ ר. ׁשְ ְזּכָ י ּתִ ּדַ ִרית ־ׁשַ ָלנּו ּבְ
ר. ֶאְזָרח ֱעָקד־ְוִתְזּכָ ם. ָלנּו ְזכּות ַהּנֶ ִצְדַקת ִאיׁש ּתָ ֵקנּו ּבְ   :ְוַצּדְ
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  .ֵתינוּ לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבוֹ 

ֵתנוּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ י פָֿ . ּתָ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

ְמנוּ  גַ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ְדנוּ ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעבְ . ׁשִ ִעינוּ . נוּ ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ ֲחָטֵאינוּ  ּדָ . ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹ .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי וְ . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ַמְסנוּ חָ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך הַ ַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ּטֹוִבים ְולֹאֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדם.ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות.  ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹומַ . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ר ְלָפֶניָך ְיָי ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר בְ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . נוּ ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ יק ַעל . ׁשָ ה ַצּדִ לְוַאּתָ א ־ּכָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ם ְוַטֲהֵרנוּ ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרי־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ
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ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹנַ  ֹנֵתינּו ֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְקדּו ְולֹא ַיעֲ  ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיזָּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : לּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלםֲאׁשֶ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
מְ  ר־ִנְקָרא ׁשִ יִלים ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ָך ָעֶליָה ּכִ

ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ָך׃לאֱֹ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   ַהי ּכִ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ְזָרא ַהסּ עֶ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹ  םַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: א ֲעַזְבּתָ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך כָּ ־ֶאת ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ָאמּורַהּדָ ּיָ ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֲעָך  ּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
ירּו וְ  ִליחֹותַיּכִ י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ   :ֵיְדעּו ּכִ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ַמַען לְ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען הֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ַמַען ִנְצֶחךָ לְ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 

ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ
ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ אֹוֲהֶביָך ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ

ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ

בֹוֶדךָ  ֶחךָ ה ֲעשֵׂ : יָכֶלךָ ְלַמַען ׁשֹוְממֹות הֵ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ
פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ

ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ל ְלַמַען תִּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ינֹוקֹות ׁשֶ
ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ

עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ
יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו : ֵננוּ  עֲ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: ֲעֵננוּ  םֲענֵ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,נּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ
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ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֵלַח ּומֹוֵחלֲעֵננּו סוֹ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמיםֲעֵננוּ  :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ ,  ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,ִבי ְיתֹוִמיםֲעֵננּו אֲ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ִמי : ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ

ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ָעָנה ַלֲאב: ׁשֶ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומוֹ : ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע :  ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבַ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ָעָנה ְלָדִוד : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל: נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ :  הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ

יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ : ִמי ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוְך : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

ן ָהֵאׁש הוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ : א ַיֲעֵננוּ ּכִ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ָעָנה : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל ִמימִ ־ִמי ׁשֶ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ַהּצַ   :ים ְוַהְיׁשָ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריבַרחֲ . ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ

ל ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  ָחּנֵ י ָאִני ְרָפֵאִני ־לּכִ ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְוַנְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  תִ  ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמֶסה,יִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה:  ּבְ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ
ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ְוִיּבָ בּו יֵ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעבֹ ֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה י ָעְלָמא. ַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ַמּסֵ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטי: קֹוָלֵרהּ  ָרְך ּבָ ךְ ּבְ ִגיִדין ְמָרִרין. ָנן ַקּמָ ן ּבְ ְך ֲאָנן . ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף ֲעָלן. ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא. ַאּסִ ְבָיאַעד ּדְ ׁשִ   : ּבְ
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) שליח ציבור( מאיר ברבי יצחק תנועות ובסוף חתום' ח' ובמשקל חק " תשרס"עתחנה  נח
  חזק ואמץ

עניני עבודת התמיד נלקטו על ידי . פיוט זה מתאר את עבודת התמיד בבית המקדש ומתפלל כי קריאתה תיחשב כאילו הקרבנו אותו
  .יומא ומדות, תמיד' הפייטן ממס

קַּ  ה ֿתִ ִפּלָ ְבַחרּתְ ה ֿתִ ִחּנָ   .ח ּתְ
  

ַחר ַ ִמיד ַהׁשּ מּור ִניחַֹח ּתְ   :ּתְ
  

חַ  ּבֵ ְמָך ְלׁשַ קֹול ָלעֹוְמִדים ׁשִ   .ׁשְ
  

חַ  רֹום ִמְזּבֵ ִאּלּו ָזכּו ּתְ   :ּכְ
  :שהוא הפיס הראשון, בפיס של תרומת הדשןכאילו זכינו 

ִביָתם ׁש ׁשְ ִמְקּדַ   .ְרֵצה ֲעבֹוָדָתם ּבְ
  .מעט בגלותהוא מקדש , לתם בבית הכנסתיתפ

ם י ֲחִבּתָ ֵבית עֹוָלִמים ְלעֹוׂשֵ   :ּכְ
  :כעשיית חביתים בבית המקדש

ָדִרים   .ְקׁשֹוב ִמְקָראֹות ְוִחין ַהּסְ
  .קריאת שמע ושמונה עשרה

ָדִרים ֵעין ֵאָבִרים ְוִעּכּול ּפְ   :ּכְ
  :ושרפת החלבים

ֵני ָטפּוחַ  ּטּוַח ּפְ   .)א(ְצרֹוף ׁשִ
  .לה לשמיםחשוב מה שאנחנו מרימים ידינו בתפ

ּפּוחַ  ַמֲעֵלה ֵאֶפר ְלַגב ּתַ   :ּכְ
  :כאילו אספנו את האפר על הערמה שהיתה באמצע המזבח ונקראה תפוח

ֵניֶהם ִיְזַרח ַאת ָקִדיָמה ּפְ   .ּפְ
  .ייחשב לנו, כשאנחנו פונים מזרחה להתפלל

י ִמְזָרח ַלּפֵ סֹוְדֵרי ָחִזית ּכְ   :ּכְ
  :חכאילו סידרנו עצי המערכה שחזיתה כלפני מזר

ֶרת ְלִמּדֹות ֲערּוכֹות   .ֲערֹב ַמְחּבֶ
  .ג מדות"קבל ברצון אמירת פיוטים וי

י ַמֲעָרכֹות ּתֵ ר ׁשְ ׁשֵ ֵרת ּכָ ׁשָ   :)ב(ּכְ
  כמו כהן כשר שמכין

ָך גָֿ  יםְספֹור ַלּצֹוֲעִדים ְלָעְבּדְ   .ׁשִ
  .חשוב להולכים ונגשים לבית הכנסת להתפלל

                                                 
י ) תהלים פח י(' ש הפ"ע. שטוח  )א( י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ קידה על ) א"ג ע"ף נד(י בסוכה "מ השתחויה כמו רש"ויׁשִ

 ִויִמיִני) ישעיה מח יג(' כינוי לשמים שנא. טפוח . להגיע לארץ גופו אלא פניו בלבדלהשתטחאפים אין לו 
ָחה ָמִים ִטּפְ  .ׁשָ

שהן , סידרו רק שתים מהן, אולם עם הקרבת תמיד הבוקר) ו"ד מ"יומא פ(מערכות היו שם ' ג. שתי מערכות  )ב(
 .המערכה השלישית היתה לקיום האש. של קטורתמערכה גדולה ומערכה קטנה 
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ים מֹו ָבֲעָזָרה ְלַפּיֵס רֹוְגׁשִ   :)א(ּכְ
  :כאילו נאספו בעזרה לפיס

רֹן   .ְנכֹון ַהּבֶֹקר ְוכֹוָכִבים ּבְ
  .ה"כאשר הכוכבים עוד לא סיימו לשיר לקב, מוקדם בבוקר

ֶחְברֹון ּבְ ַחר ְזכּות ׁשֶ ַ ַרק ַהׁשּ   :ּבְ
  :על מנת להזכיר זכות אבות, "האיר כל פני המזרח עד שבחברון) לשון אור( ברקאי"אמרו 

ה ְמָזֵרז ְלָהִביא    .ָטֶלהְמֻמּנֶ
  

ִבּקּור ֻמְפֶלא ת ְטָלִאים ּבְ ּכַ ִלׁשְ   :ּבְ
  :נבדק והופרש

קֹות ח ְלַהׁשְ ּלַ ל ָזָהב ְיׁשֻ   .)ב(ְלכֹוס ׁשֶ
  .השקו את התמיד מים בכוס של זהב

ִנית ְלאֹור ָהֲאֻבּקֹות רֹו ׁשֵ   :ְמַבּקְ
  :)לפני הזריחה(מבקרו שנית לפני השחיטה לאור האבוקות , פ שהוא מבוקר כבר"אע

ָזכָ  ה ֶאָחיוּכְ ָתִמיד ְוִזּכָ   .)ג(ה ֿבְ
  .זכה הראשון בשחיטת התמיד וכל העומדים אחריו זכו בשאר עבודותיו, בפיס השני

ָחיו כֹו ְוהֹוֵלְך ְלֵבית ִמְטּבָ   :ְמׁשָ
  

ִחיָטתֹו ָזבֹוַח ַיְחּדֹול   .ְיֵדי ׁשְ
  

דֹול ַער ּגָ ֵתַח ׁשַ   :)ד(ֲעֵדי ִיּפָ
  :דלתות ההיכל

תֹוחַ ־ְטרֹוד ַעד ִחי ּפְ יָוןׁשֶ   .)ה( ּכֵ
  . ובשני פתח כרגיל,שחי בחור שבדלת ופתח מבפניםהשלח ידו עד , במפתח הראשון

ן ּוָ חֹות ְלָפְתחֹו ּכִ י ַמְפּתֵ ּתֵ   :ׁשְ
  

                                                 
אלא פייס , אבל לא בעזרה עצמה, הפייס היה נערך במקום הקדוש בקדושת עזרה. בעזרה לפיס רוגשים  )א(

. בחלקה הקדוש בקדושת עזרה, ושאר הפייסות בלשכת הגזית, בחלקו הקדוש בקדושת עזרה, ראשון בבית המוקד
למה ) ב"ד ע"יומא דף כ(ש "כ, רגשועל הפיס שייך לשון . לשכת הגזיתם כל הפייסות היו ב"ולדברי הרמב

ֵבית לאֱִֹהים  כל העזרה שנאמר להרגישמפיסין וחוזרין ומפיסין אמר רבי יוחנן כדי  יק סֹוד ּבְ ו ַנְמּתִ ר ַיְחּדָ ֲאׁשֶ
ָרֶגשׁ  ְך ּבְ  .ְנַהּלֵ

 .כדי שיהיה עורו נפשט יפה. להשקות  )ב(
השלישי בדישון , השני בזריקה, הראשון זכה בשחיטה, ג כהנים"בפייס השני זכו י. כזכה בתמיד וזכה אחיו  )ג(

 .ג ביין"והי, ב בסולת"הי, א זכה בחביתים"הי, ששה זכו בהעלאת אברים, הרביעי בדישון המנורה, מזבח הפנימי
 .ח לא היה שוחט השוחט עד ששומע קול שער הגדול שנפת)ז"ג מ"פ(בתמיד . עדי יפתח שער הגדול  )ד(
הכהן נכנס דרך הפשפש הצפוני לתא . היה נפתח מבפנים) דלתות ההיכל(השער הגדול . 'טרוד עד שחי וכו  )ה(

והיה מכניס את זרועו עד , השתמשו בשני מפתחות, על מנת לפתוח את דלת הפשפש. שממנו נכנסים להיכל
. פותח בו כבכל מפתח רגילהמפתח השני היה ; ומכניס את המפתח הראשון מבפנים, האציל לתוך חור שבדלת

כאשר ביד כל , הפייטן סתם ולא פירש כי הזוכים בדישון מזבח הפנימי ובמנורה הם נכנסו לפתוח את ההיכל
אחרי שפתחו את ). קנקן(ומדשן המנורה נטל בידו כוז , )סל(מדשן המזבח לקח בידו טני , בנוסף, אחד מפתח

, ומדשן המנורה היה מכבה חמשת הנרות מצד מערב, חמדשן המזבח היה מסיר את אפר המזב, השער הגדול
כשיצאו השאירו את הטני ליד . מסיר את השמנים ואת הפתילות הישנים ומכין חדשים לצורך הדלקתם בערב

לפני הקטרת , ולכן היו צריכים להיכנס שוב להיכל על מנת להוציא אותם, המזבח ואת הכוז על המעלה השניה
 .כפי שיתבאר בהמשך, הקטורת
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לֹו ְוִציֵרי ְצִריחוֹ  ַגְלּגְ   .ֲחָרָציו ּבְ
  .צירי הדלת היו מסתובבים בחריצים ועושים רעש

ִבְקַעת ְיִריחוֹ  ַמע קֹולֹו ּבְ   :)א(ְוִנׁשְ
  

  .יִזים ְזִהיִרים ֲעֵקָדה ִלְגמֹורְזִר 
  .לעקוד את התמיד

ַהר מֹור ִיְצָחק ּבְ ָיד ָוֶרֶגל ּכְ   :ּבְ
  

שׁ  ּמֵ ִחיָטה ְלׁשַ ִנּיֹות ׁשְ   .ְוָזכּו ׁשְ
  .הטבעת השניה שבעזרה שימשה לקרבן התמיד

ֶמשׁ  ֶ ַחר ְוֶאֶמׁש ְלמּול ַהׁשּ   :ְוׁשַ
  :שניה שבמזרח, ובין הערבים, שניה שבמערב, בבוקר

ע ִיְתרֹוםֲהָר  ִים ְלַאְרּבַ ּתַ   .ַמת ׁשְ
  .זריקת דם התמיד שתים שהן ארבע

רֹום   :ְלִמְזָרח ָצפֹון ְלַמֲעָרב ּדָ
  :על קרן מזרחית צפונית ועל קרן מערבית דרומית

רֹום יַרִים ְיסֹוד ַהּדָ ֵמי ׁשִ   .ּדְ
  .הנותר בדם היה שופך על יסוד המזבח מדרום

ט ְוָכִליל ְלָמרֹום   :ְוָטעּון ֶהְפׁשֵ
  :'ושרפו את בשרו לעשות נחת רוח לה, הפשיטו אותו

ִדּבּור ה ֿבְ ִתיָחה ְמֻרּבָ ַלל ַהּנְ   .ּגְ
  .בגלל שענין הנתיחה ארוך

ִתיָקה ָיָפה ְוֵאיַמת ִצּבּור   :ׁשְ
  :עדיף לדלג עליו שלא להטריח את הציבור

ים ֵצרּוף ַזּכִ ָעה ָקֵרב ּבְ ִתׁשְ   .ּבְ
  .בנוסף עוד שלושה שזכו, הקרבןשה עם איברי יש, תשעה כהנים הלכו למזבח

ָסִכים ים סֶֹלת ְוֵיין ַהּנְ   :ֲחִבּתִ
  :וביין, בסלת, בחביתים

ֶבׁש ְמָלחּום   . ּוָבאוּ )ב(ֲאַזי ָים ּכֶ
  .ואז הלכו, שמו אותם במערב הכבש ומלחום

ַמע ִיְקָראוּ  ִזית ׁשְ ת ּגָ ּכַ ִלׁשְ   :ּבְ
  

ָרָכה ַאַחת ִמּנּוי ּבְ   .ְמָבְרִכים ּבְ
  .ברכה אחת והיא אהבה רבה, ווי הממונהיבירכו בצ, לפני קריאת שמע

ָרה דִֿ  ָנַחתֲעׂשָ רֹות ּומֹוִסיף ּבְ   :ּבְ
  :ובשבת עוד ברכה נוספת, וגם עשרת הדברות

                                                 
 .מיריחו היו שומעין קול שער הגדול שנפתח) ח"ג מ"פ(בתמיד . 'ונשמע קולו וכו  )א(
 .פרט ליין שאין מליחה ליין. מלחום  )ב(
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ת ּכֲֹהִנים   .)א(ֱאֶמת ַוֲעבֹוָדה ּוִבְרּכַ
  ,רצה, אמת ויציב, ש"ואחרי קרי

ָרָכה ֶנֱהִנים   :ְיָבְרכּו ָהָעם ּבְ
  :והעם נהנים מהברכה

ס ְקטֹוֶרתְיָבְר  ים ְלַפּיַ   .רּו ֲחָדׁשִ
  .בוחרים לקטורת כהן שלא זכה בה מימיו, בפיס השלישי

נּו בָֿ  ֶרתְולֹא ׁשָ   :ּה ְוִהיא ַמֲעׁשֶ
  :כדי שכולם יזכו לעושר, כיון שהיא מעשרת, לא נתנו שוב למי שכבר זכה בה

ע ַיַחד ִנְקּבַ ס ּבְ ּיָ   .ְרִביִעי ּפַ
  חדשים גם ישנים

עְנָתִחים ְלַהֲעל   :ֹות ְלַגב ַהְמֻרּבָ
  :המזבח

ים ְזָמִרים קֹול ַמְגֵרָפה ְמֻרּבִ   .ּבְ
  .והיא כלי שיר שמוציאה מאה מיני זמר, אז זרקו את המגרפה

ָמִרים ִעיר ַהּתְ ַמע ּבְ   :ְוקֹוָלּה ִנׁשְ
  :ביריחו

ם ְוֹכֲהִנים   .ְרִגיִלים ְלקֹוָלּה ְלִוּיִ
  .קול המגרפה היה סימן ללויים ולכהנים

יר וְ  ִניםְלׁשִ ֲחוֹות ֱהיֹות ְמֻזּמָ ּתַ   :ִהׁשְ
  :להתכונן לשיר ולהשתחוות

ַמֲעל ְמרּוָצהוֹ ּבְ   .)ב(ת אּוָלם ֲעלֹות ּבִ
  הזוכים בקטורת ובמחתת הגחלים עלו במדרגות לאולם

ִניִמי ְטִני ַטל ְוָיָצא ן ּפְ ֵ   :ְמַדׁשּ
  מי שזכה בדישון המזבח הפנימי נטל את הסל שבו הדשן

ן ְמנֹוָרה ְוכָ  ֵ   .)ג(ָבה ַיַעְרכוֹ ְיַדׁשּ
  .דישנו והדליקו שוב, שכבה) שנקרא נר מערבי(' ואם מצא לנר ב, ממזרח' מדשן נר א

  :ְוַהּכֹוז ָנַטל ְוָנַחץ ְלַדְרּכוֹ 
  כוז הוא קנקן הזהב בו נתנו את דשן המנורה

ה ׁשּוֵלי ַמְחּתָ ד זֹוֶכה ּבְ   .ְיַרּדֵ
  .יח אותם בשולי המחתההיה משט, אחר ששפך את הגחלים על המזבח, הזוכה במחתה

                                                 
כפי , שהרי נשיאת כפים היתה אחרי הקטורת, אין המדובר כאן בברכת כהנים בנשיאת כפים. וברכת כהנים  )א(

ולפי ראשונים אחרים בקריאת פסוקי ברכת , ום בלבדם מדובר בברכת שים של"אלא לפי הרמב, שיתבאר לקמן
 ).ב"א ע"ברכות דף י(וכן משמע מהמאירי , ללא נשיאת כפים, כהנים

 ).א"ו מ"תמיד פ(ולפניהם מי שזכו בדישון המזבח הפנימי והמנורה . עלות במרוצה  )ב(
 ועכשיו מדשן את שני ,חמישה נרות מצד מערב כבר דישן לפני שחיטת התמיד. ידשן מנורה וכבה יערכו  )ג(

היה דולק בנס מערב עד , ועד לימי שמעון הצדיק, הנר השני מצד מזרח נקרא נר מערבי. הנרות מצד מזרח
, היה הכהן מדשן אותו ומדליק אותו מיד, משמת שמעון הצדיק. למרות שלא נתנו בו שמן יותר מחבריו, ערב

מצאו ' ן את המזרחי ומניח את המערבי דולק וכומדש) תמיד ו א(ל המשנה "וז. ושוב מדשנו ומדליקו בערב
שומע אני שיהיו , דרשו בספרי ריש בהעלותך, ומצות נר מערבי שיהיה דולק כל היום. 'שכבה מדשנו ומדליקו וכו

 ִלְפֵניל "ת, ּבֶֹקר־ֵמֶעֶרב ַעד יכול כולם ּבֶֹקר־ֵמֶעֶרב ַעדאי , )ויקרא כד ג (ּבֶֹקר־ֵמֶעֶרב ַעדל "ת, דולקים לעולם
ִמיד'ה ופירשתי ]. ה ולהטיב משמע שזו אסמכתא"א ד"א ע"יומא דף ע' ומתוס[ שיהיה נר מערבי דולק תמיד  ּתָ

ב "ד בפ"מהשגת הראב' שלא היה מדליק בבוקר אלא נר מערבי בלבד וכן מש] ב"ו ע"מנחות דף פ[' כדעת התוס
 .מעבודת יום הכפורים
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ָחה ְוָאָתה   :ְלַגֲחֵלי ֵאׁש ְוׁשָ
  והשתחווה

ִניָמה חּוץ לוֹ  טֶֹרת ּפְ   .ְצבֹור ַהּקְ
  .רחוק ממנו, להתחיל ולשפוך את הקטורת לצד מערב

ִלי כְֿ  ִדים ַמְקִטיר ּבְ   :וֹות ֲאִצילוֹ ְמַלּמְ
  :כדי שלא ִּתָּכֶוה זרועו

ֵעת ַהְקָטָרה   .ֲחֵרִדים ִלְפרֹוׁש ּבְ
  הנים יצאוהכ

ָרה ָרה ְלֵחץ ַמּטָ ּפָ י ּכַ   :)א(ֲחׁשַ
  :כפרה בסתר לעון לשון הרע

ָרצֹות   .ְקבּועֹות ָהיּו ְלמּול ַהּפְ
  .ג פרצות שפרצו מלכי יון"כנגד י

ֲחָואֹות ְללאֵ ַחי ְלַרּצֹות ּתַ ִהׁשְ   :ּבְ
  :ג השתחואות"תיקנו י

ָתב ְולֹא כִֿ    .)ב(ּנּויֲחגּוֵרי ֶחֶרב ּכְ
  .ככתבו' רכת כהנים ואמרו את הנשאו כפיהם לברך ב

  :)ג(ְמָבְרִכים ַאַחת ְוַעל רֹאׁש ִמּנּוי
  :במקדש לא ענו אמן בין פסוק לפסוק והרימו ידיהם מעל ראשיהם

דֹול ְלֶחְלקֹו ֿכֹוֵבשׁ    .ְזַמן ַהּגָ
  .כשכהן גדול רצה לקחת חלק בעבודה

ֶבשׁ  ּכֶ   :ְסָגן ִמיִמינֹו ֲעלֹות ּבַ
  :חעלה עם הסגן בכבש לראש המזב

ים יׁשִ   .ְקֵרִבים ֶאְצלֹו ְולֹו ַמּגִ
  

ים ִ   : ְנָתִחים ִלְסמֹוְך ְזרֹוק ָלִאׁשּ
  :הביאו את הנתחים והוא סמך ידיו עליהם וזרק אותם לאש

ר יִתין ְנָסִכים ִסּדֵ ִ ׁשּ   .ְוָאז ּבַ
  שיתין הם חלל תחת המזבח שלשם יין הנסכים יורד

                                                 
ר נמשל לחץ "לה). א"ד ע"יומא דף מ(הרע שהוא מעשה חשאי הקטורת כפרה בחשאי על לשון . 'חשי כפרה כו  )א(

חּוט ְלׁשֹוָנם) ירמיה ט ז(כמו שנאמר  ר ֵחץ ׁשָ ומה ראה למשלן ) בראשית רבה צח יט( ואמרו במדרש ִמְרָמה ִדּבֵ
בחץ מכל כלי זיין אלא כל כלי זיין מכין במקומן וזה מכה מרחוק כך הוא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל 

ועוד זורק . ר איני יודע מי אמרו"כך מי שאמרו עליו לה, נ כשם שהמוכה בחץ אינו יודע מי הכהו" א.בסוריא
 ).רח, ת ג רז"שע(אחר שיצא מפיו לא יוכל לתקון , כך בעל הלשון, חץ אין בידו להשיבו

ּבִֹרים) במדבר רבה יא יט(במדרש . 'חגורי חרב וכו  )ב( ים ּגִ ִ ׁשּ . ותיות שבברכת כהניםאלו ששים א ָסִביב ָלהּ  ׁשִ
ָרֵאל ּבֵֹרי ִיׂשְ ֵדי ִמְלָחָמה'  שהם מגברים את ישראל וכוִמּגִ ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלּמְ ּלָ  שהם נלחמים כנגד כל ּכֻ

אדם רואה בחלומו כאילו חרב מחתכת בירכו מה יעשה ישכים ' שאפי, ְיֵרכוֹ ־ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל. פורעניות שבתורה
ובמקדש היו אומרים את השם . הכהנים וישמע בברכת כהנים ואין דבר רע מזיקולבית הכנסת ויעמוד לפני 

ִמי־ֶאת) במדבר רבה יא י(ל "מפורש כמו שדרשו חז  . המיוחד ליׁשְ
עונים אמן בין ' פי (במדינה אומרים אותה שלש ברכות, ברכת כהנים כיצד) סוטה ז ו(במשנה  .מברכים אחת  )ג(

) תמיד ז ב(במשנה . ועל ראש מנוי .)אין עונים אמן בין פסוק לפסוק( ובמקדש ברכה אחת, )פסוק לפסוק
ש "כן נקרא הכהן ע. ִמּנּוי .ובמקדש על גבי ראשיהן, ידיהם כנגד כתפותיהן, במדינה הכהנים נושאים את כפיהם

 .שמונה לעבוד במקדש
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סּוָדר ָגן עֹוֵמד ּוֵמִניף ּבְ   :ְוַהּסְ
  

  לצֶ  אֵ ד לוֹ וֹ מים עֲ אִ ים בָּ ִר צְּ חַ מְ 
  תוקעים בחצוצרות ושני כהנים באו ועמדו אצל הסגן

  :)ב(לצֵ לְ ע צִ מַ שֵׁ  לְ ישׁ קִּ  מַ ,)א(הדָ דָ צְ 
  :הסגן היה מקיש בצלצל, משני צדדיו

  .היָ וָ חֲ יר הַ שִׁ  בְּ רוּ בְּ ם דִּ יִּ וִ לְ 
  .בדברי שיר

ֲחָוָיה ּתַ ִקיָעה ְוִהׁשְ   :ְלֶפֶרק ּתְ
  :השתחוותקעו ו, הגיעו לפרק

ִמיד   .ְוֶזהּו ֵסֶדר ֲעבֹוַדת ּתָ
  

  :ְלֵבית לאֱֵֹהינּו ְמֵהָרה ְלַהֲעִמיד
  :שייבנה מהרה

ִסּפּור ם ּבְ ּלַ ִמיד ַהּבֶֹקר ְיׁשֻ   .ּתְ
  

ּפּור)ג(ְלעֹוָלם רּון ּכִ   : זֹאת ַעל ְיׁשֻ
  

ִסְדרֹו ִמְנָחה ְוֶנֶסְך ָקֵרב   .ּכְ
  עם מנחה ונסכים, באותו סדר

ִני ְלעִ  ֵ ׁשּ   :ּתֹות ָעֶרבֲעׂשֹוק ּבַ
  

ִרים ר ְזכּות ּבֹו ְמַחזְּ ַאַחד ָעׂשָ   .ּבְ
  .תשעה מהם שכבר עסקו בתמיד הבוקר, עסקו בו אחד עשר כהנים

ִרים ֵני ִגזָּ ָיָדם ׁשְ ַנִים ּבְ   :ׁשְ
  :ועוד שנים עם שני גזרי עצים

ים ֲעו ֹ ים ּכֹוְבׁשִ ָבׂשִ ִסיםּכְ   .)ד(נֹות ְמַכּבְ
  כבשים של קרבן התמיד

ִתינֹוק שְׁ  יםּכְ   :ָנתֹו ְסֻגּלָה עֹוׂשִ
   כלל ישראל  ,בן שנה

                                                 
נחלקו בה  (ְצָרָדה הקיש באצבע 'פי. ְצָרָדהא "נ. משני צדדיו' פי, י מן תרי ציטרוי"ת) במדבר לד ח. (צדדה  )א(

כמו שמצאנו ביומא א ז מכין לפניו באצבע ) הראשונים אם היא האצבע הסמוכה לאגודל או האצבע האמצעית
 ְצָרָדהוכבר תמה על הנוסח . ע מנין לו לפייטן שהיה מקיש על הצלצל באצבע צרדה ולא בכל היד"וצ. ְצָרָדה

 .ְצָדָדהוהכריע לומר ) ה"לים תשסירוש, מכון תורה שבכתב(בספר תשבץ קטן 
ודברו הלוים בצלצל  בן ארזא והקיששחה לנסך והניף הסגן בסודרין ) תמיד ז ג(תנן . מקיש לשמע צלצל  )ב(

 .בשיר
את זֹאת ּתֹוַרת אמר רבי יצחק מאי דכתיב) א"י ע"דף ק(במנחות . לעולם זאת  )ג( ם ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהַחּטָ  כל ָהָאׁשָ

ְלעֹוָלם זֹאת , ת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשםהעוסק בתורת חטא
ָרֵאל־ַעל יוחנן אלו תלמידי חכמים העוסקין בהלכות עבודה מעלה עליהן הכתוב כאילו ' אמר ר, )ב ב ג"דה( ִיׂשְ

 .נבנה מקדש בימיהם
ָבשִׂ א "בש, פינחס' בילקוט שמעוני פר. כבשים כובשים עונות מכבסים  )ד(  כובשים עוונותיהן של ישראל כמו יםּכְ

ים' ובית הלל אומרים וכו, ֹנֵתינוּ ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ דאת אמר  ָבׂשִ  שהן מכבסין עוונותיהן של ישראל ּכְ
ַנִים ַלּיֹום, ועושין אותן כתינוק בן יומו ַנִים ַלּיֹום,  בגלל היוםׁשְ  'הי ָאַמר לִ  ְוָהיוּ פרקליט לאותו יום שנאמר , ׁשְ

ה ְסֻגּלָה ר ֲאִני עֹׂשֶ  .ְצָבאֹות ַלּיֹום ֲאׁשֶ
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ֶצֶדק ְללֹוְנָנהּ  ַרְקִליט ְסֵנגֹור ּבְ   .)א(ּפְ
  .ובזכותם לא היה אדם לן בירושלים וחטא בידו, היו מליצים טוב עלינו

ִעיר לאֱֵֹהינּו לאֱִֹהים ְיכֹוְנָנהּ    :ּבְ
  :יבנה אותה

ִמי ַאל ים ׁשֹוְמִרים־ּדֳ נּו ְמֻמּנִ ּתְ   .ּתִ
  .מלאכים, ואל תשתק

ה תָֿ  ַרֵחם אֹוְמִריםְוַאּתָ   :)ב(קּום ּתְ
  : ואתה תקום תרחם–' האומרים לה

נּוַית ֶעֶרץ ה ּבְ ִהּלָ ֵלם ּתְ   .ְירּוׁשְ
  .הבנויה בשמים

ָאֶרץ ם ּבָ ים ְלׁשֵ   :ְיכֹוֵנן ְוָיׂשִ
  

דֹול ר ַהּגָ ל ׂשַ   .)ג(ְוַיֲעמֹוד ַהְמׁשֵ
  מיכאל

ן ִמְגדּ  ֵני ַעּמֹו ְלַחּנֵ ַעד ּבְ   :)ד(לוֹ ּבְ
  :ה"  בעד כלל ישראל יתפלל לקב

ֱעַרב יר ּתֶ ְוָעם ְלַהְכּתִ ת ׁשַ ִחּנַ   .)ה(ּתְ
  .'לת ישראל להיות לכתר להיתתקבל תפ

ָכִליל ִיְקָרב ח ַמְעָלה ּכְ   :)ו(ְלִמְזּבַ
  :ויקריב אותה מיכאל כקרבן על המזבח שבשמים

ְרּגֹוד ַחד ֲאחֹוֵרי ֿפַ ר ַהּפַ   .ְוׂשַ
  . של מקוםגבריאל שנמצא בפנים למחיצתו

ֱאגֹוד ִליץ ּוִבְזכּות ּתֶ ר ּתָ ֹיׁשֶ   :ּבְ
  :נא הלץ בזכות ישראל) מדברים למלאך גבריאל(

ְדָך ְזכּות ַלּמֶ ָאז ַלֲחמּודֹות ּבְ   .ּכְ
  )דניאל ט כג( המכונה חמודות –מדת זכות על דניאל יכאשר ל

ל ּוְנִסיכּות   :)ז(ָזִכיָת ֲחזֹור ְלִמְמׁשָ
  :חזרת לממשלתך

                                                 
מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו עון כיצד תמיד של שחר ) במדבר רבה כא כא(במדרש . בצדק ללוננה  )א(

מ לא לן אדם בירושלים ובידו עון "מכפר על עבירות שבלילה ושל בין הערבים מכפר על עבירות שנעשו ביום מ
הּ  ֶצֶדק ָיִלין) ישעיה א כא(שנאמר   .ּבָ

לַ ־ַעלכתיב ) א"ז ע"מנחות דף פ(כמו שאמרו . ואתה תקום תרחם אומרים  )ב( י ׁשְֹמִרים יִ חֹומַֹתִיְך ְירּוׁשָ ם ִהְפַקְדּתִ
ל ִרים ֶאת־ְוָכל ַהּיֹום־ּכָ ְזּכִ ִמיד לֹא ֶיֱחׁשּו ַהּמַ ְיָלה ּתָ  בר רב שילא  מאי אמרי הכי אמר רבאָלֶכם ִמידֳּ ־ ַאל'־הַהּלַ

ה ָתקּום ַרֵחם ִצּיֹון ַאּתָ  .ּתְ
לעל הפסוק , דרך ארץ פרק השלום' במס. המשל שר הגדול  )ג( ל, )איוב כה ב (ִעּמוֹ  ָוַפַחד ַהְמׁשֵ , זה מיכאל ַהְמׁשֵ

דֹולומיכאל נקרא . זה גבריאל ָוַפַחד ר ַהּגָ ָ  ).דניאל יב א (ַהׁשּ
 .'כינוי לה). ב כב נא"ש( מגדול  )ד(
המלאך הממונה על התפלות נוטל כל התפלות שהתפללו בכל ) שמות רבה כא ד(במדרש . תיר תערבלהכ  )ה(

 .הכנסיות כולן ועושה אותן עטרות ונותנן בראשו של הקדוש ברוך
ר גידל אמר רב זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב "א) א"י ע"דף ק(במנחות . 'למזבח מעלה וכו  )ו(

 .עליו קרבן
וכאשר , שגבריאל נדחה מאחורי הפרגוד על ששינה בציוויו של מקום) א"ז ע"דף ע(ביומא . של ונסיכותלממ  )ז(

 .חזר לגדולתו, לימד זכות על דניאל איש חמודות



 סליחות לערב ראש השנה    

 

246

ָר  ַעד ִיׂשְ   .ֵאל ֶצֶדק ִלְמדוּ ּבְ
  ,מיכאל וגבריאל

ֵני ָהָאדֹון ְיָי ִעְמדוּ    :ּפְ
  

מֹור ִנחּוִמים ל ּכְ   .ְצָדקֹות ְלַגְלּגֵ
  .כדי שיתעוררו רחמיו

ת ַרֲחִמים בֹוא ִמּדַ   :ְלָפָניו ּתָ
  

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ מִ ַמׁשְ יעּו ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ה ִלְפנֵ  ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ אְוַהְרּבּו ּתְ ָ ִמיעּו ְלָפָניו : י ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ

ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
ה  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאלׁשְ ל  ּגֹוי ֶאָחד לְ ִיׂשְ ָמׁשָ

ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא. ָמָרן ּדְ  ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ְבָיא . ָמָרן ּדְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
כַ  ְרִקיןּבְ א ִמְתּפָ ית . ְסּפָ ְך ּבֵ ָרֵאלְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין .  ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . ּוָבעּוִתין ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאלׁשֹוֵמר מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ים ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ   :ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

ֲעשֶׂ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ּנַ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ה ּכִ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ר ִיַחְלנּו ָלךְ ־ְיִהי: ֵהּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ר־ַאל: ַחְסּדְ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ נּו כִּ : ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־יָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
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ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

  

  

ֵמּה ַר  ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ אִיְתּגַ י בְֿ . ּבָ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ַרְך ְוִישְׁ  ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּובְ 'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ָרצֹון ֶאת ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ א־ּתִ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

א ִמן ָלָמא ַרּבָ ל־ְיֵהא ׁשְ ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ ָר ־ׁשְ   :ֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמןִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־עֹׂשֶ   :ִיׂשְ
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  צום גדליהסליחות ל

ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י ּוָמנֹוס ִלי   ְוהּוא ִנּסִ
  ְפִקיד רּוִחיָידֹו אַ בְּ 

ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  
ֵעת ָצָרה :ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  

יֹום ֶאְקָראְמָנת ּכֹוסִ  :י ּבְ  
ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  

:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  
 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל  פְֿ ְיִמיְנךָ  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ֵריָקם : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

יֵבנוּ  ׁשִ הַאל ּתְ ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ   : ּכִ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני  ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  ְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ ליָ ִהּנֵ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ ־ַעְבֵדי יְ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ ל־ַמעֲ יָ ּבָ יו ּכָ ְלּתוֹ  ׂשָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך ַוֲאַנְחנּו בְּ : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ  ֶאְקָרא יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  נּו׃ֵהילאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ײָ ִהׁשְ ל־ָהָאֶרץ׃ ּבְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ִעיר לאֱֵֹהינ: ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ּו ַהרּגָ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ֻדּלָה ְוַהּגְ   ַהּגְ

ְפֶאֶרת י־ֹכל ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
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י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דֹול אַ יָ ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹול ּגָ ְגבּוָרה׃ ּתָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ

רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ
ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ  ָך ֲחִסיןמוֹ ִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ׃ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ   ָניו ּבְ

מּו פָֿ  ְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ   ֶניָך׃ֶצֶדק ּוִמׁשְ

ֶמׁש׃ ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ַמִים ְלךָ  ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ ֵבל ַאף ׁשָ ־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ
ם׃ ה ְיַסְדּתָ ה ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ְבתָּ  ַאּתָ ם ִהּצַ ה ְיַצְרּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף ַאּתָ ל־ּגְ : ּכָ

ה י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ים׃ ִרּצַ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ִלְוָיָתן ּתִ ָך ָיםֹוַרְרּתָ בְֿ פֿ  ַאּתָ  ָעזְּ
י תַֿ  ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ הנִּ ׁשִ ִים׃ ַאּתָ הבָֿ  יִנים ַעל־ַהּמָ ּתָ ַנֲהרֹות  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ הֹוַבׁשְ

ר־לוֹ  ֵאיָתן׃ ת ָיָדיו ֲאׁשֶ ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ַהּיָ ר ּבְ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ  ֲאׁשֶ
ָידוֹ  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ְותֹוֲעפ ר ּבְ ל־ָחי ֲאׁשֶ ל־בְּ  ֶנֶפׁש ּכָ ר־ִאיׁש׃ְורּוַח ּכָ ָמה ָלְך ׂשַ ׁשָ  ַהּנְ

ךְ  ּלָ ֳעֶלךָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה, ְוַהּגּוף ׁשֶ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען, ַהּנְ ֶמךָ  ְיָי ֲעׂשֵ : ׁשְ
ֶמךָ  ֶמךָ , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ה ְלַמַען ׁשְ ֲעבּור, ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ י לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון , ּכְ ּכִ

ֶמךָ  ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ׁשְ י ַרבו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ י לֹא ַעל: הּוא־ֵננּו ּכִ  ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנוּ ־ּכִ

י ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים־ַעל ַמּפִ   :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

  )בר זרח(ן בנימיובסוף חתום ב "אס " עפתיחהנט 

ר ְמתּוִחים ה ְלָפֶניָך ּדָ ח ּפֶ   .)א(ֵאיְך ִנְפּתַ
  .יםיושב בשמ

יִחים ּפֹוְך ׂשִ ִמים ָהֵאּלֶה ִלׁשְ ּיָ   .ּבַ
  בעשרת ימי תשובה

כֹוִחים ִרים ְוַהּנְ ַעְלנּו ְנִתיבֹוֶתיָך ַהְיׁשָ   .ּגָ
  .והנכונים  מאסנו בדרכיך

ים ְזנּוִחים תֹוֵעבֹות ּוְבַמֲעׂשִ ַבְקנּו ּבְ   .ּדָ
  .שראוי להזניח אותם, מאוסים

ְוא ּוַמּדוּ  אֹות ׁשָ   .ִחיםָהַלְכנּו ַאֲחֵרי ַמׂשְ
  .נבואות שקר שהרחיקו אותנו מן האמת

ינּו עֶֹרף ְוֵהַעְזנּו ְמָצִחים   .ְוִהְקׁשִ
  

נוּ  ּלָ ׁשֶ נֹות ִמְבַטִחים, ָזַעְמּתָ ֿבְ ּכְ ית ִמׁשְ   ּבֵ
  ובית המקדש  ,קצפת בגין עוונותינו

  .ּוַפס ֵריַח ִניחֹוִחים, ָחֵרב
  ובטל

                                                 
ֶבת' כמו שנא, השמים. מתוחים  )א( ֹאֶהל ָלׁשָ ֵחם ּכָ ְמּתָ  ).ישעיה מ כב (ַוּיִ



 סליחות לצום גדליה    

 

250

ׁשּוִחים   .טְֹרדּו ְוֻטְלְטלּו ּכֲֹהִנים ַהּמְ
   וגלוגורשו

  .יֹוְדֵעי ֵעֶרְך עֹולֹות ּוְזָבִחים
  .שידעו איך לערוך על המזבח את העולה והשלמים

לּוִחים נּו ַעל ְיֵדי ִציִרים ּוׁשְ ְרּתָ ה ִיּסַ ּמֶ   .ּכַ
  ציר ושליח ענין אחד .שלוחיךהנביאים 

ְבנּו ְלמֹוִרים ּומֹוִכיִחים   .לֹא ִהְקׁשַ
  

ִחים־ֵמָאז ְוַעד ה ָאנּו ִנּדָ   .ַעּתָ
  

ִחיםֶנהֱ  ָחִטים ְוִנְטּבָ   .ָרִגים ִנׁשְ
  

סּוִחים ין קֹוִצים ּכְ   .)א(ׂשַֹרְדנּו ְמֵתי ְמַעט ּבֵ
  .אויבינו המזיקים לנו כקוצים כרותים ויבשים

לֹות ִלְמצֹוא ְרָוִחים   .ֵעיֵנינּו ֿכָ
  .מתגעגעות לצאת משעבוד

ת ׁשֹוֲחִחים ר ַלּמֵ ָך ֲאׁשֶ   .ּפֹוְרֵכי ַעּמְ
  .אל שאינו חי, ז"עהמשתחווים ל, מעבידי עמך

ה ַמְצִליִחים   .ְצַפר ָוֶעֶרב ֵהּמָ
  בוקר

  .ָקִמים ְלמּוְלָך ְוֶנָאצֹות ׂשֹוֲחִחים
  .ואומרים לעברנו דברי גידוף

ם ּבֹוְטִחים, ְרעּוִצים ּוְרצּוִצים ה ַאּתֶ ּמָ   .ּבַ
  ,אתם השבורים וההרוסים

ֶעְלּבֹון ֲאנּוִחים, ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹושׁ    .ְצֵפה ּבְ
  .בון ישראל הנאנחיםראה בעל

מּוִכים ָעֶליָך ּוְלָך ִמְתַאִחים   .)ב(ּתְ
  .מתחברים

ַע ִלְנָצִחים ׁשֵ נֹוְראֹות ְיִמיְנָך ִנּוָ   .ּבְ
  

טּוִחים ים ָאנּו ֿבְ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ   :ּכִ
  

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִלי־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ חֹוֶתיָך ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמֶלְך א: ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
עֲ : ָלַאֲחרֹוִנים ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ְרֵכי טּוְבָך ַאּתָ בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ַנן ּכְ

                                                 
ק "רד(ומזיקים יותר מקוצים לחים , שהם יבשים, ותיםדימה את אויבי ישראל לקוצים כר. בין קוצים כסוחים  )א(

 ).ישעיה לג יב
' ר פר"במד(ובמדרש ). א"ד ע"ק דף כ"מ (מתאחין או אין מתאחיןחיבור כמו אותן קרעים ' ל. מתאחים  )ב(

 . לי בגלותנתאחוש, ַאחֹוִתי, דרשו) ג"י
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ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַר ־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ֲחִמיםָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָראִתי בְֿ ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
ָך ׁשּוב מֹו . ֵמֲחרֹון ַאּפְ תּובּכְ תֹוָרְתָך ּכָ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּבְ ֶרד . ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ ּכְ

ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ְיָי ְושָׁ . ְוַתְקׁשִ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ם ֶנֱאַמרּכְ

 � ר ְיָי � ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ְיָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־׀ ְיָי% ֵלא� ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת� ְוָסֽ  נּו ּוְנַחְלָּתֽ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :ְוַעּתָ
ׁש שְׁ  ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ אִיְתּגַ י בְֿ . ֵמּה ַרּבָ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ַרךְ  ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ  ְוִיׁשְ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמהּנֹאַמר ְלָפֶני־ַמה ָחִקים־ָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמה ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ

ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : וּ ֵנינלאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ
י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ

י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ּו ֲאבֹוֵתינ ן ִרׁשְ
י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ דֹול ַיֲעָמד ָיַדְענּו ּכִ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ ָלנּו ־ּבַ

ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ
ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ נֹותֵ ּלָ י: ינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ

ָך ָעֵלינוּ  ר ַחְסּדְ ן ַהְגּבֵ ְרחֹק: ּכֵ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ
ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י ְוהַ  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־חְסלַ  :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ָלָעם ַהזֶּה  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ
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ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעלִנְקָרא־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ ׁשִ
י ַעל ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים ַרֲחֶמיךָ ־ַמּפִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ   :ךָ ַעמֶּ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ

   יוסףומחברוב " אעל סדרס 
אחרי שהחריב נבוכדנצר מלך בבל את ירושלים הגלה לבבל יהודים רבים . ענינו של יוםבראשונים עוסק ה ומאמריפיוט זה בארבעה 

כדי שהאדמה לא תשם ומינה עליהם ) יודעי עשיית היין(ויוגבים ) יודעי עבודת הכרם(אבל השאיר בארץ מדלת עם הארץ כורמים 

  .גם יהודים אלה ברחו מהארץ ונותרה שממה, כאשר גדליה נהרג על ידי ישמעאל בן נתניה. גדליה בן אחיקםאת 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

  .יִר אֳ  תָּ ךְ שַׁ חָ י וְ שִׁ פְ ה נַ לָ בְ אָ 
  .ומראה פני נהיה שחור

  .יִר אֲ  הָ וֹ ף בּ שַׁ נָ י כְּ תִּ ְר אַ פְ ית תִּ בֵּ 
  .ריב אותונשף בו נבוכדנצר והח, בית המקדש

  .)א(יִר אֵ שְׁ  וּ בוּ זְ ר עָ שֶׁ י אֲ תִ טָ לֵ ם פְּ גַּ 
  אשר הניחו האויבים

  :יִר שְׁ תִ ה בְּ שָׁ לוֹ שְׁ ם בִּ וֹ יּ הַ  כְּ כוּ עֲ ּדֹ 
  נהרסו

  .םקָ לְ דָ  בְּ נוּ פוּ טָ ים שְׁ נִ ידוֹ זֵּ ם הַ יִ מַּ הַ 
  דליקה דהכא לשון רדיפה  כינוי לרשעים

  .םקָ לְ  חֶ זוּ זְ בָ  וּ שׁ דָּ קְ  מִ סוּ סְ וֹ בוּ 
  .ת בית המקדש ולקחו את כלי הקדש לבבלורמסו א

  .םקָ ם נָ וֹ ִמיּ  טוּ לְ ר פָּ שֶׁ ית אֲ ִר אֵ י שְׁ נֵ קְ זִ 
  .מיום החורבן

  :םיקָ חִ אֲ ־ןה בֶּ יָ לְ דַ ם גְּ ם צוֹ יוֹ ה בְּ תָּ  עַ לוּ בְּ חֻ 
  

  .ץרֶ אָ ם הָ ת עַ לַּ  דַּ פוּ ְר טֹ 
  .נעקרה דלת עם הארץ אשר הושארה על ידי נבוכדנצר

  .ץרֶ מֶ ה בְּ בֶּ ְר אַ ל הָ כַ ם אָ זָ גָּ ר הַ תֶ יֶ 
  )כ יואל א ד"והוא לה (גזם וארבה שני מיני חגב). הארבה(אכל ישמעאל ) הגזם(מה שהשאיר נבוכדנצר 

  .)ב(ץרֶ אָ יז הָ גִּ ְר ת מַ דַּ קֻ ים פְּ בִ גְ יוֹ ים וְ מִ ְר כֹּ 
  אשר הושארו בציוויו של נבוכדנצר

  :ץרֶ פָּ ד בַּ מֵ עֹר וְ דֵ גָּ ־רדֵ ם גֹּ ה בָֿ יָ א הָ לֹ  וְ טוּ הֲ לֹ 
  נשרפו

  .תמוֹ צוּ י עֲ תַ חוֹ נְ אַ ר וְ פֵּ סַ ה אֲ מָ 
  

  .תמוֹ גוּ י עֲ תַ לוֹ הֵ קְ מַ  וּ )ג(ישִׁ פְ ה נַ טָ קְ נָ 
  עצובות  נאנחת

                                                 
ֵאִרי  )א( רוֹ שון ולפי זה נראה כי הוא מל, כן הוא מנוקד בכל הספרים. ּוׁשְ ׂשָ ֵאר ּבְ וייתכן כי ) ויקרא יח ו (ׁשְ

ָאִריהניקוד הנכון   .מה שנשאר ממני' פי, ׁשְ
 .כינוי לנבוכדנצר). ישעיה יד טז( מרגיז הארץ  )ב(
 .אנחה'  לּוְנקֹטֶֹתם) יחזקאל כ מג(י "אנחה כמו שפירש' ל). איוב י א( נקטה נפשי  )ג(
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  .תמוֹ צוּ עֲ תַ  לְ שׁ ד אֵ יקוֹ  מִ רוּ אֲ שְׁ ר נִ שֶׁ אֲ ֵדינּו יִר שְׂ 
  .משריפת האש להתגבר

  :תמוֹ חֵ  בְּ וּ שׁ תְּ נִ  וְ מוּ יְּ קַ תְ א נִ ם לֹ ד הֵ עוֹ 
  והוגלו

ֶניָך ַעד ּנוּ ־ּפָ יר תַֿ ָמַתי ִמּמֶ   .ְסּתִ
  

יר ַמע ַוֲאִסיֵרינּו ַתּתִ   .ַצֲעָקֵתנּו ׁשְ
  

יר ֲעֵדנּו ַמְעּתִ י ֵאין ּבַ יָטה ּכִ   .ָקדֹוׁש ַהּבִ
  .מתפלל  ראה

יר ַבח ְלָך ַנְכּתִ   :ְרֵאה ַדּלּוֵתנּו ְוׁשֶ
  

ץ ְלֵקץ ְדנּו ִמּדֹור ְלדֹור ּוִמּקֵ ּדַ   .ׁשֻ
  

  . אֹוָתנּו עֹוֵקץ)א(ׁשֶֹרׁש ֶצַפע ְמעֹוֵפף
  .עוקץ אותנו, פור פורחתיהקופץ מהר כמו צ, ירנחש צע

יף ּקִ ֵטנּו ָהֵער ְוָהֵקץ, ּתַ ּפָ   .ְלִמׁשְ
  

ר ֲעו ֹ ַכּפֵ   :נֹוֵתינּו ְוֹתאַמר ֵקץּתְ
  : קץ לצרותינו

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרבֶּ  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ 8 ֶרד יְ  .תּובְוֵכן כָּ , ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל: יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   ׁשּוָבה ִיׂשְ
י כָֿ לאֱֹ יָ ַעד יְ  ֲעו ֶֹהיָך ּכִ ְלּתָ ּבַ ֶכם: ֶנךָ ׁשַ ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ְקחּו ִעּמָ  ִאְמרוּ  יָ יְ ־ּדְ
ל ֵאָליו א ָעו ֹ־ּכָ ָ ׁשּ ָמה פָֿ ־ן ְוַקחּתִ ּלְ ָפֵתינוּ טֹוב ּוְנׁשַ ִניםׁשוּ : )ב(ִרים ׂשְ  בּו ּבָ

ה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם ה יְ  ִהְננּו ָאָתנּו ָלךְ  ׁשֹוָבִבים ֶאְרּפָ י ַאּתָ  ִקְרעוּ : ֵהינוּ לאֱֹ יָ ּכִ

                                                 
ָרף־יכִּ ) ישעיה יד כט(פ "לה. שורש צפע מעופף  )א( ֶֹרׁש ָנָחׁש ֵיֵצא ֶצַפע ּוִפְריֹו ׂשָ ופירש במצודה , ְמעֹוֵפף ִמׁשּ

 .מין נחש הדולג ממקום למקום ונראה כאילו הוא עף ופורח) ישעיה ל ו(
מעט מעשים טובים שבידינו קח בידך ושפטנו . טֹוב־ ְוַקח.כל עוונותינו סלח). הושע יד ג( תשא עון כל  )ב(

). י ומפרשים"פ רש"ע ('טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' הטובים בווידוי ותפילה מאיתנו שנאא קבל דברינו "ד, אחריהם

 ).ת"שע(כ "פר הבא על העלם דבר של ציבור ופר של יוה. פרים
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ְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו ֶאל־ְלַבְבֶכם ְוַאל י ֵהיֶכםלאֱֹ יָ יְ ־ּבִ  ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶרךְ ־ּכִ
ִים ְוַרב   :ָהָרָעה־ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל־ַאּפַ

ָלה־ל ַהְיׁשּוָעה עַ ײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלפָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ֶניךָ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )בר זרח (בנימיןובסוף חתום ב " אעל סדרסא 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ְנתָּ  ָפַתִיםִאּמַ ת ִניב ׂשְ   . ֵמָאז ֲאֶרׁשֶ
  .תמיד לימדת אותנו להתפלל

ַער ּוְדָלַתִים ה ּוְבַתֲחנּון ּדֹוְפֵקי ׁשַ ְתִפּלָ   .ּבִ
  .אנחנו דופקים שערי שמים

ִים ֲעַצְלּתַ ְזִריזּות ְולֹא ּבַ ם ָעֶדיָך ּבִ ּתָ ׁשְ   .ּגִ
  גשים אליךיונ

ׁשֹות ְלעִ  ְתַרּגְ ְרָעֻניֹות ַהּמִ חֹות רַֹע ּפָ   :ּתֹוָתִיםּדְ
  :הבאות וקורות לעיתים

ְברֹון ֵלב ִדְכאּות רּוַח ְוׁשִ   .ִהְננּו ָאָתנּו ְלָך ּבְ
  באנו אליך

ׁשּות ֵלב ּתּול ְוִעּקְ ל־ּפִ   .ַוּדֹות ְלָפֶניָך ּכָ
  .להתוודות לפניך על עקמימות הלב

בּוֵרי ֵלב)א(ֶזה חֹוֵקר ְלָבבֹות ָהרֹוֵפא   . ִלׁשְ
  'ואתה ה

ׁש רּוַח ָנכֹון נּו ּוְבָרא ָלנּו ָטהֹור ֵלבַחּדֵ ִקְרּבֵ   : ּבְ
  

ָרה ֶדם ֵאּלּו ָיִמים ֲעׂשָ ְסּתָ ִמּקֶ   .)ב(ִטּכַ
  הכנת

ָרה ם ָלׁשּוב ְוִלְמצֹוא ַכּפָ   .ָיִחיד ּבָ
  

ָנה כֻֿ  ָ ל־ַהׁשּ ים ְמסּוָרהּכָ ּה ָלַרּבִ   .ּלָ
  

ָכל־צּוָקה ְוָצָרה   :ָלׁשּוַע ְוֵלָענֹות ּבְ
  ולקבלת התפילה, להתפלל

יָנַתִים מֹוֲחִלים לוֹ ר ַהיָּ ִמהַ  ב ּבֵ   .ִחיד ְוׁשָ
  

                                                 
 .רפואה דסליחה היא) ב"ז ע"מגילה דף י(פירושו כאן הסולח כמו שאמרו . הרופא  )א(
 ינוּ הֵ לאֱֹ ' הכַּ ג שנחתם נקרע שנאמר "אע' וכושל צבור מניין לגזר דין  )א"ח ע"דף י(ה "בר. אלו ימים עשרה  )ב(

 התם ביחיד הכא בצבור ביחיד אימת אמר רבה בר אבוה אלו אוֹ צְ מָּ הִ בְּ '  הוּ שׁ ְר דִּ  והכתיב יולָ  אֵ נוּ אֵ ְר קָ ־לכָ בְּ 

 .כ"ה ליוה"עשרה ימים שבין ר
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ָנה ְלִעּוּולוֹ  ּקָ ב ֵאין ּתַ   .נֹוַאׁש ְולֹא ׁשָ
  התייאש

ל־ֵאיֵלי ְנָביֹות ְלהֹוִעילוֹ  ר ְוָעַרְך ּכָ   .)א(ִסּדֵ
  מבחר הצאן

  :עֹוֵתר ְוצֹוֵעק ְוֵאין ׁשֹוֵמַע לוֹ 
  

ִחיד ְלָך ְלַבד עֹוָלה ים ְוַהּיָ ִגיַעת ָהַרּבִ   .ּפְ
  תפילת

ה, רצוּ  ה ּוְתִפּלָ ִחּנָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ   .ּכִ
  

ָרצֹון ְוַהְמֵצא ָלנּו ְמִחיָלה ֵלנּו ֿבְ   .ַקּבְ
  

ִליל ְועֹוָלה ן ּכָ ָקְרּבָ   :ְרֵצנּו ּכְ
  

ַרֲחָמנּות ְוֶחְמָלה ּפֹוט ּבְ ׁשְ פֹוט ּתִ   .ׁשָ
  

ֶניָך ְיחּוֶסיָך ְלקּוִחים ְלָך ִלְסֻגּלָה   .ּבָ
  הנקראים על שמך

ְמֻצָלהֹיֶקׁש ִמְרָים   . ָיְצַלל ּבִ
  .מכשול עוונם יושלך לתוך הים

ִהּלָה ָכל־ִמיֵני ֿתְ ְלָך ּבְ   :ֶנַצח ְלַהּלֶ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹושְׁ  ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

ן ַוִּיְתַיֵּצ�  ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ם יְ ב ִעּמ�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ַלחְ  .ן ָוֶפ� ֲעו ְֹוָסֽ נּו׃ָּת- ַלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ֲעמֹד  יָ ָלָמה יְ : יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ּתַ
ָרחֹוק ָרה ּבְ ּצָ ְעִלים ְלִעּתֹות ּבַ ה: ּתַ ח ָעְנֵינּו תַֿ  ֶניךָ פָֿ ־ָלּמָ ּכַ ׁשְ יר ּתִ ְסּתִ
ֲעֵננּו ְיָי  :נוּ נֵ ר עֲ הֵ  מַ נוּ לָ ־רצַ ־י כִּ יךָ דֶ בָ עֲ  מֵ יךָ נֶ ר פָּ תֵּ סְ תַּ ־לאַ : ְוַלֲחֵצנוּ 

                                                 
כל אילי שב בינתים אפילו הביא השב בינתים מוחלין לו לא ) ב"ז ע"דף י(ה "בר. 'ערך כל אילי נביות כו  )א(

ְרתּוֶנְך ַיֲעלּו ַעל ְנָביֹות ֵאיֵלי) ישעיה ס ז(' ש הפ"ע,  שבעולם אין מוחלין לונביות ִחי־ְיׁשָ , ְנָביֹות. ָרצֹון ִמְזּבְ

ָמֵעאלש "שם מקום ממושב בני ישמעאל ע כֹור ִיׁשְ  .וצאן הארץ ההיא משובח) א א כט"דה (ְנָביֹות ּבְ
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ֵנה אֵ ־יכִּ  רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ ָך ּכְ ֵנה :ֵלינוּ טֹוב ַחְסּדֶ נ ינוּ ֵאלֵ ־ּפְ יוּ ְוָחּנֵ  יםִחידִ יְ ־ ּכִ
  :ְחנוּ נָ  אֲ יםִניִּ עֲ וַ 

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיעֲ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםֵננּו בְֿ ְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ַעלִעיְרָך וְ ־ַעל   :ַעּמֶ

  מנחם ברבי יעקב חזקכ ובסוף חתום " על להמאמרוסיום כל ב " אעל סדרסב 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ַתְפִקיָדיו ָקָלם ּבְ י ׁשְ ִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיׁשִ ְ   .ֶאת־צֹום ַהׁשּ
  .צום גדליה ותשעה באב שווים במצוותיהם

ַלת צֹום ְוַתֲעִנית ְלַהשְׁ  ַקּבָ וָתם יַ ו ֹּבְ   .ְחּדָ
  

ית ִועּוָדיו ֵרַפת ּבֵ ׂשְ יִקים ּכִ דֹוָלה ִמיַתת ַצּדִ   .ּגְ
  .בית המקדש

ְוָתה ַלֲחִסיָדיו  ֵעיֵני ְיָי ַהּמָ   :)תהלים קטז טו(ָיָקר ּבְ
  

ה יֹוֵתר יִקים ָקׁשֶ י ְרׁשּומֹות ָאְמרּו ִסּלּוק ַצּדִ   .)א(ּדֹוְרׁשֵ
  

ׁשֹו בְּ  ית ִמְקּדָ ם ּבֵ י ְפָלִאים ִנְרׁשָ ֵתרהּוַרְדּתִ   .ִהּסָ
  

ל ֶתר ְוַהְפֵלא ָוֶפֶלא ִנְכּפָ ֲעֵלי ֿכֶ   .ְוַאֲחָריו ְנִפיַלת ּבַ
  

תֵּ  ְוָאְבָדה ָחְכַמת ְסּתַ   :)ישעיה כט יד( רֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנֹבָניו ּתִ
  

אוּ  י ִנְתַקּנָ   .ֶזַרע לֹוט ֵמעֹוָלם ּבִ
  

י ָבאוּ  ׁשִ ָלל ְוֵהם ִמְקּדָ   .חֹוְמִסים ִנְפנּו ְלׁשָ
  .ובני לוט נכנסו למקדש, ל הגוים נכנסו לקחת את הביזהבשעת החורבן כ

אוּ    .)ב(ְטהֹוָרה עֶֹמֶדת ָלַעד ַלֲעקֹור ִנְתּגָ
  .ושרפו את ספרי התורה

                                                 
' ה וכו"מצינו שסילוקן של צדיקים קשה לפני הקב) ט"א אות ל"פ(באיכה רבתי .  קשה יותרסלוק צדיקים  )א(

ָלִאיםמ כתיב "בחורבן בה' יותר מחורבן בית המקדש וכו ֶרד ּפְ אבל בסילוקן של צדיקים כתיב ) איכה א ט (ַוּתֵ

ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו , וכל כך למה. ֶלאַהזֶּה ַהְפֵלא ָופֶ ־ָהָעם־ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת) ישעיה כט יד(
ר ּתָ ְסּתַ  .ּוִביַנת ְנֹבָניו ּתִ

ק נכנסו "בשעה שנכנסו שונאים לבהמ) 'א אות מ"פ(באיכה רבתי . טהורה עומדת לעד לעקור נתגאו  )ב(

ר עמונים ומואבים עמהם והיו הכל רצין לבוז כסף וזהב ועמונים ומואבים רצין לבוז את התורה כדי לעקו

ְקַהל ה־לֹא  .'ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ
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ל ר־ֵאת ּכָ ֵביִתי ָראוּ  ֲאׁשֶ )א(ּבְ
  :)ב כ טו"מ( 

  

ָעה ְמקֹומֹות ִהְתִעיבּו ֲעִלילֹוָתם ַאְרּבָ   .)ב(ַיַען ּבְ
  

ָעה ְנִביִאים גְּ  ַאְרּבָ ן ּבְ םּכֵ יָנם ֶנְחּתָ   .)ג(ַזר ּדִ
  

ם ּתָ ְדְרכּו ַקׁשְ יק ֶהֱעִרימּו ַוּיִ יל ַצּדִ   .ְלַהּפִ
  עשו בערמה  גדליה 

ִחיתֹוָתם ׁשְ ד ּבִ ינּו ִנְלּכַ   :)איכה ד כ(  רּוַח ַאּפֵ
  גדליה

לּוָכה ר ִלְבֵני ֵנָכר)ד(ִמזֶַּרע ַהּמְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ   .)ה( ּדֹור ׁשִ
  

ר)ו(רוֹ סוּ ־ִנְלָוה ְלֶמֶלְך ַעּמֹון ְוֶאל   . ִנְתַנּכָ
  .התנהג כנכרי מול בני ישראל עמו

ְלחוּ  ִריד ְוטֹוַבת ַאב הָ  לְ )ז(ׁשָ   .מֹון לֹא ָזָכרַהְכִרית ׂשָ
  .טיב ללוטימלך עמון שלח את ישמעאל להרוג את גדליה ולא זכר את טובת אברהם שה

ֵאִרית ְיהּוָדה ְוֶאת־ָהָאֶרץ ָעָכר   :ָאז ָאְבָדה ׁשְ
  

ינּוהּו ָסִני נוּ )ח(ףֲעׂשִ ׁשֵ ֵרַפת ִמְקּדָ   . ְליֹום ׂשְ
  

י ִנְכְרָתה ּובֹו ָאְבָדה ִתְקָוֵתנוּ  ֵלָטֵתנּו ּכִ   .ּפְ
  

ָבְגֵדנוּ  ת ּבְ נּו ְוָלנּו ַהּבֹׁשֶ   .ְצָדָקה ְלָך ַמְלּכֵ
  

נֹוֵתינוּ  ּכְ ִליכּו ִמׁשְ י ִהׁשְ י־ָעַזְבנּו ָאֶרץ ּכִ נּו ְמֹאד ּכִ   :)יח' ירמיה ט( ּבֹׁשְ
  :ביהםכי בתינו ריקים מיוש

לוֹ  ּלֹא ְלַקּבְ ַלת ֲחָכִמים ְלׁשֹון ֶרֶכל ׁשֶ   .ַקּבָ
  .אסור לקבל רכילות

                                                 
על עמון ומואב כי נכנסו לבית ) פתיחתא דאיכה רבתי אות ט(ש "אולי מרמז למ. את כל אשר בביתי ראו  )א(

 .'נטלו אותן וכו, ק ומצאו שם שני כרובים"ק
בימי השופטים , )במדבר כב(במעשה בלעם , פעמים גמלו בני לוט לישראל רע' ד. 'מקומות וכו' בד  )ב(

 ).ח"ל' ר א"א(ובשעת החורבן ) ב כ א"דה(בימי יהושפט מלך יהודה , )שופטים ג יב(
 ).ב ט(וצפניה ) כה ב(יחזקאל , )מט ב(ירמיה , )טו א(ישעיה . 'נביאים וכו' בד  )ג(
ן) מא א(בירמיה . מזרע המלוכה  )ד( ָמֵעאל ּבֶ ל־ְנַתְנָיה ֶבן־ִיׁשְ ָמע ִמזֶַּרע ַהּמְ א ב "על דה(י "ופירש. ּוָכהֱאִליׁשָ

ומדרש רבותינו אפשר כן שהיה מזרע המלוכה והלא ישמעאל מזרע ירחמאל היה ולא מן רם אלא ) לה

 .שהעביר מזרעו למולך
ְרָחעשמ) א ב לה"דה(י "כמו שפירש. דור ששה עשר לבני נכר  )ה( ועד , שהיה עבד ולא היה מזרע ישראל, ּיַ

 .ז דורות"ט, ישמעאל
 ).ב"ה ע"גיטין דף מ (סורוכמו שאמרו גר שחזר ל, מוע. סורו  )ו(
ְלחוּ   )ז( ָלחוֹ  ל"אולי צ. ׁשָ  .ׁשְ
 ).ב"ז ע"ברכות דף מ( לעשרה סניףש עושין אותו "תוספת כ. סניף  )ח(
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ָבר ְקָצת ָלחּוׁש לוֹ    .)א(ָראּוי ַאְך ֶאת־ַהּדָ
  .אבל יש לחשוש ולהיזהר

ילוֹ  ם ִמְקָצת לֹא ָחׁש ְלַהְכׁשִ יו ּגַ ַמֲעׂשָ ֵלם ּבְ   .)ב(ׁשָ
  .ונכשל בכך, וצה להרגוגדליה הצדיק לא חשש אולי אמת מה שנאמר לו כי ישמעאל ר

ֵליו ְלֲאַנן ְוׁשָ ּמֹו ׁשַ ֶעֶצם ּתֻ ּלֹו  ֶזה ָימּות ּבְ   :)איוב כא כג(ּכֻ
  :גדליה מת למרות שהיה צדיק תמים ולא היה מגיע לו עונש זה

ֲעִנּיֹות ְוִעְנָיָנם ַדְלָיה ּתַ ד צֹום ּגְ מּור ִמְסּפֵ   .ּתְ
  במקום

  .םמֹוֲעִדים טֹוִבים ַיֲחִליף ִלְמכּוֵרי ִחנָּ 
  

ר ָנם ֲאׁשֶ ׂשֹון ּכַ   .נּוֵגי ִמּמֹוֵעד ַיֲהפֹוְך ְלׂשָ
  :כאשר אמרת על יד ירמיה, הפוך אבלם לששון, ישראל מלאים יגון מתשעה באב

ים ִמיגֹוָנם ְחּתִ ּמַ ים ְוׂשִ ׂשֹון ְוִנַחְמּתִ י ֶאְבָלם ְלׂשָ   :)ירמיה לא יב( ְוָהַפְכּתִ
  

ֵזר י ִהּנָ כִ )ג(חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ   .י ַוֲאָנָקה ִמּקֹול ּבְ
  .יסולק מחודש אב קול בקי וצעקה

ְצָדָקה ֶביָה ּבִ ֶדה ְוׁשָ ּפָ ט ִצּיֹון ּתִ ּפָ   .ִמׁשְ
  .בזכות המשפט והצדקה תבוא הגאולה

ה ֶניָך ְלַהְבִהיַקָ אֹור ּפָ ם ּבְ ם ַיֲעֹבר ַמְלּכָ רֹאׁשָ   .ּבְ
  .להאיר

ִכי ְוקֹול ְזָעָקה  ּה עֹוד קֹול ּבְ ַמע ּבָ ָ   :)ה יטישעיה ס(ְולֹא־ִיׁשּ
  

ְפדֵּ  ָיד ָרָמה ּתִ אּבְ ר ֵמָאז ְלַהּבָ ֲאׁשֶ   .נּו ּכַ
  .תעשה בעתיד, כמו שהיה במצרים

בֹוְדָך ְלִהְתָקְרָבה ֵני ֿכְ   .ַיַעל ְצקּוֵננּו ּפְ
  .תעלה תפילתנו ותתקרב אליך

ךָ  ִצּלְ ִבים ּבְ ל ׁשָ   .ְרָפא ְמׁשּוָבָתם ְנָדָבה, ַקּבֵ
  .בנדיבות, סלח להם על ִמְרָּדם

יבֵ     :)איכה ה כא(  ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבהיָ נּו יְ ֲהׁשִ
  

ם ֵעיֶהם ְלַנּקָ ׁשְ   .ֲחֵזה קֹורֹות ְיִדיִדים ִמּפִ
  .חשוב את הצרות שקרו לישראל כפרה על פשעיהם

ן־ֲאִחיָקם יָתם ְוֶהֶרג ּבֶ ן ּבֵ ַדי ָחְרּבַ   .ּכְ
  

                                                 
פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה "האי לישנא בישא אע) א"א ע"דף ס(בנידה . אך את הדבר קצת לחוש לו  )א(

 .מבעי
ֵני) מ יד(בירמיה . חש להכשילוגם מקצת לא   )ב( ֲעִליס ֶמֶלְך ּבְ י ּבַ ַדע ּכִ ַלח ־ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲהָידַֹע ּתֵ ַעּמֹון ׁשָ

ן־ֶאת ָמֵעאל ּבֶ ן־ְנַתְנָיה ְלַהּכְֹתָך ָנֶפׁש ְולֹא־ִיׁשְ ַדְלָיהּו ּבֶ אמרו ) א"א ע"דף ס(ובנידה . ֲאִחיָקם־ֶהֱאִמין ָלֶהם ּגְ

הרגן אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש מעלה עליו וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל 

 .הכתוב כאילו הרגן
ֵזר  )ג( ֵזר) זכריה ז ג(ש "כ. ִהּנָ י ִהּנָ חֶֹדׁש ַהֲחִמׁשִ ה ּבַ ל כוונת הפייטן כאן להיפך "ונ. לפרוש מן התענוג'  פיַהֶאְבּכֶ

 .לבקש להפריש ולהרחיק מחודש החמישי קול בכי
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ָרה ַלעֲ  ל־ַחּטֹאָתם ְלָפְרָקםו ֱֹהיֹות ְלַכּפָ   .ָנם ִמּכָ
  .להוריד אותם מהם

יֵבנּו ֵריָקם ׁשִ ָפֶניָך ַאל ּתְ   :ִמּלְ

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

� ַוַּיֽעֲ  ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ִליֵכנ־ַאל :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ׁשְ  וּ ּתַ
ְכלֹות  ְלֵעת ַעְזֵבנ־ ַאלנוּ ּכֹחֵ ִזְקָנה ּכִ ַעְזֵבנ־ַאל :וּ ּתַ ְרַחק ־ ַאלינוּ הֵ לאֱֹ יָ  יְ וּ ּתַ ּתִ
נּ  נּ ־ַאל :וּ ִמּמֶ ְרַחק ִמּמֶ יוּ ּתִ י ָצָרה ְקרֹוָבה־ ּכִ ְקצֹף יְ ־ַאל :ֵאין עֹוֵזר־ּכִ  יָ ּתִ
ְזּכֹר ָעו ֹ־ְמֹאד ְוַאל־ַעד טָלַעד ּתִ ָך כֻֿ  ָנא־ן ֵהן ַהּבֶ נוּ ַעּמְ ְנַאץ ְלַמַען  :ּלָ ַאל־ּתִ

א כְֿ  ּסֵ ל ּכִ ַנּבֵ ְמָך ַאל־ּתְ נּו׃ בֹוֶדךָ ׁשִ ִריְתָך ִאּתָ ֵפר ּבְ   ְזֹכר ַאל־ּתָ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלךְ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹום ַיֲעֵננּו בְֿ ְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ָך ְוַעלִעיְר ־ַעל   :ַעּמֶ

  )הבבלי (שלמהכפול ובסוף חתום ב " אעל סדר )א(שלמוניתסג 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ֶריךָ )ב(ֹאַרח ְצָדָקה ְוַעְלמּות ּבָ ת ּדַ   .)ג( ְנִחּיַ
  .כמי שמנהיג ילד קטן, מנהיג את העולם בדרך צדקה' אתה ה

                                                 
 ניתנו פירושים שלמוניתועל השם . שלמונית אומרים ,סליחות ושלוש פתיחהי שאמרו ת אחר"בעשי  )א(

א שהוא לשון "וי, salmoקית לא שפירושו פיוט בלשון איט"וי, שלמה הבבליש המחבר "א שהוא ע"י, שונים

. עקדה ופזמון, שלישיהשאחריה אין מוסיפים סליחה אלא אומרים , השלמה וסיום של הסליחות

 .ניגון משלה שלמוניתל
, ֶעֶלם, כמו אב המנחה את בנו, והפייטן דורש אותו) תהלים מח טו (מּות־הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל' ש הפ"ע. עלמות  )ב(

 )תהלים סח כו(א "דכ, בזריזות כאליו עולמיתא מּות־ַעל) ז"רמז תכ( וכן דרשוהו בילקוט ישעיה לשון ילד

תֹוְך ֲעָלמֹות  .בצדקתך אתה מעלים את עוונותינו' פי, ְוַעְלמּותְצָדָקה מ "וי. ּתֹוֵפפֹות ּבְ
 .דבר אחד מנהיג אחד) א"ע' סנהדרין דף ח(י "לשון מנהיגות כמו שפירש. דבריך  )ג(
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ֶריךָ    .)א(ֹאֶמץ ְלַהֲעִצים ֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ִנְדּבָ
  .ואתה מוסיף אומץ לרוצים לעשות רצונך

רֶֹגז ַרֵחם ְזֹכר ְבֶרךָ , ּבְ נּו ׂשִ   .ִיַחְלּתָ
  .ונתת לנו תוחלת לקוות אליך, אתה זוכר לרחם גם בשעת הרוגז

ט ַאל ּפָ ִמׁשְ ָבֶרךָ ־ּבְ בֹוא ְוֹתאֵחז ּדְ   :ּתָ
  :ותקיים הבטחתך לרחם, אל תשפוט אותנו במדת הדין

מּור ּוֵבינוֹ  ֶזר ּגָ ָך ָמתּוחַ ּגֶ   .)ב(ִני ֶנְגּדְ
  .עומד בפניך דינם של רשעים גמורים ושל בינונים, בעשרת ימי תשובה

תּוחַ )ג(ּגֹל ַער ּפָ ְנּתָ ׁשַ ּוַ   . ֵאֶליָך ּכִ
  .לשבים אליך השארת שערי תשובה פתוחים

ֵלב ָקרּוַע ְוָרתּוחַ  י ִקְרָבְתָך ּבְ   .ּדֹוְרׁשֵ
  .חם מרוב צער

יָנם ְלַהְצֵהר ל , ּדִ ִנּתּוחַ ַקּבֵ   :)ד(ֶצֶדק ּכְ
  :הוצא לאור דינם וקבל מעשים טובים כמו קרבן

יר ְושַׂ  ּבִ יא ֿכֶֹחךָ ֵהן ּכַ ּגִ יב ְוׂשַ   .ּגִ
  גבורה'  כולם ל, שגיא, שגיב,כביר

ם ָנְכֶחךָ  ַדּלּות ַקּדֵ   .ִהְננּו ָאָתנּו ּבְ
  .בדלותנו לקדם פניך

ל ּבֹוְרֶחיךָ  יר ְמַקּבֵ ה ַרחּום ַמְסּבִ   .)ה(ְוַאּתָ
  .בל בסבר פנים יפות תשובתם של החוטאים הרוצים לשובמק

ִאים ָאְרֶחךָ  מֹוָך מֹוֶרה ַחּטָ   :ּוִמי ֿכָ
  :אתה מורה חטאים בדרך הישרה

י ִמי יִתי ִלּבִ ָבִריםבַֿ ־ִזּכִ   .ַעל ּדְ
  ".ולא חטאתי, בי טהוריל " – מי בינינו יכול לטעון

ָבִרים א ֿגְ ה ְלַחּטֵ   .ָזְך זֹוֶכה ּוְמַזּכֶ
  .אחריםעל ומי ראוי לזכות ולכפר גם ,  מי זכאי,מי טהור

ל־ֲעָבִרים ים ִמּכָ   .חֹובֹות ֲחִבילֹות ּוְגִדיׁשִ
  .החטאים בכמויות גדולות מכל הצדדים

ָבִרים ל ְלַרּפֹאת ִמיַטת ׁשְ   :ֶחֶסד ִיְגּדַ
  :התמוטטות ומשברלמנוע ', ה, יגדל חסדך

ר ָסרּוַח ּוִמּתֹוכֹו ַמְתִליעַ    .)ו(ִטיף ָהִעּקָ
  .מה ותולעהיוסופו שיעלה גופו ר, ור ושורש האדם  מטיפה סרוחהמק

                                                 
ה שהוא מעצים כוחן "זה הקב) איוב יז ט (ֹיִסיף ֹאֶמץ) ו"פסקא כ(בפסיקתא דרב כהנא . 'אמץ להעצים וכו  )א(

 .של צדיקים שיעשו רצונו
מּורג "וי. שהרי צדיקים גמורים נחתמו לחיים מיד בראש השנה. ' ובינוני וכוגזר גמור  )ב( ַזר ּגָ כבר נגזר ' פי, ּגָ

 .ונשאר מתוח רק דינו של בינוני, דין צדיק גמור ורשע גמור
ל ֶאלפ "ש במדרש תהלים עה"כ,  לך עוונותיהםומגלים המתוודים .ּגֹל ֵאֶליךָ   )ג( ֵטהוּ '־הּגֹ  )תהלים כב ט(  ְיַפּלְ

ַני, ה לישראל"ל הקב"א ּלוּ , ּבָ  .'כ וכו"ה ליו" אלי עוונותיכם שאתם עושים כל השנה בין רּגַ
 ).ד"ה מ"זבחים פ(עבודת העולה כדתנן וטעונה הפשט וניתוח . ִנּתּוחַ   )ד(
 .מ שבורחים אליך בתשובה"וי, ועכשיו רוצים לשוב, מ שברחו ממך וחטאו"י. בורחיך  )ה(
 .מה ותולעהידע מאין באת מטיפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום עפר ר) א"ג מ"בות פא(כדתנן . 'טיף וכו  )ו(
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ה ַמְבִליעַ  ִעּסָ אֹור ּבָ ָבִלין ׂשְ   .)א(ֶטֶנף ּתְ
  .ר המשול לשאור בעיסה"י יצה"מופסדות ע) המשולות לתבלין(המדות הטובות 

  .)ב(ן ְלַהְקִליעַ ו ֵֹחְטא ְועָ , ֹיֶקׁש ְלִמיׁשֹור
  .ומרבה עליו עוונות, וא ישרר מראה לאדם דבר מעוות כאילו ה"יצה

ה ְלַהְגִליעַ  ּיָ   :)ג(ָיָקר ְלַזְלֵזל ְוָכל־ּתּוׁשִ
  :ולטעות בכל דבר חכמה, ר מביא את האדם לזלזל בדבר יקר"יצה

ר ַרְקִליֵטי ֹיׁשֶ חּו ּפְ דֹון ְוֻזּנְ ל ַהּנָ ׁשַ   .)ד(ּכָ
  .אין לנו כח לעמוד בדין והתמידים בטלו

שְׁ  ַזר ִמּלִ ּבּוס ּגָ ּבּוׁש ּכִ רּכִ ת ָהעֹׁשֶ   .)ה(ּכַ
  .שה התמיד בטל מלשכת הטלאים

ר ׁשֶ   .ַלּמֹוָרא ֵאיְך ֵאין ְלָהִביא ֿתֶ
  .'איך נהיה שאין לנו קרבן להביא לה

ר ׁשֶ יץ ַהּקָ ֶגר ְוַאּמִ   :ָלֵכן ַרב ַהּפֶ
  :לכן רבו הרוגינו ונסגרנו בגלותנו

ִמיד עֹלֹות ֵמֶחיךָ    .)ו(ֵמֵעת הּוַסר ַהּתָ
  .שמנות

יֵכי ֵלב  ֶחיךָ ַמּכִ ּמְ   .ִמְנָחה ְוִניחֹוִחים ְמׂשַ
  .שפלות הלב היא המנחה והניחוח שמשמח אותך

ִריא אּוָלם ָבֶחיךָ )ז(ְנזּוִפים ּבָ ּמּוׁש ׁשְ ִ   . ִמׁשּ
  .ואין אתה חפץ בתפילתם, גסי הרוח נזופים

רּו ִנְטֲהרוּ  ּבְ י ְזָבֶחיךָ )ח(ִנׁשְ רּו ָקְדׁשֵ   : ָהְכׁשְ
  : כמו קרבןאבל שבורי לב טהורים וכשרים לפניך

ךָ  גֹוֵרי ַעּמְ קּו ַסּנֵ רֹוׁש ְוָקְרָבם, ֻסּלְ   .ּדְ
  .לכן אתה תדרוש ותקרב אותנו, נפטרו היודעים להתפלל

ָך ְקרֹוָבם   .ְסמּוִכים ָלַעד ְקרֹוֶביָך ּבְ
  .ישראל בניך סומכים עליך כי אתה אביהם

                                                 
 .יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו, שאור שבעיסה) א"ז ע"ברכות דף י(י "כמו שפירש. 'שאור בעסה וכו  )א(
כמי , עשאה קליעה של חטא) מיכה ז ג(י "ריבוי העוון נקרא קליעה כמו שפירש. חטא ועון להקליע  )ב(

 .וסיף חוט אל חוט ועושה ממנו חבלשמ
 .ג יתבלבל בכל מושכל"הרלב'  פי.)משלי יח א( בכל תושיה יתגלע  )ג(
ַרְקִליט  )ד( ּבּוס, ּפְ ּבּושׁ , ּכִ יםא "בש, פינחס' ש פר"בילקו, כל אלה כינויים לקרבן התמיד. ּכִ ָבׂשִ  כובשים ּכְ

ים' ובית הלל אומרים וכו, ֹנֵתינוּ ּבֹׁש ֲעו ִֹיכְ  ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ עוונותיהן של ישראל כמו דאת אמר  ָבׂשִ  שהן ּכְ

ַנִים ַלּיֹום,  עוונותיהן של ישראל ועושין אותן כתינוק בן יומומכבסין ַנִים ַלּיֹום,  בגלל היוםׁשְ  פרקליט, ׁשְ

 .לאותו יום
ש "כ, צאן, רעושמ "וי). ב"ב ע"שבת דף ק(ש אין עניות במקום עשירות "כ, בית המקדש. לשכת העושר  )ה(

רֹות צֹאֶנךָ הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה אמר רב חסדא מאי דכתיב ) ב"ד ע"חולין דף פ( ּתְ  ְוַעׁשְ

 .את בעליהן שמעשרות) דברים כח ד(
 .י שמנים"פירש). תהלים סו טו( עולות מחים  )ו(
 .לםרשעים ליבם בריא להם כאו) ב"א ע"דף ל(בשבת ודרשו . )תהלים עג ד (בריא אולם  )ז(
ר ) תהלים נא יט(כ "כי יתכפר עון לבב החטאים בשבר אשר הם שוברים אותו כמש. נשברו נטהרו  )ח( ּבָ ֵלב־ִנׁשְ

ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבזֶ  ויקרא יא (ש " ומשל על זה מן הכלים הטמאים אשר נשברו מטומאתם טהרו כמהְוִנְדּכֶ

ץ) לה ּנּור ְוִכיַרִים ֻיּתָ  ).ת א טו"שע (ּתַ
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ה ּגּוף ּוַמֲעָרָבם י ֵהּמָ  .)א(ֲעׁשּוִקים ּכִ
  .ממונםישראל עשוקים בגופם וב

ָלה ֱהיֹות עֹוְרָבם ת טֹוב ְוַהּצָ   :)ב(ֲעֻרּבַ
  :גאולה טובה והצלה תושיע אותם

נּות ַקְדמֹוִנית יַח ּוַמֲעָמד ָאּמָ ַגע ׂשִ   .)ג(ּפֶ
  .התפילה היתה מתמיד מקצוע אבותינו

י ֿתֹוַלַעת ַיֲעקֹב ַחת ַאְדמֹוִנית)ד(ּפִ   . ּתֵ
  .בכוחה להפיל את אדום, תפילת יעקב השפל

ּוב ֵריָקִניתַצֲעַקת  ֵרה ִמׁשּ לֹׁש ֶעׂשְ   .ׁשְ
  .ַרת שלוש עשרה מדות אינה חוזרת ריקםַהְזּכָ 

ְתָקִנית   :)ה(צַֹוַחת קֹול ָעֵרב יֹוָנה ׁשַ
  :ולכן צועקת אליך בקולה ֶהָעֵרב כנסת ישראל המשולה ליונה שותקת

ית ה ְקדַֹרּנִ   .)ו(קֹוְמִמּיּות ֶקֶדם ָהַלְכנּו ְוַעּתָ
  .ועכשיו בכפיפות קומה, ופהמקדם הלכנו בקומה זק

ה ְוַאֲהרֹוִנית   .ֶקֶרן ְנבּוָאה ּוַמְלכּות ְלִוּיָ
  .לויה וכהונה, מלכות, כי בטלו נבואה

ִרית ִראׁשֹוִנית   .רֹוֵמם ַקְרָנם ּוְזכֹור ּבְ
  .החזר את כבודם וזכור ברית ראשונים

ית ֶלת ְוִגּדּוֶליָה ִמְנָין ֲאחֹוַרּנִ ּדֶ   :)ז(ִראׁשֹוִנית ּגַ
  : ֶׁשָּכַרָּת עם ארץ ישראל ועם האבותהברית

ׁשּוָבֵתנוּ )ח(ׁשּוָבה ַוֲאִני ֵעד ְסּתָ ּתְ ּיַ   . ּפִ
  . כדי לפייס אותנו לשוב"ואני אעיד כי קיבלתי תשובתכם, שובו" – אומר' ה

ַעְסךָ  ְך ּכַ ּכֵ ִביֵתנוּ , ׁשַ יֵבנּו ְוׁשּוב ׁשְ   .ֲהׁשִ
  

ִליְך  ְכּבֹׁש ְוַתׁשְ ַרֲחֵמנּו ּתִ ׁשּוב ּתְ   .נֹוֵתינוּ ו ֹ עֲ ּתָ
  

                                                 
 .י סחורתיך"ת) כז כז(חזקאל בי. מערב  )א(
ָך ְלטֹוב. 'ערבת טוב וכו  )ב(  .י לשון הצלה"פירש) תהלים קיט קכב (ֲערֹב ַעְבּדְ
קֹום'  זו תפילתו של יעקב אבינו שנאפגע, אבות' רמז לתפילת ג. 'פגע שיח ומעמד וכו  )ג( ּמָ ע ּבַ ְפּגַ בראשית  (ַוּיִ

ֶדהַויֵּ '  זו תפילתו של יצחק אבינו שנאשיח, )כח יא ָ ׂשּ  זו תפילתו מעמד, )בראשית כד סג (ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ

ר' של אברהם אבינו שנא ם ֶאת־ֲאׁשֶ ֵני ה־ָעַמד ׁשָ על (בשלח ' כמבואר במכילתא פר, )בראשית יט כז ('ּפְ

 . אבותםאומנותתפסו להם , ומסיק שם) שמות יד י
 מכה את הארז אלא בפיה אף ישראל אין כוחן בשלח מה תולעת זו אינה' במכילתא פר. פי תולעת יעקב  )ד(

 בבתי כנסיות ובתי יעקבכל זמן שקולו של ) 'פתיחה ב(באיכה רבה . תחת אדמונית. אלא בתפילתן

 .עשו ידיאין הידים , מדרשות
, כינוי לכלל ישראל השומעים חרפתם ואינם משיבים) תהלים נו א ( יֹוַנת ֵאֶלם'ש הפ"ע. יונה שתקנית  )ה(

 . יפתח פיוכאילם לא
 .י בשפל רוח"פירש). מלאכי ג יד( קדורנית  )ו(
ֶלת  )ז( ּדֶ ' הבטיח לזכור אותה כמו שנא' וה, והיא גידלה את האבות, שנבראה ראשונה,  היא הארץ.ִראׁשֹוִנית ּגַ

ית). ויקרא כו מב (ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר י  שם 'הם האבות שנמנו בסדר הפוך שנא. ְוִגּדּוֶליָה ִמְנָין ֲאחֹוַרּנִ ְוָזַכְרּתִ
ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת־ֶאת ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת־ּבְ ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר־ּבְ ויקרא (והענין מבואר במדרש , ּבְ

 ).רבה לו ה
', מי מעיד שקיבלת אותנו וכו, אם עושים אנו תשובה, אמרו ישראל) מו י(בפסיקתא רבתי . שובה ואני עד  )ח(

 .לאהיך' שובה ישראל ֵעד האמר הושע '  וכואני מעיד עליכם
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ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינוּ  ּבַ ׁשְ ּנִ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ׁשֶ ּתֵ   :ּתִ
  

ל ְמָרה ּדַ ּכֹון)א(ׁשָ ׁשְ נּו ֿתִ ָפֵתינּו ּוְבִקְרּבֵ   . ׂשְ
  שמור את פינו שנתפלל כראוי

ּכֹון ְבחֹוֵבינּו ַמׁשְ ׁש ְמַעט ֲחׁשֹוב ּכִ   .ְלִמְקּדָ
  .ו בית המקדש שמושכן מחמת עוונותינויהי בית הכנסת חשוב לפניך כמ

ׁש ִמְנָחה ּוְקטֶֹרת ַמְתּכֹון   .)ב(ֻמְקָטר ּוֻמּגָ
  .תקבל תפילתנו כמו הגשת והקטרת המנחה והקטורת

ֵתנּו ּוְלָפֶניָך ִתּכֹון ִפּלָ   :ַהֲעֶרב־ָנא ּתְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ַעּמֹו ַמֲעִביר נֹות ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ֶדםהמֹו שֶׁ  כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר נֹ  ֶח� ֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ְרׁשּו יְ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   יָ ּדִ
ְהיֹותֹו ָקרֹוב ְצאֹו ְקָרֻאהּו ּבִ ִהּמָ ע :ּבְ ֹבָתיו ַיֲעזֹב ָרׁשָ ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ  ּדַ

ה ִלְסלֹוחַ ־יֵהינּו כִּ לאֱֹ־ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל יָ יְ ־ְוָיׁשֹב ֶאל יֵבנּו יְ  :ַיְרּבֶ ֵאֶליָך  יָ ֲהׁשִ
ֶקֶדם ׁש ָיֵמינּו ּכְ ִליךְ  ֹנֵתינוּ ְכּבֹׁש ֲעו ֹתִּ ַרֲחֵמנּו תְּ ׁשּוב תָּ  :ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ  ְוַתׁשְ

ְמֻצלֹות ָים ל ּבִ נוּ לאֱֹׁשּוֵבנּו  :ינוּ ַחּטֹאתֵ ־ּכָ ַעְסָך ִעּמָ ֵענּו ְוָהֵפר ּכַ  :ֵהי ִיׁשְ
ֲאִפיִקים ִביֵתנוּ שְׁ ־ ֶאתיָ ׁשּוָבה יְ  ֶגב ּכַ ּנֶ ךָ  :ּבַ ֵחם  ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ ְוִהּנָ

ךָ ־ַעל ֵחם ַעל ָמָתי־ ַעדיָ ׁשּוָבה יְ  :ָהָרָעה ְלַעּמֶ   :ֲעָבֶדיךָ ־ְוִהּנָ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ ְיָי צְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ הׁשְ ַאַחר־ ַאל ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

                                                 
 .שפהי "פירש). תהלים קמא ג( דל  )א(
הּ ' קטורת כמו שנא. מתכון  )ב( ְנּתָ ַמְתּכֻ  ).שמות ל לז (ּבְ
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  )גבירולאבן (שלמה תנועות וחתום בתחלה ' ו' ובמשקל וב " אעל סדרשלישיה  סד

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

רֹב ְיגֹוִני י ּבְ   .ׁשֹוַמְמּתִ
  .אני מפחד ודואג

ֵקד ְזדֹוִני   .ְליֹום ִיּפָ
  .ם ייזכרו עוונותיליו

 

  :)בראשית מד טז(ָמה־ֹאַמר ַלאדִֹני 
  :במה אצטדק

 

י י ְוֶנֱאַלְמּתִ   .ֻאְמַלְלּתִ
  .נחלשתי ושתקתי

י ְמּתִ ר ָאׁשַ ָזְכִרי ֲאׁשֶ   .ּבְ
 

י ְוַגם ּתִ י־ּבֹׁשְ   :)ירמיה לא יח(  ִנְכַלְמּתִ
  

 

לּו ָיַמי ֶהֶבל ּכָ   .ּבַ
  .עסקתי כל חיי בדברי הבל

ֵני ּבֹשֶׁ    .ת ֲעלּוַמיִמּפְ
  .אני מתבייש מחטאות נעורי

 

לֹום־ֵאין ֲעָצמָ  ׁשָ   :)תהלים לח ד( יּבַ
  

 

י קֹוַדַחת ַחְלּתִ   .ּגַ
  .אש בוערת בקרבי

ַחת ה ִנְמּתַ י ְמִגּלָ   .ּכִ
  רשימת חטאיי

 

א ָלַקַחת ה ּבָ )א(ְוַהּנֹׁשֶ
  :)ב ד א"מ( 

  המקטרג
 

י ּכִ ַמֲחׁשַ י ּבְ ַבְקּתִ   .)ב(ּדָ
  .במעשים מכוערים

יְולֹ  י ּכִ   א ָיְדָעה ַנְפׁשִ
 

ר ב ָאֹנִכי־ּגֵ   :)בראשית כג ד( ְותֹוׁשָ
  :אני בעולם הזה לזמן מוגבל בלבד

 

י ָיֹבא יֹוִמי   .הֹוי ּכִ
  .יום המיתה ויום הדין

  .ֲאַזי ִאיַקץ ֵמֲחלֹוִמי
 

  :)הושע ה טו( ְוָאׁשּוָבה ֶאל־ְמקֹוִמי
  :'ההגוף ישוב לארץ והנשמה ל

 

  .ר ָעַברְוַעל ֶחְטִאי ֲאשֶׁ 
  

ַבר ר ּגַָ ִעי ֲאׁשֶ ׁשְ   .ְוַעל ּפִ
 

יב־ָמה ָבר ָאׁשִ   :)ב כד יג"ש( ׁשְֹלִחי ּדָ
  :ה"איך אצטדק לפני הקב

  

יַאִני ִ י ִהׁשּ   .ְזדֹון ִלּבִ
  .יצרי הרע הסית אותי

ר ֶהְלַאִניְוָעו ֹ   .ן ֲאׁשֶ
  .יצרי הרע התיש אותי

 

ֶטן   :)ישעיה מט א( ְקָרָאִני ִמּבֶ
  :מימאז יצאתי מבטן אי

 

ב ַנְפׁשֹו ָנָבל   .חֹוׁשֵ
  .הרשע בוטח בעצמו

תּול ַעל־יּוַבל ֵעץ ׁשָ   .ּכְ
  .כעץ שתול על מים

 

                                                 
תּוַח וכו )ג טז(באבות . 'והנושה בא וכו  )א( ְנָקס ּפָ ִאים ַמְחִזיִריָהרֹוֶצה ִלְלו ֹ־ְוָכל' ְוַהּפִ ּבָ ם ת ָיבֹוא ְוִיְלֶוה ְוַהּגַ

ָכל ִדיר ּבְ  .יֹום־ּתָ
 . ולא ידעה נפשי כי גר ותושב אנכיוהוא מתיישב עם ההמשך, מ בעולם הזה שדומה לחושך"י. במחשכי  )ב(
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  :)איוב כא לב( יּוָבל ְוהּוא ִלְקָברֹות
  :ושוכח כי סופו שיובילו אותו לקבר

 

תֹוכוֹ  ֶקר ּבְ   .ָטַפל ׁשֶ
  .השקרים שהאדם בדה בחייו

ֲהָלכוֹ    .ְוָנֵמס ִמּמַ
  . אותו לקברנמסים בשעה שמוליכים

 

ֶפן )א(ּכֹה ָוֹכה ַוּיִ
  :)שמות ב יב( 

  :כאשר הוא מחפש מכל צד מי יוכל לעזור לו
 

ֶאֶבן ּדּוָמה ַלְך ּכְ   .ֻיׁשְ
  .לקבר

א ְלֵבית ְמהּוָמה ָ   .ְולֹא ִיׂשּ
  .לקבר

 

ר־לֹו ְמאּוָמה ל־ֲאׁשֶ   :)בראשית לט ו( ִמּכָ
  

 

  .ּכֹחֹו לֹא ְסָמַכְתהוּ 
  .עזור לוכוחו של אדם אינו יכול ל

ַאְתהוּ    .ֵעת ַנְפׁשֹו ְנׂשָ
  .גם כשהוא חי

 

י   :)יחזקאל טו ה( ְתהוּ ֵאׁש ֲאָכלָ ־ַאף ּכִ
  :לא יגן עליו כוחו מאש הגהינם, ח לאחר המיתה"קו

 

ָמִתי   .ְלָכַדְתִני ַאׁשְ
  .יצר הרע הכשיל אותי

ָמִתי ַבר ִנׁשְ   .ֲהלֹוא־ֶזה ּדְ
  .זו טענתי היחידה

 

  :)יונה ד ב( ִתיַאְדמָ ־ֱהיֹוִתי ַעל־ַעד
  :כל ימי חיי

 

ה ּמָ י ְנׁשַ   .ְלזֹאת ַנְפׁשִ
  .שוממה

ה ֶלב־ָיּמָ ִאיׁש ׁשֵֹכב ּבְ   .)ב(ּכְ
  .כאיש משוגע

 

ה ּמָ   :)איוב א כא( ָערֹם ָאׁשּוב ׁשָ
  :כשאני רואה כי אשוב ערום לקבר

  

אִתי   .ְמׁשּוָגִתי ָנׂשָ
  .אני נושא את כובד חטאיי

  .ּוִבְלָבִבי ָקָראִתי
 

  :)יהושע ז כ( ָחָטאִתי יָאֹנכִ 
  

 

י ְקּתִ   .ְנכֹוָחה לֹא ָחׁשַ
  דרך הישר

י ַבְקּתִ ִרירּות ּדָ   .ּוִבׁשְ
  .דבקתי במעשיי הרעים

 

י־ַמה ָך ּכִ   :)שופטים יח כג( )ג(יִנְזָעְקתִּ  ּלְ
  :נך מבקש לקבל שכריבאיזו זכות ה – 'וישאל אותי ה

 

ָמֵתךְ  י ַאׁשְ ִאי ַנְפׁשִ   .ׂשְ
  

אֵתְך לְ  ֵתךְ ְרִאי ַחּטָ   .ֻעּמָ
 

ם ִאי כְֿ  ַאתְּ ־ּגַ ֵתךְ ׂשְ   :)יחזקאל טז נב( ִלּמָ
  

 

                                                 
 .'בשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב וכו) ו"אבות פ(כדתנן . ויפן כה וכה  )א(
ֶלב  )ב( ִאיׁש ׁשֵֹכב ּבְ ה־ּכְ כאיש שוכב בספינה ' ג פי"והרלב. י משוגע כשוכב בלב ים"פירש .)משלי כג לד( ָיּמָ

 .שחוזק תנועת הספינה יבלבל מוחו
ְקתָּ : א "נ  )ג( ַבְקתָּ  .ְנכֹוָחה לֹא ָחׁשַ ִרירּות ּדָ י־ ַמה.ּוִבׁשְ ָך ּכִ  :ִנְזָעְקתָּ  ּלְ
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  .ַניֵעת ֶאְדַאג ַלֲעו ֹ
  .כשאני דואג מעוונותי

יבּוִני ַרְעיֹוַני   .ֱהׁשִ
  

 

ָלהנִ  א־ּפְ   :)ב כד יד"ש( יָ יְ ־ַידבְֿ  ּנָ
  :כי רבים רחמיו' אמסור את עצמי לה

 
 

ךָ  ְבּתֶ כֹון ׁשִ ֵנה ִמּמְ   .ּפְ
  

  .ָלֶתיךָ ּוְפַתח ִלי דְּ 
 

י ֵאין ךָ  ּכִ ְלּתֶ   :)א ב ב"ש( ּבִ
  

 
 

ֲעֵדִני   .צּור ָהֵגן ּבַ
  

ֵדִניּוֵמֲעו ֹ   .ַני ּפְ
 

ֵדִני ֹאְרחֹוֶתיךָ    :)תהלים כה ד( ַלּמְ
  

 

ךָ  ַחְסּדֶ ַמע ּכְ   .קֹוִלי ׁשְ
  

ךָ  יֹום ֶאֱעמֹוד ֶנְגּדֶ   .ּבְ
 

ט־ַאלוְ  ךָ ־ּתַ ַאף ַעְבּדֶ   :)תהלים כז ט( ּבְ
 :סךאל תכריע דיני בכע

 

  .ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעֵנִני
  

ִני   .ֲאִני ְבָיְדָך ִהּנֵ
 

ה יְ  ִני יָ ְוַאּתָ   :)תהלים מא יא( ָחּנֵ
  

  

ךָ  ָך ְוַחְסּדֶ ַלח ֲאִמּתְ   .ׁשְ
  

ךָ    .ְלַעם צֹוֲעִקים ֶנְגּדֶ
 

ךָ ־ְוִלי ֲאִני   :)א א כו"מ( ַעְבּדֶ
  

 

ֵמינוּ  ְסַלח ַלֲאׁשָ ְפקֹוד ֲעֻלֵמינוּ   .ּתִ   .ְוַאל ּתִ
  .ור חטא נעורינוואל תזכ

 

י ֵצל ָיֵמינּו    :)איוב ח ט(ּכִ
  :כי חיינו קצרים כצל עובר

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ת ה ְצָדקוֹ שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

: ָׁש ם וַ  ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ ם יְ ִּיְקָר�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ �נּוְוָסֽ נּו׃ֵנ נּו ּוְנַחְלָּתֽ   ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב
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 ִהיםלאֱֹ ְזּכֹריִ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ עִ ט פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ִריתוֹ ־ֶאת ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹר  :ַיֲעקֹב־ְוֶאת ִיְצָחק־ַאְבָרָהם ֶאת־ֶאת ּבְ

ִריתוֹ  ט ֶסָלה :ְלעֹוָלם ּבְ ֵני קֹׁשֶ ס ְלִהְתנֹוֵסס ִמּפְ יֵרֶאיָך ּנֵ ה ּלִ ְזֹכר  :)א(ָנַתּתָ
ִריתְ  רֹב ֲחָסדֶ הִ וְ  ךָ ָלֶהם ּבְ ֵחם ּכְ ל :ךָ יּנָ ה ִיְגּדַ ר ָנא כֹּ ־ְוַעּתָ ֲאׁשֶ ַח ֲאדָֹני ּכַ

ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ י ֲאִני :ּדִ יֵמי ְנעּוָרִיךְ ־ֶאת ְוָזַכְרּתִ ִריִתי אֹוָתְך ּבִ ָלְך  ַוֲהִקמֹוִתי ּבְ
ִרית עֹוָלם ִריתֶ תְּ ־ַאל :ּבְ ָפתֶ  ךָ ַחּלֵל ּבְ התְּ  ַאל ךָ יּומֹוָצא ׂשְ ּנֶ ְנַאץ  :)ב(ׁשַ ַאל־ּתִ

א כְֿ  ּסֵ ל ּכִ ַנּבֵ ְמָך ַאל־ּתְ נּו׃ ֹוֶדךָ בְלַמַען ׁשִ ִריְתָך ִאּתָ ֵפר ּבְ ט  ְזֹכר ַאל־ּתָ ַהּבֵ
י־ֶאֶרץ ְנאֹות ָחָמס ּכֵ י ָמְלאּו ַמֲחׁשַ ִרית ּכִ   ׃)ג(ַלּבְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח  :ֶסָלה ךְ ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ּבָ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַהילאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ  ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  ' מבחסרון אות ב"אס "עעקידה סה 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ָהר   :ֵאֶליָך ָרץ ְולֹא ֵאַחר. )ד(ֶאְזָרִחי ֵמֵעֶבר ַהּנָ
  אברהם אבינו

ר ִנְסיֹונֹות ֶעׂשֶ ַחְנּתֹו ּבְ ִלי חֶֹסר. ּבְ ֵלם ּבְ   :ְוִנְמָצא ׁשָ
  

ַרׁש ִמבֵּ  ְמּתוֹ . ית מֹוַלְדּתוֹ ּגֹ עֹוָלם ׂשַ ר ּבָ   :ּגֵ
  

ָבְרָך ַהּטֹוב לֹא ֵהֵפר   :ְוָנם ָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר. ּדְ
  ואמר

ִרי ְלֵמָאה. ִהְקִריב ָחָלב ְוֶחְמָאה   :ְוֶנֱחַנט ּפְ
  :ונולד לו בן כשהיה בן מאה שנה

                                                 
במדרש . סיונות הרבה לנסות אותם בהם למען אמיתךינתת ליראיך נ' פי). תהלים ס ו ('נתתה ליראיך וגו  )א(

בעולם כנס הזה של סיון וגידולין אחר גידולין בשביל לנסותן בעולם בשביל לגדלן יסיון אחר נינ) ה א"ר נ"ב(

שאם יאמר לך אדם למי שהוא רוצה , דת הדין בעולםי בשביל שתתקשט ממפני קושט, וכל כך למה, ספינה

אברהם כשרצה עשאו מלך כשרצה , להעשיר מעשיר למי שהוא רוצה מעני ולמי שהוא רוצה הוא עושה מלך

והוא אומר מה עשה ואת , ם אבינויכול את להשיבו ולומר לו יכול את לעשות כמו שעשה אברה, עשאו עשיר

ןאומר לו  ֶלד לוֹ ־ְוַאְבָרָהם ּבֶ ִהּוָ ָנה ּבְ  ולא ךָ ידְ חִ יְ ־ת אֶ ךָ נְ בִּ ־תא אֶ נָ ־חקַ ואחר כל הצער הזה נאמר לו  ְמַאת ׁשָ

ט ֶסָלהעיכב הרי  ֵני קֹׁשֶ ס ְלִהְתנֹוֵסס ִמּפְ יֵרֶאיָך ּנֵ ה ּלִ  .ָנַתּתָ
י אתמול אמרת ' התחיל אברהם תמיה וכו) ו"ר נ"ב(במדרש ). תהלים פט לה ('אל תחלל בריתך וגו  )ב( ּכִ

ֵרא ְלָך ָזַרע ְנךָ ־ָנא ֶאת־ַקח וחזרת ואמרת ְבִיְצָחק ִיּקָ ַלח ָיְדָך ֶאל־ַאל ועכשיו את אומר לי ּבִ ׁשְ ַער־ּתִ ' וכו ַהּנַ

ה־לֹאה אברהם "ל הקב"א ּנֶ ָפַתי לֹא ֲאׁשַ ִריִתי ּומֹוָצא ׂשְ ל ּבְ ח נא את בנך לא אמרתי לך  כשאמרתי לך קֲאַחּלֵ

 .ועתה אחתיניה, אסיקתיה וקיימת דברי, לשם חיבה אמרתי לך, שחטהו אלא העלהו
, מושבות חמס, ק כי גלו ישראל למקומות חושך"הרד' פי). תהלים עד כ (כי מלאו מחשכי ארץ נאות חמס  )ג(

 .שהגוים חומסים אותם
 .מעבר לנהר פרת) א"ו ע"ב דף ט"ב (ש שבא מן המזרח"כן נקרא אברהם אבינו ע. אזרחי  )ד(
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ַבח. ְוַנְמּתָ ּלֹו ַהֲעֵלהּו ָלֶזַבח   :ּוָבַקע ֵעִצים ְוָעַרְך ַהּטֶ
  

ָלַמת ְיִחיָדתוֹ . ָלנּו ַהּיֹום ֲעֵקָדתוֹ ־ְזָכר   :ְוַהׁשְ
  :ומסירות נפשו

ְבֵטי תָֿ  ַמְקֵהלֹוָתם. םחֹן ַהּיֹום ׁשִ ּכֹון ּבְ   :ְוִתׁשְ
  

ר)א(ִטיַעת ֵנים ָעׂשָ   :)ב(ֶיְחָסר־ֶמֶזג ֵמֶהם ַאל.  ַמּטֹות ׁשְ
  :ר שלא תישכח תורה מהם"יה  . שבטיםנטיעת שנים עשר

כְּ  ִביֵאםְיִדידֹות ִמׁשְ ֵעם. נֹוֶתיָך ּתְ ּטָ   :ּוְבַהר ַנֲחָלְתָך ּתִ
  לבית המקדש

ֵחיֶהם זּוֵרי ִנּדְ ס ּפְ ּנֵ יֶהם. ּכַ   :ַנֲהֵלם ְלֵבית ַמֲאַוּיֵ
  :לבית המקדש

ְחׂשֹךְ  ֶות ּתַ   :ְלִפי ַמְסִטיֵנינּו ְסתֹום ַוֲחׂשֹךְ . ְלקּוִחים ִמּמָ
  :ל תתן לו לדברוסתום פי המקטרג וא  .תציל ממות, ישראל שלקחת לך לבנים

יֵמי עֹוָלם ֵלנּו ּכִ ֵאנּו ְוַנּטְ ְ לּוי ְלָך ָצפּון ְוֶנְעָלם. ַנׂשּ   :ַהּכֹל ּגָ
  

ע־ְסַלח ַוֲעבֹור ַעל ׁשַ ע. ּפֶ ָמה ָוֶרׁשַ   :ְמַחל ַאׁשְ
  

י ֵעיֵנינּו ְנׂשּואֹות ֵאֶליךָ . ֲעֵנה ַהּיֹום קֹול ְמַיֲחֶליךָ    :ּכִ
  

ָרה ְוצּוָקה ֵדנּו ִמּצָ הְוַתֲעֵלנוּ . ּפְ ּוָחה ֲעֻמּקָ   : ִמׁשּ
  :מבור עמוק  .ומצוקה

ל ַקּבֵ ל. ַצֲעָקֵתנּו ַהּיֹום ּתְ ד ְמַחּבֵ יֵלנּו ִמּיַ   :ְוַתּצִ
  

ִכיַנת הֹוֶדךָ  ית ׁשְ בֹוֶדךָ ־ְוַאל. קֹוֵמם ּבֵ א ֿכְ ּסֵ ל ּכִ ַנּבֵ   :)ג(ּתְ
  ואל תפיל לארץ  .בית המקדש

ל ָך ִמּכָ ֶבר־ְרָפא ַעּמְ ִנים ַעד. ׁשֶ אּו ֿבָ י ֿבָ רַמשְׁ ־ּכִ   :)ד(ּבֵ
  :כי הגענו למצב קשה מאוד

ּיֹוֵלָדה ָבץ ֲאָחַזְתנּו ּכַ   :ְוֹכַח ַאִין ְלֵלָדה. ׁשָ
  רתת ורעדה

ָך ֵמַהְבַהב יל ַעּמְ ּצִ ִליִכים ָיָהב. )ה(ּתַ ֶליָך ַמׁשְ י ַעָ   :ּכִ
  :כי הם משליכים עליך את הנטל לדאוג לצרכיהם  .מאש

                                                 
 .קרא לכלל ישראל נטיעה, לשון זמורת עץ, כיון שהשבטים נקראו מטות. טיעת מטות  )א(
 .י לא חסרין פתגמי אורייתא תדירא"ת). שיר ז ג( מזג מהם אל יחסר  )ב(
ישראל , ש אגדהומדר, בית המקדש.  כסא כבודך).ק"רד(אל תפילהו לארץ ). ירמיה יד כא(' אל תנבל וגו  )ג(

 ).י"רש(סא כבודך יהחקוקים בכ
י ָבאּו ָבִנים ַעד  )ד( ר ־ּכִ ּבֵ , עד צרה הדומה לאשה יושבת על משבר ואין בה כח לילדי "פירש. )ב יט ג"מ(ַמׁשְ

ר ּבֵ ) ב"ח ע"סנהדרין דף צ(ל את חבלי משיח לצירי יולדת ואמרו "כן דימו חז. שם מושב אשה הכורעת לילד, ַמׁשְ

ֵנם ַעד ֵעת יֹוֵלָדה) מיכה ה ב(' ד בא עד שתתפשט המלכות על ישראל תשעה חודשים שנאאין בן דו  .ָלֵכן ִיּתְ
מ שעבוד מלכויות "וי) א"ז ע"ז דף י"ראה ע(מ גהינם "וי) הושע ח יג(י "אש כמו שמשמע מפירש. הבהב  )ה(

 ).ב"ט ע"ראה שבת דף קמ(המטילות מיסים על ישראל 
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נּוָיה ַנֲהֵלם ְלִעיר ַהּבְ   .ּתְ
ַמֵהר ָלמוֹ  י ּוְנֶחְמָיהּתְ ּבִ   :)א( ְמַנֵחם ְוִתׁשְ

  : ומשיח בן יוסףמשיח ואליהו הנביא

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

: ָׁש ם ַוּיִ  ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ ם יְ ְקָר�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ֵנ�נּו ּוְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ְדְרשֶׁ : ַמֲעׂשָ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : ּנוּ טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ
ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ

ִאים בַּ  ֶרךְ יֹוֶרה ַחּטָ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :ּדָ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ
ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל:ִמּבְ בֹוד־ ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ  ַיֲעקֹב ֵהילאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדֹנָ  יָבהׁשְ ה ַאלי ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )בר זרח(בנימן  ובסוף חתום ב"אס "ע פזמון סו

ֹוֵבָבה ת ַהׁשּ ׁשּוָבה ַלּבַ ֶרְך ּתְ   .הֹוֵריָת ּדֶ
  .לכלל ישראל שחטא

ֶסה ֶלָעׂשֹור ָעֶדיָך  ין ּכֵ   .)ב(ָנׁשּוָבהּבֵ
  כ"ה ליו"בין ר

יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה   :ֲהׁשִ
  

                                                 
 הוא אליהו .תשבי). ב וכן בירושלמי ברכות ב ד ובאיכה רבה א נא"ח ע"סנהדרין דף צ(שמו של המשיח . מנחם  )א(

הוא משיח בן דוד מנחם ) 390' עמ, יהודה דוד איזנשטיין, אוצר מדרשים( אותות המשיח במדרש. התשבי

 . משיח בן יוסףנחמיהו
  .ָלׁשּוָבהא "נ. נשובה  )ב(
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ׁשּוָבה ְמּתָ ֿתְ ֶדם ִהְקּדַ   .ָאז ֵמָאז ִמּקֶ
  ).א"ד ע"פסחים דף נ(הקדמת תשובה לפני בריאת עולם 

ְחּתָ ֶעֶרץ ִויסֹוֵדי  ֶטֶרם ִהְמּתַ   .)א(ְרגּוָבהּבְ
  ארץ  שמים

א ֲחׁשּוָבה ִבים ֳצִרי ּוַמְרּפֵ ָ ם ְלָכל־ַהׁשּ   .ּגַ
  רופהת

יָבה ָהׁשִ ָלֶתיָך ֵריָקם ִמּלְ   :ּדֹוְפֵקי ֿדְ
:אין אתה משיב ריקם את מי שדופק על דלתי תשובה  

  .מכאן ואילך מדבר על שבים שבוטל גזר דינם בזכות התשובה

ר ִראׁשֹון נֹוַצר ֵבל ֲאׁשֶ   .ֵהן רֹאׁש ַעְפרֹות ּתֵ
  אדם הראשון

ה ְואֹוָתּה לֹא ָנצַ  ִמְצָוה ַקּלָ יתֹו ּבְ   .רְוִנּסִ
  

ר נֹוָתיו ְלַקּצַ   .ָזַעְפּתָ ְוָאַנְפּתָ ָעָליו ׁשְ
  

ְתׁשּוָבהָחַזר    : ָהְנָצר ְוָכִאיׁשֹון)ב(ּבִ
  :שמר עליו כעל בבת עינו' וה

ְפכוֹ  ׁשָ ֵמי ָאִחיו ּבְ ְזעֹו ּדְ   .ָטָעה ֿגִ
  קין בנו

ָנע ָוָנד ֶלֶכת ּכֹה ָוֹכה ְרּתֹו ּבְ   .ִיּסַ
  ."נע ונד תהיה בארץ"ענשת אותו ואמרת לו 

ב  ֵעת ׁשָ ְרּכוֹ  ְוָעַזב רֹעַ )ג(ֵאֶליךָ ּכָ   . ּדַ
  .כאשר חזר בתשובה

ִלי ְלַהּכוֹ  ל־מֹוְצאֹו ּבְ ְבָעַתִים ֶהֱאַרְכּתֹו ּכָ   :ְלׁשִ
  :הארכת חייו עד שבעה דורות והגנת עליו שלא תהרוג אותו כל חיה

ִים ּמַ ַחז ּכַ ר ּפָ   .)ד(ְמַחּלֵל ְיצּוֵעי יֹוְלדֹו ֲאׁשֶ
  ראובן

ְמַעטָנָטיּו ַרגְ  ַפְך ֵלב ,ָליו ּכִ ִים לּוֵלי ׁשָ ּמָ   .)ה(ּכַ
  כמעט התמוטטו רגליו

ה ִהיא בָֿ  ְקֵדׁשָ   .ַנִיםיעֵ ָסַרח ּגּור ַאְרֵיה ּבִ
  חטא יהודה

ַכף מֹאְזָנִים ְוִהְכַרְעּתוֹ )ו(הֹוָדהנֹו ֲעו ֹ   : ְלֶצֶדק ּבְ
  

                                                 
ֵמי ֶעֶרץהקליר קרא לשמים . ערץ  )א( . ֶעֶרץוהפייטנים הבאים אחריו קראו להם , )תפילת גשם,  ארץיפתח (ׁשְ

  .במצודה חתיכות עפר' פי) איוב לח לח (ְרָגִבים' ל. רגובה

  .ל שנה"שישב בתענית ק) ב"ח ע"דף י(בעירובין . חזר בתשובה  )ב(

  .אמר לו עשיתי תשובה) כב כח(בבראשית רבה . שב אליך  )ג(

מַּ ' ל. אשר פחז כמים  )ד( ַחז ּכַ חפזון בהיפוך ' ל' ן פי"הרמבו. קלות הדעת' ק ל"הרד'  ופי)בראשית מט ד (ִיםּפַ

  .אותיות

  .אתה פתחת בתשובה תחילה) פד יט(בבראשית רבה . שפך לב כמים  )ה(

  . יהודה הודה ולא בוש מה היה סופו נחל חיי העולם הבא)ב"ע' סוטה דף ז(ש "כ. עונו הודה  )ו(
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ְדרֹות עֹוָלם  ַרץ ּגִ עּפָ ֶרׁשַ ן־ָעְמִרי ּבְ   .)א(ּבֶ
  אחאב

ק ְוהֹוִסיף ַעלַצְלֵמי אֲ  ִרים ָחׁשַ ע־ׁשֵ ׁשַ אתֹו ּפֶ   .ַחּטָ
  

ׁשּובֹו  ינֹו ּבְ ַזר ּדִ עָקַרְעּתָ ּגְ ְפׁשַ   .)ב(ִמּלִ
  

ע מֹוֶדה ְועֹוֵזב ּוְבָך נֹוׁשָ   :ֻרַחם ּכְ
  ריחמת עליו כאשר התוודה ועזב חטאו

דֹוָלה י ִעיר ּגְ ֵחץ ַאְנׁשֵ ְננּו ְלׁשֹוָנם ּכְ   .ׁשָ
  .ר אנשי נינוה"חטאו בלה

ְגי   .ֹוָנם ּוְזדֹוָנם ָרבּו ַעד ְלַמְעָלהׁשִ
  חטא שוגג ומזיד

ה ֲחזֹון ֲהִפיָכָתם ֲאָחזּום ְרֵתת ְוַחְלָחָלה ּתָ   .ּתַ
  .פחדו, כשהכרזת בנבואה על הפיכת נינהו

ׁשּוָבה ָעׂשּו כְֿ  ָלהּתְ בֹוְדָך ִנְתַקּבְ   :ֹהֶגן ְוִלְפֵני ֿכְ
  

ָליֹות ָוֵלב ְגבּוָרה,ּבֹוֵחן ּכְ   . ֶנֱאָזר ּבִ
  

ה ַרָ ֹאַרח ְיׁשָ ע ֶלֶכת ּבְ ֵענּו ַמּדַ   .ַיּדְ
  

ע ּוְסָרָרה ֶפׁשַ   .ְמׁשּובֹוֵתינּו ִאם ַרּבּו ּבְ
  .וסרנו מדרך ישרה  מרידותינו

ׁשּוָרה ׁשּוָבה ּכְ יֵבנּו ֲעׂשֹות ּתְ   .ָנא ְלַמַעְנָך ֲהׁשִ
  

יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה   :ֲהׁשִ
  

ת  'ק ׁשּוָבה ַלּבַ ֶרְך ּתְ ֹוֵבָבההֹוֵריָת ּדֶ ֶסה ֶלָעׂשֹור ָעֶדיךָ . ַהׁשּ ין ּכֵ ּבֵ
יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה. ָנׁשּוָבה     :ֲהׁשִ

  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹושְׁ  ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ

                                                 
ןנאמר  כמו ש.'פרץ גדרות עולם וכו  )א( ַעׂש ַאְחָאב ּבֶ ֵעיֵני ה־ַוּיַ ר' ָעְמִרי ָהַרע ּבְ   ).א טז ל"מ (ְלָפָניו־ִמּכֹל ֲאׁשֶ

מַֹע ַאְחָאב ֶאתש "כ. בשובו מלפשע  )ב( ם־ַוְיִהי ִכׁשְ ׂשֶ ָגָדיו ַוּיָ ְקַרע ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶה ַוּיִ ק ַעל־ַהּדְ צֹום ־ׂשַ רֹו ַוּיָ ׂשָ ' וגוּבְ

ַבר י ֵלאמֹרֵאִליָּ ־ֶאל' ה־ַוְיִהי ּדְ ּבִ ׁשְ יהֲ  הּו ַהּתִ י־ָרִאיָת ּכִ ָפָני ַיַען ּכִ ַני לֹא־ִנְכַנע ַאְחָאב ִמּלְ ָאִביא ָהָרָעה ־ִנְכַנע ִמּפָ
ָיָמיו  סנהדרין (איך אמר שאחאב חזר בתשובה והלא חכמים קבעו כי אין לו חלק לעולם הבא '  וק).א כא"מ(ּבְ

ואף התקיימה במותו , )א כב כז"מ(לא את הנביא מיכיהו ותשובתו היתה לזמן קצר בלבד ובהמשך כ) ב"י מ"פ

ָלִבים ֶאת) א כא יט"מ(הקללה  ר ָלְקקּו ַהּכְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ָלִבים ֶאת־ּבִ ם ָנבֹות ָילֹּקּו ַהּכְ ם־ּדַ ְמָך ּגַ ה־ּדָ וייתכן . ָאּתָ

שאמר ) שובה(וכן בפסיקתא דרב כהנא , ג כי אחאב חזר בתשובה שלמה"אליעזר פמ' שהפייטן סמך על פרקי דר

 ויש מגיהים פרץ גדרות עולם. )בתמיהה (ה לישראל תשובתו של אחאב קיבלתי ותשובתכם איני מקבל"הקב
ֶבן־ָעְמִרי  ה ) ב כא ג"מ(עליו '  שנאומפרשים אותו כלפי מנשה מלך יהודהברשע ּכְ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַעׂש ֲאׁשֵ ַוּיַ

  .שה תשובה ויש לו חלק לעולם הבאשמנשה ע) סנהדרין שם(יהודה '  וכשיטת רַאְחָאב
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ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי
ן ַוִּיְתיַ  ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ם יְ ֵּצ�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� לַ  .ן ָוֶפ� ֲעו ְֹוָסֽ נּו׃ְחָּת- ַלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ה־הוּ : ְוַאּתָ ּמוּ ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה :א ּוׁשְ  ַאּתָ
א מֹוֵעד י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ָרה : ֿתָ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶנה חֹומֹות : ֵלב־ִנׁשְ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ִרים ָאז תַּ :םְירּוׁשָ ֲחָך ֿפָ : ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ יׁשּוָעֶתךָ : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ
ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־צִ  ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ַכְנּתָ ּבוֹ ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ת : ּיֹון ֶזה ׁשָ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ לָ : ְירּוׁשָ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ  ר :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ ִנשְׁ  ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

י ָהָעם ַהזֶּה וְ  ֶפן ֶאל־ְקׁשִ אתוֹ ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ עֹו ְוֶאל־ַחּטָ ת ָעֵלינּו :ֶאל־ִרׁשְ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ
ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   : ַחּטָ

  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
  להסימן אדון משפט בקרבך  ןהחלק השני מ פיוט זה הוא – חטאנו

ךָ  ַחְסּדֶ א ּכֹוֵנן ּבְ ּסֵ ְכבוֹ . ּכִ ב ּבִ ׁשֵ ֶמֶלְך ּתֵ   .ֶדךָ ּכְ
  ַיֵּסד כסאך

ה ֲעָבֶדיךָ  ָאב ַזּכֵ ָך . ּכְ ה לאֱִֹהים ְלַבּדֶ   :)תהלים פו י(ַאּתָ
  

ָך ַרֲחֶמיָך ִיְתּגֹוָללוּ  לוּ . ְלַבּדְ ּלָ י ִיְתּפַ   .ְלָבֶניָך ּכִ
  

יֶהם ִיְתעֹוָללוּ  ַמֲעׂשֵ ר ָמָעלּו . לֹא ֿכְ ַמֲעָלם ֲאׁשֶ   :)ויקרא כו מ(ּבְ
  .לא יגיע להם העונש הראוי לפי מעשיהם

  .יךָ דֶ חֲ יַ מְ ַמּלֵא ַרֲחִמים ַעל . ֶניָך ְיִדיֶדיךָ ָמֲעלּו בָּ 
  .מלא ידך רחמים

ֵעינוּ ַרּבּו פְֿ . יךָ דֶ בָ ת עֲ נוֹ ו ֹה עֲ חֵ מְ  ךָ  ׁשָ   :)ישעיה נט יב( ֶנְגּדֶ
  

ָך ָנכֹונּו    . ֵעיֶניָך ְפקּוחֹותָנכֹון. )א(טּוחֹותֶנְגּדְ
  .מעשים הנכונים שעשינוועיניך תראינה את ה. מחשבותינו הטובות ידועות לך

ת ְמָנחֹותִניחַֹח כְּ  ה . ִגיׁשַ   :)נחמיה ח יז( ֹוּהַ ְסִליחֹותלאְֱוַאּתָ
  .עד המזבחשמגישים מנחות ויהיו לפניך כריח ניחוח של 

                                                 
חֹות ָחְכָמה־ִמיכליות והן כינוי למחשבות כמו שנאמר . טוחות  )א( ּטֻ ת ּבַ   ).איוב לח לו (ׁשָ
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ים ְלַתֲאבֹון ק. ְסִליחֹות ְמַקּוִ   . ָנבֹון ְוִרּבֹון,ַסּפֵ
  . ואדוןחכם' אתה ה, ספק כל צורכינו  .אנחנו מקווים ומתאווים לסליחה

ים  א ָעו ֹלאִֵמי־. )א(ֵעָרבֹוןִסְגנֹון ׂשִ מֹוָך ֹנׂשֵ   :)מיכה ז יח( ן ּכָ
  .תן חתימתך ותהיה לנו לָעֵרב

עָעו ֹ ׁשַ ב ִיּוָ ע. ן ׁשָ ֲעׁשָ ּתַ ה ְוִיׁשְ   .עֹוד ִיְזּכֶ
  

ע ע . ֲעבּורֹו ִחיׁש ֶיׁשַ ׁשַ ֵבי ֿפֶ   :)ישעיה נט כ(ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלׁשָ
  

ע ַרב  ׁשַ ֵדר ְוסֹוֵדקּפֹוֵרץ. )ב(ָוֶבֶדקּפֶ   . ּגָ
  סודק ופורץ ענין אחד. ויש בינינו פורצי גדר. אם רבו פשעינו ופרצותינו

ֵנה ַמֲחִזיק ּובֹוֵדק ִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדק. ּפְ   :)תהלים טו ב( הֹוֵלְך ּתָ
  .המחזיקים באמונה ומתקנים את הפרצות, תסתכל רק על הטובים שבנו

ׂש ִלְברּואֶ    .צֹאן ָאָדם ְקרּוֶאיךָ . יךָ ֶצֶדק ַחּפֵ
  ).יחזקאל לד לא(ישראל שנקראו צאן אדם 

ֵעה ִמיֵרֶאיךָ    :)תהלים פו ה( ְוַרב־ֶחֶסד ְלָכל־קְֹרֶאיךָ . ַצַעק ׁשְ
  

חּוָמיו ְצאֹו ּתְ ִהּמָ יִקי ְרחּוָמיו. קְֹרֶאיָך ּבְ   .ָקרֹוב ַמְצּדִ
  .ומרחם עליהם, ישראלקרוב ל, מצדיק אותי' ה). ת"בעשי(אנו קוראים לך כשאתה נמצא 

ה ְלַתְנחּוָמיו ם ַקּוֵ ים ַרֲחָמיו. ַקּדֵ י־ַרּבִ   :)א כא יג"דה( ּכִ
  .הוא עונה ומנחם אותנו, עוד טרם נקרא

ֵתנוּ  צֹומֹוֵתינוּ . ַרֲחָמיו ֶיֱהמּו ְלֻעּמָ   .ְרֵצה ּוְבַחר ּבְ
  

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשְֹממֵֹתינוּ . ַרֵחם ְיִדידּות חֹומֹוֵתינוּ    :)אל ט יחדני (ּפְ
  

ֲעו ֹ ָרֵמינוּ ן ׁשְֹממֵֹתינּו ּבַ ָרֵמינוּ . )ג(ּכְ ָעִרים ִאם ִנְנֲעלּו ּגְ   .)ד(ׁשְ
  .אם גרמנו כי יינעלו שערים

ְוָעה ִאם ָסַתְמנּו ָחַתְמנוּ  י לֹא־תָֿ יָ ַחְסֵדי יְ . ׁשַ   :)איכה ג כב( ְמנוּ  ּכִ
  .ונסגרו ונחתמו לנו שערי תפילה

ְמנּו ָאבֹות ְקדּוֶמיךָ  ְבִרית ֲחתּוֶמיךָ תֵּ . ּתַ   .ֶפן ּבִ
  .הבט בזכות המילה  .אם תמה זכות אבות

ֶמיךָ  ְסַלח ְלַמַעְנָך ַלֲאׁשֵ ֶמךָ . ּתִ ה ְלַמַען ׁשְ   :)ירמיה יד ז( ְיָי ֲעׂשֵ
  

                                                 
ָגִנים' אדון כמו שנא. סגנוןמ "וי. σίγνονיוונית ' סימן וחותמת בל. סגנון  )א( שים . שרים' פי, )נחמיה ב טז (ַהּסְ

ָך ְלטֹובֲערֹבכמו , תן לנו ישועה. ערבון יֵמִני ' ל) ל"כנ(חותם '  פיסגנון, א" ד).תהלים קיט קכב ( ַעְבּדְ ׂשִ
ךָ ־ַכחֹוָתם ַעל ים'  לסגנון, א" ד.וזכה להיות ערבים ונעימים לפניך, ערבון, )שיר ח ו( ִלּבֶ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ ) שיר ז ג (סּוָגה ּבַ

שּׁ ' ל, סגניות, ז דכלים"כמו שפירשו הרבה ראשונים בפי[ יםסּוָגה ּבַ ּנִ ל על השמירה מעריות "ודרשוהו חז, ]ֹוׁשַ

יםכמו , בזכות שאנחנו נשמרים מחטא, )י"כמו שפירש(ומגזל  ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ   .אתה תהיה לנו לערב, סּוָגה ּבַ

פירוש המתקן את , ּבֹוֵדק, הפייטן גם להיפך כמו שכתב בהמשך' והוא משמש בל). ב ט כה"מ(פרצה . בדק  )ב(

  .הפרצה

' ש הפס"מ ע"וי. י מפרש שמדבר על עוון פסל מיכה"ובת) שיר ב טו (ּוְכָרֵמינּו ְסָמַדר' כמו שנא. בעון כרמינו  )ג(

י י לֹא ָנָטְרּתִ ּלִ ְרִמי ׁשֶ   .לא עסקתי בתורה ומצוות' פי, ּכַ

  ).א"ע' ק דף ק"ב(כמו דינא דגרמי , בגללנו. גרמינו  )ד(
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ְמָך ַיֲעָמד־ָלנּו ָנאֹור ֵרנּו ִלְבאֹור. ׁשִ   .ֵמִליץ ָיׁשְ
  .תהיה לנו למליץ יושר ותבאר צדקנו. אתה השוכן באור

אֹורְוֹנַגּה צִ  אֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור. ְדֵקנּו ּכָ   :)תהלים לו י( ּבְ
  

ַמְרתָּ )א(אֹור ָחָדשׁ  ים ִהְכַמְרתָּ .  ׁשָ   .)ב(ְלַנֵחם ַחּיִ
  .לרחם ולנחם את ישראל  .אור של בריאת העולם שמרת

ר. ְזכֹור ֶקֶדם ֶהֱאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ   : ָאָמְרתָּ ּוְזָכר־ָלנּו ּבְ
  .זכור שבחרת בנו מקדם

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת. ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בוּ  .ר ּבְ ב ׁשְ ת ָאֳהֵלי ְוָהׁשֵ
ֶמךָ  ְוהוֹ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית. ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי
נּו  נוּ ִעּמָ ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ ם. ּכְ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ

ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ
ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאֶהיָך לאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  לֹא ַיְרּפְ ּכַ ִיׁשְ

ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ
בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ָך ֶהילאֱֹ יָ ָהַעּמִ

ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּובּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ
ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ

ִניםִיְהיּו ־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ
מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ

ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטהֵ ־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ר ֶאְתֶכםּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר. ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ
יךָ אֵ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ

נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵתנוּ תָּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ י פָֿ . בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

                                                 
נגנזה והיא מתוקנת לצדיקים לעתיד ' בראשית וכואורה שנבראת בששת ימי ) ג ו(בבראשית רבה . אור חדש  )א(

  .וכמו שאומרים אור חדש על ציון תאיר, כבגד חדש שלא השתמשו בו מעולם, ונקרא אור זה אור חדש. לבוא

  .ִנְכְמרּו ִנחּוָמי) הושע יא ח(ה "פ ל"ע. הכמרת  )ב(
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ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ זַ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ְלנוּ ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעי. ּתִ ְענוּ . נוּ ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ .ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ ֲחָטֵאינוּ   ּדָ . ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹ .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ ַוֲעַדיִ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ְוֵהיְך ָנִעי. ן לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ְלנּו ָטפַ . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹ ַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־אֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדםּפֵֹרק ֵאין. ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות.  ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניךָ . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ  ְיָי ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ַֹנֲחָלתֹו לֹא־ ֹנֵתינּו ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב  ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיזָּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : ְלעֹוָלםֲאׁשֶ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ
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ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
ְמָך ָעֶליָה  ר־ִנְקָרא ׁשִ יִלים ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ּכִ
ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ

ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ָך׃לאֱֹ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   ַהי ּכִ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבתָּ  ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: םַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָאמּור־ֶאת ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ יָּ . ַהּדָ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֲעָך  ּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
ירּו ְוֵיְדעּו כִּ  ִליחֹותַיּכִ   :י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען הֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ךָ ְלַמַען ִנְצחֶ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 

ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ
ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ

ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ

בֹוֶדךָ  ֶחךָ ה שֵׂ עֲ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ
פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ

ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ינֹוקֹות שֶׁ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ל ְלַמַען ּתִ
ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ

עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ
יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֹּו ֲעֵננ:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: ֲעֵננוּ  םֲעֵננּו ַחי ְוקַ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,לֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוחֵ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
:  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ִמיִמיםֲעֵננּו ּתֹוֵמְך תְּ 



 סליחות לצום גדליה    

 

277

ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,יםֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹומִ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ י מִ : ִמי ׁשֶ

ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ָעָנה ַלֲאב: ׁשֶ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך הָ : ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע : ֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבַ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ָעָנה ְלָדִוד : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל הּוא ַיֲענֵ : נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ : נוּ ִמי ׁשֶ

יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ : ִמי ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוְך : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ :ּכִ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ָעָנה :  ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל ִמיִמים ְוַהְישָׁ ־ִמי ׁשֶ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ַהּצַ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריבַרֲחָמָנא ַרֵחם . ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ֲעָלן ַהׁשְ

ל ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  ָחּנֵ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ
י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ְבֲהלוּ נִ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְוַנְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ

ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ
ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ ִדְמעָ ,ִמּטָ י ַאְמֶסה ּבְ ה: ִתי ַעְרׂשִ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ

ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ
ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה י ָעְלָמא. ַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ַמּסֵ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ךְ : קֹוָלֵרהּ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ִגיִדין ְמָרִרין.ּבְ ן ּבְ ְך ֲאָנן .  ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף ֲעָלן. ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

  שמעון בר יצחק ובסוף חתום ק"תשרס "עתחנה סז 

ה דֹוׁשָ ה. ּתֹוָרה ַהּקְ ׁשָ ַבּקָ ִני ּבְ   .ִהְתַחּנְ
  

ה ָ ְקֻדׁשּ ֵני ַהּצּור ַנֲעָרץ ּבִ   :ּפְ
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יַח ָעֵרב ְפִכי ׂשִ ה חֵֹרב. ׁשִ   .)א(ְוִזְכִרי ַמֲעׂשֵ
  .מתן תורה

ַמע ָאבֹות ְלִהְתָקֵרב ה ְוִנׁשְ ַנֲעׂשֶ   :ּבְ
  :יךאבותינו התקרבו אלי

ִעיר ּוָפאָרן ְמָרן. ָרְגנּו ׂשֵ תֹוַתִיְך ְלׁשָ   .)ב(ּדָ
  .חבני נ מצוות שבע מוהגוים סירבו לקבל את התורה ואפילו לא קיי

יָרן ּתִ   :)ג(ָעַמד ּוְמָדָדן ָרָאה ַוּיַ
  :נ אינם מקבלים שכר"מצות ב' נתן להם עונש מידה כנגד מידה שאפילו מקיימים ז

יָקם םלֹאלְ . )ד(ָקדֹוׁש ִהּתִ ְמרּו ֻחּקָ   . ׁשָ
  .עקר אותם' ה

ֶהם ָנָקם ַאף ּוְבֵחָמה ֲעׂשֹות ּבָ   :ּבְ
  

ֲעָרבֹות. ָצַעד ֵמְרָבבֹות ׁש ּבָ   .ְוִנְקּדַ
  .והוא נקדש בשמי מרום  .הגיע עם רבבות מלאכים

ְלֵהבֹות ת ְוַלַהב ׁשַ   :ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ
   אחדאש להב ושלהבת כולם ענין -ג אש לבנה "תורה כתובה באש שחורה ע

ירֹות ִנים ַמְסּבִ רֹות. ּפָ   .ֵאָליו ִמְתַחּבְ
  .בסבר פנים יפות קיבלו ישראל את התורה

רֹות ּבְ ֶרת ַהּדִ יו ֲעׂשֶ קּו ִמּפִ   :ָהְנׁשְ
  :ה"ואת עשרת הדיברות כנשיקה מפיו של הקב

סעֹוָלם  ּסָ ָנאֹו ִנְמָסס. )ה(ִנְתּבַ ר ִמּתְ   .)ו(ֲאׁשֶ
  . פן יהיה ָנֵמס אם לא יקבלוהשעד אז היה ירא. התחזק על בסיסוהעולם 

שׂ  ָלל ָרב ַעל־ִאְמָרְתָך ׂשָ   :ּוְכמֹוֵצא ׁשָ
  

  .ִנְמְסרּו ְלדֹוַדִיךְ . סֹוֵדי ִפּקּוַדִיךְ 
  .לישראל

ָדִיךְ  ה ְמַכּבְ ה ֵהּמָ   :ֵמָאז ְוַעד ַעּתָ
  

ֵבִעים. ָנִדים ְוַגם ָנִעים   .ּוְברֶֹגז ׂשְ
  

ִעים ְעׁשְ ִמיד ְמׁשַ ֹנֶפת צּוַפִיְך ּתָ   :ּבְ
  

                                                 
ֵחךְ ) ב"ב ע"ברכות דף ל(ש "כ. וזכרי מעשה חרב  )א( ּכָ   . זה מעשה סיניְוָאֹנִכי לֹא ֶאׁשְ

. בלוהיה על כל אומה ולשון ולא ק"מלמד שהחזירה הקב) ב"ע' ז דף ב"ע(ש " כ.'רגנו שעיר ופארן וכו  )ב(

  .התם' נ לא קיימו כדאי"מצות ב' ז' ואפי

ר ּגֹוִים) א"ח ע"ק דף ל"ב(ש "כ. ראה ויתירן  )ג( ּתֵ בע ראה ש, מה ראה) חבקוק ג ו (ָעַמד ַוְימֶֹדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוּיַ

לומר שאפילו מקיימין אותן אין מקבלין ' מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן להם וכו

  .עליהן שכר

צֹאן ְלִטְבָחה' כמו שנא. התיקם  )ד( ֵקם ּכְ   .י נתקם מן החיים למוות"רש' פי) ירמיה יב ג( ַהּתִ

יומי ביסס העולם ) א נ(בשיר רבה . נתבסס  )ה( ְנּתִ ָלהָאֹנִכי ִתּכַ  כמו שפירש לאֱֶֹהיךָ ' ָאֹנִכי ה בזכות  ַעּמּוֶדיָה ּסֶ

  .במתנות כהונה

ה עם מעשה בראשית ואמר אם ישראל מקבלים את תורתי "התנה הקב) א"ע' ז דף ג"ע(ש "כ. מתנאו נמסס  )ו(

  .מוטב ואם לא אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו
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המַ  ה. ּסֶֹרת ְלַיּפֵ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ   .)א(ּבִ
  

ֵפה ַֹהם ְוָיׁשְ   :ָיְקרּו ֲאָמַרִיְך ִמׁשּ
  :יותר מאבנים יקרות

י ְלחֹוְקַקִיךְ  ֲעִליל. ִלּבִ   . ְמזֹוְקַקִיךְ )ב(ּבַ
  .המדקדקים ומטהרים את משנתם כמו צורף המטהר כסף ַּבּכּור. ללומדי תורה

קָ    :ָקִיךְ קֹוְבֵעי ִעּתֹוָתם ְלַפּלֵׁש ּפְ
  ):לגלות סודות התורה' פי(לפתוח כל סתום 

ָללֹות ּוְפָרטֹות   .ִלְראֹות ּוְלַהּטֹות. ּכְ
  .ולפסוק ההלכה

ּטֹות ֲחַדר ַהּמִ ָנָתם נֹוֶדֶדת ּבַ   :)ג(ׁשְ
  :גם על משכבם בלילה מחשבתם בדברי תורה

ם ַיֲחרֹׁשּון. יֹום יֹום ִיְדרֹׁשּון ִלּבָ   .)ד(ּבְ
  .יחשבו

ִפיֶהם ִיְפרֹׁשּוןֶלֱאסֹור ּוְלהַ  יר ּבְ   :ּתִ
  

יל ּוְלהֹורֹות. ְטֵמאֹות ּוְטהֹורֹות   .ְלַהְבּדִ
  

ַחץ ְודַֹחק ֵעיֵניֶהם נֹוֲהרֹות   :ִמּלַ
  :עיניהם מלאות אור התורה, למרות מצבם הקשה

ִטים ּפָ ים ּוִמׁשְ פּוִטים־ַעל. ֻחּקִ ימֹו ׁשְ   .ּפִ
  

ִליִלים ִטים)ה(ְואֹוְיֵביֶהם ּפְ ּפָ   : ּוָבֶהם ִנׁשְ
  :ולמה נהפך המצב שאויבינו שופטים אותנו

עּוָדה   .הֹוַגִיְך ְלִהְתעֹוְדָדה. ִזְכִרי זֹאת ּתְ
  .לעודד העוסקים בך  כינוי לתורה

  :ּוְמִליֵצי ֶהְגיֹוַנִיְך ַלֲעזֹור ּוְלַסֲעָדה
  ומפרשי ענינייך

ֵני קֹוֵנךְ  ִני ּפְ ַמַען ִחּנּוֵנךְ . ְוַחּנְ   .ּבְ
  .בדברי תפילה

י הּוא לאֱֹהַ    :ִיְך יֹוְצֵרְך ַוֲאדֵֹנךְ ּכִ
  

                                                 
בין בתיבות המקרא וסימנין מסורת ה קבע ששלמ) ב"א ע"דף כ(י בעירובין "כמו שפירש. 'מסורת וכו  )א(

המסורת שמסרו לנו חכמים בחסרות ' פי) ג"ג מי"פ(ברטנורא על אבות ' ובפי. בין בגירסא של משנה

והכוונה למסורה המודפסת במקראות גדולות הישנים כמו . הם גדר וחיזוק לתורה שבכתב, ויתרות שבתורה

ומיצעא , )בראשית א יב ( ַוּתֹוֵצא הארץ דשאקדמאה מלא, סרח' מלא וא' ב', ַוּתֹוֵצא ג) א יב(בבראשית 

 ַוּתֹוֵצא ותתן לה אשר הותירה משבעה ובתראה מלא, )ירמיה לב כא ( ַוּתֵֹצא את עמך ישראלחסר
  .וסימן ארעא לעמך יהבת, כתוביחד בנביאי חד באורייתא חד ב, )רות ב יח(

  ).י תהלים יב ז"רש(כור הכסף . בעליל  )ב(

י משום שרגיל "ש על מיטתו ופירש"ח אינו צריך לומר קרי"ואם ת) א"ע' דף ה(בברכות .  המטותבחדר  )ג(

  .במשנתו לחזור על גרסתו תמיד

  ).י משלי ג כט"רש(מחשבה ' ל. יחרושון  )ד(

  .י ועכשיו אויבינו שופטים אותנו"פירש. )דברים לב לא( ואויביהם פלילים  )ה(
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ה ּמָ ְתִמיָמה. ֲהלֹא ִאם ֵאין ּתַ   .הֹוָגה ּבִ
  . בתורהיםעוסק  .אם אין ישראל

ּתֹוְמָמה ֶקֶרן ָזִוית ְנתּוָנה ּוִמׁשְ   :ֵהן ּבְ
  :היא מונחת לבד בקרן זווית

ְגבּוָרה.  ֲעבּוָרהּ )א(ּדֹק ָוֶחֶלד   .עֹוְמִדים ּבִ
  .אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי) ה לג כהירמי(ש "עומדים בזכותה כשמים וארץ 

ָרה ִיְרָאה ְטהֹוָרה ּוְבִמְצָוה ּבָ   :ּבְ
  ):תהלים יט(ברה ' טהורה מצות ה' הבזכות התורה הנקראת יראת 

ִרי ִרּנּוִנים ּבְ ְפִכי ַתֲחנּוִנים. ּגַ   .ְוׁשִ
  .התגברי בשירות ובתחינות

ֵאין ִסכּ  ֵתנּו ּבְ ִפּלָ   :)ב(ּוְך ֲעָנִניםֲעבֹור ּתְ
  :כדי שתעבור תפילתנו ועננים לא יחסמו את דרכה

ַתַחן ֵאי ָעָדיו ּבְ ַחן. ּבָ   .ְלַנּקֹות ִמּצַ
  .ומבקשים כפרה על חטאם. בתפילה' הבאים אל ה

ן ִיְכמֹור ְוַגם ָיחֹן ם ִיּתֵ   :)ג(ַמֲאַוּיַָ
  :את בקשתם וירחם עליהם' יתן ה

  .ֱאָמָנהְלִקְרָיה נֶ . ֱאסֹוף ֲעַדת ִמי ָמָנה
  

ִהיֶמָנה ְברֹו ֵמָאָדם ּתְ תֹוְך ַהּדָ   :)ד(ּוְכֵעֶדר ּבְ
  :וירושלים תהיה רועשת מרוב אנשים כמו דיר מלא צאן

בּוִים ְיַמּלֵט י. ׁשְ ַמּנֵ   . ֶעֶלט)ה(ֵמַאׁשְ
  אשמנים ועלט שניהם לשון חושך . מחושך הגלות.יציל את ישראל השבויים

י פַֿ    :ּלֵטֲעֵדי ַעד ְיסֹוְבֵבם עֹז ָרּנֵ
  :ישועהשירי מסביב ונשיר יגן עלינו ' ה

ַחת.  ָוַנַחת)ו(ּוְבׁשּוָבה ַ עּו ִמׁשּ ׁשְ   .ִיּוָ
  ברגיעה

ַחת ּדָ ׁש צֹאן אֹוְבדֹות ְוַגם ַהּנִ ּקֵ   :ּבַ
  

ְחָלה)ז(ִרְפאּות ל־ַמֲחָלה.  ַהּנַ   .ָיִסיר ּכָ
  .יביא רפואה לחולים

ָלה   :צֹאן ָאָדם ְלַמּלֹאת ִעיר ַהְמֻהּלָ
  

                                                 
ַמִיםהַ ) ישעיה מ כב(' שמים שנא. דוק  )א(   ).י תהלים מט ב"רש(ארץ . ָוֶחֶלד. ּנֹוֶטה ַכּדֹק ׁשָ

' רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא משום שנא) ב"ב ע"דף ל( בברכות .עבור תפלתנו באין סכוך עננים  )ב(

ִפּלָה) איכה ג מד(   .ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָלְך ֵמֲעבֹור ּתְ

  .מחמת החרוז ָיָחן ג" י.ָיחֹן  )ג(

תהיינה הערים ) שם(י "פירש. מאדם תהימנה. י כעידרא בגו דירא"ת. )מיכה ב יב( ברווכעדר בתוך הד  )ד(

  .הומיות מרוב אדם

  .שממה' ק פירש ל"אבל הרד) ישעיה נט י(י " חושך לפירש.אשמנים  )ה(

  .ד אם ישראל עושין תשובה נגאלין"וכמ, תשובה' מפרש שובה ל) ב"ז ע"דף צ(ובסנהדרין . ובשובה  )ו(

  .ַרּפֹאתא " נתִרְפאוּ   )ז(
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ֶרתֲחבֹוׁש הַ  ּבֶ ׁשְ ֶבֶרת. ּנִ   .ַזְלֵזל ַהּגְ
  .ממשלת הגוים

ֶרת דֹוָלה ָלִעיר ַהְמֻחּבָ א ִקְנָאה ֿגְ   :ַקּנֵ
  )תהלים קכב ג(כינוי לירושלים 

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ַמׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע תְֿ  הִפּלָ ִפּלָ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע  :ּתְ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
א ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ יר: ְוַהְרּבּו ּתְ ִמיעּו ְלָפָניו ַהְזּכִ ּו ְלָפָניו ַהׁשְ

ל ׁשֹ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד : ְכֵני ָעָפרוים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
ה  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאלׁשְ ל ִיׂשְ  ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ל ְייָ ַמֵהר ֲעֵננּו : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא . ָמָרן ּדְ ֲעׁשִ
ֵריָנן ין ֵמַעקְ . ׁשָ ןְמִריָרן ַנְפׁשִ ְנִפיׁשָ ן ְלַרּצּוָיךְ . ָתן ּדִ ִדיל .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ְבָיא . ָמָרן ּדְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית. ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאל ְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין .  ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . ּוָבעּוִתין ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם אֶ  מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ָחד ְוַאלׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ים ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ   :ׁש ְקֻדׁשּ

ּיֵס  ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ ִמְתַרּצֶ י ֵאין ּבְ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ַרֲחמֶ ־ְזֹכר: ּנַ יָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ר ִיַחְלנּו ָלךְ ־ְיִהי: ֵהּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ר־ַאל: ַחְסּדְ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ י: ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ָחּנֵ רֶֹגז ַרחֵ : ּוזַרב ׂשָ ם ּבְ
ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ
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א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ֵתהּ ְרעוּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ַאר ְוִיְתרֹוַמם וְ  ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ִיְתַנׂשּ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ל ְתַקּבַ ָכלּתִ א־ ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ל ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ְיֵהא ׁשְ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ְייָ  ֶעְזִרי ֵמִעם'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־עֹׂשֶ   :ִיׂשְ
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  יום שניסליחות ל
  שבין ראש השנה ויום כפור

ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י וּ    ָמנֹוס ִליְוהּוא ִנּסִ
ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי   ּבְ
ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ

  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  

עֵ  :ת ָצָרהְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  
יֹום ֶאְקָרא :ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ  

ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  
:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  

 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יָרה ְוָנׁשּוָבה ְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל ְיִמיְנָך פְֿ  ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו רֵ : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ יָקם ִמּלְ

ה ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ יֵבנּו ּכִ ׁשִ   :ַאל ּתְ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ חֲ   ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  וּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹניְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ה  ְרכּו ֶאת־יְ ִהּנֵ ל־ַעְבֵדי יְ יָ ּבָ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ יויָ ּבָ ל־ַמֲעׂשָ ְלּתוֹ   ּכָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ ַוֲאַנְחנּו ּבְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ א  ֶאְקָר יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  ֵהינּו׃לאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ל־ָהָאֶרץ׃ בְּ ײָ ִהׁשְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ל: ַמׂשְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ ִעיר לאֱֵֹהינּו ַהרּגָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ ְמֹאד ּבְ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ ֻדּלָה ְוַהגְּ יָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ  בּוָרה ַהּגְ
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ְפֶאֶרת י־ֹכל ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ

מֹוָך׃ ה ְוָגדֹוליָ מֹוָך יְ ֵמֵאין כָּ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דֹול ַאּתָ ְגבּוָרה׃  ּגָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ
רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ

ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ  מֹוָך ֲחִסיןִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ְסֶאָך ֶחֶסד  ָניו ּבְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ
מּו פָֿ  מֶ  ֶניָך׃ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ַמִים ְלךָ  ׁש׃ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ  ׁשָ

ם׃ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ ְבתָּ  ַאּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף  ִהּצַ ל־ּגְ ּכָ
ם ה ְיַצְרּתָ ה: ַאּתָ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ים׃ ִרּצַ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ִלְוָיָתן ּתִ ֹוַרְרּתָ פֿ  ַאּתָ

ָך ָיםבְֿ  בַּ  ָעזְּ י תַֿ ׁשִ הְרּתָ ָראׁשֵ ִים׃ ַאּתָ יִנים ַעל־ַהּמָ הבָֿ  ּנִ ּתָ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ הֹוַבׁשְ
ר־לוֹ  ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃ ת ָיָדיו ֲאׁשֶ ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ַהּיָ ר ּבְ  ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ר ּבְ ר־ִאיׁש׃ ל־ָחיֶנֶפׁש כָּ  ֲאׁשֶ ׂשַ ל־ּבְ  ְורּוַח ּכָ
ךְ  ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ ֳעֶלךָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה, ַהּנְ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה , ַהּנְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ְלַמַען ֶמךָ : ׁשְ ֶמךָ , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ה ְלַמַען ׁשְ ֲעבּור, ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ י לאֵ , ּכְ ּכִ
ֶמךָ ַרחּום ְוַחנּ  ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ּון ׁשְ י ַרבו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ י לֹא ַעל: הּוא־ֵננּו ּכִ ִצְדקֵֹתינּו ־ּכִ

י ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים־ַעל ַמּפִ   :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

   אליה בר שמעיה חזקמאמריםחתום בראשי הפתיחה סח 

ּפֹוְך  ִיםֵאֶליָך ֵלב ָוֶנֶפׁש ִנׁשְ ּמַ   .ּכַ
  

נּו ֶאל ּלָ ָמִים־ּכֻ ָ ׁשּ   :לאֵ ּבַ
  

  .ֵאָתיּו ְזֵקִנים ִעם עֹוְלֵליֶכם
  .ילדיכם  בואו

ּכּו ְוָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶכם   :ִהזַּ
  :מעשיכם  היטהרו

ה ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ה ּתְ   .ְלָפָניו ַנְרּבֶ
  

הזֹאת ֵמלאֱֵֹהינּו ְנַבקְֿ ־ַעל   :ׁשָ
  

ל ז ַהּטֹוב ַעל ְמֻנּוָ   .)א(ִיְרּגַ
  .ינצח יצר הטוב את יצר הרע

ל ַע ְוַעּוָ ְרּכֹו ַיֲעזֹב ּפֹוׁשֵ   :ּדַ
  פושע ועול ענין אחד

ָבה   .ָהִכינּו ֵלב ְוֵהיִטיבּו ַמֲחׁשָ
  

                                                 
ל  )א(  .לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע) ב"ע' ברכות דף ה(ואמרו ). ב"ב ע"סוכה דף נ( יצר הרע. ְמֻנּוָ
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ׁשּוָבה דֹול ּכַֹח ַהּתְ י ֿגָ   :ּכִ
  

יר ין ַאְכּבִ ָהל ָרב ִמּלִ ַקָ   .ּבְ
  .ארבה

יר ּבִ   :)א(ְולֹא ִיְמַאס לאֵ ּכַ
  

ׁשּוַבת ּבֹוֵגד ְונִ  ָחתרֹוֶצה ּתְ   .ׁשְ
  

ַחת י ׁשָ יב ַנְפׁשֹו ִמּנִ   :ְלָהׁשִ
  :ממוות וגיהנם

יךָ  ֲחנּון ְוֵהָעֵתר ִלְמַבְקׁשֶ ַמע ּתַ   .ׁשְ
  ַוֲעֵנה

ֵאנּו ָיֵדינּו ֶאל ָנׂשְ ךָ ־ּבְ ִביר ָקְדׁשֶ   :ּדְ
  :לכיוון בית המקדש

ינּו ְלָרצֹון־ָנא ִאְמֵרי־ִיְהיוּ    .ֿפִ
  

ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ֹאֶנס ְוָרצֹון   :ְוַכּפֵ
  

  .)ב(ׁשֹוב ְזכֹור ִקְרַית ְנִעיֶמיךָ חֲ 
  .ירושלים עירך

ֵחם ַעל ךָ ־ְוִהּנָ   :ָהָרָעה ְלַעּמֶ
  חזור בך

ה ֵחֶפץ ֲעָבֶדיךָ    .ַוֲעׂשֵ
  רצון

ְנחּוֶמיךָ  עּון ּתַ ְעׁשְ   .ִויׁשַ
  .ותשמח אותם בנחמה

מּוִכים ְסמּוִכים ַעל ַרֲחֶמיךָ    :ּתְ
  

י ַעל טּוִחים וְ ־ּכִ ים ָאנּו ֿבְ ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמֶלְך א: ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי טּוְבָך : ַאֲחרֹוִניםלָ  בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּומַ  ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ְנִהיג ֶאתַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָראִתי בְֿ ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

                                                 
יר ־ֶהןה מואס בתפלתן של רבים שנאמר "מנין שאין הקב) א"ע' ברכות דף ח(ש "כ. ולא ימאס לא כביר  )א( ּבִ לאֵ ּכַ

 ).איוב לו ה (ְולֹא ִיְמָאס
ִעִמים־ֲחָבִלים ָנְפלוּ ש "כ, מקום נעים. קרית נעימיך  )ב( ּנְ . אבן עזרא במקומות נעימים' פי) תהלים טז ו (ִלי ּבַ

 .שהיו נעימים לפניך, ואולי הכוונה לדוד ושלמה
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ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ים ִנְקֵראתָ ּוַבַעל ָהַרֲחמִ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ הֹוַדְעּתָ ֶלעָ . ּבְ ֶדםּכְ : ָנו ִמּקֶ
ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד . ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ ּכְ

ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו  ם ֶנֱאַמר. ַמֲאָמרְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ְיָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־׀ ְיָי% ֵלא� ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

בַּ  ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :ְרּתָ ֵלאמֹרְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
 :ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמןבְּ   

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמה ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ

ֲעו ֹלאֱֵֹהינּו ּבֹושְׁ  :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ יב ְולֹא : ֵנינוּ נּו ּבְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ
י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ

י ֲעו ֹ פֵּ ּכִ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :רנֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ
י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ דֹול ַיֲעָמד ָיַדְענּו ּכִ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ ָלנּו ־ּבַ

ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ
חֲ  הֿכַ ֲעׂשֶ ֲעו ֹ־ָטֵאינּו ּתַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ

ָך ָעֵלינוּ  ר ַחְסּדְ ן ַהְגּבֵ ְרחֹק: ּכֵ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ
ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְייָ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ :  ָעֵלינוּ ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ןמִ  ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ָלָעם ַהזֶּה  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך  ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּוְרֵאהּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
י ַעל ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים ַרֲחֶמיךָ ־ַמּפִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ יַהילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ
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  כפולב " אעל סדרסט 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

יֶתךָ  ָך ָאבֹוא ֿבֵ רֹב ַחְסּדְ   .ֲאִני ּבְ
  

ֲחֶוה ֶאל ּתַ ִיְרָאֶתךָ ־ֵהיַכל־ֶאׁשְ ָך ּבְ   .ָקְדׁשְ
  

ךָ  ְבּתֶ ַתַחן ִלְפֵני ְמכֹון ׁשִ יִמי ֿבְ ּכִ ַהׁשְ   .ּבְ
  

ֵעת ָרצֹון ֱאֶמת ְיׁשּוָעֶתךָ ּבְ   . ֲעֵנִני ּבֶ
  

ְמָך ִאְמָרֶתךָ  ל־ׁשִ דֹול ְוִגּבֹור ַעל־ּכָ   .)א(ּגָ
  .דת הדיןידת רחמים על מיאתה מגביר מ

בּורֹות ַרֲחֶמיָך ֵמָאז בֹוֶתיךָ )ב(ּגְ   .)ג( ְוֵאֵלינּו ַמְחׁשְ
  .ובשבלינו עשית הכל, מבריאת העולם הקדמת מידת רחמים

ָבְרָך רֹאׁש ֱאֶמת ָלנוּ  ֹאֶמן ֲעָצֶתךָ ּדְ   .)ד( ּבְ
  . בעת בריאת העולםובה נתייעצת, והיא אמת, תורתך קדמה לבריאה

ים ָלמֹו ֲחִנינּוֶתךָ  ָעְמָדם ְלַהְקּדִ ָרֶכיָך ּבְ   .ּדְ
  .דרכך ַלֲחנֹון העומדים להתפלל לפניך עוד בטרם התפללו

ךָ  ּלְ ִליָחה ׁשֶ ִחיָלה ְוַהּסְ ךָ ־ֲעבֹור ַעל, ַהּמְ ְפַאְרּתֶ ע ּתִ ׁשַ   .ּפֶ
  

בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיךָ    .ֲהַדר ּכְ
  

עֶֹצם ֶחְמָלֶתךָ    .ְוִהְננּו ָאָתנּו ְלָך ּבְ
  .באנו להתפלל לפניך כי רחמיך עצומים

ה ַתֲעֶנה ְמִחיָלֶתךָ    .ּוְלָך ְלַבד הֹוַחְלנּו ְוַאּתָ
  ."מחלתי" –מייחלים רק לך ואתה תענה 

ְבֵטי ַנֲחלָ    .ֶתךָ ְזכֹור ְקנּוַית ֶקֶדם ׁשִ
  זכור את כלל ישראל שקנית מקדם

ךָ    .ְזכֹור ָאב ְלָבִנים יֹוִדיַע ֲאִמּתֶ
  .זכור את אברהם אבינו שהודיע את אמיתך לבניו

לּולֹוֶתיךָ    .ֶחֶסד ְנעּוִרים ַאֲהַבת ּכְ
  .זכור את ישראל שיצאו אחריך במדבר מרוב אהבה אליך

                                                 
, שמךועל , קם במידת הדין בעל גבורות קנוא ונושמךי "פירש). תהלים קלח ב( על כל שמך אמרתך  )א(

 .הבטחתך להעביר על מדותיך ולסלוח לנו, אמרתךהגדלת , שהוא מדת הדין
הריני בורא אותו במידת הדין ובמידת '  וכולאֱִֹהים' ה) יב טו(ש בבראשית רבה "כ. גבורות רחמיך מאז  )ב(

 .הרחמים
ֹבֶתיָך אֵ ) תהלים מ ו(י "כמו שפירש. ואלינו מחשבותיך  )ג( ובמדרש . 'בשבלינו בראת עולמך וכו, ֵלינוּ ּוַמְחׁשְ

 .מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר) ר א ד"ב(
אני , התורה אמרה, אומן, )משלי ח ל (ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון) בראשית' ילקוט שמעוני פר(ש "כ. באומן עצתך  )ד(

בונה אותו מדעת עצמו בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטרין ואינו , ה"הייתי כלי אומנותו של הקב
ןל "ואולי צ. אומןובמדרש תנחומא אמרו אל תקרי אמון אלא . אלא מדעת האומן ָאּמָ  .ּבְ
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ה ֱאמּוָנֶתךָ  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ   .ֲחָדׁשִ
  .כי אתה נאמן לקיים הבטחתך לאבות, טיב לנו מחדש כל בוקרית, להובזכות א

ְרֶתךָ  ִית ְמׁשָ   .טּוְבָך נֹוַדע ְלֶנֱאַמן ּבַ
  .את טובך הודעת למשה

ע אֹוִתּיֹוֶתיךָ  ַאְרּבַ ם ַרחּום ּבְ   .ֶטֶכס ׁשֵ
  .צורת שם הרחמים מיוסדת על ארבע אותיות

יבֹוֶתיךָ  ֵרה ּתֵ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ קּוָעה ּבִ   .ָיֵתד ּתְ
  .דות הרחמיםיג מ"תמכתי יתדותי בי

  . ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיךָ )א(ָיֹגּלוּ 
  .דת הדיןיגלגל רחמיך על מ

ָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתךָ  י ֲאַנְחנּו ַעּמְ   .ּכִ
  

ַפְקנּו ְדָלֶתיךָ  ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ   .ּכְ
  

רֹב ִצְדָקֶתךָ  י ִאם ּבְ   .לֹא ְלַמֲעֵננּו ּכִ
  .קה וחסדאלא מתוך צד, לא בזכותנו

ֶתךָ    .ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים ְוִהיא ְתִהּלָ
  

י ֶחֶסד ַלּפֵ ה ּכְ נּוֶתךָ ,ַמּטֶ   . זֹו ִהיא ָאּמָ
  אתה מטה את כף המאזניים לצד החסד

ַח ְצִפיָרֶתךָ  ּבֵ ה ִהיא ְלׁשַ ה ּוִמּדָ   .)ב(ִמּדָ
  .כל המידות נמצאות בכתרך ומייפות אותו

ל ם ִעם ּכָ ִרּיֹותֶ ־נֹוֵהג ֶחֶסד ִחּנָ   .יךָ ּבְ
  

  .ְנִתיבֹות ֵחן ְוַרֲחִמים ְלנֹוְצֵרי ֵעדֹוֶתיךָ 
  

ים ם ִלְקָראֶתךָ , ְסִליָחה ְמַבְקׁשִ ִכין ִלּבָ   .ּתָ
  

ֹנאֶדךָ  יָמה ִדְמָעָתם ּבְ ִסְפָרֶתךָ , ׂשִ   .ֲהלֹא ּבְ
  .ותספור אותן, תשמור עליהם בנאדך, דמעות היורדות בשעת התפילה

ִר  ֵני ֿבְ   .יֶתךָ ֳעִני ְוִעּנּוי ְוֶעְלּבֹון ּבְ
  

ָכל־ִצְדקֹוֶתיךָ  ֱחֶזיָנה ְיָי ּכְ   .ֵעיֶניָך ּתֶ
  

ר ָצקּון ַלַחׁש ּתֹוְכחֹוֶתיךָ  ּצַ   .ּפֹוְקֶדיָך ּבַ
  .ושופכים לפניך תפילת לחש בשעת הפורענות, בצר לנו אנו זוכרים להתפלל אליך

ת ִמיֵני ֶעְבָרֶתךָ  ַחת ֲחֵמׁשֶ ַ ֵטם ִמׁשּ ּלְ   .ּפַ
  ).פסחהמנויים בהגדה של (סוגי כעסך ' ה

ל ֹאם ַרְעָיֶתךָ    .צֹוֶפה ְלַקְטֵרג ּוְלַחּבֵ
  .השטן רוצה לקטרג ולהרע לעמך

                                                 
ּלוּ ל "אולי צ. ָיֹגּלוּ   )א(  .בבנין נפעל ִיּגֹ
ַבחא "נ. י כתר"ת). ישעיה כח ה( צפירה  )ב(  .ְצִפיָרֶתךָ  ְלׁשֶ
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ְמִחיָצֶתךָ  ֵנס ּבִ   .ַצו ִלְנעֹול ְוַאל ִיּכָ
  צווה לנעול את הדלת

הֹומֹוֶתיךָ  ֵעת ַיַעל ִמּתְ   .)א(קֹול ַיֲעקֹב ּבְ
  .מצרותיו

יָבֶתךָ  ַחת ְלֵכס ְיׁשִ ַרֲחִמים ִמּתַ ל ּבְ   .)ב(ַקּבֵ
  

ִמים ְמקֹום ְזָבֶחיָך ְועֹולֹוֶתיךָ )ג(ַרַחשׁ  ּלְ   . ְמׁשַ
  .אנחנו מביאים לך תפילה במקום הקרבן

  .ְרֵצה ִנְדָבָתם ַוֲחתֹור ָלמֹו ֲחִתיָרֶתךָ 
  .ופתח להם דרך לקבל תשובתם

ֶתךָ  ֵחם ַעל ֲאֻיּמָ   .)ד(ׁשּוב ְלַמַען ֲעָבֶדיָך ְוִהּנָ
  .כלל ישראל

ְמָך ַיֲעָמד־ָלנּו ְוָיׁשֹוב ַאפְּ    .ָך ַוֲחָמֶתךָ ׁשִ
  

ֲחִנינּוֶתךָ  ף ּבַ ֲחִסידּוֶתָך ְוִתְתַעּטֵ ְתַאזֵּר ּבַ   .ּתִ
  תתאזר ותתעטף שניהם לשון מלבוש

ת טּוְבָך ְוַעְנְוָתנּוֶתךָ וֹ ְוָתב   :א ְלָפֶניָך ִמּדַ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים עִרא ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ
ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםֹוַדְעּתָ ֶלָענָ מֹו ׁשֶ תּוב, ו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
אֲ  ֶסד0 ָלֽ א ָעו- ֶֹח� ים ֹנֵׂש� ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ָלִפ% ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :ךָ קְֹרֶאי־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ְרׁשּו יְ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   יָ ּדִ
ְהיֹותֹו ָקרֹוב ְצאֹו ְקָרֻאהּו ּבִ ִהּמָ ע :ּבְ ֹבָתיו ַיֲעזֹב ָרׁשָ ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ  ּדַ

ילאֱֹ־ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל יָ יְ ־ְוָיׁשֹב ֶאל ה ִלְסלוֹ ־ֵהינּו ּכִ יֵבנּו יְ  :חַ ַיְרּבֶ ֵאֶליָך  יָ ֲהׁשִ
ֶקֶדם ׁש ָיֵמינּו ּכְ ִליךְ  ֹנֵתינוּ ְכּבֹׁש ֲעו ֹתִּ ַרֲחֵמנּו תְּ ׁשּוב תָּ  :ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ  ְוַתׁשְ

                                                 
הֹום ֶאלי "צרה כמו שפירש. תהום  )א( הֹום קֹוֵרא־ּתְ  .צרה קוראה לחברתה, )תהלים מב ח( ּתְ
בענין מנשה המלך שרצה ) דברים רבה ב יג(פ המדרש "ע. וחתור למו חתירתך' מתחת לכס ישיבתך וכו  )ב(

והיו מלאכי השרת מסתמין את חלונות של רקיע שלא תעלה תפלתו לשמים מה עשה ' לחזור בתשובה וכו
 .לתו וקיבל את תפמתחת לכסא הכבוד חתר את הרקיעה "הקב

' תפילה בכוונה כמו שנאמ, רחשמ "וי). ב"ב ע"תענית דף כ(ש מרחשתן שפוותיה "דיבור בלחש כ. רחש  )ג(
י  ).תהלים מה ב (ָרַחׁש ִלּבִ

ה  )ד( למה נקרא שמה איומה שיושבת במלכות ) ר טו ו"שמו(ואמרו במדרש ) שיר ו ד(כינוי לכלל ישראל . ֲאֻיּמָ
ִחיָלה ְוֵאְמָתִניה דניאל היא מלכות אדום שקרא, שיש לה אימה  ).דניאל ז ז (ּדְ
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ְמֻצלֹות ָים ל ּבִ נוּ לאֱֹׁשּוֵבנּו  :ינוּ ַחּטֹאתֵ ־ּכָ ַעְסָך ִעּמָ ֵענּו ְוָהֵפר ּכַ  :ֵהי ִיׁשְ
ִביֵתנוּ ־ ֶאתיָ ׁשּוָבה יְ  ֲאִפי ׁשְ ֶגב ִקיםּכַ ּנֶ ךָ  :ּבַ ֵחם  ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ ְוִהּנָ

ךָ ־ַעל ֵחם ַעל ָמָתי־ ַעדיָ ׁשּוָבה יְ  :ָהָרָעה ְלַעּמֶ   :ֲעָבֶדיךָ ־ְוִהּנָ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ֵרי אָ  :ֶסָלה ךְ ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ָדם ּבֵֹטַח ּבָ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְנָך ְלַמעַ  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

של אבנים חוץ מבית אחרון ' וכל בתיו בעלי האליה בר שמעיה חזק כ חתום "ואחב "אס "עע 
  כ"שהוא עלהכל מאמר 

י ְמּתִ ְצאֹו ְלָדְרׁשֹו ִקּדַ ִהּמָ   .ֶאת־ְיָי ּבְ
  .בעשרת ימי תשובה' באתי לדרוש את ה

ֲעִדי ְלַכפֵּ  יּבַ ּתֹוָלע ֶנֱאַדְמּתִ י ֿכַ   .ר ּכִ
  .נהייתי אדום בחטאיי כמו בגד צבוע בתולעת השני

ל ַהּלֵב ְוֻטְמַטם ְלּגַ י ּגֻ ְמּתִ ן ִנְרּדַ   .ּוְכָיׁשֵ
  גלגול וטמטום ענין אחד

ִמיִתי ְסדֹם ָהִייִתי ְוַלֲעמָֹרה ּדָ ְמַעט ּכִ   :)ישעיה א ט( ּכִ
  :כמעט התחייבתי כיליון גמור

ִמיִתי ְלשׂ  רּוָעה ְמָנֶאֶפת ַוֲחָלָלהּדָ   .ֹוָטה ֿפְ
  שפרעו ראשה

ְמָלה ְמגֹוָלָלה ים ּוְכׂשִ ֶבֶגד ִעּדִ   .ָהִייִתי ּכְ
  בגד עדים ושמלה מגוללה ענין אחד .כבגד מלוכלך

ָלה יַע ְויֹוֵדַע ַאִין ְלַפּלְ י ַמְפּגִ   .ְוָחַסְרּתִ
  .אין מי שיתפלל בעדי

י ָהִייִתי זֹולֵ  יָטה ּכִ   :)איכה א יא( ָלהְרֵאה ְיָי ְוַהּבִ
  

ַיד ְמָגֵאל ה ֶנֶהְפָכה ּבְ בּוּדָ   .זֹוֵלָלה ּכְ
  .כנסת ישראל הנכבדה זולזלה על ידי רשעים המזהמים אותה

ָחה ם ֻלּקְ ִמיֻתת ְוֵאין ּגֹוֵאל)א(ִחּנָ   . ַלּצְ
  .קנו אותם חינם קנין עולם ואין מי שיפדה אותה

א ָ   .ְוָחֵרב ֲאִריֵאל, ָטַבע ָנכֹון ְוִנׂשּ
  ק" כולם כינויים לביהמ,נשא ואריאלנכון ו

ָרֵאל ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ָ ִליְך ִמׁשּ   :)איכה ב א( ִהׁשְ
  

ה ַעד ּסָ ָרֵאל ְלבֹוְזִזים ְוִלְמׁשִ   .ָמַתי־ִיׂשְ
  

ה ַרּבּו עֹוְרַקי ְוָעְצמּו ַמְצִמיַתי ַאְרּבֶ   .ּכָ
  .והתגברו הרוצים להכרית אותי, רודפי

                                                 
ָחה  )א( ם ֻלּקְ ָרהא "נ .ִחּנָ  .ִנְמּכְ
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ׂשּוִמי ֲהִריסוֹ    .ַתי ָחְרבֹוַתי ְוׁשֹוְממֹוַתיְלֵלב ּבְ
  

י ָמֶות ֵמַעְצמֹוָתי ְבַחר ַמֲחָנק ַנְפׁשִ   :)איוב ז טו( ַוּתִ
  :נפשי בחרה למות מחנק יותר מלחיות

ְזִעיֶמיךָ  ְכִעיֶסיָך ּוִמּמַ חֹות ְוַהְמֻפּלָחֹות ִמּמַ   .ֵמַעְצמֹוַתי ַהְמֻפּצָ
  . אויביךהשבורות והמבוקעות על ידי

י ִנְלֵאיִתי    .ְנׂשֹוא ֲחרֹוְנָך ְוַזְעֶמךָ ַנְמּתִ
  "עייף אני" –אמרתי 

ת ְנִעיֶמיךָ  ים ֵלב ִלְגאֹול ַחּיַ   .ׂשִ
  .חיי ישראל הנעימים

ךָ   ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   :)דניאל ט יט( ּכִ
  

בֹות ָכל־מֹוׁשָ זּוִרים ּבְ ָך ְזרּוִיים ּפְ   .ַעּמְ
  זרויים ופזורים ענין אחד

צַּ  ָקדּוָך ּבַ בֹות,רּפְ ַמַעׂש ּוְבַמֲחׁשָ ָחדּוָך ּבְ   . ּפְ
  .פחדו ממך במעשיהם ובמחשבותיהם, זכרו להתפלל אליך בצר להם

  .ְצלֹול ָזדֹון ְוַהֲעֵבר ּוְרָפא ְמׁשּובֹות
  .מרדנו  השלך עוונותינו למצולות ים

בֹות ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ קֹוֵלנּו ּתִ ְמָעה ֿבְ   :)תהלים קל ב( ֲאדָֹני ׁשִ
  

יֵחנוּ   בֹותַקשֻּׁ  ֶפְך ׂשִ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ְלׁשֶ   .ּתִ
  

ֵריַח ִניחֵֹחנוּ  ל ּכְ ָפה ַקּבֵ   .רֹן ׂשָ
  .שירי פינו קבל כקרבנות

ט ִמְבַטֵחנוּ  נּו ּוְבָך ַמּבַ ַחְרנּוָך ָמִגּנֵ   .ׁשִ
  תתקוו

ֵחנוּ  ּנִ ְמָך ָעֵלינּו ִנְקָרא ַאל ּתַ   :)ירמיה יד ט( ְוׁשִ
  

יֵחנוּ  ּנִ מֶּ  ּתַ הָאדֹון ּכַ ִנים ָלּמָ   .ה ׁשָ
  

ה ת ְוִלְכִלּמָ ִניָנה ְלַלַעג ְלֹבׁשֶ ל ְוִלׁשְ   .ְלָמׁשָ
  

ֹוֵמָמה ִהְבַטְחּתָ ַלׁשּ   .ֵיָאֵמן יּוַחׁש ַהִמְבָטח ׁשֶ
  תתקיים מהר ההבטחה

ה ּמָ ׁשַ י ַהּנְ ֱהָרסֹות ָנַטְעּתִ ִניִתי ַהּנֶ   :)יחזקאל לו לו( ֲאִני ְיָי ּבָ
ה ּמָ   שוממה  כמוְנׁשַ

ה ּמָ ׁשַ ץ ּוְתכֹוְנָנהּ בְּ  ַהּנְ ַקּבֵ דֹוִלים ּתְ   .ַרֲחִמים ּגְ
  

י ֵעת ְלֶחְנָנהּ  ַמע ָיּה ִחּנּוָנּה ּכִ   .ׁשְ
  

ֵצל ָיְדָך ְלגֹוְנָנה   .ַחזֵּק ַמֲאִמיֶריָך ּבְ
  .מייחדיך ותגן עליהם בצד ידך
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ה  ִרּנָ   :)ישעיה נא יא( ּוְפדּוֵיי ְיָי ְיׁשּובּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ
  

ב עַ לאֵ חֲ  ל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ לֹׁש ֶעשְׂ ּלָ  .ֵרהלֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ַר ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח נוּ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ י פָֿ ָלנּו ַמְלּכֵ ְענוּ  ּכִ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ַאף ֹאַרח  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ינּוךָ  ֶטיָך ְיָי ִקּוִ ּפָ ֲאַות ָנֶפשׁ )א(ִמׁשְ ְמָך ּוְלִזְכְרָך ּתַ ה ֶאל  : ְלׁשִ ַזק חֲ  יָ יְ ַקּוֵ

ה ֶאל  ָך ְוַקּוֵ ֵעת ָצָרה :יָ יְ ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ יעֹו ּבְ ָרֵאל מֹוׁשִ ה ִמְקֵוה ִיׂשְ  ְהֶיהתִֿ  ָלּמָ
ִאישׁ  יעַ ִנְדָהם ּכְ ִגּבֹור לֹא יּוַכל ְלהֹוׁשִ ָרחֹוק יָ ָלָמה יְ  : ּכְ ֲעמֹד ּבְ ְעִלים  ּתַ ּתַ

ָרה ּצָ ַעְזֵבנוּ  :ְלִעּתֹות ּבַ ֵחנּו ּתַ ּכָ ׁשְ ה ָלֶנַצח ּתִ ה : ְלֹאֶרְך ָיִמיםָלּמָ  ֶניךָ פָֿ ־ָלּמָ
ח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנוּ תַֿ  ּכַ ׁשְ יר ּתִ   :ְסּתִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלךְ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹום ַיֲעֵננּו בְֿ ְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ָך ְוַעלִעיְר ־ַעל   :ַעּמֶ

   שמעוןובסוף חתוםלמה כ המתחיל בתיבת " על להמאמרוסוף כל ב "אס "עעא 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ֵעת ָצָרה יעֹו ּבְ ָרֵאל ְיָי מֹוׁשִ   .ִמְקֵוה ִיׂשְ
  וותתק

יַע ּוֵמֲעזֹור ָיְדָך לֹא ְקָצָרה   .ֵהן ֵמהֹוׁשִ
  

ׁשּו צֹום ָקְראּו ֲעָצָר    .הְקָהֶליָך ִקּדְ
  .קבעו צום והתאספו להתפלל

ָרחֹוקיָ ָלָמה יְ  ֲעמֹד ּבְ ְעִלים  ּתַ ָרה ּתַ ּצָ   :)תהלים י א( ְלִעּתֹות ּבַ
  :תסתיר את פניך בעת צרה

ָײ ָלנּו ְצָדקֹות   . ְועֹז ָעָטה,ַאְך ּבַ
  .מתנהג עמנו בחסד ונאזר בגבורה לעזור לנו' ה

                                                 
ינּוָך   )א( ֶטיָך ְיָי ִקּוִ ּפָ ק אף בעת שהגיעו משפטיך אלינו שאתה מייסר אותנו "הרד' פי ).ישעיה כו ח(ַאף ֹאַרח ִמׁשְ

 .וינו לך ולא התייאשנו מן הגאולהיק, פ כן"אע, בגלות
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טָ  ְ ֲאַות ֶנֶפׁש ְלַקׁשּ ְמָך ּוְלִזְכְרָך ּתַ   .הְלׁשִ
  .שמך הוא תאוותנו ותפארתנו

ה אֹול ָמּטָ ְ ַע ְלַמַען סּור ִמׁשּ ׁשֵ ְמָך ִנּוָ ׁשִ   .ּבְ
  

ה תִֿ  ָאֶרץ ְהֶיהָלּמָ ֵגר ּבָ   :)ירמיה יד ח(ּוְכֹאֵרַח ָנָטה  ּכְ
  :למה חרב בית המקדש והשכינה בגלות

ִלינּו ֵמֶאֶרץ ְצִבי   . ְוֶנֱהַרס ֵהיָכל)א(ּגָ
  

י ֲאִרי ָודֹב ְוָנֵמר גּוׁשֵ ל)ב(ּפְ ּכַ   . ׁשֹוֵקד ְלׁשַ
  .מיהר להרוג ילדינו) יוון(והנמר ) מדי(והדוב ) בבל(פגשו אותנו האריה 

נּו ֲחִזיר ַיַער ְוִכְרְסָמנּו ְלַמֲאָכל ּכָ   .ּדִ
  .כתש אותנו וחתך אותנו כדי לאכול אותנו) אדום(החזיר 

ה תִֿ  ִאישׁ ָלּמָ ִגּבֹור ְהֶיה ּכְ   :)ירמיה יד ט( ליּוכָ ־לֹא ִנְדָהם ּכְ
  נבהל ומופתע

ְרחּוִמים ְלּתָ ּבִ ֵמעֹוָלם לֹא ָמׁשַ   .)ג(ָהִיינּו ּכְ
  .ממצבנו הקשה נראה כאילו אין אתה מלכנו

ִמים ְמָך ַעל ֲחתּוֵמי ֿדָ   .ְולֹא ִנְקָרא ׁשִ
  .ישראל המולים

רֹוִמים ַמִים ְוָיַרְדּתָ ִמּמְ   .ְולֹא ָקַרְעּתָ ׁשָ
  

ה ֵחנוּ  ָלּמָ ּכָ ׁשְ ַעְזֵבנוּ  ָלֶנַצח ּתִ   :)איכה ה כ(  ְלֹאֶרְך ָיִמיםּתַ
  

מֶֹרךְ  מּועֹות ַאְך ָהִבין ּבְ   .ְזָועֹות ּוׁשְ
  .ירך לבו, כל השומע ומבין את הזוועות העוברות עלינו

רַֹחב ָוֹאֶרךְ    .צֹוד ָצדּוִני צֹוְרִרים ּבְ
  

מֹוֶתיָה ְלַהְדֵרךְ    .חֹוַמת ִעיְרָך ְמֹפֶרֶצת ּבָ
  .והאויב דורך על מקום המקדש

ה לגְֿ  ַרְצתָּ פָּ  ָלּמָ   :)תהלים פ יג( ֶרךְ עְֹבֵרי דָֿ ־ֵדֶריָה ְוָארּוָה ּכָ
  וליקטו פירותיה

נּו ַנֲעִביט ַנְפׁשֵ נּו ּבְ   .)ד(ֶטֶרף ֶלֶחם ֻחּקֵ
  .אנחנו צריכים למשכן את עצמנו, כדי להתפרנס

ֶגֶרף ִטּנּוף ְוָעִביט ילּונּו ּכְ ֵדינּו ִהזִּ   .ְמַכּבְ
  .כגרף של רעי ועביט של מי רגלים

ְרִביטיַ  ַ ַחת ַהׁשּ ּצֹאן ּתַ   .ֲעִבירּונּו ּכַ
  

                                                 
 .ארץ ישראל). דניאל יא מה( ארץ צבי  )א(
 . מיער זו אדום חזיר, זו יוןנמר,  זו מדידב,  זו בבלאריה) 'ג ה"י(בויקרא רבה . ארי ודב ונמר  )ב(
ם לֹא־לֹא ָהִיינּו ֵמעֹוָלם) ישעיה סג יט(ש "כ. ' וכוהיינו כמעולם  )ג( ְלּתָ ּבָ ְמָך ֲעֵליֶהם־ָמׁשַ הרינו '  פיִנְקָרא ׁשִ

 .ולא קראת שמך עלינו, בנו למשול עלינועכשיו כאילו לא בחרת 
מעמד הכרוך , אולי הוא רמז למעמדם של היהודים כעבדי הקיסר. משכון, כמו עבוט, נמשכן. נעביט  )ד(

 .תמורת חסות הקיסר נגד אויביהם, בתשלום מיסים כבדים
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ה תַֿ  יטָלּמָ ּבִ   :)חבקוק א ג( ְרֵאִני ָאֶון ְוָעָמל ּתַ
  : ואינך עוזר לי,ואתה רואה צערי, למה אתה מביא עלי חמס

ָרֵמינוּ  ל ּכֵֹחנּו ִלְסּבֹול ּגְ ׁשַ יק)א(ּכָ   . ְלַהּדִ
  .ושיברו עצמותינו

ע ּוַמְרשִׁ  יֵקי ָרׁשָ ַחד ַמְצּדִ יקִמּפַ   .יֵעי ַצּדִ
  

י טּוֵבנּו ֶהֱחִדיק נּו ּכִ   .ְלזֹאת ֶיֱחַרד ִלּבֵ
  .הטובים שבנו נרדפים ונהרגים על ידם כקוצים

יק  ע ַצּדִ ַבּלַע ָרׁשָ ֲחִריׁש ּבְ יט ּבֹוְגִדים ּתַ ּבִ ה ֿתַ   :)חבקוק א יג(ָלּמָ
  

ַדע ה ּוְכֵאב ֶנַצח ִיּוָ ֵתנּו ֲאנּוׁשָ   .)ב(ַמּכָ
  .ידי כאב נצחכואבת ואנחנו מיוסרים על 

ע ל ּוַמּדָ ּכֵ ֵאין ַהׂשְ ׁש ּבְ ֵ ִעְוִרים ְנַגׁשּ   .ּכַ
  

ַדע ַחת ְלִהּפָ ינּו ֵמֶרֶדת ׁשַ ָך ִחּלִ   .ֶנְגּדְ
  .התפללנו אליך שתציל אותנו מרדת שחת

ְמנּו ְולֹא ָרִאיתָ  ה ּצַ נּו ְולֹא תֵֿ , ָלּמָ ינּו ַנְפׁשֵ   :)ישעיה נח ג( ָדעִעּנִ
  

נּו ִנְמשְׁ  ֶבר ּתֹוַחְלּתֵ נוּ ׂשֵ יַע ִקּצֵ   .ָכה ְלַהּגִ
  .זמן רב אנחנו מחכים לקץ

ִביֵתנּו ְוִלְרצֹות ֶאת־ַאְרֵצנוּ  יב ׁשְ   .ְלָהׁשִ
  

  .ֵעיֵנינּו ְמַיֲחלֹות ְלָך ׁשֹוְפֵטנּו ְויֹוֲעֵצנוּ 
  

יר ְסּתִ ֶניָך ֿתַ ה־ֿפָ ח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנוּ , ָלּמָ ּכַ ׁשְ   :)תהלים מד כה( ּתִ
  

ם ּתָ ִעים ַקׁשְ ְתחּו ְרׁשָ ֵאֵבנוּ ּפָ   . ְלַהֲעִצים ּכְ
  

נוּ ־ָעְצמּו ְלַהֲאִריְך ַמֲעִנית ְוַלֲחרֹוׁש ַעל ּבֵ   .ּגַ
  תלם המחרישה

נוּ )ג(ְצפֹוִני ֻחּבֵ ֵמן ּבְ ל ָלמֹו ְלִהּטָ   . ִנְטּפַ
  .בנויוהוא טמון בל) להחטיא אותנו(יצר הרע התחבר לאויבינו 

ה תַֿ  ָרֶכיךָ יָ ְתֵענּו יְ ָלּמָ נוּ , ִמּדְ יַח ִלּבֵ ְקׁשִ   :)ישעיה סג יז(  ּתַ
  

ה גֹוִיםקּוָמה ְוַאל ָיעֹזּּו  בּוׁשָ ֵפט ּבְ ָ   .ְלִהׁשּ
  .אלא ייכלמו במשפטך, ואז לא יעיזו גוים פניהם, קומה למשפט

                                                 
 ).י בראשית מט יד"רש(עצם . גרם  )א(
ַדע  )ב( י ֻסּכֹותַוּיַֹדע בָּ ייסורים כמו שנאמר ' ל. ִיּוָ  .ייסר אותם' פי) שופטים ח טז (ֶהם ֵאת ַאְנׁשֵ
 ).א"ב ע"סוכה דף נ(שמות של יצר הרע ' אחד מז. צפוני  )ג(
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ה ֶרת ּוְתלּוׁשָ ן ְמֻחּבֶ י חֹוְרִקים ָעֵלינּו ׁשֵ   .)א(ּכִ
  

ה ַצד ְוָכֵתף ְלֵהָעְנׁשָ   .ְרָצצּונּו ּוְרָעצּונּו ּבְ
  .נו על הזרוע ועל הכתףהכו אותנו וענשו אות

ה ִתי ֲאנּוׁשָ ֵאִבי ֶנַצח ּוַמּכָ ה ֿכְ   :)ירמיה טו יח( ָלּמָ
  :כואבת מאוד

ִוּיֹות ְקָרנֹות ֵאּלֶה יֵבנּו ִמזָּ   .ׁשּוָבה ַוֲהׁשִ
  .מארבע קצוות פזורינו

ׁש ְוִתְתַעּלֶה ל ְוִתְתַקּדַ ּדַ ְתּגַ ן ּתִ   .ַהַעל ּכֵ
  אז

ַמֵהר ְוָתִחיׁש ְלהֹוִציא ֲאִסיִר  ֶלאּתְ   .ים ִמּכֶ
  

יב ָיְדָך ִויִמיֶנךָ  ׁשִ ה ֿתָ ּלֵה, ָלּמָ ֶרב ֵחיְקָך ֿכַ   :)תהלים עד יא( ִמּקֶ
  : וכלה אויביך מתוך חיקךהוצא ידך

ֲעֶלה ֵמעֶֹמק ְטִביָעֶתךָ  ֲעֵרי ִעיְרָך ּתַ   .)ב(ׁשַ
  

י ֵאין ִאיׁש ְלַנֵחם ַרְעָיֶתךָ    .ְרֵאה ּכִ
  

עּותֶ  תּוָה ּבִ י ִצּמְ ֵחם ּכִ   .יךָ ֵמֲאָנה ִהּנָ
  .הכריתה אותהתך כי חרד

צֹאן ַמְרִעיֶתךָ , ָלָמה לאֱִֹהים ָזַנְחּתָ ָלֶנַצח ָך ּבְ ן ַאּפְ   :)תהלים עד א( ֶיְעׁשַ
  

ְפֶנךָ  ֶבת ָלֶבַטח ּובֹוֶקֶקת ּגַ   .)ג(ֲעִדיָנה יֹוׁשֶ
  .ולוקחת את פירות גפנך  אדום

ד ְצפּוֶניךָ    .יֹום יֹום ַמֲעֶרֶמת ְלַאּבֵ
  .שראלמתייעצת בחכמה להרוג את י

  .ַוֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד אֹוֶמֶרת ְלָפֶניךָ 
  )".ה יכול למנוע ממני דבר"ואין הקב(אני ואפסי עוד  "– ואומרת

ֶניךָ  יר ּפָ ְסּתִ י ּתַ ְזַנח ַנְפׁשִ   :)תהלים פח טו( ָלָמה ְיָי ּתִ
  

ין ּתֹוְלֵליֶהם ָך ּבֵ   .ָנא ְזכֹור ְמרּוֵדי ַעּמְ
  .המתעללים בהם  עניי

ִבים ְלהַ  ְמָך ְמחֹוְלֵלֶהםַהחֹוׁשְ ָך ׁשִ יַח ַעּמְ ּכִ   .ׁשְ
  .אביהם

ַיד ַמְבִהיֵליֶהם ֵנם ּבְ ּתְ ְבָים ַאל ּתִ ֶאֶרץ ׁשִ   .ּבְ
  

ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ַאּיֵה־ָנא לאֱֵֹהיֶהם    :)תהלים קטו ב(ָלּמָ
  

                                                 
ה  )א( ֶרת ּוְתלּוׁשָ ן ְמֻחּבֶ י "ופירש.  וצפורן תלושה מותר לשחוט בה לכתחלהשן תלושה) א"ח ע"דף י(בחולין . ׁשֵ

 . דבעלי חייםמחוברתלאפוקי 
ָעֶריהָ ) איכה ב ט (ש"כ. טביעתך  )ב(  .ָטְבעּו ָבָאֶרץ ׁשְ
 ).י נחום ב ג"רש( בקיקה נופל על הגפן שבזזו אותה והריקו אותה מפירותיה .ובוקקת גפנך  )ג(
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ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ִביר נֹות ַעּמֹו ַמעֲ ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםֹוַדְעתָּ מֹו ׁשֶ תּוב,  ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
סֶ  א ָעו- ֶֹח� ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ד0 ָלֽ ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ֵמעֹוָלם  יָ ְוֶחֶסד יְ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ְמָך יְ ־ְלַמַען :ִניםבָֿ  ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני־עֹוָלם ַעל־ְוַעד ניָ ׁשִ ַחּיֵ  וּ  ּתְ

ִצְדָקְתָך תֿ  ָרהּבְ ךָ ־ְיִהי :וּ נַנְפשֵׁ  ֹוִציא ִמּצָ ר ִיַחְלנוּ יָ יְ  ַחְסּדְ ֲאׁשֶ  :ָלךְ   ָעֵלינּו ּכַ
ט־ִהים ְצָבאֹות ׁשּובלאֱֹ ַמִים ּוְרֵאה ָנא ַהּבֵ ָ ֶפן ִמׁשּ ָלה :זֹאת ּוְפקֹד ּגֶ א־ִנּפְ  ּנָ
ייָ יְ ־ַידבְֿ  ים ַרֲחָמיו־ ּכִ י :ַרּבִ י ָיַדע ִיְצֵרנוּ  הּוא־ּכִ ָאָדם  :ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־ָזכּור ּכִ

ה ְקַצר ָ ֵצל עֹוֵבר ָאָדם ַלֶהֶבל :רֶֹגז־ַבעָיִמים ּושְׂ  ְילּוד ִאׁשּ ָמה ָיָמיו ּכְ  :ּדָ
קֹוד־ְוהּוא ִלְקָברֹות יּוָבל ְוַעל ִדיׁש ִיׁשְ ה:)א(ּגָ ּמוּ ־ ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ   :הּוא ּוׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :הֶסלָ  ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יבָ  ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלהׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   הקטן)הבבלי ( שלמהכפול ובסוף חתוםק "תשרס "עשלמונית עב 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ָרֵאל ֶחֶסד לֹא ֶנֱעָזב   .ּתֹוֶחֶלת ִיׂשְ
  .הוא תקוות ישראל וחסדו אינו עוזב אותם' ה

ְקָוָתם ֶנַצח   . ֵאמּון לֹא ַאְכָזב,ּתִ
  .ולא התאכזבו מאמונתם

ְרָזב)ב(ׁשֹוְמֵרי ֲחזֹון ַהּמֹוֵעד רֹואֹות ּמַ   . ּכַ
  .ישראל מחכים לקץ הגאולה ועיניהם נובעות דמעות כמרזב

ָכא ָזב לּו ְוֵעֶמק ַהּבָ חּו ּכָ   :ׁשַ
  :ישראל הושפלו ונהרגו ונחלים נוזלים מדמעותיהם

ֵפלרּום ַרֲעָנן מַ  ה ׁשָ ּטָ ה ּמַ   .ּטָ
  .ישראל אשר היו גבוהים ורעננים הושפלו

                                                 
קֹוד־ְוַעל  )א( ִדיׁש ִיׁשְ קֹוד. י נקבר בשדות אצל הגדישים"פירש). איוב כא לב (ּגָ ) משלי ח לד(התמדה כמו '  ל.ִיׁשְ

קֹד ַעל ְלֹתתַ ־ִלׁשְ   .לעולם יישאר בשדה' פי, יּדַ
 ).י קהלת יב ג"רש(אלו העיניים . רואות  )ב(
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ר ְלָזָנב ְוַעְרַאי ְוָטֵפל   .רֹאׁש ְוִעּקָ
  .נהפכו מראש לזנב ומעיקר לטפל

ךְ  ֵבי ַמֲאֵפל,ֵקץ חֹׁשֶ ְכִלית ְליֹוׁשְ   . ּתַ
  .מחכים לסוף הלילה

ית ָעָנן ַוֲעָרֶפל ה ְלאֹור ְוׁשִ   :ַקּוֵ
  :ךמגיע עוד חוש, ובמקום האור

ְלּתָ ֵראשִׁ  יםיְצִבי קֶֹדׁש ִהּלַ   .ת ְלַהְרׁשִ
בּוָאֹתה" – כתבת שבחם של ישראל ית ּתְ   ).ירמיה ב ג" (ֵראׁשִ

ה)א(ָצץ ּטֶ ים, ַהּמַ דֹון ְליֹוְרׁשִ ַרח ַהזָּ   . ּפָ
  ).קרח' בפר(מצליחים מאוד כמו מטה אהרן שפרח , את ממוננו" ירשו"ש, הרשעים

ים יָת ְסָלִעים ּוְטָרׁשִ ּנִ ים)ב(ּפִ ָרׁשִ יַח ׁשָ ּבִ   . ְלַהׁשְ
  .בעבר גרשת מלכי כנען בשבילנו כמי שמסלק אבנים מכרמו

ַרְצתָּ  ים)ג(ּפָ ָרִאים ַוֲחִזיֵרי ֳחָרׁשִ   :)ד( ְמׂשֹוׂש ּפְ
  ):חזיר מיער(ועשו ) פרא אדם(אבל עכשיו הגדלת את שמחת ישמעאל 

א ּבֹוֵזז ְוׁשֹוֵלל   .ָעִריץ ְוָכל־ַהּבָ
  מלכים רשעים

ַדיעֹוֵבר וָ  ב ְוִזיז ׂשָ   .)ו( ְיעֹוֵלל)ה(ׁשָ
  .גם כל עובר עלינו וגם חיות השדה גונבות מה שנשאר

ים ְלמֹוֵלל ׁשִ ָאר ּדָ ְ ֵבִעים ְוַהׁשּ   .ְסָבִאים ׂשְ
  .ומה שהשאירו דרסו והשחיתו, אכלו ושבעו משלנו, הגוים יושבי סבא

ל ִהְתעֹוֵלל)ז(סֹוַכת ז ְלַדְלּדֵ   : ֶיֶתר ַהּבָ
  :הענפים שנשארוומשחיתים גם את 

ְתךָ  ּנַָ ְרֶזל ַוֲחִריִצים)ח(ֶנַטע ּכַ   .)ט( ְלִמְגַזר ּבַ
  .הביאו עליה כלי משחית, גפן שנטעת

ִריִצים ּה ּפָ ּתָ ְוָעַזְבּתָ ּוָבאּו ֿבָ   .ָנַטׁשְ
  .רשעים

ֶסף ִויַרְקַרק ֲחרּוִצים ֶנת ִחּפּוי ּכֶ   .)י(ְמֻצּיֶ
  .יונתך שהיתה מקושטת בכסף וזהב

                                                 
ֵצץ ִציץ' כמו שנא, פרח. צץ  )א(  ).במדבר יז כג (ַוּיָ
 ).ב"ד ע"י סוטה דף ל"רש(סלעים . טרשים  )ב(
ה ָוֵקְדָמהגדולה והצלחה כמו ' ל. פרצת  )ג(  ונכנסו ,מ פרצת את גדר הכרם"וי). בראשית כח יד( ּוָפַרְצּתָ ָיּמָ

ו לשדוד  .ישמעאל וֵעׂשָ
ֶרא ָאָדםישמעאל נקרא ). ב כז ד"מצודה דה(יערות . חרשים  )ד( ַערואדום נקרא , )בראשית טז יב (ּפֶ  ֲחִזיר ִמּיָ

 ).ויקרא רבה יג ה(
 ).י תהלים נ יא"רש(רמש השדה . וזיז שדי  )ה(
 עובר ושב ולוקחים מה שנשאר כעני באים כל, אחרי שהמלכים הרשעים בזזו מישראל כל דבר יקר. יעולל  )ו(

 ).י ירמיה ו ט"כמו שפירש(פירוש הלוקח את העוללות , המעולל בגפן
 ).י שופטים ט מח"רש(ענף עצים . סוכת  )ז(
ר' כמו שנא. נטע כנתך  )ח( ה ֲאׁשֶ ֶפן זֹאת ְוַכּנָ  ).תהלים פ (ָנְטָעה ְיִמיֶנךָ ־ּוְפקֹד ּגֶ
ְרֶזלּובַ כ "פ לה"ע. למגזר ברזל וחריצים  )ט( ְרֶזל ּוְבַמְגְזרֹת ַהּבַ ֲחִרֵצי במצודה ' פי) ב יב לא"ש( ֲחִרֵצי ַהּבַ

ְרֶזל   . הם הגרזנים שמבקעים בהם העציםַמְגְזרֹת, כלי ברזל מלא חריצים עשוי לדוש בוַהּבַ
 .י זהב ירוק וטוב הבא מארץ החוילה"פירש). תהלים סח יד (ירקרק חרוץ  )י(
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ז וְ    : ְוֶאְפרֹוֶחיָה ְקרּוִצים)א(ֵנץִמְדַרס ּגֵ
  :עכשיו נתקפה על ידי עופות טורפים ואפרוחיה נהרגו

א ָעֵלינּו ְמַעט ָקַצְפתָּ    .ְלָכל־ַהּבָ
  .בכל צרותינו אתה קצפת עלינו מעט

ְפתָּ    .)ב(ְלָרָעה ָעְזרּו ּגֹוי ַעז ִחּצַ
  .שנתת להם להתחצף, יותר ממה שגזרת עשו לנו הגוים

עַ  ף ַעִין ּבְ רֹוַע ָאַסְפתָּ ּכַ   .)ג(ִין ִמּפְ
  .השבת ידך אחור ולא נפרעת ממנו את מלוא חובותינו

ְפתָּ  ּבּוי ָחׂשָ רַֹע ּגִ י ֶחֶסד ּכְ ַלּפֵ   :)ד(ּכְ
  :וגילית את ידך להכריע את החובות ולהטות כלפי חסד

ְטּתָ ְוָנַתּנּו סָֹרֶרת ׁשַ ל ּפָ   .)ה(ָיד ְלַקּבֵ
  .לקבל שבים ואנחנו התרחקנופשטת ידך 

סֶֹרתיָ  קֹול ַהּנְ   .)ו(ד ָאְזָלה ִמּקֹול ּכְ
  .שקולו כקול גלגל חמה, תש כוחנו מחמת גבורת אדום

  .טֹר ֶחֶסד ּוְבִרית ְלָאבֹות ַמּסֶֹרת
  .כפי שמסרו לנו, שמור לנו את הברית שכרת עם האבות

ֶרת יר ֻאּסָ ַתח ְלַהּתִ   :)ז(טּוב ַטַעם ּפְ
  :תמצא טענה לפתוח ולהתיר את מאסרנו

בּ  ָך ִיְסּתֹורֶחׁשְ ּבֹון ַעּמְ   .ֹון ַאַחר ֶחׁשְ
  .כל חשבונות הקץ התבררו כלא נכונים

  .)ח(חֹוֶכה ְוסֹוֶכה ְודֶֹוה ְוחֹוֵזר ִלְכּתֹור
  .חכות עודוחוזרים ל, ומצטערים כשאין הקץ מגיע, ועדיין אנחנו מחכים ומצפים

יל ְיֹכֶלת ַלְחּתֹור ּכִ   .)ט(ַזח אֹור ַמׂשְ
  .ן אנחנו יכולים להשתדלסר ממנו אור החכמה ואי

  : ָמַתי ִלְפּתֹור)י(ְזַמן קֹול ַהּתֹר
  :ולדעת מתי הגאולה

ר ּקֵ ֲאָמָנה ְלׁשַ   .ּוְבָכל־זֹאת ָחִליָלה ּבַ
  .למרות זאת חלילה לנו לעזוב את אמונתנו

                                                 
עוף . נץ. גסהגרסה ) ה דרוסת הנץ"א ד"ב ע"חולין דף מ(' ובתוס, גזאי בר "ת) ויקרא יא יג(העזניה . גז  )א(

 ).ויקרא יא טז(טורף 
ה ָעְזרּו ְלָרָעה) זכריה א טו(' כמו שנא. 'לרעה עזרו וכו  )ב( ָעט ְוֵהּמָ י ּמְ ר ֲאִני ָקַצְפּתִ  .ֲאׁשֶ
 .ואספת את החובותמ מכף המאזניים סילקת "וי. לקחת את ידך אחורה' פי. אספת' כף וכו  )ג(
 .הוספת זכויות' פיָיָסְפּתָ ג "וי. הכרעת את החובות' פי. כרוע גבוי  )ד(
נּו ָכֵתף סָֹרֶרת) זכריה ז יא(ש "כ. ונתנו סוררת  )ה( ּתְ יב ַוּיִ  .הפכו כתף' פי, ַוְיָמֲאנּו ְלַהְקׁשִ
והוא יותר חזק , ולם ועד סופוכי קול המונה של רומי הולך מסוף הע) ב"ע' יומא דף כ(ש "כ. כקול הנסורת  )ו(

שהוא , כקול הנסורת,  של רומימקולוזה מה שאמר , מקול גלגל חמה שמנסר ברקיע כחרש המנסר בארזים
 .חזק כמו קול גלגל חמה המנסר ברקיע

 ).ב"ד ע"ערובין דף ס(ד התרת הנדר צריכה טעם ופתח "רמז למ. טעם פתח להתיר  )ז(
ר. לחכות. לכתור  )ח( ּתַ  .י אמתן לי"ת) איוב לו ב (ִלי־ּכַ
ח־ְולֹא) שמות כח כח('  סר ממנו ל.זח  )ט( ן ֵמַעל ָהֵאפֹוד ִיזַּ רּו להשתדל ולהתאמץ כמו . לחתור. ַהחֹׁשֶ ְחּתְ ַוּיַ

ה ׁשָ ּבָ יב ֶאל ַהּיַ ים ְלָהׁשִ  ).יונה א יג (ָהֲאָנׁשִ
 .י קל רוחא דקודשא דפורקנא"ת). שיר ב יב (קול התור  )י(
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ר   .ְוָזר לֹא יֹוִעיל ְקלֹונֹו ְלַיּקֵ
  .לתת כבוד לאליל חסר תועלת ובזוי

ת תַּ  ּתָ רֶהָעקֹב ַרב ְוַהּסַ   .)א(ׁש ְלַעּקֵ
  .ר מליבנו"ואין לנו כוח לעקור יצה, חטאינו רבים

ר ֲעֻלמֹות חֹוֵקר ּוְמַבּקֵ ָבר ָעֶליָך ּתַ   :ַהּדָ
  :לכן עליך להכרית את יצרנו הרע

ִלית רֹוש ּוְפקֹד ּדָ חֹוחַ )ב(ּדְ ְפלּות ׁשְ   . ׁשִ
  .משל לכלל ישראל גפן שפלה

ב ְוָצחּוי ְצחֹוחַ  ֶרם ּוְמֻעְרּבָ ל ּכֶ   .)ג(ּדַ
  .ויבש

דֹור ּמֹוׂש ָוחֹוחַ , ֲעדֹור, ַעזֵּק,ּגְ   .)ד( ִמּקִ
  .עקור ממנו כל קוץ  ועדור שניהם ענין חרישהעזק 

ֵבי ִניחֹחַ  יר ִעּנְ ע ְלַהְכׁשִ ֶפן ַמּטָ   :ּגֶ
  :שיעשה ענבים הראוים לעלות על מזבחך, כדי לתקן את הגפן

ְכָלה ְמָך ֶעְליֹון ְלָכל־ּתִ נּו ׁשִ   .)ה(ּבָ
  .עליון לכל דבר' אתה ה, ושמך נקרא עלינ

ָכָלה ת ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ ִמּדַ   .ּבֹא ּבְ
  .ואל תעשה עמנו כלה

ְדָלה ַעד ּתֶֹמן ְוֻעְכָלא י ֿגָ ָמֵתנּו ּכִ   .)ו(ַאׁשְ
  .גם אם גדלה אשמתנו ומילאה את המידה עד שלא נשאר מקום פנוי כלל

ה ְיָי ַרֲחֶמיָך לֹא ְכָלא־ַאּתָ   :ֿתִ
  :לא תמנע

ַבח ִהּלּול מִ  ּנֹותׁשֶ   .ּדֹוֶתיָך ֵאין ְלׁשַ
  .שבח הוא לך כי מדות רחמיך אינן משתנות

ָרֵאל ַרב טּוב ַחּנֹות   .ְלֵבית ִיׂשְ
  .אתה חונן

ּנֹות רֹאׁש ּפִ ים ּבְ   .ְמקֹום ָמנֹוַח ׂשִ
  ) יב טריםדב(ק שנקרא מנוחה "ואולי מנוח כינוי לביהמ ).ארץ ישראל(תן לנו מנוחה במקום גבוה 

ִלי רֶֹגז   : ְותֹוֶסֶפת ַעּנֹותָהֵכן ּבְ
  : והכן מקום שם לא ירגיזו ולא יוסיפו לייסר את ישראל

                                                 
הרוצה ' פי, המסתת אבנים. הסתת). ירמיה יז ט (ָעקֹב ַהּלֵב'  ועיוות הלב כמו שנאעקמומית. עקוב  )א(

ג משל "ל בילקוט שמעוני הושע רמז תקל"והוא כמאמרם ז, חלש כוחו, המשול לאבן, להתגבר על יצרו הרע
אמר המלך סתתוהו קימעא קימעא עד , לצור גבוה שהיה עומד על פרשת דרכים ובני אדם נכשלים בו

ר מכשול גדול הוא אלא סתתוהו "יצה, בני, ה לישראל"כך אמר הקב, וא השעה ואני מעבירו מן העולםשיב
ְרֶכם־ַוֲהִסרִֹתי ֶאת' לסוף אני מעבירו מן העולם שנא, קימעא קימעא ׂשַ  .ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ

ְפַלת קֹוָמה ִלְפנֹות' גפן כמו שנא. דלית  )ב( ְצַמח ַוְיִהי ְלֶגֶפן סַֹרַחת ׁשִ ִלּיֹוָתיו ֵאָליוַוּיִ  ).יחזקאל יז ו(  ּדָ
) ישעיה ה יג (ִצֵחה' ל. צחוי. כרם דל כרם שהוא נטוע ערבוביא) א"ה מ"פ(בכלאים . דל כרם ומערבב  )ג(

  .י ארץ צמאה"פירש) תהלים סח ז (ְצִחיָחה' ל. צחוח. י צמא"פירש
  .י מיני קוצים"פירש). ישעיה לד יג (ִקּמֹוׂש ָוחֹוחַ   )ד(
ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ־ְלָכלכמו . להלכל תכ  )ה(  .לכל דבר הנמדד' פי) תהלים קיט צו (ּתִ
ש "פ מ"והוא ע. חמישית הלוג, עוכלא. דהיינו חצי לוג, שמינית הקב, תומן, מדות קטנות. תומן ועוכלא  )ו(

ואמר כי סאתנו מלאה וגדושה עד כי , ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו"אין הקב) א"ע' דף ט(בסוטה 
 .אפילו לא תומן ואפילו לא עוכלא, ין מקום להכניס בה כלוםא
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י נֹוַחְלנוּ  ֵצא ִחיׁש ָלנּו ּכִ   .)א(ִהּמָ
  .הימצא לנו מהר כי זמן רב אנחנו מייחלים לך

ֲעָך ַנֲהֵלנוּ , ַהט, ָקְרֵבנוּ  ׂשֹון ִיׁשְ   .ׂשְ
  .ַהֵּטה דרכנו ונהלנו אל מקום שמחה וישועה

  . ְלָך ְלַבד הֹוַחְלנוּ ,טֹוב ְוַסּלָח
  

ר ִיָחְלנוּ  ֲאׁשֶ ָך ָעֵלינּו ּכַ   :ַנֲחֵמנּו ָנא ְיִהי ַחְסּדְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

ב ִעּמ�  ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ ם יְ : ָׁש ם ַוִּיְקָר�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ַלְחָּת- לַֽ  .ן ָוֶפ� נּו׃ֲעו ְֹוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

עְ יָ ֵאֶליָך יְ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ּוַ  נוּ  ׁשִ
תֵ  ּוַבּבֶֹקר ִפּלָ ֶמךָ  תְֿ נוּ ּתְ א :ַקּדְ ָמִים ַהּיֹינוּ ֵעינֵ ־ֶאת נוּ ֵאֶליָך ָנׂשָ ָ ׁשּ ִבי ּבַ  :ׁשְ

ָמִים ָ ׁשּ ִים ֶאל־לאֵ ּבַ ּפָ א ְלָבֵבנּו ֶאל־ּכַ ָ א  :ִנׂשּ ָ  ֵמַאִין ֶהָהִרים־ֶאל נוּ יֵעינֵ ִנׂשּ
ַמִים ָוָאֶרץ יָ יְ   ֵמִעםנוּ ֶעְזרֵ  :נוּ ָיֹבא ֶעְזרֵ  ה ׁשָ ה :עֹׂשֵ ֶדם  נוּ הּוא ַמְלכֵּ ־ַאּתָ ִמּקֶ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ ה :ּפֵֹעל ְיׁשּועֹות ּבְ ה ְיׁשּועֹות  ֱאלִֹהיםנוּ הּוא ַמְלכֵּ ־ַאּתָ  ַצּוֵ
  :ַיֲעקֹב

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ָלהסֶ  ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יבָ  ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלהׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   משה בר שמואלובסוף חתוםב "אס "עשלישיה עג 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

י ְעּתִ ּוַ   .ֵאֶליָך ְיָי ׁשִ
  

ר ִלי לאֵ ָקָראִתי ּצַ   .ּבַ
  

                                                 
ְקָוָתהּ ' מל. נוחלנו  )א( אבל . ק בשורשים עמדה ימים רבים בתוחלת"הרד' ופי) יחזקאל יט ה( נֹוֲחָלה ָאְבָדה ּתִ

 .לשון חולי' י פי"רש
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ְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלשַׁ    :)א(ְוָעִתיַאל־ּתַ
  :לאנחתי ולתפילתי

ָרה ּבָ רּוַח ִנׁשְ י ְלָפֶניָך ּבְ ּתִ ׁשְ   .ּגַ
  ניגשתי

י ְרֵצה ְבֵרי ֿפִ ל ֲעִתיָרה־ּדִ   .ָנא ְוַקּבֵ
  .תפילה

ַמע ְיָי קֹוִלי ֶאְקָרא   :ׁשְ
  

ָמר־ָיהּ ַהִאם ֲעו ֹ ׁשְ   .נֹות ּתִ
  אם

ִוּיָה ֹפַעל ְלָכל־ּגְ   .ְוִאם ּכְ
  .ואם תגמול לכל אחד כמפעלו

ק ְלָפֶניךָ ִמי יִ  ה, ְצּדַ   :ַרב ָהֲעִליִלּיָ
  שמעשיו גדולים' כינוי לה

י יב ֶאל־ִלּבִ   .זֹאת ָאׁשִ
  .אזכור

י, ַחְסֵדי ְייָ  ּבִ ּגַ   .ַסְלִעי ּוִמׂשְ
  

י ִקְרּבִ ּ ן ָצְמָאה ְלָך רּוִחי ֿבְ   :ַעל ּכֵ
  

ֶבר י ַטְלֵטָלה ּגָ   .)ב(ֻטְלַטְלּתִ
  .גליתי גלות קשה

ֵאם ַעל י חֹוֶלה ּכְ ְבּתִ ר־ָיׁשַ ּבֵ   .ַמׁשְ
  .כאישה יולדת

ֶבר   :ָוֶאְזַעק ָחָמס ָוֶאְקָרא ׁשָ
  :ואזעק על הצרות

הּ  ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן־ִקּנָ   .ּכְ
  

י ה)ג(לַֹהְטּתִ ה ְלִפּנָ ּנָ ן ִמּפִ   . ֿכֵ
  נרדפתי

  :ְוֵאין ָמנֹוַח ִלי ְולֹא ֲחִניָנה
 

אִתי   .ֵמרֹב ּכֶֹבד ַחּטָ
  

ַגְעתִּ  ֵני ֲאִרי ּוְבדֹב ּפָ י ִמּפְ   .יַנְסּתִ
  

                                                 
ָרה ְוִיְרַוח־ִלי) איוב לב כ('  לד"ענל). איכה ג נו( לרוחתי לשועתי  )א( אדם הנמצא בצער ירוח לו כאשר , ֲאַדּבְ

 .יוכל לספר את צרותיו לאחרים ותתפייס דעתו בכך
ה ה) ישעיה כב יז(כ "פ לה"ע. טלטלה גבר  )ב( ֶבר' ִהּנֵ י קרא טלטלה חזקה "מהר' ופי. ְמַטְלֶטְלָך ַטְלֵטָלה ּגָ

 .וגברתנית
י  )ג( ם ירמיה מה ראיתם בעבודת כוכבים אמר לה) איכה א א(מצאנו להיטה שהיא רדיפה כמו במדרש . לַֹהְטּתִ

 .רודפים אחריה' פי,  אחריהלהוטיןשאתם 
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י יר ִנְסָמְכּתִ ַבּקִ ִית ָנָחׁש ּכְ   :)א(ּוַבּבַ
  

ים ִרים ַרּבִ   .ְסָבבּוִני ּפָ
  

מּוִני ים)ב(ִעּצְ   . ֲאָריֹות ְוֻדּבִ
  שיברו עצמותי

ְזֵאִבים   :ֲאָכלּוִני ֲהָממּוִני ּכִ
  

דּוָמה ִניִתי ָלֶעְזָרה ַהּקְ   .ּפָ
  

י ְללֹוֵבׁש ְנָקָמה   .ָצַעְקּתִ
  

ׁשּו ׂשֹוְטַני כְּ  הִיְלּבְ   :ִלּמָ
  

ים ֲעַמּקִ   .ְקָראִתיָך ְיָי ִמּמַ
  

ָחִקים   .ִריָבה ִריִבי ׁשֹוֵכן ׁשְ
  

ט ַלֲעׁשּוִקים ּפָ ה ִמׁשְ   :עֹׂשֶ
  

ִתי ִפּלָ ַמע ָאדֹון ּתְ   .ׁשְ
  

ִתי ִחּנָ ַרֲחִמים ּתְ ל ּבְ ַקּבֵ   .ּתְ
  

י י־ְלָך ְיָי הֹוָחְלּתִ   :ּכִ
  

ַמּלֵא ַרֲחִמים ּתְ ַמִים ּבְ ָ ָך ַהׁשּ ְבּתְ כֹון ׁשִ   .)ג(ִמּמְ
  

ֵאִרית מֹוִדים ֵאֶליָך ַהְפֵלא   .)ד(ׁשְ
  .הפרד והפרש אליך שארית ישראל המודים באמיתך

ֶהם אֹות ְלטֹוָבה ָוֶפֶלא ה ִעּמָ   :ֲעׂשֵ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ה ְמִחיָלה ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ  ַלַחּטָ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ

                                                 
ֵני ָהֲאִרי ּוְפָגעֹו ַהּדֹבפ "לה. 'נסתי מפני ארי וכו  )א( ר ָינּוס ִאיׁש ִמּפְ ֲאׁשֶ ִית ּכַ יר  ּוָבא ַהּבַ ְוָסַמְך ָידֹו ַעל ַהּקִ

ָחשׁ  כֹו ַהּנָ ּוָבא זה בלשצר  ּוְפָגעֹו ַהּדֹבזה נבוכדנצר ֵני ָהֲאִרי ִמפְּ ) פתיחתא ה(באסתר רבה , )עמוס ה יט (ּוְנׁשָ
ִית ָחשׁ  ַהּבַ כֹו ַהּנָ יר ּוְנׁשָ  .'זה המן וכו ְוָסַמְך ָידֹו ַעל ַהּקִ

מּוִני  )ב( ּורש "שיברו עצמותי כ' פי .ִעּצְ יחּו ָהִראׁשֹון ֲאָכלֹו ֶמֶלְך ַאׁשּ ָרֵאל ֲאָריֹות ִהּדִ ה ְפזּוָרה ִיׂשְ ְוֶזה  ׂשֶ
מוֹ  ֹוןָהַאֲחר ֶבל ִעּצְ ר ֶמֶלְך ּבָ מוֹ  ופירש במצודת דוד )ירמיה נ טז (ְנבּוַכְדֶראּצַ  .שיבר עצמותיו ִעּצְ

ַמּלֵא  )ג( ֵלאל "אולי צ. ּתְ ּמָ  .ּתִ
ר ַיְפֶלה ה )שמות יא ז(כמו שנאמר . אליך הפלא  )ד( ְדעּון ֲאׁשֶ  .י יבדיל"ופירש' ְלַמַען ּתֵ
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ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8  .ְוֵכן ּכָ 0 ֶרד יְ ַוֵּי  ָי
א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ׁשַ ֶח� ֲעו ֹ .ע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

 ִהיםלאְֱֹזּכֹר יִ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ִריתוֹ ־ֶאת ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹר  :ַיֲעקֹב־ְוֶאת ִיְצָחק־ַאְבָרָהם ֶאת־ֶאת ּבְ

ִריתוֹ  ט ֶסָלה :ְלעֹוָלם ּבְ ֵני קֹׁשֶ ס ְלִהְתנֹוֵסס ִמּפְ יֵרֶאיָך ּנֵ ה ּלִ  ְזֹכר :ָנַתּתָ
ִריתְ  רֹב ֲחָסדֶ הִ וְ  ךָ ָלֶהם ּבְ ֵחם ּכְ ל :ךָ יּנָ ה ִיְגּדַ ר ־ְוַעּתָ ֲאׁשֶ ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ

ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ י ֲאִני :ּדִ יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקמֹוִתי־ֶאת ְוָזַכְרּתִ ִריִתי אֹוָתְך ּבִ  ָלךְ  ּבְ
ִרית עֹוָלם ִריתֶ תְּ ־ַאל :ּבְ ָפתֶ  ךָ ַחּלֵל ּבְ התְּ  ַאל ךָ יּומֹוָצא ׂשְ ּנֶ נְ  :ׁשַ  ַאץַאל־ּתִ

א כְֿ  ּסֵ ל ּכִ ַנּבֵ ְמָך ַאל־ּתְ נּו׃ בֹוֶדךָ ְלַמַען ׁשִ ִריְתָך ִאּתָ ֵפר ּבְ   ְזֹכר ַאל־ּתָ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ י :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ ְיָי הֹוׁשִ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםָעה ַהּמֶ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָר לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ א ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  ב"אס "עעקידה עד 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ַעת)א(ֵאיָתן ד ּדַ   . ִלּמֵ
  אברהם אבינו

  :ֶטֶרם ַלּכֹל מּוַדַעת
  

ְמָך ְלָכל ֵאר ׁשִ ֵאי עֹוָלם־ּבֵ   .ּבָ
  

ל ה ּכָ ּלָ   :)ב(ָסתּום ְוֶנְעָלם־ּגִ
  

ר ּבֵ ּלּוִלים ָמַאס ְוׁשִ   .)ג(ּגִ
  

רּתֹוִעים ְלשִׁ    :ְמָך ִחּבֵ
  

                                                 
 ).א"ו ע"ב דף ט"ב(א "א. איתן  )א(
הלכות שעתידות ' שיודע היה אברהם אפי, ִליֵרָאיו' סֹוד ה) בראשית רבה מט ו(ש "כ. גלה כל סתום ונעלם  )ב(

 .להתחדש
 ).בראשית רבה לח יג(ששיבר פסליו של תרח אביו . גלולים מאס ושבר  )ג(
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ַחר ֶרְך ִמיׁשֹור ּבָ   .ּדֶ
  

ַמר ְוִנְזָהרּתֹוָרה ּוִמְצו ֹ   :ת ׁשָ
  

ים ּדִ ׂשְ ְלּתֹו ֵמאּור ּכַ   .ִהּצַ
  

יִדים ִ ֵעֶמק ַהׂשּ ַנְנּתֹו ּבְ   :ּגְ
  :הגנת עליו כשנלחם עם כדרלעומר והמלכים

ה ְמֹאד ָכְרָך ַהְרּבֵ   .ִוַעְדּתֹו ׂשְ
  הבטחת לו

ר ְוכָ  ְקּתֹו ָרב־עֹׁשֶ   :בֹודִוּתַ
  בזקנותו נתת לו

יב ַמה ן־ָזַעק ְוֵהׁשִ ּתֶ   .ִלי־ּתִ
  

  :ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף ֵאין ִלי
  :אין לי בן

ת ַמֲחֶזה ְרִאּיַ ְלּתֹו ּבִ   .ִחּיַ
  חיזקתו

ָך ֶזה ְרּתֹו לֹא ִייָרׁשְ ַ ׂשּ   :ּבִ
  :אליעזר

ּכּוִרים ְלֵמָאה ֲחַנְנּתוֹ    .ֶטֶנא ֿבִ
  .בן בכור נולד כשהיה בן מאה שנה

ְקּתוֹ  ן ִניחַֹח ֲחׁשַ   :ְלָקְרּבַ
  

ָכל ו ּבְ צוּ ־ַיְחּדָ ם ּדָ   .ִלּבָ
  .שמחו

  :ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ָרצוּ 
  לשון רצון

ַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנךָ    .ּכָ
  

ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ן ִיְכּבְ ַעְסָך ֵמַעל־ּכֵ   :צֹאֶנךָ ־ּכַ
  

ם ָהָיה ָנכֹון ם ְוַנְפׁשָ   .ִלּבָ
  

ֵתנּו  ִפּלָ ּכֹוןָלֵכן ּתְ   :ְלָפֶניָך ְקטֶֹרת ּתִ
  :תיחשב כמו קטורת

  .ִמֵהר ְוָלַקח ַמֲאֶכֶלת
  .סכין השחיטה

ֶלת ּכָ יָתה ְמׁשַ יל ַזְרָעם ִמּמִ ּצִ   :ָלֵכן ּתַ
  :ההורגת ילדים

ה ָלֶטַבח ׂשֶ   .ֶנֱעַקד ָיִחיד ּכְ
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עֹוָלה ָוָזַבח ְרֶצה ּכְ   :ָלֵכן ֲעִתיָרֵתנּו ֿתִ
  תפילתנו

ית עֲ  ר ֵעִצים ְוִהּצִ   .ֵליֶהם ֵאשׁ ִסּדֵ
  

ּיֵשׁ  ֲעִמיָדֵתנּו ַהּיֹום לֹא ִנְתּבַ   :ָלֵכן ּבַ
  

ַמִים ֵמי ׁשָ ְ   .ֲעִניתֹו ִמׁשּ
  

ְעּתָ ּלֹו בְֿ  ּבַ ֲעָמִיםָלֵכן ִנׁשְ ְמָך ּפַ   :)א(ׁשִ
  

ַבְך ָאחּוז ּסְ ַאִיל ּבַ ִדיתֹו ּבָ   .ּפְ
  

בּוז ֵתנּו ְוִעּנּוֵינּו לֹא ֿתָ ׁשָ ּקָ   :ָלֵכן ּבַ
  ותעניתנו

ְוָעֵתנּו ְסכֹותַצֲעָקֵתנּו שְׁ    .ַמע ְוׁשַ
  .שמע

ְזכּות ָאב ָנַסע ֻסּכֹות   :ּבִ
  :יעקב אבינו

עֹוָלם ַמע ּבָ ָ ר ִיׁשּ ֵ   .קֹול ְמַבׂשּ
  קולו של אליהו הנביא

ְבעֹות עֹוָלם ַזע ּגִ   :ִלְגאֹול ַעם ּגֶ
  :צאצאי האמהות

ִטים ָ   .)ב(ַרֵחם ְקַהל ֲעַדת ְמֻקׁשּ
  .ישראל המקושטים בציצית ותפילין

ָבִטיםִטיַעת שְׁ  ר ׁשְ   :ֵנים ָעׂשָ
  נטיעת

תֹוֵכנוּ  ן ּבְ ּכֵ ׁשְ ִכיָנְתָך ּתַ   .ׁשְ
  

ַנֲהֵגנּו ִלְגבּול ַאְדָמֵתנוּ    :ּתְ
  

ַרֲחִמים ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ   .ּתֵ
  

ן ִנְקֵראָת ָמֵלא ַרֲחִמים י ֿכֵ   :ּכִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ  ַמֲעִביר נֹות ַעּמוֹ ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםוֹ מֹו ׁשֶ תּוב, ַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

                                                 
ְקָרא ַמְלַאְך הש "כ. נשבעת לו בשמך פעמים  )א( ִנית ִמן' ַוּיִ ָמיִ ־ֶאל־ַאְבָרָהם ׁשֵ ָ  ).בראשית כב טו (םַהׁשּ
 .קושטא, תרגום של אמת, מ הנאמנים"וי. מקשטים  )ב(
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 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר ֶח�  ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ ְלָכלֶחֶסד־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ

טַֹח בָּ  ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ָאָדםַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ
ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ

ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאתהוֹ : הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־ׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל:ִמּבְ בֹוד־ ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
  :ֶמךָ ְלַמַען שְׁ 

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמפִּ ־לֹא ַעל י ַעל יִלים ּתַ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  משלם ובסוף חתום ב"אס "עפזמון עה 

ָרֵאל ַהאֲ    .ִזיָנהרֵֹעה ִיׂשְ
  

ּצֹאן   .)ב( יֹוֵסף)א(ֹנֵהג ּכַ
  

רּוִבים הֹוִפיָעה ב ַהּכְ   .ֹיׁשֵ
  

י ָקטֹן הּוא. ָנא־ֲאדָֹני לאֱִֹהים ְסַלח   :ִמי ָיקּום ַיֲעקֹב ּכִ
  :איך יוכל כלל ישראל הקטן לעמוד בכל הצרות

  .ַאל ֶאְחַסר ְיָי רִֹעי
  .לא אהיה חסר מאומה כיון שאתה רועי

ְר  א ּתַ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ יִעיּבִ ּפִ יֵצִני ְוַתׁשְ   .ּבִ
  .כמו רועה המרביץ את עדרו במקום דשא, ואתה מושיב אותי במקום שפע טוב

יִעי ר ְלמֹוׁשִ י ֶאְעּתַ ם ּכִ   .ּגַ
  אתפלל

                                                 
 שאין להם צאןאל תפרע מהם אלא כ, אם חטאו לפניך כבני אדם) ז"תהלים רמז תתכ(ש "בילקו. נוהג כצאן  )א(

) מקפידין' פי( הזה מחבלת אילנות ואין בעליה מעלין צאןמה ה) עח( ובמדרש תהלים .עוון ואין להם עונש
 .כך ישראל, יהעל

ה שנוהג "או שהוא חוזר על הקב, )י תהלים פ ב"רש(ש שכלכלם יוסף במצרים "כינוי לכלל ישראל ע. יוסף  )ב(
אף אתה , בילקוט שם מה יוסף אחיו גמלוהו רעה והוא גמלם טובה' איתנו כמו שנהג יוסף עם אחיו כדאי

 .פ שגמלנו רעות"גמול לנו טובות אע
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ְרֵאִני ְותֹוִדיִעי ְרֵכי ַרֲחֶמיָך ּתַ   :ּדַ
  

הוּ  י ְתָגְרׁשֵ ָרֵאל ּכִ   .ַהֶעֶבד ִיׂשְ
  ).יך הםהלא בנ(וכי ישראל עבדים הם שתוכל לגרש אותם 

ִית   . הּוא)א(ְוִאם־ְיִליד ּבַ
  .וכי בן השפחה הוא

ַיד מֹוֲאִסים ְבֵזהוּ )ב(ְזַנְחּתֹו ּבְ   . ַוּתִ
  שתזניח אותו

ֶפר ִלְמֵחהוּ  ָך ִמּסֵ   :ָחִלָלה ּלְ
  :למחוק את שמו מספר החיים

ֵבד א ְועֹל ּכָ ָ   .טַֹרח ַמׂשּ
  

ֵבד י ְלִהּכָ   .יֹום יֹום הֹוַסְפּתִ
  .כל יום מוסיפים עלי

ֵעיֵני ָהֶעֶבד)ג(לּו ֲאׁשּוַריכָּ    . ּכְ
  .ונשארתי כמו עבד  שעיניו פונות, אושרי ותפארתי כלו וחלפו

ל ָזֶבד   :ְלַיד ֲאדִֹנים ְלַקּבֵ
  :לאדונו לקבל מתנה

י ֲאַיֵחל   .ַמה־ּכִֹחי ּכִ
  .לא נשאר בי כוח לחכות עוד

ָרֵחל י ִלְפֵני ֿגֹוְזַזי ּכְ   .)ד(ֶנֱאַלְמּתִ
  

ךָ  י ִמּמְ ְרּתִ ֵחלִסּבַ ע ְלַהׁשְ   .)ה( ֶיׁשַ
  .קיויתי שתוריד עלי שפע ישועה

  :עֹוְרָרה ְגבּוָרְתָך סֹוֵלַח ּומֹוֵחל
  

אִתי ד ָעַלי ּכֶֹבד ַחּטָ ּקַ   .ּפֻ
  .חטאיי נזכרים נגדי

ִתי ּבֹור ַחּיָ   .ָצְמתּו ְוָדֲחקּו ֿבַ
  .רצו להרוג אותי והשליכו אותי לבור

  .קּוָמה ְיָי צּור ְיׁשּוָעִתי
  

י)ו(ִבי ּוְלחֹוםִריָבה ִרי   : ִמְלַחְמּתִ
  

ִביֵתנוּ    .ׁשּוָבה ְיָי ֶאת־ׁשְ
  

                                                 
 .י שילדתו השפחה בבית"פירש). ז יבבראשית י (יליד בית  )א(
 .ְמאּוִסיםא "נ. מֹוֲאִסים  )ב(
ֵרי ָהִאישׁ ) תהלים א א(י "תהלה ותפארת כמו שפירש. אשורי  )ג(  .אשוריו של איש ותהלותיו של אדם, ַאׁשְ
 .ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ּוְכָרֵחל ) ישעיה נג ז(' ל. נאלמתי לפני גוזזי כרחל  )ד(
 .פירוש מורידין מגג לבית, מאן דתני משחילין לא משתבש) ב"ה ע"דף ל(בביצה , ורידלה. להשחל  )ה(
 .ּוְלַחםל "אולי צ. ּוְלחֹום  )ו(
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זּוֵרינוּ  ֲאִפיִקים ִנְדֵחי ֿפְ יב ּכַ ׁשִ   .ּתָ
  כמו נחלי מים

יַח ְלַרֲחֵמנוּ  ּגִ ׁשְ ָך ּתַ ְבּתְ כֹון ׁשִ   .ִמּמְ
  

  .ְיָי ׁשֹוְפֵטנּו ְיָי ְמחֹוְקֵקנוּ 
  .המלמד אותנו תורה

י ָקטֹן הּואִמי ָיקוּ . ָנא־ֲאדָֹני לאֱִֹהים ְסַלח   :ם ַיֲעקֹב ּכִ
  

ָרֵאל ַהֲאִזיָנה 'ק ּצֹאן יֹוֵסף. רֵֹעה ִיׂשְ רּוִבים  .ֹנֵהג ּכַ ב ַהּכְ ֹיׁשֵ
י ָקטֹן הּוא. ָנא־ֲאדָֹני לאֱִֹהים ְסַלח. הֹוִפיָעה   :ִמי ָיקּום ַיֲעקֹב ּכִ

  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ת ַעּמֹו ַמֲעִביר נוֹ ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ המוֹ  כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדם ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־בְוַר 

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
א מֹוֵעד י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ָרה : ֿתָ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ה לאֱִֹהים לֹא ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶזהֵלב־ִנׁשְ ְבֶנה חֹומֹות :  ֿתִ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ִרים:םְירּוׁשָ ֲחָך ֿפָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ :  ָאז ּתַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְקֵדנ: ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ יׁשּוָעֶתךָ ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ : ּו ּבִ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ לָ : ְירּוׁשָ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  ר :ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ  ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ִנׁשְ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ  ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ְזֹכר: ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ
ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   : ַחּטָ

  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
  בר יהודה יזכה לחיי עד) מאור הגולה(גרשם ) רבנו( מאמרים חתום בראשי החטאנועו 

דֹול ֲעו ֹ יּגָ   .ִני ְוַלֲחטֹוא הֹוַסְפּתִ
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ֶרב ָרָעִתי ָמה ַוּתֵ י ַאׁשְ   .הֹוַסְפּתִ
  

י ְבּתִ ה ְוִלְלקֹות ֻחּיַ   .ָרָעִתי ַרּבָ
  

י ָכְחּתִ לּות ְוִרְבִצי ׁשָ י ֿגָ ְבּתִ   :ֻחּיַ
  וביתי

י י ִמְפֲעלֹות ְיָי עֹוׂשִ ַכְחּתִ   .ׁשָ
  

יע ִ ַיד ְמַעׂשּ ִני ּוְנָתַנִני ּבְ י ְנָטׁשַ   .ֹוׂשִ
  .אויב הכותש אותי

ַרְגֵלי חֶֹמר ְרָמִסי י ְוׁשֹוִסי ּבְ ִ   .ְמַעׂשּ
  .דרס עלי ברגליו המלאים בוץ

ָסִסי ֶרן ּבְ   :)א(ְרָמִסי ּוְדָרִסי ְוַכּגֹ
  :דש אותי כמי שדש חיטין בגורן

ָסִסי קוּ )ב(ּבְ ד ּוֵמָתַרי ִנּתָ ּדַ   . ׁשֻ
  .ומיתרי אהלי נחתכו   ֻׁשְּדדּו יסודותי

בּוָלם ָרָחקוּ  ַני ּוֵמַעל ּגְ קּו ֿבָ   .ִנּתְ
  

  .ָרֲחקּו ֵמַעל ְיָי ְוַנֲאקֹות ֲחָלִלים ָנָאקוּ 
  .יםצעקו כגוסס

ֵאב ֵלב ִיְצָעקוּ    :ָנֲאקּו ְוֶנֱאָנחּו ּוִמּכְ
  

ר ָלמֹו לאֶ־לאֱִֹהים ֶעְליֹון ּצַ   .ִיְצֲעקּו ּבַ
  

ךָ  יָעה ַעּמְ   . ָהֶאְביֹוןֶעְליֹון הֹוׁשִ
  ,עליון' אתה ה

ה ּוְלָפִנים ִמזֶּה ֶעְליֹון   .ָהֶאְביֹון ַעּתָ
  .אבל בעבר היינו עליונים, עכשיו אנחנו אביונים

ה ְלֶעְזַרת ָעִני ְוֶאְביֹון   :ֶעְליֹון חּוׁשָ
  בוא מהר, עליון' אתה ה

ע ּוְבָעו ֹ)ג(ְוֶאְביֹון ַהְמחָֹלל ֶפׁשַ א ּבְ   .ן ְמֻדּכָ
  המפוחד מפשעיו

אמְ  ּכָ ָפל ְוֶאת־ּדַ ה ֶאת־ׁשָ א ּוְמֻבּכָ   .ֻדּכָ
  .ובוכה ויושב עם אנשים שפלים ומדוכאים

                                                 
י ְוׁשֹוִסי  )א( ִ ָסִסי ,ְרָמִסי ּוְדָרִסי, ְמַעׂשּ י. כל אלה ענין כתישה ודישה, ּבְ ִ ה ) צפניה ג יט(' שנא, ְמַעׂשּ ִהְנִני עֹׂשֶ

ל־ֶאת ִיךְ ־ּכָ הּו ) תהלים פט מב(' ענין רמיסה כמו שנא,  ׁשֹוִסי. במצודה ענין כתישה ומיעוך'פי, ְמַעּנַ ּסֻ ׁשַ
ל  שסה ושססק בשורשים שענין שורשים "וכבר כתב הרד(י רמסין יתיה כל עברי אורחא "ת, עְֹבֵרי ָדֶרךְ ־ּכָ

ר דרס ואכל "ארי ברה) ב"עז "ק דף ט"ב(ש "כ. ְדָרִסי. ִמְרַמס ַרְגֵליֶכם) יחזקאל לד יט(ש "כמ. ְרָמִסי). שוה
ָסִסי.פטור  .מרמס' י ל"פירש, ֶחְלָקִתי־ּבְֹססּו ֶאת) ירמיה יב י(ש "כמ.  ּבְ

ָסִסי  )ב(  .י בסיסי ארעא"ת) תהלים פב ה (מֹוְסֵדי ָאֶרץ. ּבְ
א ֵמֲעו ֹ  )ג( ֵענּו ְמֻדּכָ ׁשָ  . כיולדהמענין חיל, ְמחָֹללק "הרד'  פי.)ישעיה נג ה (ֹנֵתינוּ ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ
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ה ַחּכָ ֱאָחז ּבְ ָפל ַהּנֶ א ְוׁשָ ּכָ   .ּדַ
  .גם נפל ביד אויביו כמו דג הנאחז בחכה

ה ֹהֲעָלה ַחּכָ ה)א(ּבְ ה ְוָהַרּכָ   : ָהֲעֻנּגָ
  

ְפָלה ׁשִ ָבה ָלָאֶרץ ּבְ ה ָיׁשְ   .ָהַרּכָ
  

ְפָלה הָ  ׁשִ ִמיָעה קֹול ְיָלָלהּבְ ָלה ְוִהׁשְ ּפָ   .ׁשְ
  

  .ְיָלָלה ֵהיִליָלה ּוְבַמר ֶנֶפׁש ְמַיְלָלה
  

י ָהִייִתי זֹוֵלָלה יָטה ּכִ   :ְמַיְלָלה ְיָי ַהּבִ
  :זלזלו בי

הּ  ר ּבָ דֹות ְמֻדּבָ   .זֹוֵלָלה ָהְיָתה ִנְכּבָ
  ).תהלים פז ג(שבעבר דיברו עליה בכבוד , ירושלים

ָקה ֵאׁש  ְ ּה ִנׂשּ ָבהּבָ   .ְוֵנִרי ֿכָ
  דלקה

א ָבה ֵנִרי ּוְמאֹוִרי ֶנְחּבָ   .ּכָ
  

בֹוא ֹהָוה ַעל א ְכבֹוִדי ּבְ   :)ב(ֹהָוה־ֶנְחּבָ
  :שבר על שבר

  . ָמְלאּו ָמְתֵנינוּ )ג(ֹהָוה מּוָעָקה
  שבר וצרה

נוּ  ר ִלּבֵ ּבַ   .ָמְתֵנינּו ָחְלָחלּו ְוִנׁשְ
  פחדו

נּו ָדָוה   . ִמּכֶֹבד ָעְנֵינוּ )ד(ִלּבֵ
  הצטער

ֵתנוּ ָענְ  יָטה ּוְרֵאה ֶאת־ֶחְרּפָ   :ֵינּו ַהּבִ
  

ֵתנּו ְזכֹור שְׂ  חֵ נוּ ֵאתֵ ֶחְרּפָ   .)ה(מוֹ לֵ מוּ  גְּ נוּ יקֵ  ֿבְ
  .וגם זכור שאנחנו סובלים ממה שעושים לנו

ל־ָיקּומוּ שֵׁ  הָ מוֹ לֵ מוּ גְּ  לּו ּבַ   .ב ֶאל־ֵחיָקם ְוִיּפְ
  

גֹוַרי ִיְדָממוּ  גֹוַרי ְוַקּטֵ   .ָיקּומּו ַסּנֵ
  

ימוּ ִיְדְממּו  ה ָיד ָיׂשִ ֶקר ְוַעל־ּפֶ   :ּדֹוְבֵרי ׁשֶ
  

                                                 
ל' על הפ. חכה  )א( ִליֵכי־ּכָ ה ַמׁשְ ק כמין מחט שראשו כפוף ונכנס בפי הדגים "הרד' פי) ישעיה יט ח (ַבְיאֹור ַחּכָ

 .וכן כתב במשלי שלמה על דברי קהלתֹהֲעָלָתה א " נֹהֲעָלה. ומושכין אותן בה
בֹוא־ֹהָוה ַעל  )ב(  .י תבר על תבר ייתי"ת). יחזקאל ז כו (ֹהָוה ּתָ
 .עקא, תרגום של צרה. מועקה  )ג(
 . ָדֶוהא" נ.ָדָוה  )ד(
ל' ְזֹכר הכ "פ לה"ע. 'שאתנו בחיקנו וכו  )ה( ֵאִתי ְבֵחיִקי ּכָ ת ֲעָבֶדיָך ׂשְ ים־ֶחְרּפַ ים ַעּמִ ) תהלים פט נא (ַרּבִ

 .י בגולה אני נושא סבלם ומשאם"ופירש
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בֹוד ּוְתִהּלָה ימּו ַלָײ ּכָ   .ָיׂשִ
  

ֵני ַעְוָלה ֲאֹבד ּבְ ה ּבַ ה ְוִרּנָ   .ּוְתִהּלָ
  

ֲחׁשֹב ִלְסֻגּלָה ָאה ַאל ּתַ   .ַעְוָלה ְוַחּטָ
  

ְצו ֹ ּמִ ּבַ י ׁשֶ יָעה ַאף ַעל ּפִ הְסֻגּלָה הֹוׁשִ ּלָ   :ת ּדַ
  

נָ  ה ְוֻאְמָלָלה ּתְ ּלָ הּדַ ם ְוִלְתִהּלָ   .ה ְלׁשֵ
  

ַהְזִריֲחָך ֶקֶרן ֲאֵפָלה ְעֶטה ּבְ ה ֿתַ ִהּלָ   .ּתְ
  .שהיא עכשיו בחושך, ץ ישראלכאשר תאיר על אר, )כביכול(תתלבש בתהילותינו 

  .ְכָלאתִֿ ־ֲאֵפָלה ָהֵאר ְוַרֲחֶמיָך לֹא
  

ְכָלא   :ֵנינּו ְוַהְמֵצא ָלנּו ְמִחיָלה ֲעו ֹ)א(ּתִ
  תסיר

ִרי ר ָאַמְרתָּ ְזָכר־ָלנּו ּבְ ֲאׁשֶ י ֶאת. ת ָאבֹות ּכַ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהֵלי  .ר ּבְ ב ׁשְ ְוָהׁשֵ
ֶמךָ הוֹ  וְ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית. ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

ִהְבַטְחתָּ  מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. נוּ ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ָך ְולֹא לאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ִחיֶתָך ְולֹאֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ח  ַיׁשְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
ה ּמָ ץ נִ : ׁשָ ֵחינּו ַקּבֵ מוֹ ּדָ תּובּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ
נִ ־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם יםִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ
ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך ְמֵחה פְֿ : ּגִ ׁשָ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר. ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ

י ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ךָ ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 
                                                 

ְכָלא  )א( ַכּלֶהכמו . ּתִ  . את הכף לרעהמ אסור אותם ומנע מהם להכריע"וי, ּתְ
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פִ  בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֵתנוּ ּתָ ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ י פָֿ . ּלָ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דֹ . ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ִפיּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ . ֲחָטֵאינוּ בַּ  ּדָ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹ .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ ֵנינּו ְוַנְקשֶׁ . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ ה ָעְרּפֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . נּו ָרעָיַעצְ . ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ לְואַ . ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדם. ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ּבֹות ְסָבבּונוּ ַר  ָצרֹות. ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ לאֱֵֹהינּו ֵולאֹ   : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . וּ ִנַאְצנ. ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
י ֱאֶמת  ְענוּ ָעֵלינּו ּכִ יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ   :ָעשִֹ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ד ְנִביֶאךָ ַעל יַ  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ַֹנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ֹנֵתינּו  ּכִ
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ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלם ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיזָּ ן אֱ : ֲאׁשֶ ּתֵ ֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
י לֹא ַעל־ִצְדקֹתֵ  ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ יִלים ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ ינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ

ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ָך׃לאֱֹ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   ַהי ּכִ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

ם ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו ־ַאל: ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ נּו ־ָאִבינּו ְוַאלּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָאמּור־ֶאת ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת. ַהּדָ ּיָ  ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֲעָך  ּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינוּ  ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ ִליחֹותַיּכִ   : ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ֶדךָ ְלַמַען הוֹ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : סֹוֶדךָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִנְצֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 

ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ
ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ

ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ

בֹוֶדךָ  ֶחךָ ְלַמַען ֲהִריסוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ת ִמְזּבְ
פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ

ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ
ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ

עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ
יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: ֲעֵננוּ  ם:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,נּו טֹוב ּוֵמִטיבֲענֵ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ  ֲעֵננוּ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ
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:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹותֲעֵננוּ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ   :ֲעֵננוּ ,  ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ִמי : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְליֹוֵסף ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ׁשֶ ָעָנה ַלֲאב:  ּבְ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע : ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבַ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ָעָנה ְלָדִוד : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ : נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה לֶ  יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ע ּבִ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ : ֱאִליׁשָ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוְך : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ ָעָנה ְלָדנִ : ּכִ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ָעָנה : ּיֵאל ּבְ ִמי ׁשֶ
יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ־ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :ַהּצַ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב עֲ . ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריבַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ

ל ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  ָחּנֵ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאדְונַ : ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמסֶ ,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה: ה ּבְ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ
ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵממִ  י ָעְלָמא. ית ּוְמַחּיֶהַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ַמּסֵ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ךְ : קֹוָלֵרהּ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ן . ּבְ ִגיִדין ְמָרִריןָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ְך ֲאָנן . ּבְ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף ֲעָלן. ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

  משה בר שמואל בר אבשלום חזק ואמץ בתים החתום בראשיתחנה עז 

  .ָרִמים־ֶמֶלְך ְמָלִכים ְוָרם ַעל
  

רֹוִמים ּמְ ב ּבַ ָחִקים ְויֹוׁשֵ   .ׁשֹוֵכן ׁשְ
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ח ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ּבָ ל ְוַהְמׁשֻ   .ַהְמֻהּלָ
  

ל־ְיקּוִמים ִפי ּכָ רּוְך ּוְמֹבָרְך ּבְ   .)א(ּבָ
  .כל חי

ִעּנּוי ֲאנּוִנים   .ִמים ַוֲעגוּ )ב(ְרֵאה ּבְ
  

ים ְפלּות ְמעּוֵטי ַעּמִ ׁשִ   .ׁשּור ָנא ּבְ
  .המעט מכל העמים, כלל ישראל  ראה

ים ל־ָהֻאּמִ ין ּכָ ִרים ּוְמֹפָרִדים ּבֵ   .ְמֻפזָּ
  

ִרים ְוִנְכָלִמים ה ֶנְחּפָ ת ּוְכִלּמָ   .ּוְבֹבׁשֶ
  גם חפירה ענין בושת וכלימה

  .ֲאֵבִלים ּוְבדּוִדים ְנזּוִפים ְוׁשֹוְמִמים
  

ים יםְלַמּכִ ָום ְלַמֲהֻלֿמִ   .)ג( ְנתּוִנים ּגֵ
  .גופם למכות

ן ֶעֶרב נֹוֲאִמים ָכל־ּבֶֹקר ִמי ִיּתֵ   .ּבְ
  

ן ְיָקֵרב אֹור ָיִמים)ד(ֶרֶמשׁ    . אֹוְמִרים ִמי ִיּתֵ
  ערב

לִֹמים ֶקט ּוׁשְ   .ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ְוׁשֶ
  

ה ְלִהְתַנֵחם ּוְמצֹא ַתְנחּוִמים ּמֶ   .ּבַ
  

ים ְוִהנָּ  לֹום ְמַצּפִ   .ם ִנְלָחִמיםׁשָ
  

לּוִמים ׁשְ ה רַֹע ּתַ ים ְוִהּנֵ   .)ה(ְלטֹוָבה ְמַקּוִ
  

ם ִמיַתת ְרדּוִמים ְבַחר ַנְפׁשָ   .ַוּתִ
  .שינת המוות

ְתאֹוֵנן ּוַמה־ּנֹאַמר ַוֲעו ֹ   .נֹוֵתינּו ּגֹוְרִמיםַמה־ּנִ
  .והלא עוונותינו גרמו, איך נתלונן

עִ  יָך ַהּנְ ְענּו ַסְרנּו ֵמֻחּקֶ   .יִמיםָחָטאנּו ָרׁשַ
  

  .ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים
  

ֵלא ָעֵלינּו ַרֲחִמים א ְוִהּמָ   .קּוָמה ּנָ
  

                                                 
 .אבן עזרא כלל לכל חי שהוא על האדמה' פ). בראשית ז ד (יקום  )א(
 .לשון אבילות אלא שהאונן הוא מי שמתו מוטל לפניו ואחרי שנקבר המת נקרא אבל. אנונים  )ב(
ִסיִלים   )ג(  .םנֹוְתִניא "נ .ְנתּוִנים. י ומחתא לגשמיהון דסכלי"ת). משלי יט כט(ּוַמֲהֻלמֹות ְלֵגו ּכְ
 .אשרמ, ֶעֶרבתרגום . רמש  )ד(
 .והנה מגיע להם עוד רעה לתשלום בגין עוונותיהם' פי. והנה רוע תשלומים  )ה(
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ים זּוֵרינּו ֵמֲאָרצֹות ְוַיּמִ ץ ּפְ   .ְוַקּבֵ
  

ם  ר ָמַכְרּתָ ִחּנָ   .ָלֲאדֹוִמיםֲאׁשֶ
  

לֹא ֶכֶסף ְוָדִמים   .ַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ּבְ
  

ה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב ַהּצּור ִמיםַצּוֵ   . ּתָ
  

י ְלָך ָאדֹון ִליחֹות ְוָהַרֲחִמים,ּכִ   : ַהּסְ
  

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ַמׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני שׁ  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ֹוֵמַע ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
א ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ִמיעּו ְלָפָניו : ְוַהְרּבּו ּתְ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ

לּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד : ְכֵני ָעָפרוֹ  שׁ ים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
ה  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאלׁשְ ל ִיׂשְ  ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ יָעה בְּ ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ַרֲחֶמיָך ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא . ָמָרן ּדְ ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל ֱעַבד בְּ .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ְבָיא . ָמָרן ּדְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאלְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין .  ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . ּוִתיןּוָבע ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ְיָי ֶאָחדֵהינּו לאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ים ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ   :ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :ֵזרעוֹ 

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ּנַ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ָך ְיָי ־ְיִהי: ֵהּמָ ר ִיַחְלנּו ָלךְ ַחְסּדְ ֲאׁשֶ ר־ַאל: ָעֵלינּו ּכַ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ
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י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ י: ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : וּ ָעָפר ֲאָנְחנ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

  

  

א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכלייֵּ ּוְבחַ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ֻקדְ  ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמןּדְ א ּבְ ל־ׁשָ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ י־ּתִ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ אִיׂשְ ַמּיָ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן  ִבׁשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ל ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ְיֵהא ׁשְ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ְמרֹוָמיו הּוא יַ  לֹום ּבִ ה ׁשָ לעֹׂשֶ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ֲעׂשֶ   :ִיׂשְ
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  לישייום שסליחות ל
  שבין ראש השנה ויום כפור

ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י    ּוָמנֹוס ִליְוהּוא ִנּסִ
ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי   ּבְ
ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ

  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  

:ֵעת ָצָרהְוצּור ֶחְבִלי בְּ   
יֹום ֶאְקָרא :ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ  

ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  
:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  

 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יָרה ְוָנׁשּובָ ְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל ְיִמיְנָך פְֿ  ה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נוּ : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ  ֵריָקם ִמּלְ

ה ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ יֵבנּו ּכִ ׁשִ   :ַאל ּתְ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ תַּ   ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ  ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹניְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ ִהנֵּ  ל־ַעְבֵדי יְ יָ ה ּבָ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ׃ְרצֹונוֹ  ְמׁשָ יויָ ּבָ ל־ַמֲעׂשָ ְלּתוֹ   ּכָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ ַוֲאַנְחנּו ּבְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ ָרא  ֶאקְ יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  ֵהינּו׃לאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ל־ָהָאֶרץ׃ בְּ ײָ ִהׁשְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ דֹול ְיָי ּוְמֻהלָּ : ַמׂשְ ִעיר לאֱֵֹהינּו ַהרּגָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ל ְמֹאד ּבְ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ ֻדּלָה ְוהַ יָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ בּוָרה ַהּגְ  ּגְ
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ְפֶאֶרת י־ֹכל ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ

מֹוָך׃ מֹוָך יְ ֵמֵאין ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹוליָ  ּכָ דֹול ַאּתָ ְגבּוָרה׃  ּגָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ
רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ

ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ  מֹוָך ֲחִסיןִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ וֹ ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפּ  ָנה לַ  ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ְסֶאָך ֶחֶסד  ָניו ּבְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ
מּו פָֿ  ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָושָׁ  ֶניָך׃ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ַמִים ְלךָ  ֶמׁש׃ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ  ׁשָ

ם׃ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ ְבתָּ  ַאּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף  ִהּצַ ל־ּגְ ּכָ
ם ה ְיַצְרּתָ ה: ַאּתָ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ים׃ ִרּצַ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ִלְוָיָתן ּתִ ֹוַרְרּתָ פֿ  ַאּתָ

ָך ָיםבְֿ  י תַֿ שִׁ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ הּבַ ִים׃ ַאּתָ יִנים ַעל־ַהּמָ הבָֿ  ּנִ ּתָ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ הֹוַבׁשְ
ר־לוֹ  ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃ ת ָיָדיו ֲאׁשֶ ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ַהּיָ ר ּבְ  ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ר ּבְ ר־ִאיׁש׃ ל־ָחיֶנֶפׁש כָּ  ֲאׁשֶ ׂשַ ל־ּבְ  ְורּוַח ּכָ
ךְ  ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ ֳעֶלךָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה, ַהּנְ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה , ַהּנְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ְלַמַען ֶמךָ : ׁשְ ֶמךָ , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ה ְלַמַען ׁשְ ֲעבּור, ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ י לאֵ , ּכְ ּכִ
ֶמךָ ַרחּום ְוחַ  ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ּנּון ׁשְ י ַרבו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ י לֹא ַעל: הּוא־ֵננּו ּכִ ִצְדקֵֹתינּו ־ּכִ

י ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים־ַעל ַמּפִ   :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

   אליה בר שמעיה חזקםמאמריחתום בראשי הפתיחה עח 

ָקה   .ַעם ְיָי ִחְזקּו ְוִנְתַחזְּ
  

ָחְזָקה ֶאל־לאֱִֹהים ְוִקְראוּ    :)יונה ג ח( ּבְ
  

ֵמהוּ )א(ִאיׁש ָאֶון ה ֲאׁשָ   . ִיְתַוּדֶ
  

  :)ישעיה נה ז(ְוָיׁשֹב ֶאל־ְיָי ִויַרֲחֵמהּו 
  

ן   .ִלְקרֹוא ְללֹא־ָינּום ְולֹא ִייׁשָ
  

ה תִֿ  ָרֵאל עּוָרה ָלּמָ ןׁשֹוֵמר ִיׂשְ   :)תהלים מד כד( יׁשָ
  

רֹון  ר ְזכֹור ְוִכׁשְ הֹיׁשֶ   .ַמֲעׂשֶ
  .ינושנזכור ללכת בדרך ישרה ולהכשיר מע

ה ,ײָ וַ  ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ   :)א יט יג"דה( ַהּטֹוב ּבְ
  

  .ִהְבִטיָחנּו לאֱִֹהים ֱאֶמת
  

                                                 
 .י שקר"ת). תהלים ה ה( און  )א(
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ת מֹות ַהּמֵ י לֹא ֶאְחּפֹץ ּבְ   :)יחזקאל יח לב( ּכִ
  

ַתַחן ִלְקרֹוב ְרׁשּוהּו ּבְ ְצאֹו ּדִ ִהּמָ   .ּבְ
  ת"בעשי

ְהיֹותֹו ָקרֹוב   :)ישעיה נה ו( ְקָרֻאהּו ּבִ
  

ֵאיָמה ִעְבדּוהוּ , ַרּצּוהּו ַחּלּוהוּ    .ּבְ
  

דּוהוּ  ּבְ ל־ֶזַרע ַיֲעקֹב ּכַ   :)תהלים כב כד( ּכָ
  

ִים ְלתֹות ֶאֶרְך ַאּפַ קֹוד ּדַ   .ׁשְ
  .נתמיד בתפילה בבית הכנסת

ִים  ּפָ א ְלָבֵבנּו ֶאל־ּכַ ָ   :)איכה ג מא(ִנׂשּ
  :בנויוגם את ל, נרים את כפינו השמימה

  .)א(ֵדַע ַרּצֹות ְויֹוֵאלִמי יוֹ 
  .יתחיל להתפלל', מי שיודע לרצות את ה

ָרֵאל    :)עמוס ד יב(ִהּכֹון ִלְקַראת־לאֱֶֹהיָך ִיׂשְ
  :'ונכין את עצמנו לשוב אל ה

ַוע ּוְתִפּלָה ְלָצָרה   .ִעְרכּו ׁשֶ
  

ׁשּו־צֹום ִקְראּו ֲעָצָרה   :)יואל א יד( ַקּדְ
  :אסיפה

ׁש ְיַפּלֵל לאֱִֹהים עוֹ    .ֵבדְיַבּקֵ
  .'כל עובד ה

ב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְולֹא ֹנאֵבד   :)יונה ג ט( ְוׁשָ
  

ֵמן ר ֵמַהׁשְ י ְוֶתׁשֶ   .ֲהִיְרֶצה ׁשַ
  .יותר מקרבן שמן, התפילה, את מתנתנו' אולי ירצה ה

ֶמן  ִרְבבֹות ַנֲחֵלי־ׁשָ   :)מיכה ו ז(ּבְ
  :או ממנחה הבלולה בשמן

ְקרֶֹבת עֹוִלים מַֹע ִמּתִ   .ֲחפֹוץ ׁשְ
  .כי ישמעו לדבריו ולא שיקריבו לפניו עולות' רצון ה

יב ֵמֵחֶלב ֵאיִלים    :)א טו כב"ש(ְלַהְקׁשִ
  :ולא בהקטרת החלבים, רצונו כי יקשיבו לתורתו

ר ָעקֹב ֵ ד ְוַיׁשּ   .ְזכּות ַלּמֵ
  .בנויויישר עקמומית ל, למד עלינו זכות

  :)ישעיה מד כא(ְזָכר־ֵאּלֶה ְלַיֲעקֹב 
  :י הושע הנביאוזכור מה שהבטחת לנו על יד

                                                 
הו פירשתי לשון התחלה כמ. ויואל  )א( ' לנו כמו שנא' ויתרצה ה, ויואלויש לפרש גם ) דברים א ה (הֹוִאיל מֹׁשֶ

 .י ירצה"פירש) איוב ו ט (ְוֹיֵאל לאֱֹוהַּ 
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ָבִרים ֶכם ּדְ   .ְקחּו ִעּמָ
  .לקבל דברי התפילה

ִרים  ּלֵם ּפָ ָפה ְנׁשַ   :)הושע יד ג(ְוׂשָ
  :במקום הקרבן

  

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצפִּ  ה הּוא ְיָי ֶמֶלְך א: יםָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי ט: ָלַאֲחרֹוִנים בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ּוְבָך ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָראִתי בְֿ ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום וּ . ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ ־ְבָכלּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְונִ : ּכְ ֶרד . ְתלֹוָנןּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ ּכְ

ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � ָּפָניו� ַוִּיקְ ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ָרא� ְיָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־׀ ְיָי% ֵלא� ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטא־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. נוּ ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :ְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְמִליךְ ְויַ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵּׂ  ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ַסּפֵ ָחִקיםּנְ ּנֹאַמר ־ַמה: ׁשְ
ר ּוַמה־ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמה ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ

ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ
י ֲעו ֹ :אשׁ ֵמַצח ְלָהִרים רֹ ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ

י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ
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י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאי: ּכִ דֹול ַיֲעָמד ן ִמי ַיֲעמֹדָיַדְענּו ּכִ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ ָלנּו ־ּבַ
ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ

ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים  ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ַעלֿכִ
ָך ָעֵלינוּ  ר ַחְסּדְ ן ַהְגּבֵ ְרחֹק: ּכֵ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ

ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ךָ  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ר ְלַעּמְ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ  ֲאׁשֶ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתהְוַכאֲ  ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ָלָעם ַהזֶּה  ׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
י ַעל ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים ַרֲחֶמיךָ ־ַמּפִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  'וכל בתיו בני ה בתורה חזק הקטן יגדל )הבבלי( שלמה ובסוף חתוםש "ת ב"אס "ע עט
  אבנים' ה

  לאֱֵֹהינּו ֵוֹלאֵהי ֲאבֹוֵתינוּ 

יִחי ָחה ְמִרי ׂשִ ּכְ   .)א(ִאם ָאְמִרי ֶאׁשְ
  . צרותימרירותאם אני מנסה לשכוח את 

יִחי י ַלֲהׁשִ ָאגֹות ּתֹוְגיּון ַנְפׁשִ   .ּתּוגֹות ּדְ
  .צרות ודאגות מצערות את נפשי ומשפילות את רוחי

ִלי נֹוַח ֶעצֶ    .)ב(ב ְלמֹוַתר ַמְטִריִחיּבְ
  .אלא הכל לרווח הגוים המשעבדים אותי, מעמלי אין לי נחת

ְקַצר רּוִחי חִֹתי ַעד־ְמֹאד ַוּתִ   :ׁשַ
  שפלתי

ׁשֹות ָצרֹות ֵסרּוג ִים)ג(ּגָ ּתַ ִים ׁשְ ּתַ   . ׁשְ
  .קשורות אחת בחברתה, הצרות ניגשות אלינו שתים שתים

יָנַתִים ְמִעיקֹות )ד(ֶרַוח ִים ֵאין ּבֵ ּתַ ְנֻחׁשְ   .ּכִ
  .ביניהן והן מכבידות עלי כשלשלאות של נחושת

ִים ִלי ֲעַצְלּתַ   .ּדֹוְבקֹות ּדֹוְלקֹות ּדֹוֲחקֹות ּבְ
  .בלי עצלות  רודפות

ַצר ִים,)ה(ָקץ ַהּמֵ חֹוק ּוְמִצְלּתָ   : סּור ׂשְ
  :וסרו ממנו שמחה ונגינה, קצנו בחיינו, אנחנו בצערנו

ךָ  ְבּתָ ְלרֹאׁש ַעּמְ םִהְרּכַ ּבָ   . חֹוֵרׁש ּגַ
  

                                                 
יִחי  )א(  .י מריר מימרי"ת. )איוב כג ב( ְמִרי ׂשִ
ָכל) משלי יד כג(כ "פ לה"ע. בלי נוח עצב למותר מטריחי  )ב( מלאכה בכל יגיע י "ופירש, ִיְהֶיה מֹוָתר ֶעֶצב־ּבְ

 .המשעבד אותי, מטריחיומתלונן הפייטן כי לנו אין רווח כי הכל ל, חוויהיה ר
ְרגוּ . סרוג  )ג( ּתָ הביא אותן , ותגירובמדרש רבה שם דרשו סריגות ס. נעשו קליעות קליעותי "פירש) איכה א יד (ִיׂשְ

 .אדום וישמעאל, יון ומוקדן, מדי ופרס, בבל וכשדים, מכופלות
ין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר ) בראשית לב יז(ש "ילקוב. תיםרוח אין בינ  )ד( ימּו ּבֵ ׂשִ ע אם יהיו צרות "אמר לפניו רבשְוֶרַוח ּתָ

 .להן מצרותיהןהרויח לא תביא אותן זו אחר זו אלא , באות על בני
 .מצרהלך ומצאו רבי עקיבא ) ה ב ט"ר(מצטער כמו ' פי. ֵמַצר  )ה(
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ם)א(ֵצאת ָלְרָוָיה ּבָ ּגַ   . צֹוֲעִקים ְלָך ִמׂשְ
  לחרות

יָנה ַסְרַעּפָֹתיו ְרּבֶ ם)ב(ַוּתִ ִקְרּבָ ל־ַהּיֹום ּבְ   . ּכָ
  .כל היום מתפשטים על ישראל, רבו ענפיו – המשיל את אויבי ישראל לעץ פורה

ם ֲהֹפְך ּבָ ב ַוּיַ ׁשָ ֱאַרְכָנה ַוּיָ   :ּפֹארָֹתיו ּתֶ
  :הארוכות מציקות לישראל שוב ושובותיו וזמור

ּלּו ֵמֱאנֹושׁ )ג(ָזעוּ  יִעים,  ּדַ   .ָנעּו מֹוׁשִ
  .והצדיקים שידעו להתפלל עלינו נפטרו לעולמם,  וחלשיםאנחנו רועדים

ְברּו ַחִיל ם־ּגָ ִעים)ד(ָעְתקּו ּגַ   . ְרׁשָ
  .אבל הרשעים מאריכים ימים ועשירים

ִרים ׁשֹוִעים)ה(ָרזֹוןָחְדלּו פְֿ    .)ו( ְולֹא ִנּכָ
  .והגוים זלזלו בנכבדי ישראל, הפסיקו ישראל לשבת בערי הפרזי, מפחד אויב

ְנח ֲעׁשּוִעים)ז(ּוֶמיךָ ֵסֶפר ּתַ   : ְלָמַרת ֶנֶפׁש ׁשַ
  :רק ספר התורה שעשועים לישראל מרי נפש

יר ם ְלַהְסּבִ ֶקר ְוַתְרִמית ִלּבָ   .)ח(טְֹפֵלי־ׁשֶ
  .אויבינו ממציאים מליבם שקרים ורמאות כדי לשכנע אותנו

יר ימֹו ְלַהְכּבִ יַצת ּפִ ִאים ֶהֶבל ּפִ   .)ט(נֹוׂשְ
  .אומרים בפיהם דברי הבל לרוב

יר)י(ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי־חֹק   .)יא( ְלַהְחּבִ
  .ז כמותם"רוצים שנתחבר אליהם לעבוד ע

ָך ְלַהֲעִביר ָך ִמּמְ   :ְמִציִקים צֹוְרִרים ַעּמְ
  

ִחית ְלָך בָֿ    .ֲאִביֶהם, ִניםּכֹוְננּו ְלַהׁשְ
  .והלא אתה אביהם, מתכוננים להשחית בניך

ה ְלַעּנֹוָתם ּוְלַכּלֹוָתם ֹאְיבֵ לֹא תֶֿ    .יֶהםֱחׁשֶ
  .לא תשתוק כשאויביהם מייסרים ומכלים אותם

                                                 
 .אי לרווחת"ת). תהלים סו יב( לרויה  )א(
ֱאַרְכָנה ּפֹארָֹתיו) יחזקאל לא ה(כ "לה. ּפֹארָֹתיו, ַסְרַעּפָֹתיו  )ב( יָנה ַסְרַעּפָֹתיו ַוּתֶ ְרּבֶ שניהן , סרעפות ופארות, ַוּתִ

 .לשון ענף וזמורה
ּנוּ ־ָקם ְולֹא־ְולֹאפ "אבן עזרא עה' לשון פחד ורעדה כמו שפי. זעו  )ג( י והפייטן מתלונן על שנ). אסתר ה ט( ָזע ִמּמֶ

 .נעו מושיעיםוהשני כי הצדיקים נפטרו , זעו דלוהראשון כי אין לנו זכויות ולכן אנחנו רועדים וחלשים , דברים
 .שלא כמו צדיקים שבנו שנפטרו לעולמם, הזקינו, ָעְתקוּ במצודה ' פי). איוב כא ז( עתקו גם גברו חיל  )ד(
חומה חדלו מהיות יושבים בהם מפני אויביהם ונאספו ערי הפרזי שאין להם י "פירש). שופטים ה ז( חדלו פרזון  )ה(

 .אל ערי המבצר
ר ׁשֹוַע ִלְפֵני־ְולֹא) לד יט(כמו שהתרעם איוב . ולא נכרים שועים  )ו(  .שר, ׁשֹועַ י "פירש, ָדל־ִנּכַ
וישראל ) ב"ט ע"דף קל, פיסקא אנכי אנכי(ש בפסיקתא דרב כהנא "קרא לתורה תנחומים כ. ספר תנחומיך  )ז(

יִתי ֶאְתֶכם ֲאֵליֶכם ּוָפִניִתית וקורין בו "ין לבתי כנסיות ובתי מדרשות ונוטלין סנכנס  ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם ְוִהְרּבֵ
ֶכם־ַוֲהִקימִֹתי ֶאת ִריִתי ִאּתְ  .ומתנחמין'  וגוּבְ

 . את האוזןלסבר) שמות יט יח(י "כמו שפירש, להגיד דברים המתיישבים על לב שומעם. להסביר  )ח(
ר־ְוִאּיֹוב ֶהֶבל ִיְפֶצה) איוב לה טז(כ "לה. ל פיצת פימו להכבירהב  )ט( ין ַיְכּבִ ְבִלי־ַדַעת ִמּלִ יהּו ּבִ איוב פותח '  פי,ּפִ

 .ומרבה בדברים חסרי דעת, פיו לומר הבל
 .י האומות היוצרים צלמים ומסכות להיותו חוק להם עבודתם"פירש). תהלים צד כ( חֹק־ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי  )י(
י על "ה כביכול כמו שפירש"מ מבקשים לעשות פסל שלהם שותף עם הקב"וי. מבקשים שנתחבר להם. להחביר  )יא(

א ַהּוֹות' הפ ּסֵ  ).תהלים צד כ (ַהְיָחְבְרָך ּכִ
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ָמה ֱהיֹות קֶֹויָך ְטרּוֵדי ְנֵויֶהם ּלָ   .ׁשַ
  .למה ישראל המקווים בך גורשו מבתיהם

אֹות גְֿ )א(ֵיעֹורוּ    : ְלִעיר ִמְקֵויֶהם)ב(אּוִלים ּדְ
  :עיר תקוותם, לירושלים, מהר כמו נשר טס, יבואו גאולים

בִ    .יְרָך ַנֲהֵלנוּ ַאְדַמת קֶֹדׁש ְמקֹום ּדְ
  

ה ֲהמֹון חֹוְגֵגינוּ  קֹול ּתֹוָדה ְוִרּנָ   .ּבְ
  .בתוך המון ישראל החוגגים

נוּ    .ִזְבֵחי־ֶצֶדק ַנְקִריב ְלָך ָמִגּנֵ
  

יָנה ֲהִגיֵגנוּ    :ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ
  :בנויוהבן מחשבות ל

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ת מֹוֵחל ֲעו ִֹסידוּ ּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
לֹשׁ ־ְזָכר ִרית ׁשְ ֵרהָלנּו ַהּיֹום ּבְ ה כְּ . ֶעׂשְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני ט־ּכִ ֹוב ְוַסּלָח ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ָחי ק ְלָפֶניָך ֿכָ י לֹא־ִיְצּדַ נּו ּכִ ט ִעּמָ ּפָ ִמׁשְ בֹוא ֿבְ ָמה־ֱאנֹוׁש  :ַאל־ּתָ
ְפְקֶדּנוּ  י ֿתִ ֶרּנּו ּוֶבן־ָאָדם ּכִ ְזּכְ י־ֿתִ ְבָחֶנּנוּ  :ּכִ ְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים ִלְרָגִעים ּתִ  :ַוּתִ

ה ְקצַ  ָ ַבע־רֶֹגז רָאָדם ְילּוד ִאׁשּ י ָאָדם ֵאין :ָיִמים ּוׂשְ ָאֶרץ ּכִ יק ּבָ ר  ַצּדִ ֲאׁשֶ
ה־ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא ה לאֱִֹזְבֵחי  :ַיֲעׂשֶ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב־ִנׁשְ ּבָ ִהים רּוַח ִנׁשְ

ְבֶזהלאֱֹ   :ִהים לֹא ֿתִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה ֲאדָֹני סְ  יָבהׁשְ ה ַאלָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

                                                 
ר־ִהְנִני ְמִעיָרם ִמן) יואל ד ז(' כמו שנא. יעורו גאולים  )א( קֹום ֲאׁשֶ ה־ַהּמָ ּמָ ם ֹאָתם ׁשָ י הא אנא מיתי "ת, ְמַכְרּתֶ

וייתכן כי גם הפייטן , ובתחיית המתים מדובר, משינת המוות, מעירם' ק פי"והרד. מביא אותם' פי, הוןל

 .יתעוררו מתי ישראל בגלות בתחיית המתים, יעורו גאולים, התכוון לכך
ר. דאות  )ב( ׁשֶ ר ִיְדֶאה ַהּנָ ֲאׁשֶ  .יעוף, אבן עזרא' פי, )דברים כח מט (ּכַ
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  יצחק הקטן יגדל בתשובה ובמעשים טובים אמן ואמןפעמיים ובסוף חתום ם "אלבס "עפ 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ב א ָתׁשֵ ּכָ   .)א(ֱאנֹוׁש ַעד־ּדַ
  .עודד את האדם לחזור בתשובה עד ידכא לבו אליךאתה מ

ב ֵ ַיׁשּ ָבעֹות ְוֵתֵבל ּתְ   :)ב(ִלְפֵני ּגְ
  :ואת התשובה הכנת עוד לפני בריאת העולם

ֲעׁשּוֵעי יֹוַמִים ֵהָאֵמן ֶאְצְלָך ׁשַ   .)ג(ּבְ
  .בזמן שעדיין התורה היתה אצלך כבת המשחקת עם אביה כביכול

ִים ֵני ַהּמָ   :ְמַרֶחֶפת ַעל־ּפְ
  

ת ׁשֶ ּבֶ ב ְמִדיָנה ְמׁשֻ ַסּבֵ סֹות ּכְ ּיָ   .)ד(ּגַ
  . של לסטיםדודיםאותנו מכל צד ומצבנו קשה כמו מדינה שמסתובבים בה גתוקפים 

ת ְחּבֹׁשֶ א ּוְצִרי ֿתַ   :ְנתּוָנה ְלַמְרּפֵ
  :אבל התשובה יכולה להציל אותנו

ִחית ַעת ָטַעם ִהְרִויָחה ֵמַהׁשְ   .)ה(ּדַ
  . ניצל על ידי התשובה,שטעם מעץ הדעת, אדם הראשון

ִדינֹו ַמֲחִצית ִהְפִחית ִריגֹו ּבְ   :)ו(ׂשְ
  :בזכות התשובה, הופחת מחצית ענשו, ולקין בנו

ַבע ל ֶעְלּבֹון ּתָ ִבְלּבֵ ע ּכְ ּצָ   .)ז(ַהּמַ
  .ראובן בלבל יצועי אביו ותבע את עלבון אמו

ּקֹו ְוַתֲעִניתֹו ָקָבע ׂשַ קֹו ּבְ   :)ח(ֶעׂשְ
  :תשב ועסק בשק ותעניכ "ואח

                                                 
 ).א"ע ד"נ דף( פסחיםי "שתי כמו רשפיר. )תהלים צ ג (עד דכא  )א(
) צ תהלים (דכתיב תשובה' וגו העולם שנברא קודם נבראו דברים' ז) א"ע ד"נ דף( פסחיםב. לפני גבעות  )ב(

דּו וגו ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ א ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני־ָאָדם וכתיב' ּבְ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד־ּדַ ׁשֵ  .ּתָ
ָוֶאְהֶיה שני אלפים שנה קדמה תורה לבריאת עולם שנאמר ) א יט הרב ויקרא (במדרש. שעשועי יומים  )ג(

ִעים יֹום יֹום ֲעׁשֻ יֹוםה אלף שנים שנאמר " ויומו של הקבֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה ׁשַ ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ  .ּכִ
ַקע ִאם) ריש שובה(בפסיקתא דרב כהנא . ינה משובשתדגיסות כסבב מ  )ד( ִעיר ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדוּ  ׁשֹוָפר ִיּתָ  ּבְ

 והיה בה זקן אחד והיה מזהיר לכל בני המדינה כל מי שהיה משובשת בגייסותמשל למדינה שהיתה ' וגו

ה חפץ במיתתן "אין הקב' הגייסות באות והורגין אותו וכו שומע לו היה ניצל וכל מי שלא היה שומע לו היו

ְרכֵ  ׁשּובוּ  ׁשּובוּ אלא ' של רשעים וכו ָרֵאלִמּדַ ית ִיׂשְ ה ָתמּותּו ּבֵ  .יֶכם ָהָרִעים ְוָלּמָ
ן) ד"בראשית רמז ל(ש "בילקו. דעת טעם הרויחה מהשחית  )ה( ה ּפֶ ַלח־ְוַעּתָ ה "מלמד שפתח לו הקב ָידוֹ  ִיׁשְ

ָרֵאל ָמה דאת אמר הפתח של תשובה כמ ה ִיׂשְ ךְ לאֱֹ 'ה ְוַעּתָ  .ֶהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ
 כיון ,תשובה עושה מחצה ממי את למד מקין שנגזרה עליו גזירה) א רבה י הויקר(ש "כ. מחצית הפחית  )ו(

ֵצא ַקִין ,ומנין שנמנעה ממנו חצי גזרה) שובה(כ "ובפסיקתא דר. שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה  ַוּיֵ
ְפֵני  ֶאֶרץ'הִמּלִ ב ּבְ ׁשֶ ֶאֶרץ אין כתיב כאן אלא דנָ ע וָ נָ בארץ  ֵעֶדן־נֹוד ִקְדַמת־ ַוּיֵ  .נֹוד־ּבְ

ֶלְך ְראּוֵבן) בראשית לה כב(י "כמו שפירש. המצע כבלבל עלבון תבע  )ז( ב ֶאת ַוּיֵ ּכַ ׁשְ יֶלֶגׁש ָאִביו־ַוּיִ ְלָהה ּפִ , ּבִ

שכמתה רחל נטל יעקב , לל יצועיויולמה בלבל וח, מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאילו שכבה

,  אמותבע עלבוןבא ראובן ו, ים ונתנה באהל בלההמיטתו שהיתה נתונה תדיר באהל רחל ולא בשאר אוהל

 .לכן בלבל, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי, אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי
 .ראובן היה עוסק בשק ובתענית על מעשה בלהה) שובה(פסיקתא ב. בשקו ותעניתו  )ח(
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כֹוָרה ִנְגָרשׁ  י ִמּבְ   .)א(ְוַאף ּכִ
  .למרות כי ניטלה ממנו בכורה וניתנה ליוסף

יבֹו ָדָרשׁ  ַרׁש ֵמָאִביו ַלֲהׁשִ   :ּפֵ
  :שהלך ממנו, רצה להחזיר ליעקב אבינו את יוסף

ּכֶֹרת ְיֵתָרה   .)ב(ָזָכה לֹו ַמׂשְ
  .בשכר שחזר בתשובה ושהציל את יוסף קיבל ראובן שכר רב

ֵאר ַהּתֹוָרהצֹוֶפה ְלַהעֲ   :)ג(ִמיד ּבְ
  :תורהשל מעין , נביא באריהיצא מחלציו  - נביא' צופה פי

ר ֻחּבָ ִצְדקֹו ֿתְ ָבִטים ּבְ ְ   .)ד(ֲחָזַרת ַהׁשּ
  . בתחיית המתיםשראליץ יזכו עשרת השבטים לחזור לאר, בזכות בארי

הָ קָ  זָּ רלֹוט ּבַ ְדּבָ   :)ה(ב ְמעֹות ַהּמִ
  :אגב מלקט גם מעות נחושתכמי שמחפש מטבע זהב שאבד ממנו ו

ב)ו(סכֶ טֶ  ָ ִקי ּוְמֻיׁשּ נֹו ּבָ   .)ז( ּבְ
  .היה שלם בחכמה ומיושב בדעת ,בנו של בארי,  הנביאהושע

ב יא ֵעָצה ּוַמֲחׁשָ ִ   :ָראּוי ְלַהׂשּ
  :ומחשבה

ָרֵאל   . קֹוְנָך ִנְכְמרּו ִנחּוָמיו,ִיׂשְ
  .ה עליכם" עכשיו נכמרו רחמיו של הקב– ואמר להם

ת ַרֲחָמיוׁשּוָבה ַעד ִמּדַ הּוא ּבְ   :)ח( ׁשֶ
  :לכן נצלו הזדמנות זו לשוב בזמן של רחמים שמא יעבור הזמן

                                                 
 כרחיה שקליה יוסף לבכירותיה ג דעל"ואילו בני אע) ב"ע' ברכות דף ז(כמו שאמרה לאה . מבכורה נגרש  )א(

לוֹ ) א ה א"דה(מניה דכתיב  ֹכָרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסףּוְבַחּלְ ָנה ּבְ הכי לא אקנא ביה דכתיב ' אפי,  ְיצּוֵעי ָאִביו ִנּתְ

ָדם) בראשית לז כא( ֵלהּו ִמּיָ ּצִ ַמע ְראּוֵבן ַוּיַ ׁשְ  .ַוּיִ
חייך שבן , ה אתה ביקשת למיחזר ברא חביבא לאבוי"אמר לו הקב) שובה(כ "בפסיקתא דר. משכורת יתרה  )ב(

ש "ובילקו). יךָ הֶ לאֱֹ' ד הל עַ אֵ ָר שְׂ ה יִ בָ וּ שׁ שאמר (זה הושע , ואיזה, בנך מחזיר את ישראל לאביהם שבשמים

ה לראובן מעולם לא חטא אדם בפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחלה "ל הקב"א) ל"הושע רמז תק(

זה היה רק אחרי , פ שאדם וקין עשו תשובה"ואע [חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה ואיזה זה הושע

 .]כ ראובן פתח בתשובה מעצמו"ה משא"שהוכיח אותם הקב
) ר ו ו"ויק(ובארי עצמו היה נביא , אבי הנביא הושע יִר אֵ  בְּ  עלמדבר. צופה להעמיד באר התורה  )ג(

ֵאָרה הוא יִר אֵ בְּ דרשו כי ) שובה' פ(כ "ובפסיקתא דר ְלְנֶאֶסר ֶמֶלְך נשיא הראובני  ּבְ ַגת ּפִ ּלְ ר ֶהְגָלה ּתִ ֲאׁשֶ
ר  ֻ ֵאָרה נקרא ו) 'ו' ה' דברי הימים א(ַאׁשּ ל ּתֹוָרה כי היהּבְ ֵאָרּה ׁשֶ  .ּבְ

ולמה מת בארה בגולה בשביל שיחזרו ) ז"הושע רמז תקט(בילקוט שמעוני . ת השבטים בצדקו תחברחזר  )ד(

 .עשרת השבטים בזכותו ולמה מת משה במדבר בשביל שיחזרו מתי מדבר בזכותו
אם אתה נקבר אצלן בזכותך ) למשה(ה "ל הקב"א) ד"ואתחנן רמז תתי( ש"ילקוב. מדברהקלוט בזהב מעות   )ה(

 אמר אם אני אומר האירו לי ,המשל למה הדבר דומה לאחד שנתפזרו מעותיו במקום אפיל, הן באין עמך

והתחיל צווח ואומר  ,מה עשה נטל זהוב אחד והשליכו בתוכו, שאלקט מעותי אין כל בריה משגחת עלי

משנטל את הזהוב לקט , מה עשה, באו והאירו לו, זהוב אחד היה לי ונפל ממני, בבקשה מכם האירו לי

הּוב ל"אולי צ .וקליטה כמו לקיטה. עותיומ זָּ  .ז"כמו בפראג שמ ּכַ
 .תיקוני המלך' פי) א"א ע"שבת דף ל( כמו טכסיסי מלכות ,תכונה. סכֶ טֶ   )ו(
י ָמְרָתה בֵּ  )יד א( הושע ש"על מ) שובה -כ "פסיקתא דר(ש "כ. בשָּׁ יֻ מְ י וּ קִ בָּ   )ז( ם ׁשְֹמרֹון ּכִ ְאׁשַ ֶחֶרב לאֹּתֶ ֶהיָה ּבַ

ָרֵאל ַעד ה' לּו וגוִיפֹּ  ) שר צבא(משל למדינה שמרדה במלך ושלח לה המלך פולמרכוס  'ֶהיָך וגולאֱֹ ' ׁשּוָבה ִיׂשְ

 אמר להם טלו לכם זמן שלא יעשה לכם המלך כמו שעשה ,בשָּׁ יֻ מְ י וּ קִ בָּ להחריבה והיה אותו פולמרכוס 

ה כמו שעשה " שלא יעשה לכם הקב כך אמר הושע לישראל בני עשו תשובה,למדינה פלונית ולכל חברותיה

 .לשומרון ולחברותיה
 .דת רחמיםי עד שהוא במ'ד העַ ) ב"הושע רמז תקל(ש "ילקוב. שובה עד שהוא במדת רחמיו  )ח(
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הּ  תּוב ְלַמְעָלה ְלַהְזִהיר ֲחֶבְרּתָ   .ּכָ
  .הזכיר לה את שומרון חברתה, ירושלים לשובאת לפני שהזהיר הושע 

י ָמָרָתה ם ׁשְֹמרֹון ּכִ ְאׁשַ   :ּתֶ
  ):הושע יד א(ככתוב למעלה , ונענשה' אשר מרדה בה

  .בֹות עֹוָלם ָאָזלוּ יֶאל ְנתִ 
  .חיפשו אנשים מה דינו של חוטא, מאז בריאת העולם

ָאלוּ  בּוָאה ְוַלּתֹוָרה ׁשָ   :)א(ַלָחְכָמה ְוַלּנְ
  :חוטא מה דינו, לנבואה ולתורה, שאלו לחכמה

רוּ  ֵלְך ִנְזּכָ ר ְלִהּמָ טֹוב ְוָיׁשָ   .ּבְ
  .והוא אמר כי מספיק לחזור בתשובה, הטוב והישר' כ נזכרו לשאול גם את ה"אח

רוּ    :ִמּתֹוְך סֹוָדיו ֲחָסָדיו ִנּכָ
  :ניכר גודל חסדיו', מתוך עצה זו שנתן ה

ָדל־ֶחֶסד לֹו ְנַיֵחל   .ּגְ
  

ִרּיֹוָתיו   : ְוֶעְלּבֹונֹו מֹוֵחל)ב(ָנצּוַח ִמּבְ
  המבטל את רוע הגזרה, ה" מנצח את הקב, כביכול,בעל התשובה

ְכלִ  בּור מּוָבלּדֹורֹונֹו ּבִ   .)ג(י ׁשָ
  .יש להביא בלב שבור, היא התפילה', להשלנו את המתנה 

ל ְגדֹוָתיו ְמֻקּבָ י ְקִציעֹת ּבִ   :)ד(ַסּמֵ
  :לרצוןומתקבלים  לו כזכויות יםת השב נחשבועוונ

ִביא ְמַקּלֵס ְמִחיָלתוֹ  ַהּנָ   .הּוא ׁשֶ
  

יֵרי ַנֲחָלתוֹ  ע ׁשִ ׁשַ   :)ה(עֵֹבר ַעל־ּפֶ
  :מוותר לשארית ישראל

ִאים מֹוהּו מֹוֶרה ְלַחּטָ   .ּוִמי ֿכָ
  

ר ׁשֶ ָבִרים ְוִרּצּוי ִמְבָטִאים)ו(ּפֶ   : ּדְ
  :להתוודות בפה ולרצות אותך בדיבור

                                                 
ף ָרָעהל "א,  שאלו לחכמה חוטא מה עונשו)ב"תהלים רמז תש(בילקוט שמעוני . שאלו  )א( ַרּדֵ ִאים ּתְ משלי ( ַחּטָ

ֶפׁש ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמּות ל"א, א מה עונשושאלו לנבואה חוט, )יג כא שאלו לתורה חוטא , )יחזקאל יח ד( ַהּנֶ

 ד"הה, ל יעשה תשובה ויתכפר לו"א, ה חוטא מה עונשו"שאלו להקב, ל יביא אשם ויתכפר לו"א, מה עונשו

ר ה דָּ ' טֹוב ְוָיׁשָ ִאים ּבַ ן יֹוֶרה ַחּטָ  .רך שיעשו תשובהשהוא מורה לחטאים ד, )תהלים כה ח(ֶרְך ַעל ּכֵ
 זמרו למי שנוצחין דוִ דָ ר לְ מוֹ זְ  מִ חַ צֵּ נַ מְ לַ ) תהלים ד א(מאי דכתיב ) א"ט ע"דף קי(בפסחים . נצוח מבריותיו  )ב(

ה נוצחין " בשר ודם מנצחין אותו ועצב אבל הקב,דת בשר ודםיה מ"דת הקביא וראה שלא כמו ב,אותו ושמח

ֶרץ ְלָפָניו) תהלים קו כג(אותו ושמח שנאמר  ּפֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ ִמיָדם לּוֵלי מֹׁשֶ  .ַוּיֹאֶמר ְלַהׁשְ
 בכלי שבוראם הדיוט משתמש '  וכוהכֶּ דְ נִ ר וְ בָּ שְׁ נִ ־בלֵ ) שובה(בפסיקתא דרב כהנא . בכלי שבור מובל  )ג(

 .בלֵ ־ירֵ בְּ שְׁ נִ לְ ' ב הרוֹ קָ , ינו כן אלא כל שימושיו כלים שבוריםה א"אבל הקב, גנאי הוא לו
אמר רבי יוחנן ולא עוד אלא כל העבירות שעשה ) א"דף ה ע(בירושלמי פאה  .סמי קציעות בגדותיו מקבל  )ד(

ל ְקִציעֹות מֹר ַוֲאָהלֹות) תהילים מה ט(הן נחשבין לו כזכיות מה טעם  ְגדֶֹתיךָ ־ּכָ דת בי הרי  כל בגידות שבגּבִ

 .)מיני בשמים (הן כמור ואהלות וקציעות
לאפוקי ' פי, למי שמשים עצמו כשירים) מיכה ז יח (תוֹ לָ חֲ ית נַ ִר אֵ שְׁ לִ  )ז"ה דף י"ר(ש "רמז למ. שירי נחלתו  )ה(

 .בעלי גאווה
 . ונתפשרתיאמר לו עשיתי תשובה) ויקרא רבה י ה(במדרש ש "כן נקראת התשובה כ. פשר  )ו(
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ְלָחִני ּתֹוָספֹות ת ְלׁשֻ   .ֵזְרָזם ּתֵ
  .ה מזרז אותנו להחליף מעשינו הרעים במעשים טובים כמי שנותן עמלה לשולחני"הקב

ָמעֹות יָ    :)א(פֹותְצרֹורֹות ָרעֹות ּבְ
  : מעות רעות ביפותלהחליףכדי 

ּיֵשׁ    .)ב(חֹוֵטא ָלׁשּוב ִאם ִיְתּבַ
  .וגם אם החוטא מתבייש לסגף את עצמו בשק ותענית אין זה מעכב את התשובה

עֹוד ֵישׁ    :)ג(ְקִריַאת ֵעדּותֹו ּבְ
  : כי לא יחזור לזה החטא כל ימי חייו' אלא העיקר שיעיד עליו ה

שְׁ    .ִבילֹו ִנְרֵציתטֹוָבה ְלעֹוָלם ּבִ
  .הרבה טובה מגיעה לעולם בזכות בעלי תשובה

ים ְוָיִחיד   : ְזכּוָתם ִנְמֵצאת)ד(ַרּבִ
  :הן רבים הן יחיד

י ִנְתֵוית ֲעַמִים)ה(ַיַען ּכִ   . ּפַ
  .לכן נרשמה מצות תשובה פעמיים על ידי הושע

ָמִים ָ ׁשּ ּבַ   :ׁשּוָבה ְוׁשּובּו ַלֲאִביֶכם ׁשֶ
  ):שם יד ג(רבים שובו ' פעם בל, )שע יד בהו(יחיד שובה ' פעם בל

ָצא ְלַתְרּבּות ּיָ ֶבן ְמָלִכים ׁשֶ   .ּכְ
  .אנחנו כבן מלך שיצא לתרבות רעה

ְקֵרבּות   :)ו(ּתֹוַחְלּתֹו חֹוֵזר ְלָאִביו ּבִ
  :בטרם יעניש אותו, שעדיף לו לחזור לאביו בכל ההקדם

יֶרךָ  כֹוְרָך ַיּקִ ְנָך ֿבְ ָרֵאל ּבִ   .ִיׂשְ
  

ָזְכֶרךָ )ז(ַצֲעצּוֵעי ֲעׁשּוֶעיָך ְזכֹור ּבְ   : ׁשַ
  :ביום זיכרון, ילד שעשועים זכור

ב   .חֹוֵזר ֶאְצְלָך ּוִבְתׁשּוָבה ׁשָ
  

                                                 
) הושע יג יב(פ "עה) ט"הושע רמז תקכ(ש "בילקו. צרורות רעות במעות יפות. תת לשלחני תוספות  )א(

כל מי שיש בידו עבירה ומתבייש לעשות תשובה יחליפנה במעשה הטוב ויעשה תשובה , םן ֶאְפָריִ ָצרּור ֲעו ֹ

 ומחליפם בזוזים תוספת ויתן לו שולחניילך אצל ,  של זוזים רעיםצרורותמשל לאדם שיש לו , ויתקבל

וכמו שהמחליף מעות צריך לתת תוספת לשכר השולחני כך השב צריך להוסיף על עצמו גדר ולפרוש . טובים

 ). א לת"שע(מן התענוגים גם בדברים המותרים 
 .)זית רענן על הילקוט שם (מתבייש לסגף עצמו בתענית' פי. אם יתבייש  )ב(
ויסירו , הוא שיעזוב החוטא חטאו, ב ומה היא התשובה"תשובה ה' ב מהל"ם בפ"רמבב. עדותו בעוד יש  )ג(

, ודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולםויעיד עליו י' וכו, בו שלא יעשהו עודיויגמור בל, ממחשבתו

עֹוִדיי תהלים קד לג "רש (מי חיינוכל י' פי, עוד, )הושע יד ד(הינו למעשה ידינו לא עודשנאמר ולא נאמר  , ּבְ
י ַחי עֹוֶדּנִ  אבל השב כאשר נחלש כחו ו אישבעודאשרי מי שעושה תשובה ) א"ט ע"ז דף י"ע(ש "נ כ"א. )ּבְ

 .יעסוק בתורה לכפרת עוונו, קריאת עדותומ "וי). ת ב לג"שע(כ "אין מקבל שכר כ
 .שביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו גדולה תשובה שב)ב"ו ע"דף פ(יומא ב. רבים ויחיד  )ד(
 . ורשמת,יתָ וֵ תְ הִ וְ ) יחזקאל ט ד(י "נרשמה כמו שפירש. נתוית  )ה(
דימה ישראל לבן מלך שאוהבו ) 'שובה ישראל ד(בפסיקתא רבתי . ' תוחלתו וכולבן מלכים שיצא לתרבות  )ו(

ונה אתה חוזר ומבקש הימנו והוא מקבלך ובאחר' אומר לו אביך עתיד להכותך ולחובשך בבית האסורין וכו

 .ונשתכרת המכות' עשה את האחרונים ראשונים ולך אצלו ובקש הימנו והוא מקבלך וגו' וגו
 .)י"רש(ילד ). ב ג י"דה( צעצועים  )ז(
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ב ּלּולֹו ֻיְקׁשָ ּכֹון ּפִ   :ְקטֶֹרת ּתִ
  :ותקשיב לה, תפילתו תתקבל כקטרות

  .ֲהמֹון ֵמֶעיָך ֶיֱהמּו לוֹ 
  

סִ  ם ּבְ לּום ְלמּולוֹ ִקּדֵ ׁשְ   :יַני ּתַ
  : שהקדימו נעשה לנשמעללישראל על טוב מוֹ ּגְ 

ל לוֹ    .טּוְבָך ְוַרֲחֶמיָך ֻיְכּפַ
  .והכפל רחמיך לישראל

ַפלְ  ִביְרָך ּבֹו ּבְ   :לוֹ ֹנַעם ּדְ
  :נ מקדש מעט"כאשר הם מתפללים בביהכ

ַתח ַמַחט ּפָ   .)א(ַיַען ֲחֵרָרה ּכְ
  .אם פתחנו חור קטן כמו של מחט

ח ְפּתָ אּוָלם ַהּנִ ָך ּכְ ּלְ   :)ב(ְיִהי ׁשֶ
  :אתה תפתח לנו כפתחו של אולם

ל ְתּבֹוָנן־ָאֶון ְראֹוְתָך ּבַ   .ּתִ
  .מתבונן עליהם' אין ה, למרות שהוא רואה את חטאינו

ְוא ְלכֹוְנָנן   :ָיַדע ְמֵתי־ׁשָ
  :שהרי הוא ברא אותנו, כי הוא מכיר את יצרנו הרע

ִריִבים ֹנַהג עֹוָלם ּבְ   .)ג(ֵיׁש ּבְ
  .כששנים רבו, דרך העולם

יםְמַבזֶּה  ַרּבִ   :ֶאת־ֲחֵברֹו ּבָ
  :וביזה אחד את חברו ברבים

נוֹ  ַצּנְ   .ְלַאַחר ְזַמן רּוחֹו ּבְ
  .כשהצטננו הרוחות

ׁש ְרצֹונוֹ    :ׁשֹוֵחר טּובֹו ּוְמַבּקֵ
  :רוצה לפייס את חברו

ִחּלָה ַבּתְ ין ּכְ   .נֹוֵתן חֹוב ַהּדִ
  .הדין נותן כי יאסוף את כל העומדים בשעת העלבון

                                                 
ְתִחי ִלי ֲאחִֹתיפ "עה) שיר רבה ה ב(במדרש . כמחט פתח .נקב המחט). כלים יג ה( חררה  )א( ה " אמר הקבּפִ

נות נכנסין ובני פתחו לי פתח של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקר, לישראל

 .בו
בן של י ל)א"ג ע"דף נ(עירובין בהניגוד בין החור הקטן של המחט לפתחו הגדול של האולם . כאולם הנפתח  )ב(

 .דקיתראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סי
, המבזה את חבירו ברביםבנוהג שבעולם אדם ) ב"הושע רמז תקל(ש "בילקו. 'יש בנוהג העולם וכו  )ג(

לך והבא אותם אנשים , הוא אומר אתה מבזה לי ברבים ומתרצה לי בינך וביני, ולאחר זמן מבקש לרצות לו

ל עשה "ה א"בשוק והקבאלא עומד ומחרף ומגדף , ה אינו כן"אבל הקב. שביזיתני בפניהם ואני מתרצה

ֵרי ְנׂשּוי) לים לב אתה(ר יהודה רב רמי כתיב "א) ב"ו ע"דף פ( ביומא .תשובה ביני לבינך ואני מקבלך  ־ַאׁשְ
סּוי ֲחָטָאה ע ּכְ ׁשַ ָעיו לֹ ) משלי כח יג( וכתיב ּפֶ ה ְפׁשָ  לא קשיא הא בחטא מפורסם הא בחטא א ַיְצִליחַ ְמַכּסֶ

שאינו מפורסם רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמן כאן בעבירות שבין אדם לחבירו כאן בעבירות שבין אדם 

ואתו שפיר דברי הפיוט שגם בחטא , הביא רק את הלשון השני) ה"ב ה"תשובה פ' הל(ם " הרמב.למקום

שלשון ראשון לא ) ת א יח"שע(יונה ' וכן ר) בהשגה שם(ד "הראבאבל דעת . מפורסם סגי בתשובה בצנעא

 .נדחה מהלכה
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ׁש רָיׁשֹ  ּנּו ְמִחיָלה ְיַבּקֵ   :)א(ִמּמֶ
  :בשעת בקשת המחילהויעמידם שורות שורות 

יא ּכַֹח ַהּבֹוֵרא ּגִ ל ַיׂשְ   .ִיְגּדַ
  .אבל הבורא גדול מברואיו

ַהְצֵנַע קֹוֵרא ְתׁשּוָבה מֹוֶרה ּבְ   :ּבִ
  :והוא מבקש תשובה בהצנע גם אם העבירה היתה בפרהסיא

סוֹ  ד ְלַקּלְ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ   .ְוָראּוי ַהׁשּ
  

סוֹ בִּ  ים נֹוִחים ְלַפּיְ   :ְדָבִרים ְמַרּצִ
  

רֹום   .)ב(ַעד־ֵיָעֶרה רּוַח ִמּמָ
  יישפך

רֹום פֹון ּוִמּדָ יב ִמּצָ בּוֵתנּו ָיׁשִ   :ׁשְ
  

יו ׁשָ   .טֹוב ֵייִטיב ְמקֹום ִמְקּדָ
  

חֹו ַנֲעֶלה קֳ  יוָאז ִמְזּבְ   :ָדׁשָ
  

ים ֻחּקִ ָמה ּכַ ּלְ   .ְוָאז ָמנֹוֵתינּו ְנׁשַ
  .כמשפטם  קרבנותינו

ל־ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְוָים ְרחֹוִקיםִמבְ    :ָטח ּכָ
  :בך בוטחים כל ישראל הגולים בקצווי ארץ ומעבר לים

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

ב עִ  ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ם יְ ּמ�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ַלְחָּת-  .ן ָוֶפ� ֲעו ְֹוָסֽ נּו׃ ַלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ִיְהיּו ְלָרצֹון  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ פִֿ ־ִאְמֵרי ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי  :ינּו ְוֶהְגיֹון ִלּבֵ

יָנה ֲהִגיֵגנוּ  ְמָעה בְֿ  ֲאדָֹני :ּבִ בֹות ְלקֹולנוּ קֹולֵ ׁשִ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ   ּתִ
ֲחנּונֵ  ךָ ־ְיִהי :ינוּ ּתַ ר ִיַחְלנוּ  ָעֵלינוּ יָ יְ  ַחְסּדְ ֲאׁשֶ מֹונּו  :ָלךְ   ּכַ ַחי ַחי הּוא יֹוֶדָך ּכָ

                                                 
ר ֶהֱעֵויִתי ְולֹא־ָיׁשֹר ַעל) איוב לג כז(ש " כ.ור יבקש ממנו מחילהיש  )א( ים ַוּיֹאֶמר ָחָטאִתי ְוָיׁשָ ָוה ִלי־ֲאָנׁשִ  ׁשָ

וצריך לפייסו בשלש ' וכו כל המקניט את חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו) א"ז ע"יומא דף פ(ודרשו 

 . של שלשה בני אדםשורות
רֹום ֵיָעֶרה ָעֵלינוּ -ַעד) ישעיה לב טו(ש " כ.עד יערה רוח  )ב(  .י ישפוך עלינו" פירשרּוַח ִמּמָ
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ךָ ־ָאב ְלָבִנים יֹוִדיַע ֶאל, ַהּיֹום ה ְיָי  :)א(ֲאִמּתֶ נּו ִנְבֲהָלה ְמֹאד ְוַאּתָ ְוַנְפׁשֵ
  :ָמָתי־ַעד

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ַיֲעקֹב ֵהי לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני יָבהׁשְ ה ַאל ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

כ ובסוף "על להאבנים זולת בית אחרון של כל מאמר שהוא ' בעלי ה ווכל בתיב " אס"עפא 
  אליה בר שמעיה חזקחתום 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ַער ּיַ חֹוַבי דָּ )ב(ַאְרֵיה ֿבַ י ּבְ ְלּתִ   .ִמיִתי ְוִנְמׁשַ
  .בגלל עוונותי, קול תפילתי נשמע מכוער כקול אריה ביער

ִתי ְלׁשֹון ֲהַבי ּטּוִיי נֹוַאל ּוִמּלָ   .)ג(ּבִ
  .ודבריי אינם נכונים, אני מדבר ככסיל

ֶבן יׁש ּכְ י ַמּקִ ַרְעּתִ ְגַוי־ּגָ ר ּבִ   .)ד(ִקיׁש ּוִמְסּפָ
  .רי שמים כמו מרדכיחסר לי צדיק שידע לדפוק על שע

י  ּוָ ל־רֹאׁש ָלֳחִלי ְוָכל־ֵלָבב ּדַ   :)ישעיה א ה(ּכָ
  

י ְרּתִ י ְוֶנְעּכַ י ּגֹוֶלה ְוִנְקֶלה ָהְכַאְבּתִ ּוָ   .ּדַ
  ונבזה

י ְרּתִ ּכַ ִתי ְוָרִויִתי רֹוׁש ְוִנׁשְ י ַחּגֹ   .הּוַנְעּתִ
  .שתיתי משקים מרים ונשכרתי, התנדנדתי כשיכור

יּוִמּדַֹחק ֲאדֹוִנים חִ  ְרּתִ ם ָלֶהם ִנְמּכַ   .ּנָ
  .אשר נמכרתי להם חינם

י ֶאת־יְ  ף ָעַלי ַנְפׁשִ ִהְתַעּטֵ ייָ ּבְ   :)יונה ב ח(  ָזָכְרּתִ
  :'כשאני מתעלף מרוב צער אני זוכר את ה

ילוּ  ִהְדּגִ ָך ְוַאֲהָבְתָך ָעַלי ּכְ י ַחְסּדְ   .ָזַכְרּתִ
  .זכרתי ימי קדם שהיית מניף עלי כדגל חסד ואהבה

ילוּ חֹובֹות הֶ    .ֱעִבירּו ְואֹוִתי ְלָך ִהְסּגִ
  .אהבתך וחסדך כיפרו על עוונותי והייתי לך לסגולה

                                                 
ועל כל אב להודיע לבנו , כפי שאנחנו מודים לך, על כל החיים להודות לך' פי). ישעיה לח יט ('חי חי וגו  )א(

 .את אמונתך
י ַנֲחָלִתי ָהְיָתה ש"כ. יה ביעראר  )ב( ַאְרֵיה ּלִ ַער ּכְ קֹוָלּה ַעל ַבּיָ ֵנאִתיהָ ־ָנְתָנה ָעַלי ּבְ ן ׂשְ מאי ) ירמיה יב ח (ּכֵ

קֹוָלּה   ).א"ז ע"תענית דף ט(אמר מר זוטרא זה שליח ציבור שאינו הגון היורד לפני התיבה ָנְתָנה ָעַלי ּבְ
א "וי. נדרי הבאי אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים )אג  (נדריםב ,דברים לא נכונים. הבאי  )ג(

ִאיםשהוא לשון מקרא   ).יחזקאל כ כט (ַהּבָ
ןָמְרדְּ ' בן קיש הוא מרדכי שנאמ. מקיש כבן קיש  )ד( ן ָיִאיר ּבֶ ן־ַכי ּבֶ ְמִעי ּבֶ דף (מגילה בו) אסתר ב ה (ִקישׁ ־ׁשִ

אדם שיודע מקיש כבן קיש פירושו  ם ונפתחו לו וזהשהקיש על שערי רחמישנקרא בן קיש על ) ב"ב ע"י

ןָמְרדֳּ ' ש הפ"ע. ומספר בגוי. להתפלל כמו מרדכי ְלׁשָ ְגַוי ַכי ּבִ ר ּבִ  שהיה יודע בלשןודרשו ) עזרא ב ב (ִמְסּפָ

 או שהיה כל הגוים בלשונות לספרשהיה יודע , בלשן מספר בגויוייתכן כי הפייטן דורש , שבעים לשון

 . של מספר גויםלשונותיודע 
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ילוּ  ֶלל ְוַתַחן ַיְרּגִ ה ּפֶ   .ְטָלֶאיָך ַעּתָ
  .ישראל צאנך מרבים עכשיו תפילה ותחינה

ָרֵאל ָיִגילּו  ְקדֹוׁש ִיׂשְ   :)ישעיה כט יט(ְוֶאְביֹוֵני ָאָדם ּבִ
  

ֶפֶקד חֹומֹוַתיָיִגילּו ָירֹּנּו ֲעָבֶדי   .ָך ּבְ
  .ישראל ישמחו כאשר תזכור לבנות את חומותיי

יֵלם ְגּבִ ְדֹכד ְוַאְבֵני ֵחֶפץ ּתַ   . ֵאיָמַתי)א(ּכַ
  .מתי תבנה את כל גבולנו באבנים יקרות

ֶפל ָרמֹוַתי   .ְלֵתל עֹוָלם ִעיִרי ּוְלׁשֵ
  .ירושלים ֲחֵרָבה ובנייניי הושפלו

ה ְיָי ַעד־ָמָתי   :)ו דתהלים ( ְוַאּתָ
  

ֲעֵלנוּ  ׁשּוב ּתַ הֹומֹות ּתָ ינּו ּוִמּתְ ַחּיֵ   .ָמַתי ּתְ
  

  . ֻעּלֵנוּ )ג( ָהֵסר ְוָהֵקל ִסְמלֹון)ב(ִניר
  .יתדות העול  הסר את העול

ָבע ַמּלֵא אֹוְצרֹוֵתינּו ְוַהְצִליָחה ִמְפָעֵלינוּ    .ׂשָ
  

ָך ְיָי ָעֵלינּו    :)תהלים לג כב(ְיִהי־ַחְסּדְ
  

ֵלא ַרחֲ  יךָ , ִמיםָעֵלינּו ִהּמָ ּתִ ַרׁשְ ָרה ּדְ ּצָ   .ּבַ
  

י ָיַדי ֵאֶליךָ  ּתִ ַרׂשְ יךָ , ּפֵ ַחְרּתִ י ׁשִ   .ּוְבִקְרּבִ
  .חיפשתיך

י יִתיךָ , ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ ְיָלה ִאּוִ ּלַ   .ּבַ
  

י ְקָראִתיָך  ה ּכִ   :)תהלים לא יח(ְיַיָ ַאל־ֵאבֹוׁשָ
  

ּלּו ֵעיַני רֹום ּדַ   .)ד(ְקָראִתיָך ֵמעֶֹמק ְוַלּמָ
  . והרמתי עיני השמימהממעמקים

אִתי ֱהִפיצֹוִתי ַמְעָיַני   .רֹום ָיַדי ָנׂשָ
  .גם הרמתי ידי בתפילה והוצאתי דמעות ֵמֵעיַני

רֹון ׁשְ   .ַניו ֹ ּוְמֵחה ְוַהֲעֵבר עֲ , )ה(ׁשּור ּכִ
  הסתכל רק על מעשיי הטובים

ֲחנּוָני  ִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל־ּתַ ִפּלָ ַמע ּתְ   :)תהלים קמג א(ְיָי ׁשְ
  

                                                 
י' ש הפ" ע.כדכוד ואבני חפץ תגבילם  )א( ְמּתִ ְדֹכד ְוׂשַ ח ּכַ ָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקּדָ ְמׁשַֹתִיְך ּוׁשְ בּוֵלְך ְלַאְבֵני־ְוָכל ׁשִ  ּגְ

 .)ישעיה נד יב (ֵחֶפץ
 ).י במדבר כא ל"כמו שפירש(מלכות , נירמ "וי. א ניר"ת) דברים כא ג (עֹול. ניר  )ב(
 ).ב"ט ע"י שבת דף נ"רש( יתדות העול .סמלון  )ג(
ּלּו ֵעיַני  )ד( רֹום ּדַ  .ק נשאו עיני לאל שהוא במרום"הרד' ופי. )ישעיה לח יד( ְוַלּמָ
רֹון  )ה( ׁשְ ְפֵטִני הש "כ. ׁשּור ּכִ ִצְדִקי ' ׁשָ י שפוט לפי מעשים טובים שבידי ולא לפי "ופירש )תהלים ז ט(ּכְ

 .העבירות
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ֲחנ   .)א(אֹוְמִני ְמחֹוְלִלי ּוַפְדּגֹוִגי, ּוַני ֱאזֹוןּתַ
  .ומחנכי, הֹוִרי, מאמץ שלי' אתה ה

ַאב ִרּגּוִגי לּוי ּתַ   .)ב(ְלָך ָצפּוי ּגָ
  .אתה צופה ורואה כל תאוותי ותשוקתי

ְגִגי ר ֵחְטא ׁשִ   .ֻיְצַלל ָזדֹון ִויֻכּפַ
  תשליך פשעי במצולות ים

יָנה הֲ    :)תהלים ה ב(ִגיִגי ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ
  :ביימחשבת להתבונן ב

ב ְוִיּכֹון ִמּלּוִלי ר ֵיָחׁשֵ   .ֲהִגיִגי ּבַ
  .ודבריי נכונים, תיחשב טהורהבי ימחשבת ל

ַמע ָיהּ  ִפי ִגּלּוִלי, ׁשְ   .ְסָלָחה ּדֳ
  .לכלוך חטאיי

ּלּוִלי   .ַחזֵּק ַמֲאִמיֶריָך ּוְלָרצֹון ְיִהי ּפִ
  .תפילתי  מייחדיך

  :)תהלים יט טו(י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי ְוֶהְגיֹון ִלבִּ 
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו ּונְ ְוָסֽ נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�  ַחְלָּתֽ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

נּו  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ
נֵ לאֱֵֹהינּו  ְלָהִרים נוּ ְוִנְכַלמְ  יָעה : ֵאֶליךָ נוּ יּפָ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם צֹאן  ָזַנְחתָּ  ִהיםלאֱָֹלָמה  :ֱאמּוִנים ִמּבְ ָך ּבְ ן ַאּפְ ָלֶנַצח ֶיְעׁשַ
ֶרךְ ־טֹוב :ַמְרִעיֶתךָ  ּדָ ִאים ּבַ ן יֹוֶרה ַחּטָ ר ְיָי ַעל ּכֵ י־ַעל :ְוָיׁשָ ּבִ ָחְרׁשּו  ּגַ

ים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם ְענוּ ־ָחָטאנּו ִעם :חְֹרׁשִ  :ֲאבֹוֵתינּו ֶהֱעִוינּו ִהְרׁשָ
ְמךָ נוּ ָקָרא ּיֹותיָ יְ   ׁשִ ְחּתִ ָרֵאל ִמּכֹל ֲעו ֹ : ִמּבֹור ּתַ ה ֶאת־ִיׂשְ  ֹנָתיו׃ְוהּוא ִיְפּדֶ

  : ְנָקמֹות הֹוִפיעַ לאֵ  יָ ְנָקמֹות יְ ־לאֵ

ךָ ־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָלהַעּמְ ב : ִבְרָכֶתָך ּסֶ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

                                                 
א,ל"דועה בדברי חזלה יימ,  מחנך.פדגוג  )א( ָ ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ  תרגם יונתן היכמא דטען פדגוגא ַהּיֵֹנק ָהֹאֵמן ֶאת  ּכַ

 .παιδαγωγόςמקורו מיוונית  .למינקא
ךָ . רגוג  )ב( ת ַנְפׁשֶ ֹכל ַאּוַ  .י בכל ריגוג נפשכון"ת) דברים יב כא( ּבְ
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ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ ים־י ַעלכִּ  ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  הקטן) הבבלי(שלמה ובסוף חתום ב "אס "עשלמונית  פב

  לאֱֵֹהינּו ֵוֹלאֵהי ֲאבֹוֵתינוּ 

  . ְוֵאין ּדֹוֵרשׁ )א(ִנְגַזְרנּו ָלנוּ ָאַמְרנּו 
  .אבדנו ואין מי שמחפש אותנו

ִמים ֲאַנְחנּו ְוָקרֹוב   . ּפֹוֵרשׁ )ב(ֲאָבל ֲאׁשֵ
  .התרחק ממנו' וה

ֲעו ֹ ר ַיֲחֵרשׁ ּבַ ְצֵענּו צּור ַלּצָ   .)ג(ן ּבִ
  .צורנו שותק ואינו גוער באויבינו' ה, בגין עוון גזל

יק ְוַרד   :ֹוֵפס ַהחֹוֵרשׁ  ְור)ד(ּבֹוֵלַע ּוַמּדִ
  :רומס וחורש עלינו, דש, כותש, האוכל אותנו

  בתים דלהלן המשיל את ישראל לספינה המיטרפת בים' בח

ל ְוֵאין ּדֹוֵבר ל ַאַחר ּגַ   .)ה(ּגַ
  .ואין לנו מנהיג

ֶבר ַלל ְוָצף ֲעֵלי רֹאׁש ּגָ   .ּגָ
  .הגלים מתגוללים ומגיעים מעל לראשנו

ֶבר ַעל ַבק ׁשֶ ֶבר חֹובֵ ־ּדָ   .רׁשֶ
  .שבר אחד מצטרף לקודם

ח ָהעֹוֵבר ּכַ א ְיׁשַ ה ַהּבָ ֲאבֹון ָקׁשֶ   :)ו(ּדַ
  

ְכׁשֹול ס ַהּלֵב ֵמרֹב ַהּמִ ס ִיּמַ   .ִהּמֵ
  .כי נכשלנו הרבה, לבנו נמס

ְחׁשֹול י ַרב ַהּנַ   .)ז(הֹוֵלְך ְוסֹוֵער ּכִ
  .מאוד נסער כי הסערה חזקה

יַע ָוָרב ֵאין עֹוד ִלְמׁשֹול   .ּומֹוׁשִ
  .ושיע ומלך למשול עלינוואין לנו מ

ְנִהיג ְוָעֵיף ׁשֹול ָנׁשֹול   :)ח(ְוָאַבד ַהּמַ
  :וישראל העייפים נשכחו

יעַ ־ָזַנְחנּו טֹוב ְוַעל ָכה ִהּגִ   .ּכָ
  

                                                 
 .י אבדנא לנא"ת). יחזקאל לז יא( נגזרנו לנו  )א(
י ִמי) דברים ד ז(' ה כמו שנא"הקב. קרוב  )ב( ר־ּכִ דֹול ֲאׁשֶ  .'לֹו לאֱִֹהים ְקרִֹבים ֵאָליו וגו־גֹוי ּגָ
 .א ושתיק"ת) בראשית לד ה (ְוֶהֱחִרישׁ . יחרש  )ג(
 ).א"ב ע"ב דף צ"ב(חרישה כמו לרדיא ' מ ל"וי. י חותו דושישו"ת) יואל ד יג (ּבֹאּו ְרדוּ . ורד  )ד(
 .י מנהיג"פירש, דבר) א"ע' דף ח(מנהיג כמו בסנהדרין . דובר  )ה(
 . משכחות את הראשונותצרות אחרונות) א"ג ע"דף י(ברכות ב. 'דאבון קשה הבא וכו  )ו(
 .י נחשול"ת) יונה א ד ( ַסַער.נחשול  )ז(
ׁשֹּלּו ָלהּ ־ׁשֹל, נשכח. שול נשול  )ח( , שול נשולמ "וי. י עשו עצמיכם כאילו אתם שוכחים"פירש) רות ב טז (ּתָ

ׁשֹּלּו ָלהּ ־ׁשֹל, נשמט ונפל לים  .הפילו עבורה, ּתָ
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ַיד ֲעו ֹ יעַ זֹוְכֶריָך ָזַעְמּתָ ּבְ   .)א(ֵנינּו ְלַהְפּגִ
  .וגם הצדיקים שזכרו אותך נפגעו כאשר כעסת עלינו בגין עוונותינו

ים  ךָ , ֵלֵרץַחּיִ יעַ )ב(ֶוְסּתְ   .)ג( ַאף ְלַהְרּגִ
  . את כעסךקצרדרכך לרצות בחיים ול

יעַ  י ֵאין ַמְפּגִ ה ַלֲעזֹור ּכִ   :חּוׁשָ
  :כי אין מי שיתפלל עלינו  מהר

ים ֵמא ּוְכֶבֶגד ִעּדִ ִהי ַכּטָ   .טַֹרְדנּו ַוּנְ
  .ובגד מאוס, גורשנו ממקום למקום כמו שמגרשים מצורע

ֶבל וְ  יםטַֹרְפנּו ַוּנָ ים ַחּדִ   .רֹוְדִפים ַקּלִ
  .ואויבינו כחיות טרף הרצות מהר ושיניהן חדות, אנחנו דומים לבהמה טרפה ונבלה

ים ְמֻנּדִ ַער ּכִ   .יֹוְצִאים חּוצֹות ְמֵלִאים ּגַ
  .ומרחיקים אותנו, אויבינו גוערים בנו, אם נצא לחוץ לבקש פרנסה

ים ּדִ ֵרִקים ּכַ ְך ָצִגים ּכְ ֵבי חֹׁשֶ   :)ד(יֹוׁשְ
  :אנחנו יושבים בחושך ועומדים בחוסר כל כמו כלי ריק, ואם נישאר בבית

ים ָצֹפה ֵנינּו ְמֻצּפִ ִלּמֹות ָורֹק ּפָ   .ּכְ
  

י גָֿ  ֵאב ִמּפֹה ּוִמּפֹהּכִ   .ַדל ַהּכְ
  

א ֵאין ָרפֹוא ָעָתה ְוַלּבָ   .ַלּיֹוֵצא ּבְ
  

ְקָוה ַאּיֵה ֵאפוֹ    :ָלחֹן ּוְלַרֵחם ּתִ
  :חון אותנוי' ואיה אפוא תקוותנו כי ה

ִנית ִבְרּתָ ת ּגְ ׁשֶ   .)ה(ַמה־ּכִֹחי ְלַיֵחל ּוַמּתֶ
  .ומלכות הרשעה מתישה אותי, לא נשאר בי כוח לחכות לקץ

ְוָתִנית ְך ֵקץ ַמֲעִנית ּגֵ   .)ו(מֹוִסיף מֹוׁשֵ
  .תלמים ארוכים חורשים עלי מלכים בעלי גאווה

ְלָטִנית ר ׁשָ ָכִנית ָנְגָחִנית ֶעׂשֶ   .)ז(ֶנֶטל ָנׁשְ
  .ושולטת, נוגחת עם עשר קרנות, וטל עלי משא מלכות הנושכת אותיגם מ

ם ָחְלָטִנית, )ט( ָרְדָוִנית)ח(ֶנַגע ָיָגע   :ִחּנָ
  :עוד אנו סובלים ממחלות ויגיעות תחת מלכות לה נמכרנו חנם לצמיתות

                                                 
ַגְעּתָ ֶאת) שעיה סד די(כ "לה. זוכריך זעמת ביד עוונינו להפגיע  )א( רּוךָ ־ּפָ ְדָרֶכיָך ִיְזּכְ ה ֶצֶדק ּבִ ׂש ְועֹׂשֵ , ׂשָ

דף (שבת וב .י סילקת ממנו והרגת את הצדיקים שהיו ששים לעשות צדק והיו מזכירים שמך בתפילתם"פירש

 .צדיקים נתפסים בעוון הדור) ב"ג ע"ל
 .שאוכל יותר מהרגלו' ולי מעיים פישינוי וסת תחלת ח) ב"י ע"דף ק(כמו בכתובות , הרגל. וסת  )ב(
י' וכמה זעמו רגע שנא) א"ע' דף ז(רמז לברכות . אף להרגיע  )ג( ַאּפוֹ  ּכִ ְרצֹונוֹ  ֶרַגע ּבְ ים ּבִ ולפי , )תהלים ל י (ַחּיִ

 .לקצר את הזעם לרגע בלבד, אף להרגיעזה גם כאן הפירוש 
יַגִני כְּ ) ירמיה נא לד(כ "לה. צגים כרקים כדים  )ד(  .ק העמידני ריקה כמו כלי ריק"הרד'  פיִלי ִריקִהּצִ
 . ונאמר על בבל אולם הכוונה כאן למלכות אדוםְלעֹוָלם ֶאְהֶיה ְגָבֶרת) ישעיה מז ז(כ "לה. גברתנית  )ה(
ָלה) דניאל ד לד(כ "לה. גותנית  )ו( ּפָ ֵגָוה ָיִכל ְלַהׁשְ  .ְוִדי ַמְהְלִכין ּבְ
ר ַלהּ ) דניאל ז ז(ה הרביעית על החי' כן נא. נגחנית עשר שלטנית  )ז( ) דניאל ז כד(כ פירש " ואחְוַקְרַנִין ֲעׂשַ

ָרה ַמְלִכין ְיֻקמּון ּה ַמְלכּוָתה ַעׂשְ  .שלטניתוגם לנגחנית  שייך גם לעשרלכן , ִמּנַ
 .עייפות' פי, י לאות"ת. )איוב כ יח( ָיָגע  )ח(
ם' מל. רדונית  )ט( ְדַגת ַהּיָ חורשת ' פי ַרְדָיִניתא " נ.מ חורשת עלינו"וי.  שליטה'ל, )בראשית א כח (ּוְרדּו ּבִ

 .פרה זו רדיינית היא) 'ז' ג(ברות רבה ' כדאי
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ץ ע ַקּצֵ ְלּבֹושׁ ,ִסְמלֹוֵני ֶרׁשַ   . ָנָקם ּתִ
  סמלונים הם יתדות העול

ֲעִמיד ִמּלֵבֹושׁ ֵסֶבר קֶֹויָך ְוסִ  ָים ּתַ   .ּכֻ
  .תקיים כדי שלא יבושו ישראל  תקווה' כוי שניהם ליסבר וס

ְחּבֹושׁ  ֶבר ּתַ   .ֶעְגַלת ִלּמּוֶדיָך ַמַחץ ָוׁשֶ
  ).הושע י יא" (ֶעְגָלה ְמֻלָּמָדה"תחבוש מכותיהם של ישראל הנקראים 

ְכּבֹושׁ  ֶכם ֶאָחד ּתִ   :)א(ֲעבֹוד ֲעבֹוָדְתָך ׁשְ
  :בדך כולנו יחדוכוף אותנו לע

ַקְרנוּ  ן)ב(ּפָ ן ְוָסְרּבָ ֵבן ָהְפּכָ ֵאמּון ּכְ   . ֿבְ
  .הפקרנו עצמנו מן האמונה כבן העושה היפך רצון אביו ומסרב לשמוע בקולו

ְדיֹון ְלִחזּּוק ן)ג( ִיּסּוִרים,ּפִ ְפּתָ ָקְרּבָ   . ִחּלַ
  .במקום קרבן, פדית פשעינו בייסורים, כדי לחזק אותנו

  .ָנָחׁש ְוַעְקָרב ַרְבְרָבןָצרֹות ְמֵצרֹות 
  .גדול  והייסורים הם

אֹון ְוחֶֹסר ּכֹל ְרָבן, ִצּמָ ה ּדַָ ּנֶ   :ַהְמׁשֻ
  :אנחנו כמו שור המיוסר על ידי דרבן משונה וקשה

ֶניָך ַעם ָטְרָחן)ד(קֹוְבִלים ר ּפָ   . ַהְסּתֵ
  .ישראל שהטריחו אותך בחטא צועקים על שהסתרת פניך

  .)ה(כּור ּוָמְרָחן ָאכּול ּומָ ,ִקְנַין ֶהֶרג
  .מכורים וממושכנים, אכולים בפי אויביהם, קנויים להריגה

ֶעֶבד ַרב ע־ָרַגְלנּו ּכְ ׁשַ   .ְוָסְרָחן )ו(ּפֶ
  התנהגנו

ה ְלֵהִטיב ַרב   :ֶחֶסד ְוָסְלָחן־ַרּבֵ
  

ָך ָלסּור ִטינּו ִמּמְ ָך ְוׂשָ ְרנּו ֿבְ ּקַ   .ׁשִ
  

ִלי ָחסּור ַכְחנּו ַרב ּכֹל ּבְ   .ׁשָ
  .ה בעת שהוא היה גומל לנו כל טוב ולא חסרנו דבר"בשכחנו את הק

                                                 
ָפחֹות) ירמיה לד יא(' לשון כפייה כמו שנא. תכבוש  )א( ׁשּום ַלֲעָבִדים ְוִלׁשְ ְכּבְ  .ַוּיִ
 .פקר טפיש ד"אפיקורוס ישראל כ) ב"ח ע"סנהדרין דף ל(כמו שאמרו , אפיקורוס' ל. פקרנו  )ב(
י ַוֲאִני) ב"ע' דף ד(ז "עב. פדיון לחזוק יסורים חלפת קרבן  )ג( ְרּתִ י ִיּסַ ְקּתִ אני , )הושע ז טו (ְזרֹועָֹתם ִחזַּ

 .אמרתי אייסרם בייסורים בעולם הזה כדי שיחזקו זרועותם לעולם הבא
 .א אם יקבל יקבול"ת) שמות כב כב( ָצעֹק ִיְצַעק־ִאם. קובלים  )ד(
זכריה בן הקצב על בת ישראל שהורהנה ' העיד רבי יוסי הכהן ור) ב"ו ע"דף כ(בכתובות . חןמכור ומר  )ה(

ש אין מוכרין אותו ואין ממשכנין אותו ואין מרהינין "תניא בריש תוספתא דמעו ,באשקלון) י נתמשכנה"פירש(

לפות הן כמו כי אותיות מתח, לצורך החריזה' בח'  אלא שהחליף המכור ומרהןוהיה צריך לומר . אותו

ומצאנו , מרהןג "וי). א"ב ע"קידושין דף ס( חנקי יקִ נָּ הִ ) א"ה ע"ברכות דף ל( אחליה יםלִ וּ לּ הִ שדרשו 

 כתוש מרחןמ " וי.עודו) סליחה סה (אליך רץ ולא אחר. אזרחי מעבר הנהרכמו ' בח' שהפייטן החריז ה

ךְ  ְמרֹוחַ וכתות כמו   ).ויקרא כא כ( ָאׁשֶ
ה רב דשרי ושביק לחובין אלה רב ואנא חוביי רברבין יאי לאלאתה ) ה ח(ר "בויק.  חסדרב' רב פשע וגו  )ו(

 .רברבין
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ַתְעּתּועַ  ִעינּו ּבְ   .)ב( ֵיֶצר רַֹע סּור)א(ּתָ
  .תעינו בהבלי יצר הרע

ְרנּו ַאַחר ַהזֹּוג ַלֲעֵבָרה ַסְרסּור   :)ג(ּתַ
  :שני מתווכי העבירות, והלכנו אחר הלב והעיניים

ִרירּות ֵלב ר ּוְפׁשֹוט ַעְקמּוִמית)ד(ׁשְ ֵ   .)ה( ַיׁשּ
  שרירות לב ועקמומית שניהם כינוי ליצר הרע

ֲעמּוִמית ַהְרֹהר ׁשַ ז עֹוד ּבְ   .)ו(לֹא ִיְרּגַ
  .בנו במחשבות שגעוןיכדי שלא יוטרד ל

ָמִמית ת ׂשְ ִפיׂשַ ב ִטּמּוי ּתְ ַעּכֵ   .)ז(ַמֵהר ִמּלְ
  .ר התופס אותנו כעכביש התופס זבובים"עצור טומאת יצה

ָתֵמינוּ  ס ּכְ ּבֵ ן ַאְדמּוִמית וְ )ח(ֶהֶרב ּכַ   :ַלּבֵ
  הרבה

  .ֲהגּוִנים ְלָך ְלָעם אֹוָתנּו ַנּוֵה
  .קשט ויפה אותנו כדי שנהיה ראוים להיות לך לעם

ּוֵה ָרֶכיָך ׁשַ ַעת ּדְ   .ָקטֹן ְוָגדֹול ּדַ
  .תן בכולנו דעת

ה, ְיׁשּוַעת ַיֲעקֹב ָרֵאל ַצּוֵ   .לאֵ ִיׂשְ
  

ה לאֱֵֹהינּו ּוְלָך ְנַקּוֵה   :ֲהלֹא ַאּתָ
  

ב ַעל ֶמֶלךְ לאֵ חֲ   יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהלֹוַמר שְׁ ּלָ  .לֹׁש ֶעׂשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ָלנוּ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ  ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
ִעים) ירמיהו י טו(' הבל כמו שנא. תעתוע  )א( ְעּתֻ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ  .ֶהֶבל ֵהּמָ
 .'יצר האומר לנו לסור מדרך ה.  יצר רוע סורמ"וי). א"ג ע"וריות דף יהי "רש(יצר . סור  )ב(
 הלב ְולֹא־ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם) במדבר טו לט(פ "י עה"פירשב. ברה סרסורהזוג לע  )ג(

. והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירה

 .עינא וליבא תרין סרסורין דחטאה) א ה(ובירושלמי ברכות 
 .י יצרא בישא"ת).  כט יחדברים( שרירות לב  )ד(
ְוָהלאֱִֹהים ' לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב שנא) א"ט ע"דף נ(ברכות ב. ופשוט עקמומית  )ה(

ָפָניו ְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ  .ועקמומית היא היפך היושר. ָעׂשַָ
ְמהֹון ֵלָבב. שעמומית  )ו(  .שעממותא "ת) דברים כח כח (ּתִ
ֵהיְכֵלי ֶמֶלךְ ) לי ל כחמש(כ "לה. תפישת שממית  )ז( ׂש ְוִהיא ּבְ ַתּפֵ ָיַדִים ּתְ ָמִמית ּבְ , ושממית היא העכביש, ׂשְ

 .במעשה ידיה תלכד די מחסורה כי אורגת כעין יריעות והזבובים נסבכים ונלכדים בהם והמה לה למאכל
ֵסִני ֵמֲעו ֹ) תהלים נא ד(כ "לה. הרב כבס כתמינו  )ח( ּבְ הצריך כיבוס כי המעט מן כענין הבגד , ִניֶהֶרב ּכַ

 .)ת א ט"שע(הכיבוס יועיל בו להעביר הגועל ממנו אך לפי רוב הכיבוס יתלבן 
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ְרׁשּו יְ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   יָ ּדִ
ְהיֹותֹו ָקרֹוב ְצאֹו ְקָרֻאהּו ּבִ ִהּמָ ע :ּבְ ְרּכֹו ְוִאישׁ  ַיֲעזֹב ָרׁשָ ֹבָתיוּדַ   ָאֶון ַמְחׁשְ

ילאֱֹ־ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל יָ יְ ־ְוָיׁשֹב ֶאל ה ִלְסלֹוחַ ־ֵהינּו ּכִ יֵבנּו יְ  :ַיְרּבֶ ֵאֶליָך  יָ ֲהׁשִ
ֶקֶדם ׁש ָיֵמינּו ּכְ ִליךְ  ֹנֵתינוּ ְכּבֹׁש ֲעו ֹתִּ ַרֲחֵמנּו תְּ ׁשּוב תָּ  :ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ  ְוַתׁשְ

ְמֻצלֹות ָים ל ּבִ נוּ לאֱֵֹבנּו ׁשוּ  :ינוּ ַחּטֹאתֵ ־ּכָ ַעְסָך ִעּמָ ֵענּו ְוָהֵפר ּכַ  :ֵהי ִיׁשְ
ִביֵתנוּ ־ ֶאתיָ ׁשּוָבה יְ  ֲאִפיִקים ׁשְ ֶגב ּכַ ּנֶ ךָ  :ּבַ ֵחם  ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ ְוִהּנָ

ךָ ־ַעל ֵחם ַעל ָמָתי־ ַעדיָ ׁשּוָבה יְ  :ָהָרָעה ְלַעּמֶ   :ֲעָבֶדיךָ ־ְוִהּנָ

לָ ־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :הַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ יםַרֲחֶמיָך הָ ־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   הקטן)הבבלי (שלמהובסוף חתום ב " אעל סדרשלישיה פג 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

  .ילאֱִֹהים קֹולִ ־ֶאל ֶאְקָרא
  

ַעד ְקָהִלי   .ּבֶֹקר ֶאֱעָרְך־ְלָך ּבְ
  אסדר תפילתי

  :ְיָי צּוִרי ְוֹגֲאִלי
  

ַתֲעִנית ּוִבְתִפּלָה נּו ְלָפֶניָך ּבְ ׁשְ   .ּגַ
  ניגשנו

ַפְקנּו נֹוָרא ֲעִליָלה ָלֶתיָך ֿדָ   .ּדְ
  העושה מעשים נוראים' כינוי לה

  :ָהֵסר ֵמָעֵלינּו ֶנַגע ּוַמֲחָלה
  

  . ּוְסִליחֹותַהְמֵצא ָלנּו ְמִחילֹות
  

ֱאָנחֹות ָפׁשֹות ַהּנֶ   .ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמּנְ
  

  :לאֵ לאֱֵֹהי ָהרּוחֹות
  :יודע מחשבות

ִעּנּוי ּוְתָלָאה י ְלָך ּבְ   .ָזַעְקּתִ
  .וצרה

אֹוָלה ַחת ּוׁשְ ַ ֵדה ִמׁשּ ִתי ּפְ   .ַחּיָ
  גופי ונשמתי

ָאָלהּ  י ֿגְ   :ָקְרָבה ֶאל־ַנְפׁשִ
  :קרב אלי וגאלני
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ֶטן ּגֹחִ , טֹוב   .)א(יִמּבֶ
  .אתה הוצאת אותי מבטן אמי, הטוב' ה

ְבִרי ּוִמְבַטִחי   .יֹוְצִרי ׂשִ
  תקוותי

ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי   :ּבְ
  

ַעְסָך ֵמֲעָבֶדיךָ  בֹוׁש ּכַ   .ּכְ
  מנע

ן ֶאת־ְיִדיֶדיךָ  ּתֵ ַחת ַאל־ּתִ   .ָלֶרֶדת ׁשַ
  

ךָ  י־טֹוב ַחְסּדֶ   :ֲעֵנִני ְיָי ּכִ
  

רּוָפה ִלי ֿתְ ה ּבְ   .ַמּכָ
  

ְקָצָפהֶנַצח לְ  ן ּבִ ּתֵ   .חֹוְרֶפיָך ּתִ
  

ָפה ָך לֹא ְלַמּגֵ   :ּוְבַעּמְ
  

יֹום ֶזה ְפנּו ּבְ   .ֻסּגַ
  עינינו נפשנו

ְבֶזה)ב(ֱענּוֵתנוּ  ץ ְולֹא ֿתִ ּקֵ ׁשַ   . לֹא ֿתְ
  תפילתנו

  :ן ָהָעם ַהזֶּהְסַלח־ָנא ַלֲעו ֹ
  

ְענּו ְלָך ּוָמַעְלנוּ  ׁשַ   .ּפָ
  

  .צּור ְלָך ֲחֹבל ָחַבְלנוּ 
  . וכביכול גרמנו לך נזקהשחתנו מעשינו

ִלינּו בְֿ  ָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנוּ ָלֵכן ּכָ   :ַאּפֶ
  

ח, ָקדֹושׁ  ְמּתַ ין לֹא ֿתִ   .ּדִ
  

י כַֿ  ַטחְרֵאה ּכִ י ֵאֶליָך ֶאׁשְ   .ּפַ
  

  :יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח
  

ךָ  יַח ַעּמֶ ַמע ׂשִ   .ׁשְ
  

ֵלֶמיךָ  חֹן ְוַתַען ׁשְ   .ּתָ
  .ישראל השלמים באמונתם

                                                 
י) תהלים כב ח(כ "לה. גוחי  )א( ֶטן־ּכִ ה ֹגִחי ִמּבָ  .מוציאי ומושכי, י גוחי" פירשַאּתָ
 .י צלותהון דעניי"ת) תהלים כב כה( ֱענּות ָעִני. ענותנו  )ב(
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ֶמךָ אַ  ְנַאץ ְלַמַען ׁשְ   :ל־ּתִ
  

ֵני ֱאמּוִנים ְוַעת ּבְ ֵעה ׁשַ   .ׁשְ
  

עֹוִנים ת ִמּמְ   .ְלקְֹרֶאיָך ִמּדַֹחק ַהְסּכֵ
  .שבתךשמע מן השמים מקום , מתוך צרה

  :ֵמַע ֶאל־ֶאְביֹוִניםוֹ שׁ 
  

  .ַהחֹוִסים קֶֹויָך ְטהֹוֶריָך ִנְמִנים
  .ישראל הבוטחים בך נמנים ונחשבים במנין טהוריך

יםנְ    . ִנְטֵעי ַנֲעָמִנים)א(ִדיֵבי ַעּמִ
  .והם זרע האבות אשר היו נעימים לפניך, מתנדבים להיהרג על קידוש שמך

ִנים ַרֵחם ָאב ַעל־ּבָ ַרֲחֵמם ּכְ   :ַמֵהר ּתְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים עִראׁשֹון ִראשׁ  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב,ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  . ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
ים ֹנֵׂש�  ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 א ָעו- ֶֹח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

 יָ יְ  ַהֲאִזיָנה :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
תֵ  ִפּלָ ֲחנּונֹותֵ נוּ ּתְ קֹול ּתַ יָבה ּבְ יָבה :נוּ י ְוַהְקׁשִ ְועֵ  ַהְקׁשִ  נוּ  ַמְלכֵּ נוּ ְלקֹול ׁשַ

יינוּ הֵ לאֹוֵ  לנִ ֵאֶליָך ־ ּכִ ּלָ ַמע יָ יְ  :ְתּפַ ׁשְ הנְ ְלָך וּ ־ָרךְ עֲ נַ  ּבֶֹקר נוּ קֹולֵ  ּבֶֹקר ּתִ  :ַצּפֶ
עְ יָ ֵאֶליָך יְ  ּוַ תֵ  ּוַבּבֶֹקר נוּ  ׁשִ ִפּלָ ֶמךָ  תְֿ נוּ ּתְ ִפּלָתֵ  :ַקּדְ ּכֹון ּתְ ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך  נוּ ּתִ

פֵּ  ַאת ּכַ יָחה וְ נָ ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים  :ָעֶרב־ ִמְנַחתינוּ ַמׂשְ ַמע נֶ ׂשִ ׁשְ ֱהֶמה ַוּיִ
  :נוּ קֹולֵ 

ָלהַעמְּ ־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ב :ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ ים־י ַעלכִּ  ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

                                                 
 .שהתנדבו עצמם לטבח ולהרוג על קדושת שמוי "פירש. )מז יתהלים (נדיבי עמים   )א(
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  )שליח ציבור (מאיר ברבי יצחקכ חתום "ואחב "אס "עדה עקפד 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ְבַעת הֹוָרָיהאֶ    .)א(ל ַהר ַהּמֹר ּגִ
  .הר המוריה שממנו הוראה יוצאת לעולם

ית ֵעֶקד ָהרֹוִעים ר ָהֲעִלּיָה)ב(ּבֵ   . ְוֶתׁשֶ
  .תשורה' עלות להמקום שרצה אברהם לה, י אברהם"מקום עקידת יצחק ע

ֲעָנִקים דֹול ּבָ ֲחָוָיה)ג(ּגָ ּתַ ים ְלֶזַבח ּוְלִהׁשְ ּכִ ִהׁשְ   . ּכְ
  אבינוכינוי לאברהם 

ְבּתֹו ְוהֹוֵצאתֹו ָלְרָוָיה ַבְקּתֹו ִחּבַ   :ּדְ
  :אהבת אותו והצלת אותו, קירבת אותו

ִפּיּוִסים יתֹו ּבְ ִנּסִ יִרית ּכְ ֲעׂשִ   .ֵהן ּבָ
  .בקשה' ואין נא אלא ל" קח נא"פנית אליו בלשון רכה , לניסיון עשירי

ד ִמְלֶחֶמת ֲאָנִסים)ד(ְוֵזַרְזּתוֹ  ִגּבֹור ְמֻלּמָ   .)ה( ּכְ
  .מלחמה קשה  עודדת אותו לעמוד בניסיון

ְזָרח ְוהֹוִדיַע ְלָכל־ֲאָפִסים   .ָזַרח ִמּמִ
  .הגיע מארם נהריים והודיע את אמיתך לכל אפסי ארץ

ְבּתוֹ  ְקדַֹח ֵאׁש ֲהָמִסים)ו(ִחּבַ נֹו ִליקֹוד ּכִ   :)ז( ּבְ
  :כמו ששורפים קשאהבת אותו וביקשת ממנו לשרוף את בנו 

ִהְקִרין )ח(טֹוב ַחר ּכְ ַ   .ְוֵהִאיר ַהׁשּ
  אור' טוב והקרין ל

ִים לֹא ֵאַחר ֲעַצְלּתַ ֵני ְנָעָריו ּבַ   .ַיַחד ׁשְ
  

ָחִליל ְוסֹופֹו ַלֲחזֹור ְלָמָחר הֹוֵלְך ּבֶ   .ּכַ
  כמי שהולך להביא ביכורים

ָחר ְדָבִרים ַוֲעֵצי ַמֲעָרָכה ּבָ נֹו ּבִ   :ָלַקח ּבְ
  שכנע את בנו ללכת עמו

נּוָנה ְמעֻ  ה ְלֶטַבחַמֲאֶכֶלת ׁשְ   .)ט(ּטָ
  חדה' שנונה ומעוטה שניהם פי

                                                 
 .שמשם הוריה יוצאה לעולם) ד ה(בירושלמי ברכות . גבעת הוריה  )א(
 ).בראשית מז ג(רועי צאן היו אבותינו . הרועים  )ב(
ֲעָנִקים הּוא ְוָהָאֶרץ שָׁ ) יהושע יד טו (ש"אברהם אבינו כ. גדול בענקים  )ג( דֹול ּבָ ְלָחָמה ָהָאָדם ַהּגָ ְקָטה ִמּמִ

 .ניתנו להם עוד ארבעים שנה לפני כיבוש יהושע, א"י בשם מדרש אגדה בזכות שכיבדו בני חת את א"ופירש
ה אמר לאברהם ניסיתיך בכמה נסיונות ועמדת בכלן עכשיו "אף הקב) ב"ט ע"דף פ(סנהדרין ב. וזרזתו  )ד(

 .סיון זה שלא יאמרו אין ממש בראשוניםיעמוד לי בנ
, זאב אחד אינו אונס שני זאבים אונס) מ ז ט"ב(כדתנן , אונס הוא מצב קשה שלא ניתן לעמוד נגדו. אנסים  )ה(

אבל נגד שני זאבים אין הרועה יכול , ולכן חייב אם לא עשה כן, כי רועה אחד יכול להילחם נגד זאב אחד

ִסים או ֹאֶנס'  לֳאָנִסיםל "אולי צ .ואברהם אבינו ידע להילחם גם נגד האונס. להילחם ס'  לַאּנָ  .ַאּנָ
 .חייבת אותו' פי, מ לשון חוב"חיבה וי' מ ל"י. חבבתו  )ו(
 .)גאנח בשורשים' יונה ן' ר(כאש השורפת קש ). ישעיה סד א( אש המסיםכקדוח   )ז(
 .י בעוד החמה זורחת"לעולם יכנס אדם בכי טוב פירש) ב"ע' ק דף ס"ב (ש"אור כ. טוב  )ח(
ה  )ט(  .ק הוחדה" פירש רד.)יחזקאל כא כ( חְלָטבַ  ְמֻעּטָ
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ֶאַבח ַהְבִעיתֹו ּבָ   .)א(ְנָדָנּה ָנַתן ִמּלְ
  .שם את הסכין בנדן כדי שלא להפחיד אותו

ַבח ֶ   .סֹוֵמְך ְוִנְסָמְך ֲעֵליֶהם ַהׁשּ
  אברהם ויצחק

ַבח ם ַהזָּ ִזיִרין ְלׁשֵ   :ָעְרכּו ֿגְ
  שמו עצים על המזבח 

ֶהֱאזִ  יק ּכְ ִרי ַצּדִ הּפְ ִמּלָ   .ין ּבְ
  יצחק

ִני ְלעָֹלה ה ְוִאם ָלאו ּבְ ֶ   .צּור ִיְרֶאה־ּלֹו ַהׂשּ
  

  .)ג( ַעְצמֹו ִהְזִמין ְוָתָלה ַעִין ְלַמְעָלה)ב(ְקרֹוץ
  .הזמין עצמו לשחיטה והרים עין לשמים בתפילה

ְמִעיָלה)ד(ָרַגשׁ  ֵסל ּבִ   :)ה( ְלָעְקדֹו ֵהיֵטב ֵמִהּפָ
  ביקש מאביו

נ ַאג ָזֵקן ּוִבׁשְ   .ּוָנה ָאַחזׁשָ
  .אברהם אבינו צעק ולקח בידו את הסכין

ַחז ם ְוָזֲעקּו ִמּמַ ְקפּו ֶאְרֶאּלָ   .)ו(ּתָ
  .המלאכים מן המראהבקול חזק זעקו 

ָחז ִכיָנתֹו ּכְ ית ִצְמֵצם ׁשְ ִהְסּכִ   .ָמרֹום ּכְ
  .ירד וצמצם שכינתו, ה וראה"כששמע הקב

ַבְך ֶנֱאָחז ּסְ   :ַאִיל ֶהְרָאהּו ַאַחר ּבַ
  :נאחז בסבכי היער, הראה לו איל כ "ואח

ַער ַלף ַהּתַ ׁשָ ֱאָהב ּכְ   .ָיִחיד ַהּנֶ
  .כאשר אברהם שלף הסכין

ַער ַ ׁשּ   .)ז(ִרֵחף ָמִגּנֹו ְוָעַמד ּבַ
  .ה ועמד לידו"הגיע הקב

ְנָך ְיִחיְדָך ָאהּוב ִמּנַֹער   .ּבִ
  

ַער ַלח ָיְדָך ֶאל־ַהּנָ ׁשְ   :ַרב־ָלְך ַאל־ּתִ
  

קִ  י ּבְ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ   .)ח(ּיּום ָרֶזהּבִ
  .חזק

                                                 
 .י הביא בשם מנחם אימת חרב"ורש. להט החרב' ק פי"לפי הרד) יחזקאל כא כ ( ִאְבַחת ָחֶרב'ל. אבח  )א(
א ָבא־ֶעְגָלה ְיֵפה) ירמיה מו כ(' שחיטה כמו שנא. קרוץ  )ב( פֹון ּבָ ה ִמְצָרִים ֶקֶרץ ִמּצָ  .ִפּיָ
 .תלה עיניו למרום והביט בשכינה) ת רבה סה הבראשי (במדרש. ותלה עין למעלה  )ג(
ה ָרְגׁשּו גֹוִיםבר בקול כמו יד' פי. רגש  )ד(  ).תהלים ב א (ָלּמָ
עני ואמר יצחק לאבוי כפת יתי יאות דלא נפרכיס מן ) בראשית כב י(י "תב ,לאו דוקא אלא פסול. מעילה  )ה(

 .צערא דנפשי וישתכח פסולא בקרבנך
א את ידו ליקח המאכלת לשחוט את "בשעה ששלח א) נו' בראשית רבה פר (מדרשב. תקפו אראלם וזעקו  )ו(

ם ָצֲעקּו ֻחָצהד "בנו בכו מלאכי השרת הה  ).ישעיה לג ז (ֵהן ֶאְרֶאּלָ
 .מ בשער השמים"וי, מ בשער בית המקדש"י. בשער  )ז(
 .תפירוש מטר חזק טוב לאילנו,  לאילנירזיאמטרא ) ב"ע' דף ג(תענית ב, חזק. רזה  )ח(
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ָבר ַהזֶּה יָת ֶאת־ַהּדָ ר ָעׂשִ   .ַיַען ֲאׁשֶ
  

ר ָלמֹו ֶאֱחֶזה ּצַ ֶניָך ּבַ   .ָצקּון ַלַחׁש ּבָ
  תפילה שישפכו בניך בלחש

י ֶאְסַלח ַלֲעו ֹ ים ּכִ   :ן ָהָעם ַהזֶּהֲחִקיָקָתם ְלַחּיִ
  ואחתום אותם

ד ְוַהּנֹוָרא ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ א ַהׁשּ   .ָאּנָ
  

מֹוָרא,ְלֵעת ָצָרה ַחְרנּוָך ּבְ יַח ׁשִ   . ׂשִ
  .בדברי פינו באנו אליך ביראה

נוּ  נּו ִרַחְקּתָ   .ָהֵכן ֲעִתיָרה, ְזַנְחּתָ
  .תתקן תפילתנו שתהיה ראויה לך

ְמָך ִנְקָרא נּו ּוְבׁשִ ַחּיֵ ּךָ ּתְ   :ְולֹא־ָנסֹוג ִמּמֶ
  ולא נתרחק ממך

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ִרית שְׁ ־ְזָכר ֵרהָלנּו ַהּיֹום ּבְ ה כְּ .לֹׁש ֶעׂשְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ְוַרב ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדֹ־ּכִ ָני טֹוב ְוַסּלָח ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ ֹוב ט: ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ
ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ

ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ
ךָ  :ָנֶפשׁ ־ַעד ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ ָרֵאלהֹוׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ יָעה ֶאת:  ֵאת ׁשְ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל:ִמּבְ בֹוד־ ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ יֵלנּו ְוַכפֵּ ־ּדְ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ר ַעלׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־ללֹא עַ  יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ
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 )אבן גיאת(יצחק  מריםמאחתום בראשי הפזמון פה 

מֶֹרת ַהּבֶֹקר ַאׁשְ ל)א(ּבְ   . ְקָראִתיָך לאֵ ְמֻהּלָ
  

י י ְלָך סֹוָלל. ֶיֱעַרב ְלָך ִחין ֶעְרּכִ   .)ב(יֹום ִלּבִ
  .משבח  .תפילתי המסודרת

י ּכִ יּהַ ֶאת־ָחׁשְ ל. ְוַתּגִ   .)ג(ּוְכאֹור ּבֶֹקר ְיֻהּלָ
  .יאיר  ותאיר

לָּ  י ֵאֶליָך ֶאְתּפַ י ֵולאַֹהי ּכִ   :לַמְלּכִ
  

ךָ . ָצַרי ַמְזִעיֶמיךָ  ַאף ֵחְרפּו ַעּמֶ   .ּבְ
  בכעס  .מכעיסיך

אִתי ֵאֶמיךָ  ֶרֶגשׁ . )ד(ְוָנׂשָ אֹון ָקֶמיךָ )ה(ּבְ   . ׁשְ
  .גם כשאויביך מתאספים ורועשים נגדי  .ואני ירא אותך

ָפְך־ֲעֵליֶהם ַזְעֶמךָ  רֹוֶמיךָ . ׁשְ   .ְוָחרֹון ִמּמְ
  

ֶמךָ  א לאֵ ִלׁשְ ּגוֹ . ְוַקּנֵ ר ּבַ לֲאׁשֶ   :ִים ְמֻחּלָ
  

ָקל. )ו(ֵכב ַעל־ָעב ַקלוֹ ַחי ר ִמׁשְ ֲעֵלִני ּבְ   .ִאם ּתַ
  

חֹול ָים ִיְתַקל נֹוָצה ֵיַקל. ִצְדִקי ּכְ ִעי ּכְ   .ְוִרׁשְ
  .ישקול

ל ְסָקל. ְוִאם ְנִתיב ָאְרִחי ְמֻעּקָ ׁשֹור ַהּנִ   .ְוִדיִני ּכְ
  .ואם אני חייב מיתה

ֶפֶלס ְמהֹוָלל ְקָלה ּבְ ִעים ְמחָֹללִאיׁש ִמפְּ . )ז(ׁשָ   :)ח(ׁשָ
  :מפוחד  .דון אותי כאיש שוגה ומשוגע

יו יו. קֹוֵמם ָארֹון ּוַבּדָ ׁש ַאֲהרֹן ַמּדָ   .ְוַהְלּבֵ
  .וילבשו הכהנים בגדי כהונה. הקם את בית המקדש שבו ארון ובדיו

ֵציָדיו)ט(ְורֹוֶבה ָדיו. )י( ְוצֹוֶדה ֿבְ ִרי ַמְעּבָ   .ֹיאַכל ּפְ
  .על מעשיהםיקבלו עונש   .וישמעאל ועשו

                                                 
והוא מסתיים , חלקים שווים והחלק השלישי נקרא אשמורת הבוקר' הלילה נחלק לג. באשמורת הבוקר  )א(

 ).י שמות יד כד"רש(בעלות השחר 
ֲעָרבֹותמשבח כמו . סולל  )ב(  .י שבחו"פירש, )תהלים סח ה( סֹּלּו ָלרֵֹכב ּבָ
ִהּלֹו ֵנרוֹ ' אור כמו שנא' ל. יהלל  )ג(  .אור'  לי"פירש) איוב כט ג (ּבְ
 ).ד"רעדעלהיים תקצ(שלום כהן ' וכן ביאר ר) תהלים פח טז(פירשתי כמו אבן עזרא . ונשאתי אמיך  )ד(
 .ברוב עם) תהלים נה טו(י "אסיפה כמו שפירש. רגש  )ה(
ה ה) ישעיה יט א(' כמו שנא.  רוכב על עב קל  )ו(  .י שולח מהרה את גזרתו"פירש, רֵֹכב ַעל־ָעב ַקל' ִהּנֵ
 בפלס ששוקלין בו איש בפלס מהולל'  איש שוטה ומשוגע ופימהוללה "כתב הרוו.  בפלס מהוללשקלה  )ז(

 .מהולל ומשתגע כי בשיגעון ינהג ואין לעונשו על כך להיותו מבולבל בדעתו
ֵענוּ . מפשעים מחולל  )ח( ׁשָ  .ק מענין חיל כיולדה דהיינו פחד"הרד' פי) ישעיה נג ה( ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ
ת' ישמעאל שנא. הרוב  )ט( ָ  ).בראשית כא כ (ַוְיִהי רֶֹבה ַקׁשּ
 ).בראשית כה כז( ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד' עשו שנא. וצודה בצידיו  )י(
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יו. ְוִאיׁש ֵמֶהם ַעל ְמָרָדיו ּדָ   .)א(ְלׁשֹון ֵאׁש ּתֹאַכל ּבַ
  .ילדיו  .'בגין שמרד בה, וכל אחד מהם

ו ֵניֶהם ַיְחּדָ ָלל. ּוָבֲערּו ׁשְ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ   :)ב(ּכַ
  :כמו שמבערים צואה

ל־ְיצּוָריו ָנדֹון. ַעל ּכֹל ָאדֹון, שׁ וֹ ָקד   .ִעם ּכָ
  .משפטקורא כל יצוריו ל

ָזדֹון. ֲחֵזה ְיִריִבי ִאיׁש ָמדֹון ר ָעַלי ּבְ   .ְמַדּבֵ
  .מריבה

ידֹון)ג(ְוָנְכִחי ְיעֹוֵרר י ָידֹון)ה(ְותֹוָתחוֹ . )ד( ּכִ   .)ו( ּבִ
  .ובנשקו יריב איתי  .יעיר כלי מלחמתו

י ָנה ֶאת־ַנְפׁשִ ָלל )ז(ּתְ   .מֹוִליְך יֹוֲעִצים ׁשֹוָלל. ְלׁשָ
  .כמת חכמיו ויהיו כמו משוגעיםותסיר ח  .הצילה את נפשי ממנו

ל ּלָ י ֵאֶליָך ֶאְתּפַ י ֵולאַֹהי ּכִ   :ַמְלּכִ
  

ל' ק מֶֹרת ַהּבֶֹקר ְקָראִתיָך לאֵ ְמֻהּלָ ַאׁשְ י. ּבְ . ֶיֱעַרב ְלָך ִחין ֶעְרּכִ
י ְלָך סֹוָלל י. יֹום ִלּבִ ּכִ יּהַ ֶאת־ָחׁשְ ל. ְוַתּגִ י .ּוְכאֹור ּבֶֹקר ְיֻהּלָ ַמְלּכִ

י ֵאֶלי   לֵולאַֹהי ּכִ ּלָ   :ָך ֶאְתּפַ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  יו� ַוִּיְקָרא� ָּפנָ ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ָלנּו ָאִבינּו ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
י־ֵעת ְלֶחנְ  ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ א מֹוֵעדֿתָ י־ֿבָ ָרה : ָנּה ּכִ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

                                                 
 .י בניו ובנותיו"פירש). איוב יח יג( בדיו  )א(
ּמוֹ   )ב( ָלל ַעד ּתֻ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ ) צואה(גלל י כאשר יבער המבער את המאכל בפיו לעשות " פירש.)א יד י"מ (ּכַ

פ "ל פשוטו של מקרא ע" שנמופירשתי כוכאן ). א"ע' ק דף ג"י ב"רש(אמרו גלל זה השן ' ובגמ. עד תומו

 .המצודה
לֹׁש ֵמאֹות ָחָלל' שייך לשון זה בכלי זיין כמו שנא. יעורר  )ג(  ).ב כג יח"ש( ְוהּוא עֹוֵרר ֶאת־ֲחִניתֹו ַעל־ׁשְ
ת ְוִכידֹון ַיֲחִזיקוּ ) ו כגירמיה (' כלי מלחמה כמו שנא. כידון  )ד(  .ֶקׁשֶ
 ).י איוב מא כא"רש(כלי זיין . תותח  )ה(
 .י לא יתרעם ויריב רוחי"פירש) בראשית ו ג( לֹא־ָידֹון רּוִחימריבה כמו ' ל. ידון  )ו(
ֶבר) ירמיה כא ט(ש "כ .את נפשי לשלל  )ז( ֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבּדָ ִעיר ַהזֹּאת ָימּות ּבַ ב ּבָ ַהּיֹוֵצא ְוָנַפל  וְ ,ַהּיֹׁשֵ

ִרים ֲעֵליֶכם ְוָחָיה ְוָהְיָתה־ַעל ים ַהּצָ ּדִ ׂשְ ָלל־ַהּכַ מכל אשר לו לא יישאר לו ' פי, את נפשוג "י. ּלֹו ַנְפׁשֹו ְלׁשָ

 .אלא נפשו וחייו
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ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶנה חֹומֹות : ֵלב־ִנׁשְ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ִרים:םְירּוׁשָ ֲחָך ֿפָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ :  ָאז ּתַ

הזְ  י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ יׁשּוָעֶתךָ : ֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ח ָלֶנַצחְירּוׁשָ ּכַ ׁשְ לָ :  ּתִ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ  ר :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

כֹוְכֵבי הַ  ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ ִנׁשְ ָ ׁשּ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ
ר נֹוַאְלנ את ֲאׁשֶ ר ָחָטאנוּ ַחּטָ   : ּו ַוֲאׁשֶ

  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
  רבנו תםואולי הוא יעקב ברבי מאיר יחיה מרובע בסוף חתום ב " אס"עחטאנו פו 

י ְמָרה ֵאֶליָך ֻעזִּ   .ְזִזיוֹ ֵאֶלם ִלְפֵני ג. ֶאׁשְ
  .ואני כרחל השותקת לפני גוזזיה  ,מעוזי' ה, אני מצפה אליך

ָחְפִזי . )א(ֵאֶליָך ָלׁשּוב ּגֹוִזי י ֿבְ   :)תהלים קטז יא(ֲאִני ָאַמְרּתִ
  :המנחה אותי' ה, אני שב אליך, וכשאני נס מפני אויבי

ָלִאים י ֿכְ ָבּתֵ ָחְפִזי ּבְ ָלִאים. ּבְ ה ֿפְ ָך ֲעׂשֵ ַחְסּדְ   .ּבְ
  .וכשאני נמצא בבית הכלא אני מתפלל

ִאים יל ּגֵ ּפִ ׁשְ ַזַעם ּתַ ַאף תָּ . ּבְ   :)חבקוק ג יב(דּוׁש ּגֹוִים ּבְ
  

ָגֵרׁש ָלַטַעת זּוָזה ָרָזה ְוצ. ּגֹוִים ּתְ   .ַלַעתוֹ ּגְ
  .לטעת שם כנסת ישראל, מארץ ישראל

ְלמּוָדה ָעָדה לֹא.  מּוַדַעת)ב(ּגַ ם ּבְ ַעת ־ּגַ   :)משלי יט ב(ֿדָ
  .סרה ממנה דעת

ַעת ַמֲעִריֵמי סֹוָדם ָדם. ּדַ ל ְלַאּבְ ּכֵ גּול ׂשַ   .ּדָ
  .סכל והפר את עצת הרשעים המתייעצים איך לאבד את ישראל' אנא ה

ֵבֶקיָך ִמּגֹוי ְלַהְכִחיָדם ֵני ָהָאָדם . ּדְ ְבַרת ּבְ   :)קהלת ג יח(ּדִ
  :ובזה עיסוקם כל היום, ורוצים להכחיד את ישראל הדבקים בך

ְרּכוֹ  ִחית ּדַ ק ְלׁשֹונֹו ְלִחּכוֹ . ָהָאָדם ִהׁשְ   .ָהְדּבַ
  .וחויב למות בצמא  .חטא

ֵני ַמְלּכוֹ  ן ּפְ   :)תהלים קכו ו(ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה . ִהְתַחּנֵ
  

ֲחזֹות ה ּבַ ה ּוִבזֹּות. ּוָבֹכה ֶאְבּכֶ ּסָ   .ִועּוֶדיָך ִלְמׁשִ
  .את בית המקדש נהרס ונשדד  אני בוכה כשאני רואה

ע ַיֲעֶנה ַעזֹּות ָבה ָלַדַעת זֹאת . ְוָרׁשָ ְ   :)תהלים עג טז(ָוֲאַחׁשּ
  :ין למה רשע וטוב לוואני מנסה להב

                                                 
 .י אתה מוציאי ומעבירי"פירש). תהלים עא ו( גוזי  )א(
 .ויעדי) שמות ח ד( רסֵ יָ וְ תרגום של . עדה  )ב(
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ָקָפה ׁשְ ָרָתם ִהְבִאיׁשוּ .  הֹוִביׁשוּ )א(זֹאת ַהּנִ   .ֵזִדים ַחּבֻ
  .ונתנו להם מכות רעות  .ייבשו את כלל ישראל

יׁשוּ  ים ַלֲעָבִדים ִהְכּבִ ׁשּו . ַזּכִ   :)ישעיה א ו(זֹרּו ְולֹא ֻחּבָ
  :פוזרו בגלות ופצעיהם לא נחבשו  .את ישראל הטהורים לקחו לעבדים

החֻ  ּיָ ְחּתִ בֹור ּתַ ׁשּו ּבְ ה. ּבְ   .ָחְדלּו ֶאֶרְך ּוְרִטּיָ
  .ואין להם רפואה  .ישראל כלואים בבור

ָצִעים ּוְכִוּיָה ם ּפְ ה . ִחּנָ ה ְטִרּיָ   :)ישעיה א ו(ַחּבּוָרה ּוַמּכָ
  .ללא סיבה הוכו ונכוו

ה ְוֵאין ָרפֹוא י ְנָגפוֹ . ְטִרּיָ   .ָטֵמא ַעּמִ
  .ישראל הרגו את ישו

ְנָאה ֲהָדפוֹ ָטהֹור בְּ  פוֹ . ׂשִ   :)הושע ח ג( טֹוב אֹוֵיב ִיְרּדְ
  : הנוצרים שונאים את ישראל הטהורים ורודפים אותםכךומשום 

ֶחֶרב ְלַהֲאִבידוֹ  פֹו ּבַ בֹודוֹ . ִיְרּדְ   .ַיַחד ַהְכֵחד ּכְ
  

ָקְדֳקדוֹ  ידֹו . ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ּבְ   :)איוב כא כ(ִיְראּו ֵעיָניו ּכִ
  :דו ושברואי  .ישוב חטאו בראשו

אֹו ֶהֱחִלי ּכְ ידֹו ּדַ ֵחָמה ְלַרְגִלי. ּכִ ּלֵה ֿבְ   .ּכַ
  .שבר אותם עד ֶׁשֶּיֱחלּו, ביום אידם של הגוים

יֹום מֹוֵעד ַלֲהִגיִלי ר ָעׂשוּ . ּכְ ֲאׁשֶ   :)דברים ב כט( ִלי־ּכַ
  :כשתעשה להם כאשר עשו לי  .ואז אשמח כביום חג

י ַיחֵ . ִלי ֵאין ְמַנֵחם ִקְרּבִ י ּבְ   .םִלּבִ
  .יתחמם

ְמנּו ֵמַרֵחםִלְגו ֹ ה ּלֹא ֵמֶרֶחם . ַע ּתַ   :)איוב ג יא(ָלּמָ
  :יותר טוב היה אילו מתנו כבר ברחם אימנו. כולנו מתים ואין מרחם עלינו

ְפנוּ  ַמִים ֶאֶרץ ֶנֱהַדְפנוּ . ֵמֶרֶחם ְלָעָמל ִנּדַ ָ   .ִמׁשּ
  .הפילו אותנו משמים ארצה  .מבטן אימנו מכים ומשעבדים אותנו

ר ִהְקַצְפנוּ ַמחְ  בֹוֵתינּו ֲאׁשֶ י לֹא. ׁשְ ּדַ ַ נּו ־ִמׁשּ   :)איוב כד א(ִנְצּפָ
  :'ידועות להה  , מחשבותינו הרעות,והסיבה לצרותינו

ִהְתַגּלַע ים ִמּלְ נּו ִעּתִ   .ָנכֹון ֵאיד ְלֶצַלע. ִנְצּפְ
  .אבל הצרות מגיעות אלינו  .עת הישועה סתום ואינו ידוע

לַּ  אֹוָנם ּבֻ ְמטּו בִֿ . )ב(עְנִדיַבי ׁשְ   :)תהלים קמא ו(ֶסַלע ־יֵדיִנׁשְ
  :החליקו ונפלו מגובה הסלעים  .המון נכבדיי נבלע על ידי האויב

  .ְסגֹור ִלְקַראת ְמָאְרֵבנוּ . ֶסַלע ְמצּוָדֵתנּו ָקְרֵבנוּ 
  .וחסום דרך האויב האורב עלינו  .קרב אותנו, מבצרנו, לירושלים

נוּ ְוַעְנָוְתָך , ְסָלָחה ְרּבֵ יָמה .)ג(ֿתַ א ָעְרֵבנּו ־ׂשִ   :)איוב יז ג(ּנָ
  :שים לבך לגאלנו  .ובחסדך תגדל אותנו

עֹוֶנךָ  נּו ְלַמֲעֶנךָ . ָעְרֵבנּו ְלטֹוב ִמּמְ ה ִעּמָ   .ֲעׂשֵ
  הושיענו

                                                 
ָקָפה־ִמי) שיר ו י(ש "י כ"כינוי לכנס. נשקפהזאת ה  )א( ׁשְ מוֹ  זֹאת ַהּנִ ַחר־ּכְ  .ׁשָ
ּלַע  )ב( אֹוָנם ּבֻ עְנִדיַבי  א"נ. ְנִדיַבי ׁשְ ּלַ אֹול ּבִ  .ׁשְ
 .ק חסידותך עשתה זאת כי לא הייתי ראוי לכך"פירש הרד). תהלים יח לו( וענותך תרבנו  )ג(
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ה ְלֶנְגֶדךָ ֲעו ֹ ּתַָ ֶניָך . נֹוֵתינּו ׁשַ   :)תהלים צ ח(ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ
  :גם את הנסתרות  ,אתה מכיר עוונותינו

ֶני ס ְמֵהָרה. ָך ָלנּו ָהִאיָרהּפָ ַכּנֵ זּוֵרינּו ּתְ   .ּפְ
  

ֵנה ְלָהִחיׁש ֶעְזָרה יֹום ָצָרה . ּפְ יָך ּבְ   :)עובדיה יב(ּפִ
  :כפי שהבטחת להיות איתנו ביום צרה  ,ועזור לנו מהר

ים ַלֲעקֹול ּטִ קֹול. ָצָרה ַלּמַ ים ְלִמׁשְ   .ְצָדָקה ׂשִ
  .יגדל בפניך משקל צדקותינו. תביא צרה על הרשעים המתנהגים בדרך עקלקלות

ִמיַע קֹול ׁשְ אּו קֹול . ִצּיֹון ּתַ   :)ישעיה נב ח(צַֹפִיְך ָנׂשְ
  :כמו שניבאו נביאים

ע ׁשַ ֲחנּוַני ּתִ ע. קֹול ּתַ ב ֶיׁשַ ּגֵ   .)א(קֹוְדִרים ְלׂשַ
  . תחזק בישועתךישראלואת . תקבל ברצון

ע ה. ְקלֹוַע ָחָמס ָוֶפׁשַ ע־ָקם ְלַמּטֵ   :)איחזקאל יז ( ָרׁשַ
  :וכל הקמים להכות אותנו במקל רשע  .המתעללים בנואת  השלך למרחקים

ת ּבֵ ע ַהֲעֵבר ְוַהׁשְ ֶבת. ֶרׁשַ ֶ   .ַרחּום ָאְזְנָך ַקׁשּ
  

ֶבת ים נֹוׁשָ ּמִ ֶבת. ַרֵחק ִמּיַ   :)ישעיה ל ז( )ב(ַרַהב ֵהם ׁשָ
  :ותחזק את יושבי ירושלים  .הרחק את צֹור היושבת בים

ֲער ִעיְרָך ּתַ ֶבת ּבְ ִעים ִלְפרֹוךְ . ֹוךְ ׁשֶ ם ְרׁשָ   .ׁשֵ
  .לשבור

ָתּה ַלֲארֹוךְ  ה ַמּכָ ִבּיָ ְדרֹךְ . ׁשְ ַחל ָוֶפֶתן ּתִ   :)תהלים צא יג( ׁשַ
  :ותדרוך על הרשעים המשולים לאריות ונחשים. תרפא את מכת ישראל השבויים

ִעים ְוֻיְגָמרוּ  ְדרְֹך ְרׁשָ ָמרוּ . ּתִ ִמיִמים ְלעֹוָלם ִנׁשְ   .ּתְ
  

רּו . ֵליֶהם ָיִסירוּ ּתֹוַע ַמַעלְ  ֵ ִהּלֹות ְיָי ְיַבׂשּ   :)ישעיה ס ו(ּתְ
  תשגג

ָלִאים רּו ְרחֹוִקים ּפְ ְ ְצָך ּוְטָלִאים)ג(ָעלֹות. ְיַבׂשּ ַקּבֶ   . ּבְ
  .כשתקבץ אימהות וילדים

נּו ִנְכָלִאים ָלִים . קֹול ִיּתְ ירּוׁשָ ַחר עֹוד ּבִ   :)זכריה א יז(ּבָ
  

י ּפִ ׁשְ לֹום ּתַ ַלִים ׁשָ ירּוׁשָ   .רּוַח ִיְרָאְתָך ּתֹוִפיעַ . עַ ּבִ
  

יעַ  ִניַע ְוַתְרׁשִ עּו ְוֵאין. ּבֹוְזַזי ּתָ ּוְ יעַ ־ְיׁשַ   :)תהלים יח מב( מֹוׁשִ
  :אל תושיע אותם, כשיתפללו אליך  ַּתְגֶלה

ְלמֹוד ָך ּתִ יַע ַעּמְ   .אֹוָתם ְלתֹוָרְתָך ִלְצמֹוד. מֹוׁשִ
  .להיות דבוקים בתורתך  תלמד אותנו, אתה מושיענו

ָבְרָך ִלְתמֹודֵיאָ  ָלה ַיֲעמֹוד . ֵמן ּדְ   :)אסתר ד יד(ֶרַוח ְוַהּצָ
  :להביא לנו ישועה  ויתקיימו תמיד כל הבטחותיך

                                                 
ע  )א( ב ֶיׁשַ ּגֵ עוּ בגְ שַָׂ ים קְֹדִר וְ . קֹוְדִרים ְלׂשַ ההולכים ' פי, י אוכמי מסכנותא תקפו פורקנא"ת )איוב ה יא(  ֶיׁשַ

 .בחושך העניות התחזקו בישועה
ֶבת  )ב(  .ק"פ הרד"פירשתי ע. ַרַהב ֵהם ׁשָ
 ).בראשית לג יג( כן נקראו הבהמות המיניקות .ָעלֹות  )ג(
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הּוִדים ְיׁשּוָעה ים ְוָכבֹוד ְוִיְפָעה. ַיֲעמֹוד ַלּיְ   .)א(ַחּיִ
  .יופיו

רּוִבים הֹוִפיָעה ב ַהּכְ ָעה . ֹיׁשֵ ׁשֵ ֶניָך ְוִנּוָ   :)תהלים פ כ(ָהֵאר ּפָ
  

ר ָאַמְרתָּ ְזָכר ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת. ־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהלֵ  .ר ּבְ ב ׁשְ י ְוָהׁשֵ
ֶמךָ  ְוהוֹ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית. ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

מֹו  נּו ּכְ נוּ ִעּמָ ִהְבַטְחּתָ ם. ׁשֶ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאֶהיָך לֹא ַיְר לאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  ּפְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
מָּ  ֵחינּו : הׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּובּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ
ִניםִיְהיּו ֲחָטֵאי־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ
ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתכֶ ־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : םּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר. ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ

יךָ ֵאַלי כִּ  ַאְלּתִ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : י ֿגְ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

בֹוא לְ  ֵתנוּ ּתָ ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ י פָֿ . ָפֶניָך ּתְ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ תִּ . ּתָ   :ְעּתָ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

                                                 
 .זוהר וכבוד, בשורשיםק "פירש הרד. יפעה  )א(
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ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ ָוה. ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ נוּ ּדָ ֲחָטֵאינוּ   ִלּבֵ . ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹ .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ ַוֲעַדיִ  ְבנּו ִמּטָ נֵ . ן לֹא ׁשַ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ ה ָעְרּפֵ ינּו ְוַנְקׁשֶ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ וָ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ה ָלנוּ ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ דָ . ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות. םּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ ַוֲעַדיִ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ן לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ לאֱֹ   : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . ֵהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . נוּ ָמַרדְ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ ָעֵלינוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   : ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ כָּ . ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ־ּפְ תּוב ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ַֹנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזי ֹנֵתינּו ק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹולָ  ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיזָּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : םֲאׁשֶ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
י לֹ  ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ יִלים ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ א ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ

ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ָך׃לאֱֹ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   ַהי ּכִ
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י ְלָהִרים לאֱֹ . ַמר ְלָפֶניךָ ֵפר אָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

ם ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָאמּור־ֶאת ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ִמים . ַהּדָ ּיָ ָהֵהם ּוָבֵעת ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֲעָך  ּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
י ַלאדֹ ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ ִליחֹותַיּכִ   :ָני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען הֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ ה שֵׂ עֲ : ְלַמַען ִנְצֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 

ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ
ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ

ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : י ָעָפרְכנֵ וֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ

בֹוֶדךָ  ֶחךָ לְ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ
פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ

ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ
ית ןּבֵ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ :  ַרּבָ ַדִים ׁשֶ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ

עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ
יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ינוּ הֵ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: ֲעֵננוּ  ם:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב: ֲעֵננוּ  ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו : נוּ  ֲענֵ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמימִ  :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , יםֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ
ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ

הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹות: נוּ  ֲענֵ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ִמי : ִמי ׁשֶ

עָ  ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ׁשֶ ָעָנה ַלֲאב: ָנה ְליֹוֵסף ּבְ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ
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חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ה: ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע : ּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבַ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ָעָנה ְלָדִוד : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ : נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ : ִמי ׁשֶ

יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ מִ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ : י ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוְך : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי שֶׁ : ּכִ ָעָנה : ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ִמי ׁשֶ
יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל ִרים ה־ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :ּוא ַיֲעֵננוּ ַהּצַ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריבַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן הַ . ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ׁשְ

ל ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  ָחּנֵ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְוַנְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ ִדְמָעִתי עַ ,ִמּטָ י ַאְמֶסה ּבְ ה: ְרׂשִ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ
ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶהַמֵחא י ָעְלָמא.  ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ַמּסֵ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ךְ : קֹוָלֵרהּ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ִגיִדין ְמָרִריןָהא ְר . ּבְ ן ּבְ ְך ֲאָנן . ַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף ֲעָלן. ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

  שמעון בר יצחק  בראש המאמריםחתוםנה תח פז

א ּסֵ ֶבת ַהּכִ א. ׁשֶ ֵ ר ְלַמְעָלה ְמֻנׂשּ   .ֲאׁשֶ
  .הרם והנישא  ,כסא שבתך

א ֵ ְתַנׂשּ ֲעֵדנּו ַלּצּור ַהּמִ   :ְיַחּלֶה ֿבַ
  :'יתפלל בעדנו אל ה

א ּסֵ   .ְלַעּמֹו ְיִהי ַמְחֶסה. ֶמֶלְך ַעל ּכִ
  

צוּ  אְוִיֶפן ּבְ ּסֵ ּכִ ם ֲחקּוָקה ּבַ   :)א(ַרת ּתָ
  יעקב אבינו

                                                 
 .שחקוקה על כסאי יעקב של איקונין) ב ב(ש במדרש איכה רבתי "כ. חקוקה בכסאויפן בצורת תם   )א(
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ִמין ַאְרֵיה־ַעל ֵני ֶאְהֶיה. )א(ַהּיָ   .)ב(ְיַחּלֶה ּפְ
  ' כינוי להאהיה -מתפללות על ישראל ) פני נשר, פני אדם, פני שור, פני אריה(חיות הקדש ' גם ד

  :)ג(ָיחֹן ְוָיחּוס ֶזַרע ּכֹה ִיְהֶיה
  :זרע אברהם

ֵענּו ִיְהֶיה   .ְואֹוָתנּו ְיַחּיֶה. ְוִיׁשְ
  

י לּוָכה ְלֶזַרע ּגּור ַאְרֵיהְוָיׁשִ   :)ד(ב ַהּמְ
  :יהודה

מֹאל ׁשֹור ְ ִגיָעֵתנּו ִיְתׁשֹור. )ה(ָנא ֵמַהׂשּ   .)ו(ּפְ
  .כמתנה' יגיש תפילתנו לה

ֵדנּו ֵהיֵטב ִחּמּוֵצנוּ    : ֶלֱאׁשֹור)ז(ְלַלּמְ
  :וניישר את יצרנו הרע' שנלמד את דרכי ה

ָרכֹות ַיֲחׁשֹור   .)ט(רּוְמרּוֵדינּו ַיֲעׁשוֹ . )ח(ּבְ
  .ויעשיר את עניי ישראל  .ירבה

רֹון יב ְלִבּצָ כֹור ׁשֹור)י(ְוָיׁשִ   :)יא( ַהְדַרת עֹז ּבְ
  :יופיו וכוחו של יוסף הנמשל לשור  לירושלים

ֵני ָאָדם ת ּפְ ם. ְרִאּיַ ֵתנּו ְיַקּדַ ִחּנָ   .)יב(ּתְ
  .נתנויהחיה שפניה פני אדם תגיש תח

  :ִלְפֵני צּור ָמעֹוז יֹוֵצר ָהָאָדם
  

םַיְלבִּ  ם. ין ַהְמָאּדָ ְרּדָ   .)יג(ְיעֹוֵרר ַהּנִ
  .את ישראל מתרדמת הגלות

ָרה ִלְקרּוֵאי צֹאן ָאָדם ׂשְ ה ַהּמִ   :ְוַיְרּבֶ
  ):לו לז' יחז" (צאן אדם"ויתן ממשלה גדולה לישראל הקרואים 

                                                 
ִמין־ֶאל ּוְפֵני ַאְרֵיה כמו שנאמר .על הימין אריה  )א(  ).יחזקאל א י( ַהּיָ
 ).שמות ג יד (אהיהשנקרא '  פני ה.פני אהיה  )ב(
 .)בראשית טו ה (ַזְרֶעךָ  ּכֹה ִיְהֶיהלו ' א שנא" זרע א.זרע כה יהיה  )ג(
 ).בראשית מט ט( יהודה .לזרע גור אריה  )ד(
מֹאול ּוְפֵני ש" כ.מהשמאל שור  )ה( ְ  ).יחזקאל א י (ׁשֹור ֵמַהׁשּ
' פי) א ט ז"ש( ְלָהִביא ֵאין ּוְתׁשּוָרהש "מתנה כ'  פיתשורהלתנו כיאת תפ' ביא לה י.פגיעתנו יתשור  )ו(

 .ק מנחה אין לנו להביא לו"הרד
טכ " לה.אשורללמדנו היטב חמוצנו ל  )ז( ּפָ ְרׁשּו ִמׁשְ רוּ  ִלְמדּו ֵהיֵטב ּדִ ְ חזקו את '  פי)ישעיה א יז (ָחמֹוץ ַאׁשּ

 ).א"ז ע"ברכות דף י(שנמשל לשאור המחמץ את העיסה , יצר הרע, נוּ צֵ וּ מּ חִ  מפרש והפייטן ,הנעשק
ַרתירבה ברכות כמו שנאמר '  פי.ברכות יחשור  )ח(   .מיםריבוי ' פי) ב כב יב"ש( ַמִים ַחׁשְ
יםש "אין מרודים אלא עניים כ, את עניי ישראל'  שיעשיר ה.ומרודינו יעשור  )ט( ִביא ָבִית ְמרּוִדים ַוֲעִנּיִ  ּתָ

 .)ישעיה נח ז(
רֹון .וישיב לבצרון  )י(  .במצודות לירושלים עיר מבצר' פי) זכריה ט יב( ׁשּובּו ְלִבּצָ
 ).דברים לג יז( יוסף .בכור שור  )יא(
םא "נ. םדַּ קַ יְ   )יב( ַקּדַ  .ּתְ
ה ֵאיָמה ) בראשית טו יב (ש"בילקו, נשמלה הגלות לתרדמה .יעורר הנרדם  )יג( ָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם ְוִהּנֵ ְוַתְרּדֵ

ָכה ְגדָֹלה ֹנֶפֶלת ָעָליו ָכה זו אדום ֵאיָמה מלכויות ' שהראהו ד, ֲחׁשֵ  .זו בבלֹנֶפֶלת זו יוון ְגדָֹלה זו מדי ֲחׁשֵ
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ר ׁשֶ ר. )א(ִצְפצּוף ַהּנֶ ֵ ְכָנָפיו ְיַחׁשּ   .)ב(ּבִ
  .תגן ותסך עלינוובכנפיה . החיה אשר לה פני נשר תתפלל עלינו

ר ֵני אֹוֵהב ֹיׁשֶ   :ְוָיִליץ ִצְדֵקנּו ּפְ
  

ר ר. ֶחְלֵקנּו ַיְכׁשֵ ֵ ינּו ְיַיׁשּ   .ְוַעְפַעּפֵ
  .ויאיר עינינו ללכת בדרך ישרה  .יכין לנו חלק טוב

ר ְצָדָקה ְלַעם ְנׂשּוֵאי ֶנׁשֶ ר ּבִ   :)ג(ִויַדּבֵ
  :לישראל שנשא אותם על כנפי נשרים

י ֶעְליֹוִנים יׁשֵ ים. ַקּדִ ָרִפים ְואֹוַפּנִ   .ׂשְ
  .מלאכי השרת

ֵני ֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים ֵתנּו ּפְ ִחּנָ ילּו ּתְ   :ַהּפִ
  

  .ְוַאֲהַבת ֵאיָתִנים. ְוִיְזּכֹר ִראׁשֹוִנים
  .האבות

בּוָעה ְלדֹורֹות ַאֲחרֹוִנים   :ִויַקּיֵם ׁשְ
  

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ מַ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
אְוַהְרּבּו  ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ִמיעּו ְלָפָניו : ּתְ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ

ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרפָּ  ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאלה ׁשְ ל ִיׂשְ  ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא עֲ . ָמָרן ּדְ ׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ לְּ . ָמָרן ּדְ ְבָיא ּכָ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאלְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין .  ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . ּוָבעּוִתין ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ַמע ֹיאַבד ִיׂשְ  ׁשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

                                                 
ן ֲאַצְפֵצףפור נקרא צפצוף כמו שנאמר י הצ קול.צפצוף הנשר  )א( ּיֹוָנה ּכֵ ה ּכַ  ).ישעיה לח יד (ֶאְהּגֶ
ַרתפ "כמו שפירשו עה, יו עלינו להגן בעדנופ יקשור את כנ.יו יחשרפבכנ  )ב(  קישור ' ל)ב כב יב"ש( ַמִים ַחׁשְ

 .העבים
א ֶאְתֶכם ַעלכמו שנאמר . נשואי נשר  )ג( ָ ִרים ָוֶאׂשּ ְנֵפי ְנׁשָ  ).מות יט דש( ּכַ
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ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ים ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ וֹ ּבְ   :ת ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־נּו לֹא ֵנַדע ַמהַוֲאַנחְ  ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ּנַ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ר ִיַחְלנּו ָלךְ ־ְיִהי: ֵהּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ר־ַאל: ַחְסּדְ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ י:ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

  

  

דַּ  אִיְתּגַ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ י בְֿ . ל ְוִיְתַקּדַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ אְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעלְ  ְיֵהא ׁשְ  :ַמּיָ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ א־ּתִ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ים  א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ לְיֵהא ׁשְ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־עֹׂשֶ   :ִיׂשְ
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ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

יְוהּוא    ּוָמנֹוס ִלי ִנּסִ
ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי   ּבְ
ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ

  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  

:ֵעת ָצָרהְוצּור ֶחְבִלי בְּ   
יֹום ֶאְקָרא :ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ  

ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  
:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  

 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יָרה ְוָנׁשּובָ ְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל ְיִמיְנָך פְֿ  ה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נוּ : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ  ֵריָקם ִמּלְ

ה ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ יֵבנּו ּכִ ׁשִ   :ַאל ּתְ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ תַּ   ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ  ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹניְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ ִהנֵּ  ל־ַעְבֵדי יְ יָ ה ּבָ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ׃ְרצֹונוֹ  ְמׁשָ יויָ ּבָ ל־ַמֲעׂשָ ְלּתוֹ   ּכָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ ַוֲאַנְחנּו ּבְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ ָרא  ֶאקְ יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  ֵהינּו׃לאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ל־ָהָאֶרץ׃ בְּ ײָ ִהׁשְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ דֹול ְיָי ּוְמֻהלָּ : ַמׂשְ ִעיר לאֱֵֹהינּו ַהרּגָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ל ְמֹאד ּבְ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ ֻדּלָה ְוהַ יָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ בּוָרה ַהּגְ  ּגְ
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ְפֶאֶרת י־ֹכל ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ

מֹוָך׃ מֹוָך יְ ֵמֵאין ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹוליָ  ּכָ דֹול ַאּתָ ְגבּוָרה׃  ּגָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ
רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ

ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  ָיהּ  מֹוָך ֲחִסיןִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ וֹ ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפּ  ָנה לַ  ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ְסֶאָך ֶחֶסד  ָניו ּבְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ
מּו פָֿ  ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָושָׁ  ֶניָך׃ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ַמִים ְלךָ  ֶמׁש׃ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ  ׁשָ

ם׃ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ ְבתָּ  ַאּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף  ִהּצַ ל־ּגְ ּכָ
ם ה ְיַצְרּתָ ה: ַאּתָ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ים׃ ִרּצַ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ִלְוָיָתן ּתִ ֹוַרְרּתָ פֿ  ַאּתָ

ָך ָיםבְֿ  י תַֿ שִׁ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ הּבַ ִים׃ ַאּתָ יִנים ַעל־ַהּמָ הבָֿ  ּנִ ּתָ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ הֹוַבׁשְ
ר־לוֹ  ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃ ת ָיָדיו ֲאׁשֶ ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ַהּיָ ר ּבְ  ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ר ּבְ ר־ִאיׁש׃ ל־ָחיֶנֶפׁש כָּ  ֲאׁשֶ ׂשַ ל־ּבְ   ְורּוַח ּכָ
ךְ  ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ ֳעֶלךָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה, ַהּנְ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה , ַהּנְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ְלַמַען ֶמךָ : ׁשְ ֶמךָ , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ה ְלַמַען ׁשְ ֲעבּור, ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ י לאֵ , ּכְ ּכִ
ֶמךָ ַרחּום וְ  ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ַחּנּון ׁשְ י ַרבו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ י לֹא ַעל: הּוא־ֵננּו ּכִ ִצְדקֵֹתינּו ־ּכִ
י ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים־ַעל ַמּפִ   :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

  שמואל ברבי אברהם חזקחתום בראשי הבתים פתיחה פח 

נּוָך י ׁשְ ּקַ ַחְרנּוָך ּבִ   .ֹוֵצר ָהִריםׁשִ
  באנו להתפלל אליך

יַח ּוְדָבִרים יד ְלָאָדם ׂשִ   .)א(ַמּגִ
  

ינּוָך דְֿ  ים ַוֲחֵפִריםְוִחּלִ נּוָך ּבֹוׁשִ   .ַרׁשְ
  בושים וחפרים ענין אחד

ִרים־ֶאת   .ַחּטֹאֵתינּו ַהּיֹום ָאנּו ְמַסּפְ
  

  . ְזֵקִנים ּוְנָעִרים)ב(ַעְדנוּ לַֹהְקנּו ו ֹ
  סיפהא' לוהקנו וועדנו שניהם ל

ׁש ִמְזָעִרים ה ִמְקּדָ ִפּלָ ֵבית ּתְ   .)ג(ּבְ
  .מקדש מעט

                                                 
הפ "לה. מגיד לאדם שיח ודברים  )א( י ִהּנֵ יד ְלָאָדם ַמה יֹוֵצר ָהִרים ּכִ ) עמוס ד יג( חוֹ שֵּׂ ־ּוֹבֵרא רּוַח ּוַמּגִ

אפילו שיחה יתרה שבין איש ) ב"ע' חגיגה דף ה(ל דרשו "י כל מעשיו פורטין לפניו בשעת מיתתו וחז"ופירש

יחַ א "נ .יחַ שִׂ  .הלאשתו מגידים לו לאדם בשעת מית  .ׂשֵ
ִביִאיםנקבצנו כמו שנאמר . לוהקנו  )ב( אסיפה ' גם הוא ל. ועדנו .במצודה קבוצה' ופי) א יט כ"ש( ַלֲהַקת ַהּנְ

 ).אבות א ד(כדתנן יהי ביתך בית ועד לחכמים 
ׁש ְמַעט ָוֱאִהי ָלֶהם) יחזקאל יא טז(' בית הכנסת כמו שנא. מקדש מזערים  )ג(  .ְלִמְקּדָ
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  .ְרפּוֵיי ָיַדִים ְמעּוֵדי ֵאָבִרים
  .וכל גופנו מתנודד  ידינו רפות

ל הּוִלים ּוְסעּוִרים ִמּכָ   .ֲעָבִרים־ּבְ
  נמצאים בבהלה וסערה

ֵני ּגֹוְלָיִרים ְ   .)א(ָיגֹוְרנּו ְוָדַאְגנּו ִמׁשּ
  .תליינים

גֹוִריםַאף ְוֵחָמה שְׁ    .ֵניֶהם ַקּטֵ
  

ם ְמֹכָעִרים ים ְוִהּנָ נּו ַמֲעׂשִ ׂשֵ ַחּפְ   .ּבְ
  

  .ְרֵתת ֲאָחַזְתנּו ֲחָבִלים ְוִציִרים
  חבלים וצירים ענין אחד  רעדה

ֲחרּו פָֿ    .)ב(ֵנינּו ְוָהַלְכנּו קֹוְדִריםָהׁשְ
  .בחושך

ינּו פְֿ    .רּוִריםמֹוט ִהְתמֹוַטְטנּו ְוַנֲעׂשִ
  .והתפוררנו

  .ְתֵנינּו ְוַכּיֹוֵלָדה ְמֵצִריםֻחְלֲחלּו מָ 
  .ואנחנו סובלים כמו אישה בציריה  רעדו

יָרא ֵמֲעו ֹ   .נֹוֵתינּו ַהְיֵתִריםָזַחְלנּו ַוּנִ
  פחדנו

ִריםַקְחנּו דְֿ  ּלּום ּפָ ׁשִ   .ָבִרים ּבְ
  .לקחנו תפילה במקום קרבן

ִרים טּוִחים ּוְלַרֲחֶמיָך ְמַסּבְ מּוִכים ּבְ   :)ג(ּתְ
  :מקווים

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמֶלְך א: ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

ִר וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר בּוָעה ֵרת ּבְ ית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ
ְרֵכי טּוְבָך : ָלַאֲחרֹוִנים בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
יִ  ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאתַאּפַ ל־ם ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָראִתי בְֿ ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

הלאֵ  ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ַתֲחנּון ּוִבְתִפלָּ : ַאּתָ םּבְ ֶניָך ְנַקּדֵ ֶדם. ה ּפָ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
                                                 

להסתכל בהם ) משה(אפילו גולירין שבהם לא היה יכול ) ט יב(בקהלת רבה . משני גולירים אף וחמה  )א(

יד כי "הה י ָיֹגְרּתִ ֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה ּכִ , י שוטרים"פירש) ב"ז ע"דף ט( בסנהדרין .יםגוליר ).דברים י יט (ִמּפְ

 .פ השופטים לכל מי שאינו שומע" חובטין במקלות עגוליירים
ֶמׁש ְוָיֵרחַ ) יואל ב י(' חושך כמו שנא' ל. דריםקו  )ב(  .ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם ׁשֶ
יִתיתרגום של . מסברים  )ג(  .סברית) בראשית מט יט (ִקּוִ
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ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד . ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ ּכְ
ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו תַּ : ּכְ ֲאִזין ׁשַ

יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ְיָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־׀ ְיָי% ֵלא� ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה/  ָעו0 ֶֹח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת0 ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ה יִ  ְרּתָ ֵלאמֹרְוַעּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ  :ְגּדַ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאמְ ־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :רּו ָאֵמןּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ יָרָתא תֻּ ־ּכָ ְרָכָתא ְוׁשִ ֲאִמיָרןּבִ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמה ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ

ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ
י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ

י ֲעו ֹ רנֹוֵתינּו ַרּבּו ִמלִּ ּכִ ּפֵ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ
י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ דֹול ַיֲעָמד ָיַדְענּו ּכִ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ ָלנּו ־ּבַ

ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ ים ָיַדְענּו ּכִ נּו ַמֲעשִֹ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵֹ , ּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ
ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ

ָך ָעֵלינוּ  ר ַחְסּדְ ן ַהְגּבֵ ְרחֹק: ּכֵ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ
ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ַרֵחם ָאבכְּ  ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ

ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ
ַמעוְ : ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ

ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ָלָעם ַהזֶּה  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
י ַעל ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים ַרֲחֶמיךָ ־ַמּפִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
יָבה ַהקְ  ֲאדָֹני הׁשִ ַאַחר־ַאל ַוֲעׂשֵ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ
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כ " להפ"עמאמר וסיום כל , המה ומלת איךאלא שהקדים בראש כל אות מלת ב " אס"עפט 
 יצחק בר סעדיה ובסוף חתום ואניהמתחיל במלת 

  לאֱֵֹהינּו ֵוֹלאֵהי ֲאבֹוֵתינוּ 

  .ֶדיךָ אּוַכל ָלבֹוא עָ   ֵאיךְ 
  

ךָ    .ְועֹוְבֵדי זּוָלְתָך לֹא ֲעָזבּונּו ְלָעְבּדֶ
  

ה חּוֶדךָ   ְוֵהּמָ ׁשּו ְלַהְפִריִדי ִמּיִ ֿקְ   .ֿבִ
  

ּקּוֶדיָך   ַוֲאִני י ֿפִ   :)תהלים קיט פז(לֹא־ָעַזְבּתִ
  

ָכל  ֵאיךְ  ִליִתי ָוֵאֵלְך ּבְ   .)א(ֵהֶלְך ָוֶפֶלךְ ־ּגָ
  .ובכל מחוזדרך בכל 

  .ים ַלּמֶֹלךְ ּוָמְלכּו ָעַלי ַמְמִליכִ 
  .עובדי עבודה זרה

ה ם מֹוֵלךְ   ְוֵהּמָ יָנם עֹוֵמד ּוַמְלּכָ   .ּדִ
  מכפים עלי את דיניהם

ֶלךְ   ַוֲאִני   :)אסתר ד יא( לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל־ַהּמֶ
  :מקום מלך מלכי המלכים, ק "לביהמ

לּוף  ֵאיךְ  ָמַעי ַהּדָ ֶלף ּדְ   .ָהְלכּו ְנָחִלים ִמּדֶ
  .נוזלותנהיו נחלים מדמעותי ה

י ְלפֹוֲעֵלי ָאֶון ְוִסּלּוף   .ְוִנְמַסְרּתִ
   שקר-און וסלוף 

ה לּוף  ְוֵהּמָ   .ּוְבֵניֶהם יֹורּוִני ֵחץ ׁשָ
  .מורים לעברי חיצים

ֶכֶבׂש ַאּלּוף  ַוֲאִני   :)ירמיה יא יט( )ב(ּכְ
  :ואני כמו כבש שמן המובל לטבח

ם ְולֹא נֹוָדע  ֵאיךְ  י ֶנְחּתָ   .ְזַמן ִקּצִ
  

ע, ַדע אֹוְיִביְוַקְרִני גָּ  ּדַ ַחת ּפֻ ַ   .ִמׁשּ
  .וניצל ממות ולא נענש על כך

ה ע  ְוֵהּמָ ֵהיָמן ְוַדְרּדַ ִבים ָחְכָמָתם ּכְ   .)ג(חֹוׁשְ
  .והם מחשיבים את עצמם חכמים גדולים

ַער ְולֹא ֵאָדע   ַוֲאִני־   :)תהלים עג כב(ֿבַ
  :ואני נחשב בעיניהם כשוטה שאינו מבין

  .ְלכּות ַעם ְסֻגּלָהטְֹרָפה ַמְלכּות ְלמַ   ֵאיךְ 
  .נחטפה המלכות מישראל

                                                 
ֶלְך   )א(  .מחוז' פי) בשורשים(ק "והרד, י מלכות"רשפי. )נחמיה ג ט(ּפֶ
ֶכֶבׂש ַאּלּוף  )ב(  .כבש נבחר ושמן'  פי,ַאּלּוף .)רמיה יא יטי(יּוַבל ִלְטבֹוַח  ַוֲאִני ּכְ
 ).א ה יא"מ(חכמים . הימן ודרדע  )ג(
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ֵני ַעְוָלה   .ְוָאְרָכה ְמלּוָכה ְלַמְלֵכי ּבְ
  

ה ְמָחה ְוִגיָלה  ְוֵהּמָ ׂשִ ִבים ָלֶבַטח ּבְ   .יֹוׁשְ
  

תֹוְך־ַהּגֹוָלה   ַוֲאִני   :)יחזקאל א א(ּבְ
  

ִתיִתי ָוֶאְגַמע  ֵאיךְ  ְרֵעָלה ׁשָ   .)א(ּכֹוס ַהּתַ
  גמיעה כמו שתיה

ִכיִתי  ָמעּבָ א ּוִמׁשְ ָ   .ָוֶאְדַמע ֵמעֹל ַמׂשּ
  שני גוים מבני ישמעאל

ה ָמע  ְוֵהּמָ יָבה ּוׁשְ   .לֹוֲעִגים ָעַלי ַהְקׁשִ
  . שמע לדברינו– ואומרים לי

ָמע   ַוֲאִני ֵחֵרׁש לֹא ֶאׁשְ   :)תהלים לח יד(ֿכְ
  :ואני עושה את עצמי כמי שאינו שומע

שׁ   ֵאיךְ    .ְמָחַצִני לאֱַֹהי ּוַמְכאֹוִבי לֹא ֻחּבָ
  ִהַּכִני

שׁ  י ִלְבֵני ֱאדֹום ֻהְלּבָ ְפַאְרּתִ   .ּוְמִעיל ּתִ
  

ה   .ֹנֶפת אֹוְכִלים ְוָחָלב ּוְדָבשׁ   ְוֵהּמָ
  דבש' גם נופת ל

ב ִאיָבשׁ   ַוֲאִני ֵעׂשֶ   :)תהלים קב יב( ּכָ
  

ָבא  ֵאיךְ  ָדן ּוׁשְ רּוִני ּדְ ּתְ   .ְסָבבּוִני ֵקָדר ּכִ
  .ורהסבבוני והקיפוני גוים מבני ישמעאל ומבני קט

א ַהּקֹוְרִאים ָנִביא ְלִאישׁ    .ֵמעֹוָלם לֹא ִנּבָ
  מוחמד

ה דּוד ְוָצָבא  ְוֵהּמָ ים ַחִיל ּגְ   .עֹוׂשִ
  

  :)בראשית לז ל(א בָֿ ־ָאָנה ֲאִני  ַוֲאִני
  :ואני איני יודע לאן לברוח

ר ֲהֵרעֹוִתי  ֵאיךְ  ֲאׁשֶ ַקְדּתָ ָעַלי ּכַ   .ּפָ
  .ענשת אותי כאשר חטאתי

י ֲאָריֹות וּ  ּנֵ ׁשִ יּבְ   .ְלָבִאים ֶנֱאַכְלּתִ
  אריות ולבאים ענין אחד

ה י  ְוֵהּמָ   .ָצִעיר ָוַרב אֹוְמִרים ָמָצאִתי ְוַגם ָיֹכְלּתִ
  . השגנו את ישראל וגם ניצחנו אותם–והגוים קטנים וגדולים אומרים 

י   ַוֲאִני ָכְלּתִ י ׁשָ ֹכְלּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ   :)בראשית מג יד(ּכַ
  :ילדיי נהרגו

                                                 
  ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט־ַמִיםן "ף במקום העי"ובלשון המקרא באל) שבת ח א(כדתנן חלב כדי גמיעה . ואגמע  )א(

 ).בראשית כד יז(
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יָקַדר ּכֹוכָ   ֵאיךְ  ּלַ ְלּגַ   .)א(ִבי ְוָחְזרּו ּגַ
  .כוכב שלי חשך ונשתנה מזלי לרעה

ִליַלי לּו ֿגְ ּלְ ּלּוִלים ּגִ   .)ב(ְועֹוְבֵדי ֿגִ
  .טינפו את ארצי

ה   .ִרֲחקּו ַרְגַלי ֵמֲעלֹות ְרָגַלי  ְוֵהּמָ
  .מנעו ממני מלעלות לרגל

ְמַעט ָנָטיּו ַרְגָלי   ַוֲאִני   :)תהלים עג ב(ּכִ
  :התמוטטתי

  . ַמְרּתָ ַמֲעוּוִיי ְוָנַטְרּתָ חֹוִבישָׁ   ֵאיךְ 
  ושמרת  עווני

י לֹא ַרְבּתָ ִריִבי   .ּוְמִריֵבי ַנְפׁשִ
  .לא רבת עם המריבים נגדי

ה ם ְוֹכָחם ְלַהְכִאיִבי ּוְלַהְדִאיִבי  ְוֵהּמָ ְקּפַָ   .ּתָ
  דאב וכאב ענין אחד. יש כוח להכאיב לי  ולהם

י ָיֵגל ִלבִּ   ַוֲאִני ַטְחּתִ ָך ֿבָ ַחְסּדְ   :)תהלים יג ו(י ּבְ
  

ה  ֵאיךְ  ָדד ָוֶאִהי ְלִנּדָ י ֿבָ ְבּתִ   .ָיׁשַ
  .מנודה ומאוס

בֹוד ְירּוָדה ּגֹוִים ְנדּוָדה, ִמּכָ   .ּבַ
  .נודדת

ה ם ָעָמָדה  ְוֵהּמָ ְלּתָ   .ָצְלחּו ּוָמְלכּו ּוֶמְמׁשַ
  

כּוָלה ְוַגְלמּוָדה   ַוֲאִני   :)ירמיה מט כא(ׁשְ
  :כמו אישה שנהרגו בניה ובעלה

ֶהם  ֵאיךְ  ּלָ   .)ג(ֵחְרפּוִני ְמעֹוְלַלי ּוְמהֹוְלַלי ּכֻ
  . והמתלוצצים עליתעללים ביהמ

  . ְולֹא ָסר ֵמֲעֵליֶהם)ד(ִצּלָם ֶאְצָלם
  כוחם וגבורתם איתם

ה ִמּלֵיֶהם  ְוֵהּמָ   .קֹוְרִאים ֶהָאח ֶהָאח ּבְ
  "האח האח" –לעברי 

ה ָלֶהם   ַוֲאִני   :)תהלים קט כה(ָהִייִתי ֶחְרּפָ
  

י  ֵאיךְ  י ּדֹוֵאג ְודֹוֵאבּבֵ ַאְרּתִ   .ֵניֶהם ִנׁשְ
  

                                                 
 .ד גלגל חוזר" ונקט הפייטן כמ.)ב"ד ע"י פסחים דף צ"רש(אופן ברקיע ומזלות נתונים בו . גלגל  )א(
החריבו את הערים והפכו ' פי, גל של אבנים' מ גללו ל"וי. ארצי כמו ארץ הגליל. גלילי. גלל וצואה' ל. גללו  )ב(

 .אותם לגלים
ֶהם  )ג( ּלָ ּלָםצורה זרה של המלה ). ב כג ו"ש( ּכֻ  .ּכֻ
ם ֵמֲעלֵ ) במדבר יד ט(ש "היפך ממ .צלם אצלם ולא סר  )ד(  .א עדא תוקפהון מינהון"ות יֶהםָסר ִצּלָ
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קֹוָרם ׁשֹוֵאב ְלֵגי ְיגֹוָנם ּוִמּמְ   .)א(ִמּפַ
  .ואני שואב מים ביגון מנהרותיהם וממקורותיהם

ה עֹוֵרב ְוִכְזֵאב  ְוֵהּמָ   .רֹוְבִצים ְוׁשֹוְכִבים ּכְ
  .עלי כמו זאב או עורב על טרפו

  :)תהלים סט ל(ָעִני ְוכֹוֵאב   ַוֲאִני
  

לשׂ   ֵאיךְ  ְכנּו בְֿ ־ֹוְנֵאי ּכָ   .ִצּיֹוןָטֳהָרה ׁשָ
  

ַרְעיֹון ֶזה ּוִמי ָעָלה לֹו ּבְ   .ִמי ֶהֱאִמין ּבָ
  

ה יִרים ְנׂשּוִאים ְנתּוִנים ֶעְליֹון  ְוֵהּמָ   .ֲעׁשִ
  

  :)תהלים מ יח(ָעִני ְוֶאְביֹון   ַוֲאִני
  

כֹון  ֵאיךְ  ם ׁשָ ְכנּו ֿבָ ֵהיְכלֹוַתי ְוׁשָ רּו ּבְ   .ּדָ
  

ְחּתֹון ְלִתיכֹוןֵמֶעְליֹון ְלַתחְ    .ּתֹון ּוִמּתַ
  .תחתונים ואמצעיים, עליונים, ק"ושכנו בכל חדרי בימה

ה ר ְוָזָהב ַוֲאַדְרּכֹון  ְוֵהּמָ   .ָיְרׁשּו עֹׁשֶ
  )עזרא ח כז(שם מטבע 

  :)תהלים לח יח( ָנכֹון )ב(ְלֶצַלע  ַוֲאִני
  :מוכן לקבל מכות

ַמְחשְׁ   ֵאיךְ  ה ָעלּו ּבְ   .)ג(בֹוֶתיךָ ֲהמֹוַני ָנפֹוצּו ְוֵהּמָ
  .והלא ישראל הם שעלו במחשבה עוד לפני בריאת העולם

יׁשּוָעֶתךָ    .ָזְכֵרנּו ָנא ּוָפְקֵדנּו ּבִ
  

ה ךָ   ְוֵהּמָ ְבּתֶ כֹון ׁשִ ֵעם ִמּמְ ֵעם ַקּלְ ּלְ   .ּבַ
  .כלה אותם וסלק אותם מירושלים עירך

יֶתָך   ַוֲאִני ָך ָאבֹוא ֿבֵ רֹב ַחְסּדְ   :)תהלים ה ח(ּבְ
  :א אליךכדי שנוכל לבו

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו   הֹוֵריתָ לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

                                                 
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה' ש הפ" ע.מפלגי יגונם וממקורם שואב  )א( ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם־ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ונהפוך ) ישעיה יב ג (ּוׁשְ

 .הוא שאנחנו שואבים מים ביגון ממעין האויבים
 ).בראשית לב לב (ְוהּוא צֵֹלַע ַעל־ְיֵרכוֹ ' מל. לצלע  )ב(
 .מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר) א ד(בבראשית רבה . יךבמחשבות  )ג(
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 � ר ְיָי � יְ  ְקָרא� ָּפָניו� ַוּיִ ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו0 ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה/ ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת0 ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחטָ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. אנוּ ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ַאף ֹאַרח  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ֲאַות נָ  ְמָך ּוְלִזְכְרָך ּתַ ינּוָך ְלׁשִ ֶטיָך ְיָי ִקּוִ ּפָ ה ֶאל־ :ֶפשׁ ִמׁשְ ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ  יָ יְ ַקּוֵ

ה ֶאל־ ָך ְוַקּוֵ ֵעת ָצָרה :יָ יְ ִלּבֶ יעֹו ּבְ ָרֵאל מֹוׁשִ הִמְקֵוה ִיׂשְ ִאישׁ  ְהֶיהתִֿ   ָלּמָ  ּכְ
יעַ ִנְדָהם ִגּבֹור לֹא יּוַכל ְלהֹוׁשִ ָרחֹוק יָ ָלָמה יְ  : ּכְ ֲעמֹד ּבְ ְעִלים ְלִעּתֹות  ּתַ ּתַ
ָרה ּצָ   :ּבַ

ָלה־ל ַהְיׁשּוָעה עַ ײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלפָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ֶניךָ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

 וסיום כל, )א(ומדועוהפשוטה מוקדם לה מלת , אות אחת כפולה ואות אחת פשוטהב "אס "ע צ
   הקטן יגדל בתשובה)הבבלי (שלמהכ ובסוף חתום " בלהמאמר

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ָרֵאל ָך ִמְקֵוה ִיׂשְ   .ְייָ , ַאְך ּבְ
  ,רק בך תקוות ישראל

ײָ  ע ּבַ   .ָאחֹור ָוֶקֶדם ַעם נֹוׁשַ
  ,מתחילת הדורות ועד סופם

ַני  ּוַמּדּועַ  ה ִעּדָ ּמַָ ׁש יֹום ֶזה ּכַ   .ּבֹׁשֵ
  .גאולה שנים רבותמתעכב יום ה

יִתי ְייָ    :)בראשית מט יח( ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ
  :ובכל זאת אנחנו מקווים לישועתך

ךְ  י ָוֵאַחר ֶמׁשֶ ְרּתִ   .  ְיֵמי ִעּגּוַני)ב(ּגַ
  התעכבתי

ַני יא ּגֹוי ָנָבל ְוַעם ּגְ   .ּגֵ
  .בארץ אדום

יַני  ּוַמּדּועַ  בֹוד ְוִלי ֿדִ ָכה ֿכָ ל ּכָ   .ּדַ
  .מולי בעלי דין קשיםכבודי נשפל וניגשים 

                                                 
ׁש ִרְכּבֹו ָלבֹוא ַמּדּועַ  ,כ" בפיוט זה מרמזים ללהומדועכל השאלות המתחילות . ומדוע  )א( , )שופטים ה כח( ּבֹׁשֵ

ל ַמּדּועַ  ָכה ּדַ ה ּכָ אִתי ְוֵאין ִאישׁ  ַמּדּועַ , )ב יג ד"ש (ַאּתָ ֵהָמה ִנְטִמינּו ֶנחְ  ַמּדּועַ , )ישעיה נ ב (ּבָ ְבנּו ַכּבְ ׁשַ
ֵעיֵניֶכם י ֶאת ּוַמּדּועַ , )איוב יח ג (ּבְ ּנִ יר ָאִבי ִמּמֶ ָבר ַהזֶּה־ַיְסּתִ איוב  (ִתְקַצר רּוִחי־לֹא ַמּדּועַ , )א כ ב"ש( ַהּדָ

יֶריךָ  ַמּדּועַ , )כא ד ִעים ִיְחיוּ , )ירמיה מו טו (ִנְסַחף ַאּבִ ם ָעְתקוּ  ַמּדּוַע ְרׁשָ ְבר־ּגַ  ַמּדּועַ , )איוב כא ז (ּו ָחִילּגָ
ִעים ָצֵלָחה ֶרְך ְרׁשָ אּו ַעל ּוַמּדּועַ , )ירמיה יב א (ּדֶ ְ ְתַנׂשּ  .)במדבר טז ג (יָ ְקַהל יְ ־ּתִ

ךְ וייתכן כי הכוונה גם ל, כל עוד התעכבתי בגלות' פי. משך ימי עגוני  )ב( ִלי ־אֹוָיה'  שם אומה כמו שנאֶמׁשֶ
י ךְ ־ּכִ י ֶמׁשֶ ַכנְ  ַגְרּתִ י ִעםׁשָ  .)תהלים קכ ה (ָאֳהֵלי ֵקָדר־ּתִ
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ה ֶאל ה ֶאליָ יְ ־ַקּוֵ ָך ְוַקּוֵ   :)תהלים כז יד( יָ יְ ־ ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ
  :ובכל זאת אנחנו ממשיכים לקוות

ֲאָוֵתנוּ  ֶדם ֶחֶרב ּגַ ה ִמּקֶ   .ֲהלֹא ַאּתָ
  .ואנחנו התפארנו בך, לוחם עבורנו

ֲאָוֵתנוּ  ֶטיָך ּתַ ּפָ   .ִהְקִוינּוָך ַאף ֹאַרח ִמׁשְ
  .ומתאווים לגאולתך, ווים גם כשאתה מתנהג במדת הדיןאנחנו מק

ר ַעל חֹובֹוֵתינוּ   ּוַמּדּועַ    .ְוֵאין ִאיׁש ְמַכּפֵ
  

ֲאבֹוֵננּו    :)יחזקאל לז יא( ְקָוֵתנוּ ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה תִֿ  ֹאְמִריםּוִמּדַ
  

ָתם ְקָצָרה ֶדם ּוִמּדָ בֹונֹות ִמּקֶ ְ   .ָזַכְרנּו ִחׁשּ
  .שנה' בבל ע, ו שנה"מצרים רד, הגלויות הראשונות היו קצריםהחשבונות של 

ֲעַמִים ָקִציר ְועֹוד ָעְצָרה   .ֶזה ֿפַ
  . ועדיין מתעכבים,ר" פעמיים כמנין קצי,מאות שנה' גלות זה כבר ח

ְבנּו כַֿ   ּוַמּדּועַ  ַ ֵהָמה ְוִנְטִמינוּ ֻחׁשּ ּוָרה)א(ּבְ ת ַהׁשּ ּטַ ִ   . ִמׁשּ
  – רנוולא נתקיים בנו מה שכתוב עבו

ֵעת ָצָרה יעֹו ּבְ ָרֵאל מֹוׁשִ   :)ירמיה יד ח( ִמְקֵוה ִיׂשְ
  

תּוב ְסָבָלם ִנים ַהּכָ   .)ב(טֹוֲעִנים ּופֹוְרִקים ּבָ
  .קרואים בניםישראל , בין טוענים עולו של מקום בין פורקים אותו

ית ְזבּוָלם)ג(ְטרּוֵדי   . ֶחְבָלם ְוָחֵרב ּבֵ
  .המקדש  גרושים מארצם

ִביָלםַיְסתִּ   ּוַמּדּועַ  ְגָלָלם)ד(יר ָהָאב ׁשְ   . ָהָאמּור ּבִ
  

ְקָוה ְלַאֲחִריֵתךְ ־ֵישׁ  בּו בָֿ יָ יְ ־ְנֻאם ּתִ   :)ירמיה לא טז( ִנים ִלְגבּוָלם ְוׁשָ
  

כּו ֲאׁשּוִרים ּפְ ְמַעט ָנָטיּו ַרְגַלי ְוׁשֻ   .)ה(ּכִ
  .והתמוטטו קרסוליי  נכשלו רגלי

ִר  הֹוְלִלים ְמָעְרֵבי ֵמיׁשָ אִתי ּבַ י־ִקּנֵ   .)ו(יםּכִ
  .בהצלחת הרשעים הסוטים מדרך הישר

ִרים  ּוַמּדּועַ  ֵבר ַיד ָרמּות ַהּקֹוׁשְ ָ ְקַצר ְוִתׁשּ   .לֹא־ֿתִ
  .מרימים נגדנו' יד שהמורדים בה

ִרים ַח ַיֲעלוּ כֹֿ   ַיֲחִליפוּ יָ ְוקֹוֵי יְ  ׁשָ ּנְ   :)ישעיה מ לא( ֵאֶבר ּכַ
  כנפיים

                                                 
 .י טמונים אנחנו"פירש). יח גאיוב ( נטמינו  )א(
קידושין דף ( ש"וכ )א"ד ע"סוטה דף י( בשכינותיה רע שם לה משיא אתה כמו, קראם'  נשאם וכאן פי.סבלם  )ב(

 . רבי מאיר אומר בין כך ובין קרויין בנים)א"ו ע"ל
ֵרׁש ְיגָ . טרודי חבלם  )ג(  .י מטרד יטרוד"ת) שמות יא א (ֵרשׁ ּגָ
אּוִליםהגאולה נקראה דרך שנאמר . שבילם  )ד( ֶרְך ַלֲעֹבר ּגְ  ).ישעיה נא י (ּדֶ
 ).א"ג ע"יבמות דף ק(קרסול ' פי, י אסתורי"ת). תהלים עג ב( אשורים  )ה(
ליצנים  והם ה)א כב(י על ישעיה "כמו שפירש הוללים ומערבי מישרים אחד הם. בהוללים מערבי מישרים  )ו(

 .להוללים למערבביא) ר כ ב"ויק( וכן במדרש ,מערבבים דברים רעים עם דברי תורהה
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אּוַלי ַנת ּגְ י ְוָחְסָרה ׁשְ ְפּתִ   .)א(ָמֵלא ֻרּדַ
  .כל נבואות הפורענות התקיימו ונבואת הגאולה לא התקיימה

ים ּוְלמֹוְרִטים ּוְלִתְקָוה אּוַלי   .)ב(ְמסּוִרים ְלַמּכִ
  מריטה היא תלישת השערות

יר  ּוַמּדּועַ  יַרי ּוְמֵתי ׁשִ   . ֱאָיַלי)ג(ִנְסֲחפּו ַאּבִ
  .אשר התחזקו לשיר בבית המקדש, וגם הלויים,  נגררו ללא כח גיבוריי

יִתי   :)תהלים מ ב( י ַוּיֵט ֵאלָ יָ יְ  ַקּוֹה ִקּוִ
  

ָקקּום ּבֹוְקִקים ְוִהְבִאיׁשוּ )ד(סּוֶגיךָ  ִריֶגיָך ּבְ   .)ה( ׂשָ
  .והשאירו בה רק ענבים רעים, בזזו הכל, בוזזיםונכנסו , ישראל נמשלו לגפן מוקפת גדר

ְבׁשוּ )ו(ִסיִרים   . ְולֹא ָעְבׁשוּ )ז( סּוֶריָך ּגָ
  .ואין דבר מפריע להם, גבהו, הסרים ממך, קוציםאויבינו שנמשלו ל

ְברוּ   ּוַמּדּועַ  ר לֹא ֵיבֹוׁשוּ )ח(ָעְתקּו ּגָ   . ְוִכְמֻדּבָ
  – למרות מה שנאמר, ולא בושו, עשרותה, האריכו ימים

ָרֵאל ליָ יְ  ִמְקֵוה ִיׂשְ   :)ירמיה יז יג( עְֹזֶביָך ֵיֹבׁשוּ ־ ּכָ
  

ינּו ָרוִ  רּו ִאּוִ   .ינוּ ּפֲֹעֵלי ָאֶון ִיְתַאּמְ
  .התאווינו לשתות מדמן של ישראל והנה השתכרנו ממנו – הרשעים מתפארים ואומרים

ְמנּו ִהְתִוינוּ  טּו ֱאֶמת אֹותֹות ׂשַ ׁשְ   .)ט(ּפָ
  .כי האותות שלהם אמתהוכיחו לטענתם 

ינּו ִנְדִוינוּ   ּוַמּדּועַ  ּמִ ָך ּדִ ם ְוַחְסּדְ ְרּכָ   .ָצְלָחה ֿדַ
  .כאובים, ואנחנו המצפים לחסדך

ינוּ יְ  נּו ְלָך ִקּוִ   :)ישעיה לג ב( ָי ָחּנֵ
  

                                                 
כשם שגלו ברודף מלא כך כשנגאלין אין נגאלין ) ו"כ(כ "פסיקתא דרב. מלא רודפתי וחסרה שנת גאולי  )א(

רעם על כך שמלא הכתוב והפייטן מת. ו" מלא ו)ישעיה נט כ( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאלאלא בגואל מלא דכתיב 

 .בפורענות נתקיים אבל מלא הכתוב בגאולה טרם נתקיים
ְקָוה אּוַלי' ש הפ"ע. ולתקוה אולי  )ב(  ).איכה ג כט (ֵיׁש ּתִ
אסתר רבה ג  (ש" כְמִתיםוהלויים נקראו . י אנשים"פירש) דברים ב לד (ְמִתם. אנשי השיר. ילַ יָ יר אֱ י שִׁ תֵ מְ וְ   )ג(

בורים הם אלו שנטלו חלקם מתחת ימה ג' וכו) תהלים יז יד (' וגוִמְמִתים ֵמֶחֶלד' ְדָך הִמְמִתים יָ כתיב ) ו

ומצווה ללויים ) תהלים כט א (ֵאִליםבני ' ו להש הב" כמֵאיִליםוכן נקראו . ואיזה זה זה שבט לוי' ידך ה

 .ה בסידור שער השמים"השל' וכן פי. לשיר
יםישראל נקראו . סוגיך  )ד( ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ  .ש שמגדירים את עצמם מדבר איסור" ע,גדר וסייג' ל, )שיר ז ג (סּוָגה ּבַ
ַעשׂ ַוְיַקו ַלֲעׂשֹות  ש" לשון נופל על כרם שעושה ענבים רעים כ.והבאישו  )ה( ים ֲעָנִבים ַוּיַ ֻאׁשִ  ).ישעיה ה ב (ּבְ
 . קוצים.)ישיעה לד יג( סירים  )ו(
 .הגביהו' פי, בית הפרס שגבשו) יז ט(וכן בתוספתא דאהלות ) ב"ג ע"שבת דף ע(גבשושית ' ל. גבשו  )ז(
ְברּו ָחִיל. ג הזקינו"הרלב' פי. )איוב כא ז (ָעְתקוּ   )ח(  .י קנוי נכסין"ת) שם(. ּגָ
גם   ִהְתִוינוּ .לא הוכיח לו' פי, ליה פשטבעי מיניה רבה מרב יהודה ולא ) ב"א ע"עירובין דף מ( כמו .פשטו  )ט(

ָרֵאל ּוְקדֹושׁ י על הפסוק "הוא לשון אות ומופת כמו שפירש  מיוסד על המאמרו). תהלים עח מא (ִהְתווּ  ִיׂשְ

מּו אֹוֹתָתם אֹ הפסוק  ֶקֶרב מֹוֲעֶדָך ׂשָ ֲאגּו צְֹרֶריָך ּבְ ונדרש על נבוכדנצר עד שלא הלך , )תהלים עד ד (תֹותׁשָ

). י"רש(ואחר שכבשה אמר שיש ממש באותות , לירושלים עשה אותות לדעת אם יצליח לכבוש את ירושלים

 נדרש על טיטוס שגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה דם נוזל ואמר שדם זה סימן )ב"ו ע"דף נ(ובגיטין 

שבת מילה ותפילין אשר שמנו עלינו , הפשיטו אותנו מאותות האמת פשטומ "וי. כביכול שהרג את השכינה

 .'לאות ברית למען יכיר בנו ה
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ֶרץ ֵרה ֿפֶ לֹׁש ֶעׂשְ ת ׁשְ   .ִקיַמת ֻסּכַ
  .ג פרצות"בית המקדש בו פרצו האויבים י

ּה ָרַחק ּוְלִמְקָרא ָעָלה ַהּפֵֹרץ   .)א(ִקּצָ
  .לא בא) מיכה ב יג(הקץ לא הגיע והמשיח שנקרא פורץ 

מוּ   ּוַמּדּועַ  ִעים ִיְחיּו ְולֹא ִיּדְ   . ֶקֶרץ)ב(ְרׁשָ
  .ולא נכרתו ולא נהרגו

ה ִייְרׁשוּ  יָ ְוקֵֹוי יְ    :)תהלים לז ט( ָאֶרץ־ֵהּמָ
  :יירשו הם את הארץ' כדי שהקווים בה

נוּ    .ׁשֹוֵסי ֶחֶבל ַנֲחָלְתָך ֵמֶחְלְקָך ְלָגְרׁשֵ
  .שדדו את כלל ישראל ורצו להסיר אותנו מתורתך

ִפיֶהם ְלַהפְ  ית ּבְ ּוַלּמִ נוּ ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהׁשּ   .ִריׁשֵ
  שולמית כינוי לישראל השלמים באמונה. 'וקוראים לנו לעזוב את ה

ּנוּ   ּוַמּדּועַ  ְנֲאמּו ַנְפִריׁשֶ אּו ְוֶזה ָלֶזה ּתִ ְ ְתַנׂשּ   .ּתִ
  .'תתגאו ותאמרו להרחיק אותנו מה

ּנוּ יָ טֹוב יְ  ְדְרׁשֶ   :)איכה ג כה(  ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
  

י ּדַ ׁשּובֹות ַמּדּוֵעינּו , ׁשַ ינּו ְנַמּלֵאּתְ   .ּפִ
  – היא" מדוע"התשובה לכל השאלות ששאלנו 

ֵאּלֶה ְקֶראָנה אֹוָתנּו ּכָ   .ַלָײ לאֱֵֹהינּו ָחָטאנּו ַוּתִ
  

ה ָמרֹום ִמְתַעּלֶה ֶטיָך ֱאֶמת ְוַאּתָ ּפָ   .ִמׁשְ
  

ת ִנְגֶלה ָדָקה ְלָך ְוָלנּו ַהּבֹׁשֶ   :ַהּצְ
  

יב   .ֵהַעְדּתָ ַרּבֹות ַוּנֹאֶמר לֹא ַנְקׁשִ
   בנו הרבההתרית

יב)ג(קֹול ִטיף ִזינּו ְלַהֲחׁשִ   . ְנִביֶאיָך ּבָ
  .ולא החשבנו  דברי

יב ל ּכַֹח ֶסָלה ְיִחיִדים מֹוׁשִ   .ִיְגּדַ
  .כוחך יגדל כאשר תקבץ את נדחי ישראל אחד אחד

יב ׁשִ ֵלָמה ְלָפֶניָך אֹוָתנּו ְלַהָ ְתׁשּוָבה ׁשְ   :ּבִ
  :אם רק יעשו תשובה תקבלם

ְקַרב עֹוָנתוֹ ָאדֹם ִלְלבוּ   ַמּדּועַ  ָך ּתִ   .ׁשֶ
  ).ישעיה סג ב" (מדוע אדום ללבושך"יבוא מהר יום הנקמה שנאמר בו 

תוֹ  ְגֵדי ֲעִטּיָ   .ְוֵיז ִנְצָחם ַעל ּבִ
  בגד' עטייה ל. ודם הרשעים יותז על בגדיך כביכול

                                                 
מיכה ב ( ִלְפֵניֶהם ָעָלה ַהּפֵֹרץ ,מקרא ב'רחוק קץ הגאולה שעליו נא' פי. קצה רחק ולמקרא עלה הפורץ  )א(

 ).יג
מוּ   )ב(  .כריתה' ק ל"הרד' פי. )תהלים לא יח( ִיּדְ
יףור שנאמר דיב. טיף  )ג( ָחק ְולֹא ַתּטִ ית ִיׂשְ  .תדבר' פי) עמוז ז טז (ַעל ּבֵ
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ָעתוֹ  ׁשְ א ּבִ   .)א(ֶסָלה נֹוֶדה יֹום ַהּבָ
  .ואז נודך ביום הגאולה

ינּו לוֹ יָ ֶזה יְ  ְמָחה  ִקּוִ יׁשּוָעתוֹ  ָנִגיָלה ְוִנׂשְ   :)ישעיה כה ט( ּבִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו0 ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה/ ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת0 ַלֽ נּו ּוְוָסֽ נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�  ְנַחְלָּתֽ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ְמךָ ִתיָקָרא :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   יָ יְ   ׁשִ
ּיֹותִמּבֹור ְחּתִ י לֹא : ּתַ ץ ֱענּות ָעִני ְולֹאבָֿ ־ּכִ ּקַ ָניו ־ָזה ְולֹא ׁשִ יר ּפָ ִהְסּתִ
ּנוּ  עוֹ  ִמּמֶ ּוְ ֵמעַ  ּוְבׁשַ י :ֵאָליו ׁשָ ה־ּכִ יק ַאּתָ ָבֵרְך ַצּדִ ה ָרצֹון יָ יְ  ,ּתְ ּנָ ּצִ  ּכַ

ְעְטֶרּנוּ  ְמָעה יְ  :)ב(ּתַ יָבה  ֶצֶדקיָ ׁשִ תֵ  ַהְקׁשִ לֹאנוּ תֵ ִפלָּ  ַהֲאִזיָנה תְֿ נוּ ִרּנָ   ּבְ
ְפֵתי ִמְרָמה   :ׂשִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ִצדְ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל קֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אבנים' ה' וכל בתיו בעלי ה שמעיה חזק אליה ברובסוף חתום ב "אס "עצא 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ים ֵבי ַגּנִ ִזית יֹוׁשְ   .)ג(ָאְבדּו ַחְכֵמי ֿגָ
  .שישבו בה סנהדרין, אבדו חכמי לשכת הגזית

ּכֹולֹות ְטלּו ֶאׁשְ ִנים)ד(ּבָ   . ּוְבֵני ָאָדם ַהְמֻהּגָ
  גדולי התורה

                                                 
הכמו שנאמר על יום הגאולה . בשעתו  )א( ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ  ).ישיעה ס כב (ּבְ
תקיף אותו ברצונך , כמו מגן' פי, י היך תריסא רעוא טבא תכלליניה"ת ).תהלים ה יג(כצנה רצון תעטרנו   )ב(

 .הטוב
) שיר ח יג(אין חברים אלא תלמידי חכמים שנאמר ) א"ה ע"דף ע(ב "בב תלמידי חכמים .יושבי גנים  )ג(

ִמיִעיִני יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ  .ַהּיֹוׁשֶ
וכן . י תורה באמיתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת"איש שהכל בו ופירש) ב"ז ע"דף מ(סוטה ב, ח"ת. אשכולות  )ד(

י־ֵאין) ז(אמר מיכה  ָתה ַנְפׁשִ ּכּוָרה ִאּוְ ּכֹול ֶלֱאכֹול ּבִ ָאָדם ָאִין־ד ָחִסיד ִמןָאבַ . ֶאׁשְ ר ּבָ י " ותָהָאֶרץ ְוָיׁשָ

ּכֹול ֶלֱאכֹול־ֵאין  .לית גבר דביה עובדין טבין, ֶאׁשְ
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ְמרּו ָחְסרּו ֲחִסיִדים ּוַפּסּו    .ֱאמּוִניםּגָ
  .ונפטרו להם אנשים נאמנים

ֵזָרה ְוַעל ים־ּדֹוֵחי ֿגְ   :ּדֹוָרם ְמִגּנִ
  

ֲעו ֹ ח ּבַ ָ ׂשּ דֹור ׁשֶ ֵצא ּכְ יעַ ִהּמָ   .נֹו ַמְפּגִ
  .הימצא לנו כמו שנמצאת לאבותינו כאשר משה התפלל על עוונותיהם

ק, ָוִתיק ּתֵ יעַ , ָמדֹון ְמׁשַ   .ֵחָמה ַמְרּגִ
  .הרגיע את הכעס, תסיים את המריבו, היה עניו

עַ , ַזְך ַמַעשׂ  ְעּגֵ א ּוִמְתּגַ ֵבן ִמְתַחּטֵ   .)א(ּכְ
  .הקשיב לתפילתו כאב המקשיב לבנו המתגעגע אליו' וה, מעשיו טהורים

יעַ  יעַ , ִחין ַמּבִ ַמְיָמה ְלַהּגִ   :רּוָמה ׁשָ
  :שהגיעו עד לשמי מרום, אמר תחינות

ַעד, טֹוב ר ּבְ ּפֵ   .ֱאחֹזָיְדָך תֶֿ , ּכַ
  .ידך תחזיק במידת הרחמים, בעדנו

  .ְיִדיֶדיָך ַנֲהֵלם ַנֲהֵגם ְלֵחֶפץ ָמחֹוז
  .למחוז חפצם

ּלֵה בֹוְגֶדיךָ  חֹוז, ּכַ ׁשְ ָך ָעֵלימֹו ֿתִ   .ַחְרּבְ
  

ְפחֹוז ְלָוָתם ּתִ ִקְלקּוָלם ׁשַ נּו ּבְ   :ָלרֹן ִלּבֵ
  :כשתסיים מהר את שלוותם, בנו במפלתםיישמח ל

יק ֶעְזָר  ָען ּוָמנֹוס ַעּתִ ָנהִמׁשְ   .ה ְיׁשָ
  .מעולם אתה לנו למשען ומנוס ועזרה

ָנה, ִקיץנּוָמה תָֿ  זֹוֵרר ׁשֵ עֹוֵרר ּתְ   .ּתְ
   תזורר כמו תפזר–לא ינום ' נומה מל .הקץ משנתך כביכול

ָתּה ִמְהיֹות ֲעׁשּוָנה ל ּוְתִפּלָ יַח ְיֻקּבַ   .)ב(ׂשִ
  .תקבל את תפילת ישראל

ז ָיִמים ַעל)ג(ֲעִדיָנה ָנה־ ִתְרּגַ   :ׁשָ
  :לכות הרשעה תצטער שנים רבותמ

עֹול ְוַהְפֵלא סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ֶלא ּפְ   .ּפֶ
  עשה ניסים

ין ְוזֹוֵחל ּנִ   .ְצָבֶאיָך הֹוֵצא ֵמֲחַמת ּתַ
  .המשולים לתנינים ונחשים, מכעס ומארס אויביהם

ֵפל בֹוד ְלַהְנֵחל, קֹוֵמם ׁשָ א ֿכָ ּסֵ   .ּכִ
  .סאות כבודיהקם את ישראל השפלים והושב אותם על כ

ָרֵאל ֶאל   :ְיָי ַיֵחל־רֹוֵמם ִיׂשְ
  :הרם את ישראל המקווים אליך

                                                 
אבל מה אעשה לך שאתה  גוזרני עליך נדוי, אלמלא חוני אתה) תענית ג ח(כדתנן . מתחטא ומתגעגע  )א(

, ב מתחטא"הרע' פי,  רצונו לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לומתחטא

 .מתגעגע
ְנתָּ , בלתי מקובלת. עשונה  )ב(  .י לא קבלתא"ת) תהלים פ ה (ָעׁשַ
 .ה לשאר מלכויות"וה) ישעיה מז ח(כינוי למלכות בבל . עדינה  )ג(
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ָפִטים ַעת ׁשְ ַאְרּבַ פּוִטים ּבְ ֵלֶמיָך ְלבּוִטים ׁשְ   .)א(ׁשְ
  ישראל השלמים באמונה מוכים ונענשים

ּסוּ  ּמּו ֿפַ ִטים, ּתַ ּפָ ִים ִנׁשְ ֵאׁש ּוַבּמַ   .ּבָ
  מתים

י ֲאָריֹות ְלעּוִטי ּנֵ   .םֲאכּוֵלי ָנֵמר ּוְבׁשִ
  אכילה' גם לעוטים ל

ף ן)ב(ְלֻחֵמי ֶרׁשֶ ֵהמֹות ְוֵעיִטים־ ְוׁשֶ   :ּבְ
  :ועופות דורסים  שדים נלחמו בנו

ִלים ִרי ֲחׂשֹוף ְלִנְדּגָ   .ָיִמין רֹוֵמָמה ֶנְאּדָ
  .השוכנים לדגליהם, ַהְרֵאה לישראל, ימינך האדירה שבה התרוממת על ים סוף

ֶרְך ַלֲעבֹור גְּ ַהשָּׂ  ים ּדֶ ּלִ   .אּוִליםָמה ּגַ
  .אותה היד שקרעה ים סוף

ץ ּגֹוִלים ב ְוַקּבֵ ֶניָך ְזרּוִיים ָהׁשֵ   .ּבָ
  מפוזרים

יל ֲעֵמי ְרָגִלים)ג(ְראּוִיים ְלַהְקּבִ ּלּוׁש ּפַ ׁשִ   : ּבְ
  להקביל פניך

ִלים עֹוֵצר יֹוֵרׁש ָהֵאּלֶה ֶבט מֹוׁשְ   .)ד(ׁשֵ
  .מקל אויבינו מעכב אותנו מלרשת את נחלתנו

  .)ה(חֶֹלה־ֵרא ְוֵאיןָחָמס זֹוֵעק קוֹ 
  .ולא איכפת לאף אחד, אנחנו זועקים על החמס הנעשה לנו

ינּו ְיַמּלֵא חֹוק ּפִ ה ּוׂשְ   .ְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ
  .ימלא פינו שיר ושחוק' ה

יל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ּגֹוִים ִהְגּדִ   :ֵאּלֶה־ָאז ֹיאְמרּו ֿבַ
  

ב ַעללאֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג בַּ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹחֲ ּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ִרי־ְזָכר ֵרהָלנּו ַהּיֹום ּבְ לֹׁש ֶעׂשְ ה כְּ .ת ׁשְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� יִ ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ם ְוַרב ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו0 ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה/ ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת0 ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ־ּכִ ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
י)  יד כאקאליחז(' שנא .שפטים' בד  )א( ה ָרָעה ־ַאף ּכִ ָפַטי ָהָרִעים ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחּיָ ַעת ׁשְ י ַאְרּבַ ְחּתִ ּלַ ָוֶדֶבר ׁשִ

ָלִים־ֶאל  .ְירּוׁשָ
 .מ חום השמש"מ מחלת חום וי"שדים וי. רשף  )ב(
 ).ב"ז ע"סוכה דף כ(אליעזר רבו בלוד ברגל ' אלעאי שהלך להקביל פני ר' כמו מעשה בר, לבקר. להקביל  )ג(
ולכן ראוי כי היד , הלֶּ אֵ הָ  אשר אנחנו יורשי יוצאי מצרים, מ המושלים מעכבים אותנו"י. יורש האלה  )ד(

 .שהצילה את אבותינו במצרים תבוא להציל אותנו גם עכשיו
ם ָעַלי־ְוֵאין  )ה(  .בו עלייבמצודה אין בכם מי שיכאב לו ל'  פי.)א כב ח"ש( חֶֹלה ִמּכֶ
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ׁשּובּו ׁשּובּו  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
נּו ְוַעל נוּ ־ָאַמְרּתָ ּלָ ׁשּוָבה ֵמרֹאׁש ִהְבַטְחּתָ ב ֱאנֹוׁש ַעד :ַהּתְ ׁשֵ א ־ּתָ ּכָ ּדַ
ִנים :םָאדָ ־ֵניַוּתֹאֶמר ׁשּובּו בְֿ  ה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם ׁשּובּו ּבָ ִהְננּו  ׁשֹוָבִבים ֶאְרּפָ

ה יְ  ָאָתנּו ָלךְ  י ַאּתָ ָרֵאל :ֵהינוּ לאֱֹ יָ ּכִ ׁשּוָבה  :ׁשּוָבה ְיָי ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ
ָרֵאל י כָֿ לאֱֹ יָ ַעד יְ  ִיׂשְ ֲעו ֶֹהיָך ּכִ ְלּתָ ּבַ   :ֶנךָ ׁשַ

ָך ִבְרָכֶתָך סֶּ ־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ב :ָלהַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ יםַרֲחֶמיָך ־ּכִ ֲאדָֹני  :ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )הבבלי (שלמהובסוף חתום ק "תשרס " עשלמוניתצב 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ַרֲחֵמנוּ  ׁשּוב ּתְ ְנֻאֶמךָ ׁשּוב , ּתָ בּוֵתנּו ּכִ   .ׁשְ
  

ךָ , ׁשּוב ת ְלֻאּמֶ ׁש ִחּבַ ֶקֶדם ַחּדֵ   .ּכְ
  

  .ַרֵחק רֶֹגז ְוָקֵרב ׁשְֹך ַזְעֶמךָ 
  .ושכך את כעסך מהר

ֵחם ַעל ָך ְוִהּנָ ךָ ־ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ   :)שמות לב יב( ָהָרָעה ְלַעּמֶ
  וחזור בך

ׁש אֹוְבדֹות ץ ּוַבּקֵ   .)א(ַחזֵּק ַנְחלֹוֶתיךָ , ַקּבֵ
  .חזק את החולות, קבץ כבשות אובדות -  שיל ישראל לצאןהמ

ְדִחיָלֶתךָ  זּוָזה ָגזֹז ּבִ   .צֹאן ַהֲהֵרָגה ַהּגְ
  .והיא מוסרת נפשה על קידוש שמך ביראתך, הורגים את צאנך וגוזזים אותה

ְבֵני ְמִחיָלֶתךָ  ע ִאם ַרב ּבִ ׁשַ   .ּפֶ
  .אם רבו חטאינו

ְבֵטי ַנֲחלָ  ׁשּוב ְלַמַען   :)ישעיה סג יז( ֶתךָ ֲעָבֶדיָך ׁשִ
  :שובה אלינו בזכות האבות והשבטים

  .)ב(ן ֲאבֹוֵתינּו ִהְטִעיָננּו ּוֹבֶסר ִהְטִעיָמנוּ ֲעו ֹ
  ).ענבים לא בשלים המקהים את השיניים(והאכילנו בוסר , הביא עלינו עול כבד

ֵענּו ִהְלִעיָננּו ְוִהְזִעיָמנוּ    .ַסף ַרַעל ִרׁשְ
  .לאה רעל מר והביא עלינו כעסו של מקוםורשענו גרם לנו לשתות כוס מ

ֶכן ַיַחד ַהְנִעיֵמנוּ  ׁשֶ ָאז ּבְ   .ָנא ּכְ
  .החזר לנו את הנעימות שהיתה כששכנו כל ישראל יחד, בבקשה

נוּ לאֱֹׁשּוֵבנּו  ַעְסָך ִעּמָ ֵענּו ְוָהֵפר ּכַ   :)תהלים פה ה( ֵהי ִיׁשְ
  

                                                 
ם־ֶאת. נחלותיך  )א( ְקּתֶ ְחלֹות לֹא ִחזַּ  .כחושות, י נחלות"פרש ,)יחזקאל לד ד( ַהּנַ
י ָבִנים' ו שנאכמ. סר הטעימנוווב  )ב( ּנֵ ְקֶהיָנה ָאבֹות ָאְכלּו ֹבֶסר ְוׁשִ  ).ירמיה לא כח( ּתִ
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  .ָמאֹוס לֹא ָמַאְסּתָ חֹוֶסיָך ְמִעיֶדיךָ 
  .עדים על אמיתך, ם בךישראל הבוטחי

סֹוֵרַח ּוְלִהְתָמֵרחַ  ְבָרם ָעֶדיךָ )א(לֹוִקים ּכְ   . ׂשִ
  .כחוטא ותקוותם אליך כי תרפא אותם

ֶדיךָ  ר ַמְעּבָ ת ֹיׁשֶ ִמּדַ ַעס ְלַרּצֹות ּכְ   .ּכַ
  .מעשיך  לפייס

ֵחם ַעל ,ָמָתי־ ַעדיָ ׁשּוָבה יְ    :)תהלים צ יג( ֲעָבֶדיךָ ־ְוִהּנָ
  מתי תחזור בך מכעסך

ּלּוי סֹוֶדךָ יֹום ה ּגִ   . יֹום ְנַצּפֶ
  .סוד קץ הגאולה

ר ֲחִסיֶדיךָ )ב(ָטמּום ְוָעמּום ׂשַ   . ּוָבָלה ּבְ
  אבל הוא נסתר ומכוסה

נוּ  ְבָרה ִלּבֵ ה ׁשָ ים ֲחָסֶדיךָ , ֶחְרּפָ   .ְמַקּוִ
  

ָצהיָ ׁשּוָבה יְ  יעֵ נוּ ַנְפשֵׁ   ַחּלְ ךָ  נוּ  הֹוׁשִ   :)תהלים ו ה( ְלַמַען ַחְסּדֶ
  

ְחנּו וְ  ְבנּו ִעם יֹוְרֵדי ֶרֶגבֻזּנַ   .ֶנְחׁשַ
  ).המתים(עם היורדים מתחת לאדמה 

יר ֶעֶגב ּנֹור ְוׁשִ   .)ג(ַוְיִהי ְלֵאֶבל ּכִ
  .ושתק שיר החליל, ֵאֶבל, במקום כנור

ִדְמָעה ֶגב, ַהּקֹוְדִרים ּבְ ׂשֶ ְך ּבְ תֹוָדה ִהְתַהּלֵ   .)ד(ּבְ
  .חזק אותם וילכו בקול הודאה, ההולכים בחושך ובוכים

ִביֵתנוּ ־ ֶאתיָ ָבה יְ ׁשוּ  ֲאִפיִקים ׁשְ ֶגב ּכַ ּנֶ   :)תהלים קכו ד( ּבַ
  

ְמָעה ֶלֶחם חֹוֶסיָך צּוִרי לאֵ   .ּדִ
  .דמעתנו לנו ללחם

יֵזי לאֵ ָחֵרף ַמְרּגִ   .ּגֹוֵאל ַאּיֵה ּבְ
  ".איפה גואלכם "–האויבים מרגיזיך מחרפים אותנו ואומרים 

ֵרי לאֵ ְרּתָ ְלִיׁשְ ִדּבַ ָחזֹון ָאז ּכְ   .ּבֶ
  . שהבטחת ביד נביאיךכמו

ָרֵאל   :)במדבר י לו( ׁשּוָבה ְיָי ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ
  :שובה אלינו

יָבה ה ָאְזְנָך ַהְקׁשִ ְמָעה ְיָי ַהּטֵ   .ׁשִ
  

י ְסַלח יָבה־ִלְמַחּלֵ י ָהׁשִ   .ָנא ָסַלְחּתִ
  ".סלחתי"השב , "סלח נא"למתפללים 

                                                 
 .לשון תרופה שמושחים על פצע. להתמרח  )א(
היה חור וכיסה ' פי,  בבית חייב משום בונהטממההיתה לו גומא ו) ב"א ע"שבת דף פ(מכוסה כמו . טמום  )ב(

 .י לא יתכסא מנך" ת)יחזקאל כח ג (לֹא ֲעָממּוךָ כמו , מכוסה. עמום .אותו
יר ֲעָגִבים) יחזקאל לג לב(פ "לה. שיר עגב  )ג( ׁשִ ָך ָלֶהם ּכְ ואבוב הוא חליל כמו , י כזמר אבובין"ת, ְוִהּנְ

 .)ב"ע' דף כ(יומא בי "שפירש
 ).תהלים כ ב (ישגבךכמו , כח ועוז. שגב  )ד(
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ָרֵאל ׁשוּ    .ָבהְמׁשּובֹוֵתינּו ַרּבּו ּוָפַתְחּתָ ִיׂשְ
  מרידותינו

יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה   :)איכה ה כא( ֲהׁשִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ר וְ ־לכָּ ־ִעם ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי

: ָׁש ם ַוִּיְקָר�  ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ א 9ְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו0 ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה/ ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת0 ַלֽ נּו׃ֵנ�נּו ּוְלחַ ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ה יְ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ִבינּו  אָ יָ ְוַעּתָ
ה ה ֹיְצֵרנוּ  ֲאַנְחנּו ַהחֶֹמר ָאּתָ נוּ  ְוַאּתָ ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ ה  :ּוַמֲעׂשֵ ְיָי ַאל ְוַאּתָ

ֵחנוּ  ּכָ ׁשְ ַעְזֵבנוּ ְוַאל ָלֶנַצח  ּתִ ים ְוכֹוֲאִבים  :ְלֹאֶרְך ָיִמים ּתַ ַוֲאַנְחנּו ֲעִנּיִ
ֵבנוּ לאְֱֹיׁשּוָעְתָך  ּגְ ׂשַ נּ ־ַאל :ִהים ּתְ ְרַחק ִמּמֶ יוּ ּתִ י ָצָרה ְקרֹוָבה־ ּכִ  :ֵאין עֹוֵזר־ּכִ
י ָאַכל ּמוּ ־ַיֲעקֹב ְוֶאת־ֶאת ּכִ נּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען  :ָנֵוהּו ֵהׁשַ קּוָמה ֶעְזָרָתה ּלָ

ךָ    :ַחְסּדֶ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ ְיָי ְצָבאֹות :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  : ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ַאַחרתְּ ־ ַוֲעׂשֵ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אבנים 'וכל בתיו בעלי דאליה בר שמעיה חזק ואמץ ובסוף חתום ב " אעל סדרשלישיה צג 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ה ֶחְלִקי ְוצּור ְלָבִבי   .ַאּתָ
  וחוזק

ְיָלה ַעל ּלַ יִתיָך ּבַ בִ ־ִאּוִ ּכָ   .)א(יִמׁשְ
  תאוותי אליך

י ֵאֶליָך ֶאְקָרא ֲעטֹף ִלּבִ   :)תהלים סא ג( ּבַ
  :בי חלשיכשל

ינּו חֹובֹות ּוְכָעִסים ַגְדנּו ְוִהְרּבִ   .ּבָ
  

                                                 
 .כי בלילה נפש האדם פנויה למחשבה. בלילה על משכבי  )א(
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ֵאֶפר ָהִיינּו  יםּוְלִמְרָמס ּכָ ִ   .)א(ְמֻעׂשּ
  .רמסו ודרסו אותנו כאפר

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ   :ּכִ
  

ְברּו ַעד   .ְמֹאד ְמצּוקֹוֵתינוּ ־ּגָ
  

ִגינוּ בָּ  ה ּפּוקֹוֵתינוּ , רֶֹאה ׁשָ ִליִלּיָ   .)ב(ּפְ
  .בדבר הנראה לעין ונכשלנו במשפט' טעינו אפי

ים  ל ּוְכֶבֶגד ִעּדִ )ג(ִצְדקֵֹתינוּ ־ּכָ
  :)ישעיה סד ה( 

  כבגד מלוכלך

ַעת ָחַסְרנּו  ָתאִיםּדַ   . ֵמָעְרָמהּפְ
  .אנחנו כסילים ללא דעת

ַמְלֲאֵכי רּוָמה ים ּבְ ׂשִ ֳהָלה ֿתָ   .ּתָ
  .גם במלאכים אתה מוצא דופי

י ה־ַאף ּכִ   :)איוב כה ו( ֱאנֹוׁש ִרּמָ
  : באדם שסופו רימהומרוחל ק

ק ּדָ ּטֹול ּכַ ים ּתִ   .ֵהן ִאּיִ
  .בגבורתך אתה מזיז איים כמו אבק

ק ׂש ְוִתְבּדָ ַחּפֵ   .ְוִאם ַעְוָלָתה ּתְ
  את חטאינו

ר־ַמה ַדּבֵ ק־ּוַמה ּנְ ְצַטּדָ   :)בראשית מד ו( ּנִ
  

ֶרץָוֲאַבקֵּ  ּפֶ ֵדר ְועֵֹמד ּבַ   .ׁש ּגֹ
  .חיפשנו מי שיתפלל עבורנו

ִנים ְלָהֵרץ ר ַאִין ּפָ   .ְוָיׁשָ
  .אבל אין צדיק שידע לרצות פניך

  :)מיכה ז ב( ָהָאֶרץ־ִמן ָאַבד ָחִסיד
  

י ָסתּום ִמּלֵיַדע   .ְזַמן ִקּצִ
  .זמן הקץ אינו ידוע

ַדעו ֹעֲ    .נֹוַתי ִהּטּו ַקְרִני ְלִהּגָ
  . שכבודי נלקח ממניעוונותי גרמו

י ַעי ֲאִניפְֿ ־ּכִ   :)תהלים נא ה( ֵאָדע ׁשָ
  

יעַ    .ָחָמס ֶאְזַעק ְוֵאין מֹוׁשִ
  . ואף אחד לא הושיע אותיחמס שעשו ליזעקתי על 

                                                 
י  )א( ִ ּפֹות ַרְגֵליֶכם) מלאכי ג כא(כ " לה.םְמֻעׂשּ ַחת ּכַ י ִיְהיּו ֵאֶפר ּתַ ִעים ּכִ  .י ותדושון רשיעין" תְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ
ה' ש הפ"ע. ברואה שגינו  )ב( ִליִלּיָ קּו ּפְ רֶֹאה ּפָ גּו ּבָ  .)ישעיה כח ז (ׁשָ
ל שיש מינים שונים של "ואולם כבר נתבארו דברי חז) ז"פט( במסילת ישרים .וכבגד עדים כל צדקותינו  )ג(

וויח כבוד או אלא לרמות בני האדם ולהר, הרע מכולם הוא שאיננו עובד לשם עבודה כלל, שלא לשמה

נּו ) ישעיה סד ה(א נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ועליו אמר הנביו וזהו שאמרו ב, ממון ּלָ ֵמא ּכֻ ִהי ַכּטָ ַוּנְ
ל ים ּכָ  .ִצְדקֵֹתינוּ ־ּוְכֶבֶגד ִעּדִ
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יעַ  יר ַמְרׁשִ יק ַמְכּתִ ה ַצּדִ   .ָלּמָ
  .מדוע רשעים מסבבים ומאיימים על הצדיק מכל צד

יעַ  ךָ דְ ָקְצָרה יָ ־לֹאוְ    :)ה נט אישעי( ֵמהֹוׁשִ
  

ם הֹוִמים, ְטָלֶאיָך ֿדֹוְפִקים ּיָ   .ּכַ
  .ישראל דופקים שערי שמים ברעש גדול כמו מי הים

ים ַיד ֻאּמִ   .ֲאנּוִסים ֲחמּוִסים ּבְ
  

ַעְזֵבנּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ֵחנּו ּתַ ּכָ ׁשְ   :)איכה ה כ( ּתִ
  

ָרֵאל ְלבֹוְזִזים ה ְוִיׂשְ ּסָ   .ַיֲעקֹב ִלְמׁשִ
  למרמס

בְ  ה ׁשִ בּוּדָ ת ֲחִזיִזיםּכְ   .)א(ַעת ֻחּפַ
  . בחופה עשויה משבעה ענני כבודָּת בְ ׁשַ הנכבדת הוֹ כנסת ישראל 

ָרֵחל ֶנֱאָלָמה ִלְפֵני ֹגְזִזים   :)ישעיה נג ז( ּכְ
  עכשיו כרחל השותקת

יַלי ְמִסּבוֹ )ב(ּכִ ֶמֶלְך ּבִ   . ְוָנָבל ּכְ
  .אויבינו הרשעים יושבים כמלכים

  .)ד(וֹ  ִנְטַרד ֵמֻחבּ )ג(ָנִדיב ְוׁשֹועַ 
  .ם גורשו מביתםנכבדיובני ישראל ה

ְכִלי ֵאין   :)ירמיה מח לח(  ֵחֶפץ ּבוֹ ־ּכִ
  :ככלי שבור

ּטֹור ְלַהֲחִריֵבנוּ    .ְלעֹוָלם לֹא ֿתִ
  תשמור חטאינולא 

ָקְרֵבנוּ  מֹאְלָך ָדַחְתנּו ִויִמיְנָך ּתְ   .ׂשְ
  

ָקה ֲאדָֹני )ה(וּ  ָעְרֵבננוּ לָּ ־ָעׁשְ
  :)ישעיה לח יד( 

  :צילנוקח אותנו וה

ה ּבָ ִמיד ָלנּו ַהּדִ   .ֵמָאז ּתָ
  .חטאנו בדברי פינו

רּוַח ְנִדיָבה ִבים ּבְ   .ִהְקִויָת ׁשָ
  – נתת תקוה לשבים כשהבטחת לקבל אותם ברוח נדיבה ואמרת

א ְמׁשּוָבָתם ֹאֲהֵבם ְנָדָבה )ו(ֶאְרּפָ
  :)הושע יד ה( 

  אסלח מרידתם

                                                 
 .היו שבעה ענני כבודש) במדבר רבה א ב(הושעיה ' וכשיטת ר) י זכריה י א"רש(עננים . חזיזים  )א(
 ).י ישעיה לב ה"רש(מאי ר. כילי  )ב(
 ).י שם"רש(אדון . שוע  )ג(
 .מחבוא' ל. ֻחּבוֹ   )ד(
ָקה  )ה(  .י לקח אותי מיד מלאך המוות וערבני להינצל"פירש. וּ  ָעְרֵבננוּ לָּ ־ָעׁשְ
ה לפנים "והקב. אבל לא שיאהב אותו, ה יסלח לחוטא אחרי שובו"דין התשובה נותן שהקב. אהבם נדבה  )ו(

 ).ת א מב"שע, י"רש(מבטיח לאהוב את השב כאילו לא חטא , נדבהבתור , משורת הדין
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ַנֲחֵלי ֲאָגַלי   .נֹוְבעֹות ֵעיַני ּכְ
  .לי מיםדמעות כנח

ְבתּו ִגיַלי   .הֹוֵלל ׁשֹוֵקט ְוׁשָ
  .הרשעים השוטים שקטים ְוִׂשְמָחִתי פסקה

ְמַעט   :)תהלים עג ב( ָנָטיּו ַרְגָלי ַוֲאִני ּכִ
  התמוטטו

ע ה אֹוֵבד ַעם נֹוׁשַ   .ׂשֶ
  .עכשיו כשה אובד,  בעברָּת עְ ׁשַ ישראל שהוֹ 

ע, ָאֶון ָמָצא ׁשַ ֶטן ּפָ   .ִמּבֶ
  . הרע והוא מתחיל לחטואמבטן אימו נכנס באדם יצר

יק ָמט ע־ִלְפֵני ַצּדִ   :)משלי כה כו( ָרׁשָ
  :ויצר הטוב מתמוטט לפני יצר הרע

ם ְתעּוָדה ֶנְחּתָ ַיֲעקֹב ּבִ   .ֵעדּות ּבְ
  – נחתמה בתורה הבטחתך לאבותינו

ֶאֶרץ אֹוֵיב ִהְבַטְחּתָ ְלַהֲחיֹוָתם   .ּבְ
  

ם ְהיֹוָתם זֹאת־ְוַאף ּגַ   :)ויקרא כו מד( ּבִ
  

שָׁ  ֲעִבירּפְ ְמחֹוקו ֹ  עֲ ,ִעים ּתַ   .נֹות ּתִ
  

ּה ִלְרחֹוק אֹול ַנְפׁשָ ְ   .ִהְרִחיָבה ׁשּ
  .גהינום נפתחה עד למרחקים לבלוע אותנו

  :)ישעיה ה יד( חֹק־ִלְבִלי יהָ ּוָפֲעָרה פִֿ 
  :ופתחה פה בלי גבול

נוּ , )א(ָצָפה ַנְחׁשֹול ׁשֵ   .ְקַרב ְלַחּפְ
  .לחרותקרב להוציא אותנו , סערה הציפה אותנו

נוּ  יט ִרְפׁשֵ ּלֵנּו ְוַהֲעֵלנּו ִמּטִ   .ּדַ
  טיט ורפש ענין אחד

ָצה ַנְפשֵׁ  יָ ׁשּוָבה יְ    :)תהלים ו ה(נּו ַחּלְ
  :הֹוֵצא נפשנו מצרה

ם ה ְלַקּדֵ ְתִפּלָ נּו צֹום ּבִ ׁשְ   .ִקּדַ
  .לבוא לפניך

ם ֵתנּו ַהְקּדֵ   .חֵֹבׁש ּוְצִרי ְלַמּכַָ
  ותרופה

דֶ    :)תהלים עד ב( םְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ
  :שקנית בימי קדם

ךְ  ח ְוַכַעס ָהׁשֵ   .רֶֹגז ַהּנַ
  .שכך

                                                 
 ).י יונה א ד"ת(תרגום של סערה . נחשול  )א(
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ךְ  ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַהְמׁשֵ   .)א(ֲאסּוִרים ּבַ
  .משוך אותם כמו אב המושך את בנו, ישראל האסורים

ךְ  ֵבי חֹׁשֶ ֶלא ֹיׁשְ ית ּכֶ   :)ישעיה מב ז( ִמּבֵ
  

ה ִמּטָ בּוָיה ְקָרא ּוׁשְ ּלּוַח ִלׁשְ   .ׁשִ
  חרות' יטה שניהם לשילוח ושמ

ַדע ִריַח ּגְ בֹור מֹוָטה, ּבְ   .)ב(ׁשְ
  .שבור בריחי בית הכלא ואת העול

י ָמָטה ָבֶריָה ֿכִ   :)תהלים ס ד( ְרָפה ׁשְ
  :רפא שברינו כאשר אנחנו נופלים

ין ְוזֵֹחל י ְלַתּנִ ְבּתִ ׁשּוָבה ֵהׁשַ   .ּתְ
  .המשולים לתנינים ונחשים, לגוים השוחקים עלינו

ְקָוִתי הוּ    .א סֹוֵלַח ּומֹוֵחלּתִ
  ,תקותי' ה

  :)איוב יג טו( ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל
  :גם אם יקח את נשמתי אקווה לו

ה ּבֹוֵרא ָאְזֶנךָ    .ֵאֵלינּו ַהּטֵ
  

ֶניךָ  יָבה ְמַחּנְ ְמָעה יֹוְדֶעיָך ַהְקׁשִ   .ׁשִ
  

ִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶניךָ  ִפּלָ ּכֹון ּתְ   :)תהלים קמא ב( ּתִ
  

ל וְ  ץ ִרְפיֹוןַחזֵּק ּכֹוׁשֵ   .ַאּמֵ
  

ְריֹון ב ַאּפִ ֵ ד ַיׁשּ ׁש ַיּסֵ   .ִמְקּדָ
  )י שיר ג ט"רש(למשכן כינוי 

ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון   :)תהלים נא כ( ֵהיִטיָבה ֿבִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ה מְ  ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִחיָלה ַלַחּטָ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו0 ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה/ ן וָ ֶח� ֲעו ֹ .ֶפ� ַלְחָּת0 ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
ֲעֹבתֹות ַאֲהָבה' ש הפ"ע. בעבותות אהבה המשך  )א( ֵכם ּבַ ַחְבֵלי ָאָדם ֶאְמׁשְ י בחבלים "ופירש) הושע יא ד (ּבְ

 .רכים אשר ימשוך בהם האדם את בנו כלומר במשיכת רחמים
 .עץ העול). ירמיה כח י( מוטה  )ב(
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ָזֲעקּו  ֵאֶליךָ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ָך בָֿ  י לֹאבְֿ  ְוִיְבְטחוּ  :בֹוׁשוּ ־ְטחּו ְולֹאְוִנְמָלטּו ּבְ ֶמָך ּכִ ָעַזְבּתָ ־ָך יֹוְדֵעי ׁשְ

יָך יְ ֿדֹ  צֹאן ַמְרִעיֶתךָ  ָזַנְחתָּ  ִהיםלאֱָֹלָמה  :יָ ְרׁשֶ ָך ּבְ ן ַאּפְ ה ָלמָּ  :ָלֶנַצח ֶיְעׁשַ
ַעְזֵבנּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ֵחנּו ּתַ ּכָ ׁשְ ה :ָלֶנַצח ּתִ ח ָעְנֵינּו תַֿ  ֶניךָ פָֿ ־ָלּמָ ּכַ ׁשְ יר ּתִ ְסּתִ

  :ְוַלֲחֵצנוּ 

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ֵרי ָאָדם בֹּ  :ֶסָלה ךְ ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ֵטַח ּבָ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אפרים בר רבי יצחק  המאמריםחתום בראשיעקידה צד 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ן ן ִאם ִרּקֵ ּכֵ ן .ֹאֶהל ׁשִ   .)א(ִאם ָאֵפס רַֹבע ַהּקֵ
  .ששויו רבע שקל, ואין לנו קרבן העוף, פ שבית המקדש בו שכנה השכינה ריק"אע

ן־לאַ  י ַעל ּכֵ   :)בראשית מד כ(ֶיׁש־ָלנּו ָאב ָזֵקן . ָנא ֹנאְבָדה ּכִ
  :כיון שיש לנו זכות אברהם

יר ּכִ ָניו לאֵ ִאם ּתַ יר. ּפָ   .ְוִצְדקֹו ְלָפֶניָך ַנְזּכִ
  

יתֹו ַקח יר־ִצּוִ ְנָך ַיּקִ מֹו ַעל. ָנא ּבִ   :)ויקרא א טו( ִקיר־ְוִנְמָצה ֿדָ
  :ונסחט דמו על קיר המזבח

יׁשוֹ ָרץ ְודָ    .ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשוֹ . ץ ְלַהְקּדִ
  .פ שאהב אותו מאוד"אע  ושמח

וֹ  ֵעִצים ְוִאׁשּ רֹו ּבְ   :)במדבר ו ז(ֵנֶזר לאֱָֹהיו ַעל־רֹאׁשֹו . ִעּטְ
  :ונחשב אברהם באותה שעה ככהן גדול הלובש ציץ, הטעין את יצחק עצים ואש

ָלִביא ַבר ּכְ   . ָאִביְוָאַמר ְלמֹוִבילוֹ . ָיִחיד ּגָ
  "אבי "–שהיה מוביל אותו , ואמר לאברהם  .יצחק התגבר כארי

ה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ָנִביא   :)א ט ז"ש( ּוְתׁשּוָרה ֵאין־ְלָהִביא. ִהּנֵ
  וקרבן

יבֹו ִמּלָה ה ְלעָֹלה ּלוֹ ־לאֱִֹהים ִיְרֶאה. ֵמָחְכָמה ֱהׁשִ ֶ   .ַהׂשּ
  

ִגיָלה ֵניֶהם ּבְ ו ׁשְ ֲעָרָבה . ַיְחּדָ רּו ּבָ ה ָיׁשְ   :)ישעיה מ ג(ְמִסּלָ
  :הלכו בדרך ישרה

ל ַהר ְראֹוָתם ּתֵ ילּו ַמְרֶאה זַֹהר. ּבִ ּכִ   .ִהׂשְ
  .ראו את מראה השכינה - תל והר ענין אחד

ַהר ן ַהּסַ ְצָהר. )ב(ְמקֹום ַאּגַ ֵני ַהּיִ ֵני ֿבְ   :)זכריה ד יד( ּוׁשְ
  :ש שנמשחים בשמן"שנקראו כן ע, כהן גדול ומלך  הסנהדרין

                                                 
 .לקינו) חצי זוז' פי( צריך שיפריש רובע )ב"א ע"דף ל(ה "בר. רובע הקן  )א(
 ).א"ז ע"סנהדרין דף ל(סנהדרין , ל"דרשו חז). שיר ז ג( אגן הסהר  )ב(
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ָנהָרבּוַע מִ  ַח ּבָ ָנה־ְוֶאל. ְזּבֵ   .לאֱָֹהיו ּפָ
  .לשם שמים

ה ּבֹו ִעּנָ י לֹא ִמּלִ   :)שמות יז יב(ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה . ּכִ
  :אלא רק לראות אם אמונתו חזקה, לא היתה כן' אבל כוונת ה

י ָחֵפץ ְוִנְכסֹוף   .ְלָבִבי ֵאָליו ֶאְכסֹוף. ּבִ
  .עגע אליומתג, בייוגם אני בל, רוצה בי'  ה–אמר יצחק 

ְמָנֵעִני סֹוף י ֵאָליו ֶיֱאסֹף . ַהִאם ּתִ   :)איוב לד יד(ְוַנְפׁשִ
  :סוף שיקח את נפשי, וגם אם תסרב להקריב אותי

יׁש ֵאָליו   .ַרֲחָמיו ָאַסף ֵמָעָליו. ְיִחידֹו ִהּגִ
  .סילק אברהם את רחמיו

ב ָעָליו . ָעַקד ָיָדיו ְוַרְגָליו ה ְיָי ִנּצָ   :)בראשית כח יג(ְוִהּנֵ
  

ַקח ֲאֶכֶלת ָלַקח־ֶאת. ָיּה ֵעיָניו ּפָ   .ַהּמַ
  .ואז לקח אברהם את הסכין, פקח עיני אברהם' ה

ה ַאִיל נֹוָכח   :)בראשית לא מב(ָרָאה לאֱִֹהים ַוּיֹוָכח . ְוִהּנֵ
  :א בניסיון והוכיח בכך את צדקתו"ראה כי עמד א' ה. ושחט את האיל שהזדמן לו

ַחקְלָפֶניךָ . ִצְדקֹו ָלַעד יּוַחק ֵמי ׁשַ ׁשְ   . ּבִ
  . בשמיםךייחקק לפני

ֵעת ַהּדַֹחק   :ִיְצָחק־ַאְבָרָהם ְוֶאת־ֶאת. ְוִתְזּכֹר ּבְ
  

ַבךְ  ּסְ ְזּכֹור ְלַעם ְקרֹוָבךְ . ֲחזּות ֶקֶרן ּבַ   .ּתִ
  .מראה קרן האיל בענפי השיח

טּוָבךְ  עֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ּבְ ֲעבּור ַאְבָרָהם ֹאֲהָבְך . ּתְ   :) כו כדאשיתבר(ּבַ
  

קֹודקוֹ  ָלֶתיָך ִיׁשְ ִאים ִלּקֹוד. ל ַהּצֹאן ּדְ ֵזֶכר ֲעֵקָדה ּבָ   .ּבְ
  .ומשתחווים לפניך, זכות העקידהמזכירים  ,לה מול שערי שמיםיבתפתמיד משמיעים קולם ישראל 

ְפקֹוד ַרֲחֶמיָך ּתִ ה ּבְ ֵני ַהּצֹאן ֶאל־ָעקֹד . ְוַאּתָ   :)בראשית ל מ(ּפְ
  :תזכור לישראל את זכות יצחק הנעקד

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו0 ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה/ ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת0 ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ַחלמְ . ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־ ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעדטֹוב־ּכִ
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ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ
ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ ִהים לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ּכִ

ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם בֹוד־ֵענּו ַעל ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִישְׁ :ִמּבְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ ְיָי הֹושִׁ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםיָעה ַהּמֶ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנקְ לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ָרא ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )בן גבירולא(שלמה הקטן חזק חתום בו פזמון צה 

י ְלהֹודֹות ַחר ַקְמּתִ ִתי, ׁשַ   .ְלָך לאֱֵֹהי ְתִהּלָ
  

ן ְלָך ּבֶֹקר אִתי, ַוֲאַרּנֵ   .ְלהֹוִדיֲעָך ַחּטָ
  

ֶזה ֶתן ִלי ֿבָ ּנָ ִתי, ּתִ ָכר ִלְפֻעּלָ   .ׂשָ
  

ֵאָלִתי ׁשְ י ּבִ י בְּ . ַנְפׁשִ ִתיְוַעּמִ ׁשָ   :ַבּקָ
  

ָרֵאל ִיׂשְ ן, ְלָפִנים זֹאת ּבְ ְרּבָ   .ְלַמְקִריֵבי ַהּקָ
  

ִני ָ ׁשּ את ּכַ ּלֹו ָהַפְך ָלָבן, ִאם ַחּטָ   .ּכֻ
  

ה כָֿ  ּדֶ נֹוַתי־לְוֶאּדַ ן, )א(ׁשְ ִמיד ַעל ָחְרּבָ   .ֲאִני ּתָ
  .נדדה שינה מעיני מרוב צערי על החורבן

ִתי   :ָחִתיְלעָֹלִתי ּוִמנְ . ְוֵאין ִלי ְלַבד ִמּלָ
  :דבריי הם לי במקום עולה ומנחה

ְהיֹותוֹ  ַח ּבִ ים ִלְזִביָחה, ִמְזּבֵ   .ְוָקָדׁשִ
  

ְסִליָחה, ְוֵהִביא ִאיׁש ֶאת־ִזְבחוֹ  ר ּבִ ּפַ   .ְוִנְתּכַ
  

י ְמַכֵהן   .ְוֵאין ֶזַבח ְוֵאין ִמְנָחה, ָאֵפס ֶמּנִ
  

אִתי ִהְתַוּדֹות ַחּטָ ן ּתֹוָדִתי. ּבְ ִהי ְכָקְרּבָ   :)ב(ּתְ
  :יוידוי

ְהיֹות ָהֲעבֹוָדה ֶמֶרת, ֵהן ּבִ   .ְוֹכֵהן ַעל ִמׁשְ
  

                                                 
ה כָֿ   )א( ּדֶ נֹוַתי־לְוֶאּדַ  .יתִ נָ ד שְׁ דַּ תִּ וַ ) בראשית לא מ(י אתנודד מכל שנתי כמו "פרש. )ישעיה לח טו( ׁשְ
 . שכל המומתין מתוודין)הושע ז יטי( לֹו תֹוָדה־ְוֶתן) ב"ג ע"סנהדרין דף מ(ש "וידוי כ. תודה  )ב(
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ֶרת את ְמַכּפֶ ֶרת, ֲהלֹא ַחּטָ   .ְוָהעָֹלה ַמְכׁשֶ
  

ַחְרחֶֹרת, ְוֵאין ְלבֹוָנה ְוֵאין ְקטֶֹרת י ׁשְ ַאְרּתִ   .ְוִנׁשְ
  .שחורה מעוונותי

יָחִתי עֹוָלִתי. ּתֹוָדִתי ְזִביָחִתי   :ְוׂשִ
  :ם עולהותפילתי במקו, וידויי במקום קרבן

שׁ  ְקּדָ ּמִ מֶֹרת, ֵהן ֶקֶדם ּבַ ַאׁשְ קּום ְזִריִזים ּבְ   .ּבְ
  

בּו ְלָהִפיס ים ִלְקטֶֹרת, ְטהֹוִרים ִנּצְ   .ַהֲחָדׁשִ
  

ֵרת   .ְולֹא ֵחֶלב ְוֹיֶתֶרת, ְוֵאין עֹוד ּכֵֹהן ְמׁשָ
  

ִתי ּפְֹך ֶאת־ִרּנָ ְמָעִתי .ְוֶאׁשְ ה ֶאת־ּדִ   :ְוַאְרּבֶ
  

אִתי* ִהְתַוּדֹות ַחּטָ ן ּתֹוָדִתייְ . ּבְ   :*ִהי ְכָקְרּבָ
  

י ָיִדי ְבָדה ַעל, ֲחֵזה ָקדֹוׁש ּכִ   .)א(ַאְנָחִתי־ּכָ
  .שצרותיי יותר חזקות ממה שאני מתאר באנחתי' דע ה

ֲעִדי ית ְמנּוָחִתי, ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹוד ּבַ   .ְוֵאין ִלי ּבֵ
  .בית המקדש

ְמךָ  יר ׁשִ ָך ַאְזּכִ   .ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי, ְלַבד ּבְ
  

ָמִתי י ִצְדָקִתי. ַהֲעֵבר ֶאת־ַאׁשְ   .ְוָעְנָתה־ּבִ
  

ֵאָלִתי ׁשְ י ּבִ ִתי. ַנְפׁשִ ׁשָ ַבּקָ י ּבְ   :ְוַעּמִ
  

י ְלהֹודֹות 'ק ַחר ַקְמּתִ ִתי, ׁשַ ן ְלָך ּבֶֹקר. ְלָך לאֱֵֹהי ְתִהּלָ , ַוֲאַרּנֵ
אִתי ֶזה. ְלהֹוִדיֲעָך ַחּטָ ֶתן ִלי ֿבָ ּנָ ִתי, ּתִ ָכר ִלְפֻעּלָ י . ׂשָ ַנְפׁשִ

ֵאָלִתיבִּ  ִתי. ׁשְ ׁשָ ַבּקָ י ּבְ   :ְוַעּמִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ / ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

� ַוַּיֽעֲ  ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו0 ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד/ ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה/ ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת0 ַלֽ נּוְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

                                                 
אִתי   * ִהְתַוּדֹות ַחּטָ ן ּתֹוָדִתי. ּבְ .  לא ידעתי למה חוזרים על שתי בתים אלה שכבר נאמרו לעיל. ְיִהי ְכָקְרּבָ

 .י אינם"ובכת
 .י מכת נגעי תקיפה יותר מאנחתי שאני קובל וצועק"פירש). יוב כג בא( ידי כבדה על אנחתי  )א(
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י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
ַרֵחם קּום ּתְ א מֹוֵעדֿתָ י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ָרה :  ִצּיֹון ּכִ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶנה חֹומֹות : ֵלב־ִנׁשְ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־:םְירּוׁשָ ִרים ָאז ּתַ ֲחָך ֿפָ : ִמְזּבַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ יׁשּוָעֶתךָ : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

לָ  ח ָלֶנַצחְירּוׁשָ ּכַ ׁשְ לָ : ִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ  ר :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ה ֶאת־ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ ִנׁשְ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ַזְרֲעֶכם ּכְ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ
ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   : ַחּטָ

  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
משה בר כ ושם המחבר " על להמאמראבנים וסיום כל '  של גווכל בתיב " אס" עחטאנוצו 

  שמואל
. כנגד לא יהיה לך. חי כחוברמת ל. כנגד אנכי. לצור מעוזי.  בסליחה זאת מונה והולך כל עשרת הדברות על הסדר,ה"כתב הרוו

כנגד לא . ובשפך דם רצח. כנגד כבד. כהייתי בן מנבל. כנגד זכור. כזלזלתי יום נפישה. כנגד לא תשא. אלה כאבלה נשיה

. וחמדתי. כנגד לא תענה. והעדתי שקר. כנגד לא תגנוב. וגנבתי ולקחתי בחזקה. כנגד לא תנאף. כזניתי בלבי ובעיני. תרצח

  .דכנגד לא תחמו

ִעיאֹוֶדה ֲעֵלי פִֿ  יִעי. ׁשְ י ּומֹוׁשִ   .ְלצּור ָמֻעזִּ
  

ִעי א ָמֵרק ִרׁשְ   :)איוב ל כד( )א(ִעיבְֿ ־ַאְך לֹא. ָאּנָ
  :אך לא בעונשים קשים  נקה

ים ֶדה ְוַגּלִ ָ ִעי ַהׁשּ רַֹע ַמֲעָלִלים. )ב(ּבְ י ּבְ ּתִ   .ִנּתַ
  . אותי בגלל מעשיי הרעיםשמו  ,במקום חורבן ושממה

ֶצֶדק שְׁ  דֹוִליםּבְ ת ַהּגְ דֹוִלים . לֹׁשֶ יַח ֲחָטִאים ּגְ   :)קהלת י ד(ַיּנִ
  יסלח  .אבות

יָך ָאִבינוּ  דֹוִלים ַמֲעׂשֶ ָהִיינוּ . )ג(ּגְ ָתִנים ּכְ ְבִעים ּפְ ׁשִ   .ּבְ
  נחשים

ינוּ  ִמינוּ . לּוֵלי ַרֲחֶמיָך ִקּוִ ְסדֹם ָהִיינּו ַלֲעמָֹרה ּדָ ְמַעט ּכִ   :)ישעיה א ט( ּכִ
  

ִמינּו ִלְקַאת רּדָ ר.  ִמְדּבָ ֻחּבָ   .ֵמת ַלַחי ּכְ
  . חיאלז שחיברנו אליל מת ל"בעוון ע. "קאת"כמו צפור ששמה , גלינו למדבר

                                                 
 ).א"ע' ז דף ד"ע(אלא מעט מעט כמי שנפרע מאוהבו , י לא בריתחא"ת. אך לא בעי  )א(
 .ערימות אבנים' שניהם ל. עי השדה וגלים  )ב(
ותיו שאלמלא מוראו ואלו הן נורא) ב"ט ע"דף ס(יומא ב. בשבעים פתנים כהיינו. גדולים מעשיך אבינו  )ג(

 .ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות"של הקב
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ָבר ב ִלי ּדָ רַמה־לַ . ְוהּוׁשַ ֶבן ֶאת־ַהּבָ   :)ירמיהו כג כח( ּתֶ
  :שקר עם אמת' פי, אין לערב תבן עם חיטה – והוכיח אותי ירמיה הנביא

נִ  ִקי ַאַהְבּתַ ְ ַנׁשּ ר ּבְ ִני. יַהּבַ ּתַ ָבֳחִרי ְנַטׁשְ   .ַרע ּבְ
  .אהבת אותי, כשהצטיידתי בטוהר לב

ַהְקִניִאי ְלָך ִהְקֵנאַתִני ִני ־ִאם. )א(ּבְ ַמְרּתָ   :)איוב י יד(ָחָטאִתי ּוׁשְ
  :את חטאינו שמרת וזכרת להעניש אותנו  .ציערת אותנו, כאשר הרגזנוך

חּוזֹות ִני ֵמֲחָרבֹות ׁשְ ַמְרּתַ יָרה. ּוׁשְ   .ָלֶאיָך ֲחזֹות פְֿ ְוַאּכִ
  .הכרתי וראיתי ניסיך  בכל זאת

יזֹות ַגֲאַות ַעּלִ ַכּלֹוִתי ּבְ ם־ְוַאף. ִמּלְ   :)ויקרא כו מד(זֹאת ־ּגַ
  :השמחים להרע לי, רשעיםהכאשר גם בגלותי הצלת אותי מכיליון 

אִתי. זֹאת ִהיא ֶנָחָמִתי   .ִהְתַוּדֹות ַוֲעזֹוב ַחּטָ
  .מודה והעוזבאתנחם בזוכרי כי אתה מקבל את ה

ה ְולֹא בֹֿ  יָוֶאְתַוּדֶ ּתִ   :)יהושע ז כ(ָאְמָנה ָאֹנִכי ָחָטאִתי . ׁשְ
  

ָאְבָלה. ָחָטאִתי ְלַרב ָהֲעִליִלּיָה ּיָה)ב(ָאָלה ּכְ   .)ג( ְנׁשִ
  .בעוון שבועת שוא אבלה הארץ  ה"כינוי להקב

ִלי ְרִטּיָה יִתי ּבְ ה . ְוֻהּכֵ ה ְטִרּיָ ַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמּכָ   :)עיה א ויש(ּפֶ
  

ה ִתי ַוֲאנּוׁשָ ה ַמּכָ ה. ְטִרּיָ י יֹום ְנִפיׁשָ ִזְלַזְלּתִ   .ּכְ
  .שבת  .וכואבת

ה ָ ה . ְוָקַאְתִני ְמנּוַחת ְיֻרׁשּ   :)דברים לג כג(ָים ְוָדרֹום ְיָרׁשָ
  :ארץ ירושתנו שהתפשטה למערב ולדרום  .ארץ ישראל הקיאה אותי

ִחי ה ֶאֶרץ ִנּדָ ר ָוֶעֶצם ְלפַ . ְיָרׁשָ ׂשָ ִחיּבָ   .)ד(ּצְ
  .שיברו בשרי ועצמיי  .דחתייגורשתי מארצי ונ

יִחי י ֵמרֹב ׂשִ   :)איוב ו יב(ּכַֹח ֲאָבִנים ּכִֹחי ־ִאם. ְוָצַרְחּתִ
  :אין כוחי כמו כוח האבן ואיני יכול לסבול עוד

ֶבל ל ִמּסֶ ׁשַ ל. ּכִֹחי ּכָ ן ְמַנּבֵ ָהִייִתי ּבֵ   .ּכְ
  

ְך ְלֵאֶבל ְמחֹוִלי . ּוִבְתעֹוִתי ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל   :)איכה ה טו(ֶנְהּפַ
  

ּנֹוִרי הּוַמר ר. ְלֵאֶבל ּכִ   .ְוֻעָגִבי ִלְבִכי ִנְתַיּמַ
  . הוחלפו בבכיכלי שירו

יִרים ּוְזַמר קֹול ׁשִ ַמר. ּבְ ד ָמר ־ּבְ   :)יחזקאל כז לא(ֶנֶפׁש ִמְסּפֵ
  :עצבון ומספד  ,במקום שירים

ָהְפַצח ַעס ָאדֹום ָוַצח. )ה(ַמר ְלָמתֹוק ּכְ   .ּכָ
  .'כעס עלי הואז   ,המתוק' לדבר ה" מר"ראתי ק

                                                 
ַהְבֵליֶהם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ־ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא) דברים לב כא(כ "לה. בהקניאי לך הקנאתני  )א( ֲעסּוִני ּבְ ֵאל ּכִ

לֹא  .הבעירו חמתי, ִקְנאּוִניי "ופירש, ָעם־ּבְ
י. אלה כאבלה  )ב( ֵני אָ ־ּכִ  .י מפני שבועת שקר חרבה הארץ"פירש, )ירמיהו כג י( ָלה ָאְבָלה ָהָאֶרץִמּפְ
ה  )ג( ּיָ ה. ְנׁשִ ּיָ  .פייטן את ארץ ישראלהכן כינה , ארץ שכוחה ועזובה' פי, )תהלים פח יג (ֶאֶרץ ְנׁשִ
חוּ ־ְוֶאת' שנא, לשבר. לפצחי  )ד( ּצֵ  ).מיכה ג ג (ַעְצמֵֹתיֶהם ּפִ
ה ְוַצֲהִלי' דיבור כמו שנא' ל. הפצח  )ה( ְצִחי ִרּנָ  ).ישעיה נד א( ּפִ
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ם ֶרַצח ֶפְך ּדַ   :)ירמיה טו יח(ֵאִבי ֶנַצח ָהָיה כְֿ . ּוְבׁשֶ
  .בגלל עוון רציחה

ָלה ּוִבֲעָרה. ֶנַצח ַהֶחֶרב ָחָדָרה ּכְ   .ְוִאְלְמָנה ְוׁשִ
  .ונשארה האישה אלמנה ושכולה, הרגה את הבעל ואת הילדים. נכנסה

יִתי בְּ וְ  י ָסָרה . ֶעְבָרהִכְמַעט ֻהּכֵ ְלּתִ ת ּבִ   :)ישעיה יד ו(ַמּכַ
  :מכה כמעט בלתי הפיכה  ה"הוכיתי בכעסו של הקב

אֹוִני ֵעִני. ָסָרה ֲעֶטֶרת ּגְ ִמְבַטִחי ּוְבַמׁשְ ִבְגִדי ּבְ   .ּבְ
  .מבטחי' כאשר בגדתי בה  .לקחו את הכתר ממני

ית ְמעֹוִני ֵמם ּבֵ ְלֵגי. ׁשָ ַרד ֵעיִני ־ּפַ   :) מחאיכה ג(ַמִים ּתֵ
  .בית המקדש

ִאיׁשֹוַני ָרה ּבְ י ּוְבֵעיַני. )א(ֵעיִני ִנּגְ ִלּבִ ָזִניִתי ּבְ   .ּכְ
  .י נוזלות דמעות בלילהינַ עֵ מֵ 

ת מֹוַני ִלּמַ ְתִני ּכְ א פָֿ . ְוִכּסַ ָ   :)ב ב כב"ש(ָני ְוֵאיְך ֶאׂשּ
  :מרוב בושה' ואיך אעמוד לפני ה. הגוים הלועגים לי מכסים אותי כלימה

ַני ֳחמַ  צּוָקה)ב(ְרְמרוּ ּפָ ַהְכִעיִסי ְלׁשֹוֵמע ְצָעָקה.  ִמּמְ   .ּבְ
  .פני מכוערים מרוב הצרות

ָחְזָקה י ּבְ י ְוָלַקְחּתִ   :)ב יט כט"ש(ִלי עֹוד ְצָדָקה ־ּיֶשׁ ־ּוַמה. ְוָגַנְבּתִ
  

י ַעְלּתִ י. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ּגָ ֶקר ְוָחַמְדּתִ י ׁשֶ   .ְוֵהַעְדּתִ
  

י ְרּתִ ַצר ָקָראִתי ־ִמן. ּוְבַיד ַאְכָזִרים ֻסּגַ   :)תהלים קיח ה(ַהּמֵ
  .נסגרתי

ָלאֹות ְמֻרּבֹות. ָקָראִתי ְלרֹוֵכב ֲעָרבֹות   .ַמְפִליא ּפְ
  'כינוי לה

ר ִהְרִאיָתנּו ָצרֹות ַרּבֹות. ַהְרֵאנּו ֶנָחמֹות טֹובֹות ֲאׁשֶ   :)תהלים עא כ( ּכַ
  

ָעלּוָה ֲאדֹוִנים זּוָלֶתךָ . ַרּבֹות ָרעֹות ֲעָדֶתךָ    .ּבְ
  ו עליהשלט

ֶתךָ  ךָ . ֵחְרפּו ְוִנֲאצּו ְלֻעּמָ ְבּתֶ ַמִים ְמכֹון ׁשִ ָ ַמע ַהׁשּ ׁשְ   :)א ח לט"מ( ּתִ
  

ַעְלּתָ ֲאדֹוֵנינוּ  ָך ּפָ ְבּתְ ינוּ . ׁשִ ַחּיֵ כֹוֵנן ּוְתקֹוֵמם ּבְ   .ּתְ
  .ק השלישי שהכנת"ביהמ

ינוּ  ית ַמֲאַוּיֵ ּכֹון ּבֵ נוּ ־ֲהלֹא. ְוִתׁשְ ַחּיֵ ׁשּוב ּתְ ה ּתָ   :) פה זתהלים( ַאּתָ
  .בבית המקדש

נּו ָאדֹון ִמּיֹוַמִים ַחּיֵ י ַמִים. )ג(ּתְ ֲעַמּקֵ   .ְוַדּלֵנּו ִמּמַ
  ְוַהֲעֵלה אותנו  .חורבנות' מב

ָמִים . ֲעַמִיםָצַרת ֲחֵרָבה פַֿ  ָ ִקיף ְוֵיֶרא ְיָי ִמׁשּ   :)איכה ג נ(ַיׁשְ
  

                                                 
ִאיׁשֹון ַלְיָלה ַוֲאֵפָלה) משלי ז ט(' בלילה כמו שנא. באישוני  )א(  .ּבְ
ַני ֳחַמְרְמרוּ   )ב(  .נקמטו' י פי"ורש, נעכרו' פי) בשורשים(ק "והרד, נמלאו לכלוך' ג פי"הרלב. )איוב טז טז (ּפָ
י ְיִקֵמנּו ְוִנְחֶיה ְלָפָניויְ ) הושע ו ב(כ "לה. תחינו אדון מיומים  )ג( ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ נּו ִמּיָֹמִים ּבַ י יחזקנו " ופירש,ַחּיֵ

 . בבנין בית השלישי יקימנו,י מקדשות שחרבונמשתי פורענות שעברו עלינו מש
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ַמִים ָהֵבא ְרָוָחה ָ ח ֵמֲעָדְתָך ֲאָנָחה. ִמׁשּ ּכַ   .ׁשַ
  

ָחהְוַאל ָלנֶ  ּכָ ׁשְ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה . ַצח ּתִ   :)דניאל ט יט(ֲאדָֹני ׁשְ
  

ָחר ה ְלַהְצַחר. )א(ְסָלָחה ְלֵמֶרֶחם ִמׁשְ   .ֶחְטָאם ַזּכֵ
  .להלבין  כינוי לכלל ישראל

ְבָחר קֹום ַהּמֻ ֵצם ַלּמָ ה ַאל. ַקּבְ יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ֲאדָֹני ַהְקׁשִ   :)דניאל ט יט( ּתְ
  

ִרית  ר ָאַמְרתָּ ְזָכר־ָלנּו ּבְ ֲאׁשֶ י ֶאת. ָאבֹות ּכַ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהֵלי  .ר ּבְ ב ׁשְ ְוָהׁשֵ
ֶמךָ וֹ  ְוה.בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית. ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

נ ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. וּ ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ָך ְולֹא יַ לאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ִחיֶתָך ְולֹאֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ח  ׁשְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
ה ּמָ ץ ִנדָּ : ׁשָ מוֹ ֵחינּו ַקּבֵ תּובּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ
ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ
ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ שָׁ : ּגִ ֵעינּו ְלַמַעְנָך ְמֵחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר. ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ

יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ִפלָּ  בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֵתנוּ ּתָ ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ י פָֿ . ֵתנּו ְוַאל ּתִ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ י ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

                                                 
ָחר  )א( ָחרי "פירש .)תהלים קי ג (ְלֵמֶרֶחם ִמׁשְ  משילין כמו, א שהכיר את בוראו משנפל מן הרחם"א ֵמֶרֶחם ִמׁשְ

) איומה בחרכ פיוט "ראה שחרית ליו(ובלשון הפיטנים . ט ואיכא דתני משחירין"פירות דרך הארובה ביו

י בהם 'הוא כינוי לכלל ישראל שנא ִאים ִמּנִ ׂשֻ  ).ישעיה מו ג (ָרַחם ַהּנְ
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ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דֹפִ . ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . יּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹסַ  ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ חֲ  ּדָ . ָטֵאינוּ ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹ .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ָחַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ ַוֲעַדיִ  ְבנּו ִמּטָ ה. ן לֹא ׁשַ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ  ָעְרּפֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ּו ָרעָיַעְצנ. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ לְוַאתָּ . ׁשָ יק ַעל ּכָ א ־ה ַצּדִ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדם. ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ֹות ְסָבבּונוּ ַרבּ  ָצרֹות. ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ ְבנוּ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ לאֱֵֹהינּו ֵולאֹהֵ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . י ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
י ֱאֶמת עָ  ְענוּ ָעֵלינּו ּכִ יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ   :שִֹ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ְנִביֶאךָ ַעל ַיד  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ַֹנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו  ֹנֵתינּו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלם ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיזָּ ן ֱאמֶ : ֲאׁשֶ ּתֵ ת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ
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ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתי ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ יִלים ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ נּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ

ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ָך׃לאֱֹ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   ַהי ּכִ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

ם ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו אָ ־ַאל: ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ נּו ־ִבינּו ְוַאלּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָאמּור־ֶאת ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ַהּדָ ּיָ ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ִהיא ְנֻאם־יְ הַ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֲעָך  ּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו הָ  ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ ִליחֹותַיּכִ   :ַרֲחִמים ְוַהּסְ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ךָ ְלַמַען הֹודֶ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה ֲעשֵׂ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ֶדךָ ְלַמַען סוֹ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִנְצֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 

ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ
ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ

ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב הֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ
לֹמֹה ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ

בֹוֶדךָ  ֶחךָ ְלַמַען ֲהִריסּותה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ :  ִמְזּבְ
פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ

ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ
ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ  הֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ

עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ
יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ  ֲעֵננּו :ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: ֲעֵננוּ  ם:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ , טֹוב ּוֵמִטיבֲעֵננוּ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת ע ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןֹוֶנה ּבְ ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ

:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֵֹננּו עֲ : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ
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ַחד ִיְצָחק ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹותֲעֵננּו דַּ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ   :ֲעֵננוּ , ּיַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ִמי : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְליֹוֵסף בְּ  ָעָנה ַלֲאב: ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ׁשֶ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע : ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ

ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבַ ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ָעָנה ְלָדִוד : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ : נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ֶלאֱ  יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ע ּבִ ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ : ִליׁשָ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוְך : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ ָעָנה ְלָדִניֵּ : ּכִ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ָעָנה : אל ּבְ ִמי ׁשֶ
יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ְלָמְרּדְ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ־ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :ַהּצַ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעגָ . ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ָלא ּוִבְזַמן ָקִריבַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ

ל ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  ָחּנֵ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאדְוַנפְ : ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ךָ  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ֶות ִזְכֶרךָ : הֹוׁשִ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמֶסה,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה: ּבְ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה   ָעׁשְ ִמּכַ
ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ּפֲֹעֵלי ָאֶון־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

א ֵמִמי י ָעְלָמא. ת ּוְמַחּיֶהַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ַמּסֵ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ךְ : קֹוָלֵרהּ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ן בְּ . ּבְ ְך ֲאָנן . ִגיִדין ְמָרִריןָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י ִיְתֻקף ֲעָלן. ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

  תחנה צז
  .'ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות וכו) רקיעים הן(ב שבעה "ב ע"בחגיגה דף י' ד על הגמ מיוס זהפיוט

ַמִים ֲעֵרי ׁשָ לּוֵלי ֵאׁש ּוָמִים. ׁשַ   .)א(ּבְ
  

                                                 
פן זה ה וטר" מלמד שהביאן הקבאש ומים' מאי שמים וכו) א"ב ע"דף י(חגיגה ב. שמים בלולי אש ומים  )א(

 .בזה ועשה מהן רקיע
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ָמִים ִמְנַין ׁשָ ִעים ּכְ לֹׁש ֵמאֹות ְוִתׁשְ   .)א(ׁשְ
  כגימטריא

ֲעָמִים ְתחּו ְלִחּנּון ְיַפת ּפַ   .)ב(ִהּפָ
  .אללתפילת ישר

ָמִים ָ ָתם ְללאֵ ַהׁשּ ִפּלָ   :ְוַתַעל ּתְ
  

ֲעֵרי ָרִקיעַ    .)ג(ּבֹו ְמאֹורֹות ִהְתִקיעַ . ׁשַ
  .תקע

ִקיעַ  ְמקֹוָמם ְלַהׁשְ ּנּו זֹוְרִחים ּבִ   .ּוִמּמֶ
  .המאורות זורחים מתוך הרקיע ושוקעים חזרה למקומם ברקיע

ְתחּו ְלִחּנּון ָים ָלמֹו ִהְבִקיעַ    .ִהּפָ
  .את הים' ישראל שבקע להם ה

ר ָרִקיעַ  ֵני ּדָ ָתם ּפְ ִפּלָ   :ְוַתַעל ּתְ
  שוכן

ֲעֵרי ִוילֹון לֹון. )ד(ׁשַ ִגּלָ   .ִנְכָנס ְויֹוֵצא ּבְ
  .ה מותח כל יום ושוב גוללו"שהקב

ֵחי ַחּלֹון ָכל־יֹום ִמְפּתְ ׁש ּבְ   .ּוְמַחּדֵ
  .ומחדש בו פתחי חלונות השמים

ַאּלֹון ּה ּכָ ְבּתָ ְתחּו ְלִחּנּון ַמּצַ   .)ה(ִהּפַָ
  .שארית ישראל

ר רּום ָמלֹון ֵני ּדָ ָתם ּפְ ִפּלָ   :ְוַתַעל ּתְ
  :השוכן ולן בשמי מרום' ה

ָחִקים ֲעֵרי ׁשְ ּבֹו ֵרַחִים ׁשֹוֲחִקים. ׁשַ   .)ו(ׁשֶ
  

יִקים ּדִ   .עֹוְמדֹות ְוטֹוֲחנֹות ָמן ַלּצַ
  

ים ֶמְרַחּקִ ְתחּו ְלִחּנּון ְזרּוִיים ּבְ   .ִהּפָ
  ישראל המפוזרים

ִפלָּ  ָחִקיםְוַתַעל ּתְ ֵני ׁשֹוֵכן ׁשְ   :ָתם ּפְ
  

                                                 
. מאות ותשעים רקיעים' ב והוא שוכן בג"דרך ארץ רבה סוף פ' במס. שלוש מאות ותשעים כמנין שמים  )א(

 .צ שערים או חלונות יש בשמים"ה פירש ש"והרוו
פוּ ־ַמה) א"ע' דף ג(חגיגה ב ,כנסת ישראל. יפת פעמים  )ב( ת ּיָ ָעִלים ּבַ ּנְ  נאין רגליהן של  כמהָנִדיב־ְפָעַמִיְך ּבַ

 .ישראל בשעה שעולין לרגל
 . שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועיםרקיע) ב"ב ע"דף י(חגיגה ב. בו מאורות התקיע  )ג(
 מעשה בראשית ומחדש בכל יום אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית וילון) שם(' בגמ. וילון  )ד(

ַמִיםשנאמר  מְ  ַהּנֹוֶטה ַכּדֹק ׁשָ ֵחםַוּיִ ֹאֶהל ּתָ ֶבת ּכָ  .ָלׁשָ
ם ֶזַרע ) ישעיה ו יג(כ "לה. מצבתה כאלון  )ה( ֶבת ּבָ ּלֶֶכת ַמּצֶ ׁשַ ר ּבְ ֵאָלה ְוָכַאּלֹון ֲאׁשֶ ָבה ְוָהְיָתה ְלָבֵער ּכָ ְוׁשָ

הּ  ְבּתָ  .אף ישראל מתו הרבה מהם בצרות, המשיל את ישראל לעץ האלון שעליו נושרים בחורף'  פי,קֶֹדׁש ַמּצַ
 ַוְיַצו  שנאמרעומדות וטוחנות מן לצדיקים חיםיר שבו שחקים) שם(' בגמ. ם שבו ריחים שוחקיםשחקי  )ו(

ָחִקים ַמִים ׁשְ ַעל ְוַדְלֵתי ׁשָ ָתח ִמּמָ ְמֵטר ֲעֵליֶהם ּפָ  .' וגוָמן ֶלֱאֹכל ַוּיַ
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בּול ֲעֵרי ַהזְּ ַח ָסבּול. )א(ׁשַ ּבֹו ִמְזּבֵ   .ׁשֶ
  .נסמך

ִכְרּבּול ְמַכֵהן ּבְ ר ַמְקִטיר ָעָליו ּכִ ָ   .)ב(ְוַהׂשּ
  .בבגדי כהונהוהמלאך מיכאל מקטיר עליו כמו כהן לבוש 

ִחּבּול ְתחּו ְלִחּנּון ִנְדָחִקים ּבְ   .ִהּפָ
  .ישראל הלחוצים ונחבלים

ּבּול ב ַלּמַ ֵני ָיׁשַ ָתם ּפְ ִפּלָ   :ְוַתַעל ּתְ
  :שישב על כסאו בזמן המבול' פני ה

ֲעֵרי ָמעֹון עּון. )ג(ׁשַ   .ּבֹו ְמׁשֹוְרִרים ִיׁשְ
  .אומרים שירה ומתפללים, שם עומדים המלאכים

ָמעּון ים ְלֶסֶגל ָעם ִיׁשְ   .ּוַבּיֹום ֵהם ָחׁשִ
  . עם סגולהשותקים ושומעים לתפילתם ולתורתם של ישראל

עֹון ְתחּו ְלִחּנּון ִנְמָרִרים ִמּלְ   .ִהּפָ
  .ישראל המרים כלענה מחמת גלותם

ר רּום ָמעֹון ֵני ּדָ ָתם ּפְ ִפּלָ   :ְוַתַעל ּתְ
  

ֲעֵרי ָמכֹון ָלִגים ִיְתּכֹון. )ד(ׁשַ ּבֹו ׁשְ   .ׁשֶ
  .מכין את השלג' שם ה

ּכֹון   .ּוְמָעַרת ִקיטֹור ְוַסַער ּבֹו ִיׁשְ
  

ְתחּו לְ    .ִחּנּון ְלַעם ִלּבֹו ָנכֹוןִהּפַָ
  

ר רּום ָמכֹון ֵני ּדָ ָתם ּפְ ִפּלָ   :ְוַתַעל ּתְ
  

ֲעֵרי ֲעָרבֹות ָרכֹות ַרּבֹות. )ה(ׁשַ   .ּבֹו ּבְ
  

  .ְוִגְנֵזי ְצָדָקה ְוֶחֶסד ְוָכל־טֹובֹות
  

ת ָאבֹות לֹׁשֶ ֵני ׁשְ ְתחּו ְלִחּנּון ּבְ   .ִהּפָ
  

ְפֵני רֹוֵכב ֲעָרבוֹ  ָתם ּבִ ִפּלָ   :תְוַתַעל ּתְ
  

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ַמׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע  :ִפּלָ ִמיֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ ַמׁשְ

ְדָמעֹותְמעְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ

                                                 
 .ליו קרבןהגדול עומד ומקריב עהשר  בנוי ומיכאל מזבח וק"המ שבו ירושלים וביזבול) שם(' בגמ .הזבול  )א(
ְמִעיל ּבּוץ) א טו כז"דה(' בגדים כמו שנא. בכרבול  )ב( ל ּבִ  .ְוָדִויד ְמֻכְרּבָ
 ביום מפני כבודן של חשות שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה ומעון) שם(' בגמ. מעון  )ג(

 .ישראל
 .וסערה ומערה של קיטור' כושלג  שבו אוצרות מכון) שם(' בגמ. מכון  )ד(
 ונשמתן של צדיקים וגנזי ברכה גנזי חיים וגנזי שלום וצדקה שבו צדק משפט ערבות) שם(' בגמ. ערבות  )ה(

 .ה להחיות בו מתים"ורוחות ונשמות שעתיד להיבראות וטל שעתיד הקב
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א ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ִמיעּו ְלָפָניו : ְוַהְרּבּו ּתְ ירּו ְלָפָניו ַהׁשְ ַהְזּכִ
ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרעָ : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ם ׁשֶ

ה  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאלׁשְ ל ִיׂשְ  ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ
ִניָנה ל ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ־לאֱֵֹהינּו ּוְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ

ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

  

ן ְלָמֵרהּ מָ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא . ָרן ּדְ ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ . ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל .  ָמָרן,ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

  

ן ְלָמֵרהּ ָמָרן דְּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ְבָיא . ִבׁשְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאלְוַעּמָ ַרֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵניִיׂשְ ין .  ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . ּוָבעּוִתין ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ

  

ָרֵאל ְוַאלׁשֹומֵ  ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

ֵאִרי מֹור ׁשְ ים ־ת ַעם ָקדֹוׁש ְוַאלׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ   :ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים ִהְתַרצֵּ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר

י  נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ יםָאִבינּו ַמְלּכֵ נּו ַמֲעׂשִ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ֵאין ּבָ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

  

י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ־ְזֹכר: ּנַ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ה ר ִיַחְלנּו ָלךְ ־ְיִהי: ֵהּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ר־ַאל: ַחְסּדְ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ י: ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
ְזּכֹור י: ּתִ י־ּכִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ

בוֹ  ר ַעל־דּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ
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א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבזְ ־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמןּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ְרכָ ־ּכָ ֲאִמיָרן ּבִ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ָתא ְוׁשִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ א־ּתִ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
ם יְ 'ק ה ְוַעד יָ  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ל ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ְיֵהא ׁשְ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָראֵ ־עֹׂשֶ   :ל ְוִאְמרּו ָאֵמןִיׂשְ
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  חמישייום סליחות ל
  שבין ראש השנה ויום כפור

ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י    ּוָמנֹוס ִליְוהּוא ִנּסִ
ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי   ּבְ
ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ

  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  

:ֵעת ָצָרהְוצּור ֶחְבִלי בְּ   
יֹום ֶאְקָרא :ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ  

ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  
:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  

 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יָרה ְוָנׁשּובָ ְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל ְיִמיְנָך פְֿ  ה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נוּ : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ  ֵריָקם ִמּלְ

ה ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ יֵבנּו ּכִ ׁשִ   :ַאל ּתְ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ תַּ   ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ  ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹניְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ ִהנֵּ  ל־ַעְבֵדי יְ יָ ה ּבָ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ  ּכָ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ׃ְרצֹונוֹ  ְמׁשָ יויָ ּבָ ל־ַמֲעׂשָ ְלּתוֹ   ּכָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ ַוֲאַנְחנּו ּבְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ ָרא  ֶאקְ יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  ֵהינּו׃לאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ל־ָהָאֶרץ׃ בְּ ײָ ִהׁשְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ דֹול ְיָי ּוְמֻהלָּ : ַמׂשְ ִעיר לאֱֵֹהינּו ַהרּגָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ל ְמֹאד ּבְ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ ֻדּלָה ְוהַ יָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ בּוָרה ַהּגְ  ּגְ
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ְפֶאֶרת י־ֹכל ְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ

מֹוָך׃ מֹוָך יְ ֵמֵאין ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹוליָ  ּכָ דֹול ַאּתָ ְגבּוָרה׃  ּגָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ
רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ

ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  מֹוָך ֲחִסין ָיהּ ִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ וֹ ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפּ  ָנה לַ  ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ְסֶאָך ֶחֶסד  ָניו ּבְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ
מּו פָֿ  ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָושָׁ  ֶניָך׃ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ַמִים ְלךָ  ֶמׁש׃ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ  ׁשָ

ם׃ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ ְבתָּ  ַאּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף  ִהּצַ ל־ּגְ ּכָ
ם ה ְיַצְרּתָ ה: ַאּתָ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ים׃ ִרּצַ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ִלְוָיָתן ּתִ ֹוַרְרּתָ פֿ  ַאּתָ

ָך ָיםבְֿ  י תַֿ שִׁ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ הּבַ ִים׃ ַאּתָ יִנים ַעל־ַהּמָ הבָֿ  ּנִ ּתָ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ הֹוַבׁשְ
ר־לוֹ  ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃ ת ָיָדיו ֲאׁשֶ ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ַהּיָ ר ּבְ  ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ר ּבְ ר־ִאיׁש׃ ל־ָחיֶנֶפׁש כָּ  ֲאׁשֶ ׂשַ ל־ּבְ   ְורּוַח ּכָ
ךְ  ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ ֳעֶלךָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה, ַהּנְ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה , ַהּנְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ְלַמַען ֶמךָ : ׁשְ ֶמךָ , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ה ְלַמַען ׁשְ ֲעבּור, ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ י לאֵ , ּכְ ּכִ
ֶמךָ ַרחּום וְ  ְמָך ְייָ ־ְלַמַען: ַחּנּון ׁשְ י ַרבו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ י לֹא ַעל: הּוא־ֵננּו ּכִ ִצְדקֵֹתינּו ־ּכִ
י ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים־ַעל ַמּפִ   :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

  )א(י"רשהוא שלמה ברבי יצחק ובסוף חתום ב "אס "עפתיחה צח 
ותשובה ובית , וגיהנם, וגן עדן, וכסא הכבוד, התורה, שבעה דברים קדמו לעולם אלפיים שנה) צ( תהלים פיוט זה מיוסד על מדרש

ה יושב על "ה והקב"באש שחורה על אש לבנה ומונחת על ברכו של הקב, ואנה היתה התורה כתובה, ושם משיח, המקדש של מעלה

ושם משיח חקוק על אבן יקרה על גבי , ובית המקדש מתוקן לפניו, וגהינם משמאלו, ה"וגן עדן מימינו של הקב' כסא הכבוד וכו

ִעים יֹום יֹוםשנאמר , אלפיים שנה קדמו אלו עם התורה לברייתו של עולם' המזבח וגו ֲעׁשֻ ויומו של  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה ׁשַ
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  .אצלך שבעה דברים היו אסופים
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ן ֵעֶדן ְוֵעֶלק   . ַהְבָהִבים)ג(הֹוד ּגַ
  .הנםיגן עדן וג

                                                 
 .קט וצחחיבר סימנים י "רש  )א(
יב) איוב לח לז(' ש הפ"ע. נבלי שכבים  )ב( ּכִ ַמִים ִמי ַיׁשְ , מי מוריד ארצה את מי העננים' פי, ְוִנְבֵלי ׁשָ

 .ודותהמשולים לנ
 .לפי הפשט היינו גיהנם, ה לעלוקה"א ד"ז ע"ז דף י"ע' ובתוס. י שאול"פירש) משלי ל טו (ֲעלּוָקה' ל. עלק  )ג(
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ָרה ַעל ַיד ַמְקִריִבים ּפָ   .ּוְמקֹום ּכַ
  .ובית המקדש

ם ִיּנֹון ְמחָֹלל ֵמחֹוִבים   .)א(זַֹהר ׁשֵ
  .הסובל ומתעכב מחמת עוונותינו, ושמו המזהיר של משיח

ת ִישּׁ  ִרּיַ ִים ֶקֶדם ּבְ רּו ַאְלּפַ   .ּוִביםֻחּבְ
  .נבראו אלפיים שנה לפני בריאת העולם

ִביִבים)ב(ָרִקיַע ּבֹוִטים־ְטכּוִסים ַעל ׁשְ   . ּכִ
  .מסודרים בשמים ומאירים כניצוצות

רּוִבים ב ַהּכְ ֵני יֹוׁשֵ   .ְיעּוִדים ּוְמׁשֹוְרִרים ּפְ
  .ה"נאספים ושרים לפני הקב

ִיּצּוִבים ָרִקיַע ּבְ ח ּבָ א ָהָיה ֻמּנָ ּסֵ   .ּכִ
  .תבקביעו

ב ֶמֶלְך נֹוָרא ַעל   .ְסִביִבים־ְלמֹוׁשַ
  .על המלאכים והצדיקים העומדים סביבו

ְכָתִבים ת ֲחקּוָקה ּבִ   .ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ
  התורה

ֲעׁשּוַע ֲאָהִבים־ְנתּוָנה ַעל ׁשַ יו ּבְ ְרּכָ   .ּבִ
  .כמו ילד האהוב על אביו

ן ְרטּוִבים־ָסדּור ַעל רֹום ּגַ   .ַהּדָ
  .ן עדןה ג"נמצא בימינו של הקב

פֹון ּתֶֹפת־ָערּוְך ַעל ְלֵהִבים)ג(ַהּצָ   . ׁשַ
  .םוגהינ  ,ובשמאלו

ַמֲחֵצִבים נּוָיה ּבְ ַלִים ַהּבְ ְזָרח ְירּוׁשָ ֵני ַהּמִ   .ּפְ
  .ולפניו ירושלים הבנויה באבני מחצב

ּוִבים ִיׁשּ ׁש לאֵ ּבְ תֹוָכּה ִמְקּדַ   .)ד(ָצפּון ּבְ
  .בארץ' שכינת ה, נמצא בתוכה בית המקדש

ִביםָקבּועַ  ּפּור ַחּיָ ח ּכִ ֶאְמַצע ִמְזּבַ   . ּבָ
  

ת ִחּטּוִבים ִתּיַ   .)ה(ְרבּוָצה ָעָליו ֶאֶבן ׁשְ
  .שממנה הושתתו כל הברואים, ועל המזבח אבן השתיה

ִבים ִמְכּתָ ם ִיּנֹון ָעֶליָה ָחקּוק ּבְ   .ׁשֵ
  .ושם משיח חקוק עליה

                                                 
ֵענוּ ש "כ. ְמחָֹלל ֵמחֹוִבים). ב"ח ע"סנהדרין דף צ(שמו של משיח . ינון  )א( ׁשָ ּיֹוֵלָדה' מל(, ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ ) ִחיל ּכַ

 ).י על ישעיה נב יג ואילך"וכן בת, א"ח ע"י על סנהדרין דף צ"רש,  ורות רבה ה(המשיח מדבר ובמלך 
 .י ניצוצות"פירש) ב"ה ע"מ דף פ"ב(בוטיטי דנורא . בוטים  )ב(
פֹון־ַעל  )ג( ) א"ד ע"דף נ(בפסחים . ּתֶֹפת ).י איוב כג ט"י ות"רש(וצפון נקרא שמאל , במדרש גהינם משמאל. ַהּצָ

י )ישעיהו ל לג(גיהנם דכתיב  ה־ּכִ ְפּתֶ ה. קודם לעולם. ֵמֶאְתמּולי "ופירש ,ָערּוְך ֵמֶאְתמּול ּתָ ְפּתֶ שכל . ּתָ

ֵגיא ֶבן) ירמיה ז לא(ונאמר , ביצרו נופל שםהמתפתה  ר ּבְ  .ִהּנֹם־ַהּתֶֹפת ֲאׁשֶ
ואולי כוונתו שבית , מדובר בבית המקדש שלמעלה, שהרי לפי המדרש שהבאתי' ק' לכאו. מקדש לא בישובים  )ד(

 .ק השלישי"המקדש שלמעלה הוא יהיה ביהמ
בֹותכמו , תיקון'  פי.ִחּטּוב  )ה( ה מיוסד על אותה "שכל מה שתיקן הקב, מתוקנות' פי, )תהלים קמד יב (ְמֻחּטָ

 . והפייטן מפרש כי האבן היקרה האמורה במדרש תהלים היא אבן השתיה.אבן
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ּלּוִבים ִתּוּוי ּגִ ם ַהְמֹפָרׁש ּבְ   .ּתַֹאר ׁשֵ
  .ורש כתוב וחרוט עליהוגם שם המפ

ים ַאּבִ ֶוְך ִלְפֵני ֵמִזיב ַמׁשְ ּתָ ה ּבַ ּמָ   .ׁשָ
  .שהוא מוריד מטר' באמצע לפני ה

ׁשּוָבה ֶאֶרְך ְלִנְדִוים ְוכֹוֲאִבים   .ִלּוּוי ּתְ
  .תרופה לכואבים, נמצאת התשובה

יׁש מּוָטִבים ֶדת ְלִכּבּוס צֹוִאים ּוְלַהְלּבִ   .)א(ְמֻעּתֶ
  .דים נקייםבג  עתידה לכבס עבירות

ִבים ֶמן ַהּטֹוב ַעל רֹאׁש ׁשָ   .ָהֵרק ׁשֶ
  

ִבים ֵכן ָאָתנּו ָלְך ֲעָלִמים ְוׂשָ   .ּבְ
  .צעירים וזקנים

ֵלְך ִטּמּום ְסָאִבים ַחן ְוַהׁשְ   .ַרֵחץ ִמּצַ
  .להתרחץ מטינוף ולהשליך טמטום הלב וטומאה

ִנים ׁשֹוָבִבים ְמָך ּבָ ה ְנַקּדֶ ְתִפּלָ   .ּבִ
  

ִפיץ ִניִביםיֹום יֹום ְלָדְרשְׁ    .ָך ּבְ
  .באמרי פינו

ִמים ַוֲחָלִבים ֶהְקֵטר ּדָ בּו ֲאָמֵרינּו ּכְ   .ֵיָחׁשְ
  

ִפּסּוֵגי ל ּכְ ִבים)ב(ִצְפצּוֵפנּו ְיֻקּבַ ִרים ּוְכׂשָ   . ּפָ
  .דברינו יתקבלו כנתחי הקרבנות

ַקְרַקע ִנְטֵפי ַמְרֵזִבים   .ֲחָטֵאינּו ַהְצֵלל ּבְ
  .השלך חטאינו במצולה ובקרקעית הים

ים ִרְבבֹות ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ   :ָקְרֵבנּו ֵאֶליָך ּבְ
  

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ים ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמֶלְך א: ָאנּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ִבירַמעֲ  ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
ְרֵכי טּוְבָך : ָלַאֲחרֹוִנים בֹוֶדָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ךָ  ה ַעְבּדֶ יָת ּלוֹ . ְלמׁשֶ ּלִ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ י ַאּתָ  ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ְוֵכן . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָראִתי בְֿ ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוחַ ּפָ ּנִֹתי ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  ַרֲחִמים: יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ

                                                 
 ).זכריה ג(קבלת התשובה נמשלה ללבישת בגדים חדשים ונקיים . ולהלביש מוטבים  )א(
ר ֹאָתם. כפסוגי פרים  )ב(  .א ופסג יתהון"ת) בראשית טו י (ַוְיַבּתֵ



397 כ"ה וי"סליחות ליום חמישי שבין ר

ָך ׁשּוב תּוב. ֵמֲחרֹון ַאּפְ תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן: ּכְ ֶרד . ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ ּכְ
ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ םפֶּ ־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ם. ׁשַ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ

יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� יִ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ְיָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ�ּון ֶא� ת׃־ם ְוַרב׀ ְיָי% ֵלא� ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא�ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה אֲ ־ּכִ דָֹני טֹוב ְוַסּלָח ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :ְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ֻקְדשָׁ  ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמןּדְ ל־א ּבְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ָמרֹום ּוַמה־ַמה ָחִקים־ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ַדבֵּ ־ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמה ק־ר ּוַמהּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ

ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ ֵאין ָלנּו ֿפֶ
י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמתֵ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדנּו גָֿ ְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ

י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ
י ָחָטאנּו ָלךְ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: ּכִ דֹול ַיֲעָמד ָיַדְענּו ּכִ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ ָלנּו ־ּבַ

י ֵאין: ֵעת ָצָרהבְּ  נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ ה ִעּמָ  לֹא: ְצָדָקה ֲעשֵֹ
ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹל ָעֵלינוּ ּלָ י: נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ

ָך ָעֵלינוּ  ר ַחְסּדְ ן ַהְגּבֵ ְרחֹק: ּכֵ ּנּו ֶאתִמזְ  ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ
ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ י  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ ִלחֹות ּכִ ְוַהּסְ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ָלָעם ַהזֶּה  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ְדָבֶרךָ . ם ֶנֱאַמר ְושָׁ :ֵהּנָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ י לֹא ַעל־ֲאׁשֶ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ִנְקָרא ׁשִ
י ַעל ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ יםָהַר  ַרֲחֶמיךָ ־ַמּפִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

  )ישעיה נה (דרשו ייה " לפ" עמאמרים וסופי ה)בר זרח (בנימיןובסוף חתום ב " אס"ע צט

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ין ִלְפֵני בֹוְראוֹ  יֹום ּדִ ק ּבְ ה ִיְצּדַ ּמֶ   .ֱאנֹוׁש ּבַ
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ל ֶאת ה ַלֲעמֹוד ְלַכְלּכֵ ה ִיְזּכֶ ם ּוַבּמֶ ה ְיַקּדֵ ּמֶ   .)א(יֹום ּבֹואוֹ ־ּבַ
  ולסבול

ּנּו ּוַפֲחדּו ִמּמֹוָראוֹ    .ּגּורּו ָלֶכם ִמּמֶ
  פחד' ל

ְצאוֹ  ִהּמָ ְרׁשּו ְיָי ּבְ  :ּדִ
  

ּכֹון יְ  ַחת ָקרֹובּדּוָמה ַעד לֹא ִיׁשְ   .ִציר ְוִלְפֵני ׁשַ
  דומה ושחת כינויים למוות - כל עוד האדם חי

ה ְליֹוְצרֹו ַיֲערֹוְך ָלרֹב ִפּלָ ֲחנּון ְוֵסֶדר ּתְ   .ֲהָבַאת ּתַ
  

יַח ַנֲאָקֵתנּו ָלֵכן ְלָפָניו ַיֲערֹוב   .ְוׂשִ
  .יהיה ָעֵרב

ְהיֹותֹו ָקרֹוב   :ְקָרֻאהּו ּבִ
  

בָּ  ה ִניחֵֹחי ִנְסּכוֹ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ   .ָרה ְוֵלב ִנְדּכֶ
  

ְתמּוַרת ֶעְרּכוֹ  ָכִליל ְולֹא ּבִ   .ֶחְפצֹו ֵאין ּבְ
  .בנדרים וערכין ולא  בקרבן

  .ְתׁשּוַבת ִנְדּכוֹ ־ְטָהר־ֵלב אֹוֵהב ְוִהְזִהיר ֲעֵלי
  .על התשובה ושבירת היצר

ְרּכוֹ  ע ּדַ   :ַיֲעזֹב ָרׁשָ
  

ְרֵכי ָנלֹוז ְכנּו ּדַ רּו ֲעִלילֹוָתיו ְוִיְתיַ )ב(ִיּתָ ְ   .ׁשּ
  .על הרשע ליישר דרכיו ומעשיו

ן ָלה ּפֶ קּו מֹוְסרֹוָתיו)ג(ֵיָחֵרץ־ּכָ   . ָעָליו ְוִיְתַחזְּ
  .פן ייגזר עליו כיליון ויתחזקו עליו יתדות העול

ָעְזבֹו ּתֹוֲעבֹוָתיו י ִאם ּבְ ת ּכִ מֹות ַהּמֵ   .לֹא ַיְחּפֹץ ּבְ
  

ֹבָתיו   :ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ
  

ב ְוָחבּוי ְלחֹוֵסהוּ ָמעֹוז ּגָ   . ּוִמׂשְ
  .הוא מפלט חזק ומחבוא למי שחוסה בו' ה

מֹוהוּ  ֵלהּו ּומֹוֶרה ֵאין ּכָ   .)ד(נֹוָרא ְמֹאד ִמי ְיַכְלּכְ
  מי יוכל לסבול את דינו

ֲעֵדהוּ  ׁש ּבַ ל־ִאיׁש ְיַבּקֵ   .ְסִליָחה ְוַתֲחנּון ּכָ
  

                                                 
ל ֶאת  )א( ל ֶאת. יֹום ּבֹואוֹ ־ַלֲעמֹוד ְלַכְלּכֵ ֵהָראֹותוֹ ־ּוִמי ְמַכְלּכֵ ק "ופירש הרד, )מלאכי ג ב (יֹום ּבֹואֹו ּוִמי ָהעֵֹמד ּבְ

י) וישלח' תנחומא פר(ש במדרש "והפייטן מתכוון ליום הכיפורים כ, מי יהיה סובל את יום בואו ָגדֹול ־ּכִ
 . זה יום הכפורים שבו ספרי חיים וספרי מתים נחתמיםֶלּנוּ ְונֹוָרא ְמֹאד ּוִמי ְיִכי' ה־יֹום

 .מוטה מן הדרך, עקום). משלי יד ב (נלוז  )ב(
י ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה) ישעיה י כג(פ "לה. כלה פן יחרץ עליו  )ג(  .במצודה נגזרה ונחתכה' פי, ּכִ
 .רה דרך לעשות תשובהשהוא מו, ָכמֹהּו מֹוֶרה ִמי) שמות רבה יב א(במדרש . ומורה אין כמוהו  )ד(
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  :ְוָיׁשֹב ֶאל־ְיָי ִויַרֲחֵמהוּ 
  

ַצר  לֹוחַ )א(קֹוְרָאיו ּוְלַתֲאָלָתםעֹוֶנה ִמּמֵ רּוָפה ְמַמֵהר ִלׁשְ   . ּתְ
  לייסוריהם

ץ ְוֶלֱאלֹוחַ ,ּפֹוֶנה ֶלֱענּות ָעִני ּקֵ ל ְלׁשַ תֹו ּבַ ִפּלָ   . ּתְ
   לשון מיאוסאלח

ֵאב ֵלב ְוִנְסּגֹוד ְוִנְפלֹוחַ    .ָצעֹוק ִנְצַעק ִמּכְ
  .ונשתחווה ונתפלל בעבודה שבלב

ה  י־ַיְרּבֶ   :ִלְסלֹוחַ ֶאל־לאֱֵֹהינּו ּכִ
  

ָבִרים ְוָאָתנּו ָנְכֶחךָ    .ַקְחנּו ֿדְ
  .לפניך

ַעד ִניחֶֹחיךָ  ּלּוֵמנּו ּבְ   .ְרצֹות ׁשִ
  .ורצה תפילותינו כאילו הקרבנו קרבנות

לּוֶחךָ  נּו ַעל ְיֵדי ׁשְ ְך ִהְבַטְחּתָ ּכָ   .ׁשֶ
  :הושע הנביא

ָרֵאל   :ַעד ְיָי לאֱֶֹהיךָ  ׁשּוָבה ִיׂשְ
  

ָר  ׁשֹוֵבב ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ ֱאסֹוף ָעֶדיךָ ּתְ   .ֵאל ּתֶ
  תשיב

ִניַסת ׁשּוָבֵתנּו ּכְ ל ּתְ ַקּבֵ   . הֹוֶדךָ )ב(ּתְ
  .כי אנחנו כנסת ישראל שבה אתה מתפאר

ֵמן ִמְנַהג ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ  נּו ֵיַאָ   .ּבָ
  יתקיים

ֵחם ַעל־ֲעָבֶדיךָ    :ׁשּוָבה ְיָי ַעד־ָמָתי ְוִהּנָ
  

ב ַעללאֵ א ַרֲחִמים מִ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּסֵ חֲ ּכִ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ְֹתַנֵהג ּבַ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרהָלנּו ַהיּ ־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש�ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ֶר ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ּום ְוַחּנ�ּון ֶא� ִים ְוַרב ַרח� ת׃־� ַאַּפ� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא�ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־יכִּ : ׁשָ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
ֲאָלְתךָ כ "לה. לתאלתם  )א( ר טיפשות כמו ' מ ל"וי. אלה וקללה' אבן עזרא ל' ופי) איכה ד סה (ָלֶהם ּתַ ֲאׁשֶ

ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ  ).ע שמות יח ח"א וא"ת(צרה ' ל. ְוִלְתָלָאָתםא "נ). במדבר יב יא (ֲאׁשֶ
ֶוֶסת א "נ. כניסת הודך  )ב(  .כפי שאתה רגיל' פי, הֹוֶדךָ ּכְ
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עְ יָ ֵאֶליָך יְ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ּוַ  נוּ  ׁשִ
תֵ  ּוַבּבֶֹקר ִפּלָ ֶמךָ  תְֿ נוּ ּתְ אנִ  נוּ ַנְפשֵׁ  יָ ֵאֶליָך יְ  :ַקּדְ ָ א :ׂשּ  נוּ ֵאֶליָך ָנׂשָ

ָמִים ַהּיֹינוּ ֵעינֵ ־ֶאת ָ ׁשּ ִבי ּבַ יָעה :ׁשְ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ
ֵני ָאָדם ַמִים ָוָאֶרץיָ יְ   ֵמִעםנוּ ֶעְזרֵ  :ִמּבְ ה ׁשָ   : עֹׂשֵ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ָלהסֶ  ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יבָ  ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלהׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אבנים' ה' וכל בתיו בעלי האליה בר שמעיה חזק ובסוף חתום ב " אעל סדר ק

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ָרִנית ּבְ ה ֶנֶאָלָמה ּדַ בּוּדָ   .)א(ָאֵפס הֹוד ּכְ
  .הם שותקיםו, גלה כבוד מישראל

ָבה ֶפל ָיׁשְ ֵ ׁשּ ה, ּבַ ׁשָ ִנית, ֻהּתְ ִבְרּתָ ה ּגְ   .ֶנְחְלׁשָ
  

ית ם סּוָגה נּוָגה ְנסֹוָגה ֲאחֹוַרּנִ   .ּגַ
  .והולכת אחורה, נאנחת, כנסת ישראל כלואה

ה ַאֲהרֹוִנית ִעיָרִנית ָלה ֻאְמְלָלה ְלִוּיָ ּלְ   :)ב(ּדֻ
  :כהנים וישראלים ,לוים, דלים ואומללים

ָלה זֻ  רּוָעהַהֻהּלָ ֹוָטה ֿפְ ָלה ְוַכׂשּ ָלה ֻחּלָ   .ּלָ
  .ופרעו ראשה כסוטה, כנסת ישראל המשובחת זולזלה

ָוה מֹו ֿדָ ְצרּוָעה)ג(ְוִנְזֵרית ּכְ   . ְוִנְטֵמאת ּכִ
  .מאוסה כמו נידה וטמאה כמצורעת

רּוָעה ל ּוְפָרזֹון ּגְ   .ֵזָרּה ִנְזָרּה ֻחּלַ
  .ות מפחד אויבוחדלו לגור בערי הפרז  זר ונזר שניהם לשון כתר

ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה ָרה ּבְ זְּ   :ָחְזָרה ְוִנְתּפַ
  הסתובבה

ַרַעׁש ּוְברֶֹגז, ְטָלֶאיךָ  א, ּבְ   .ָטֵמא ְיַגּמֵ
  .רוצה לבלוע אותם

ַאף ָצֵמא, ָרֵעב)ד(ַיֲחרֹוק ַיֲערֹוק   . ְוׁשָ
  .ורוצה לבלוע את ישראל הצמאים, חורק שיניו נגד ישראל הרעבים ורודף אותם

הּכַֹח גְּ  ַדע ּוַבּמֶ   .בּוָרְתָך ֵאפֹוא ִיּוָ
  .ובמה אפוא יוודע כוחך

                                                 
 .מ מנהיגה"וי, שהיתה מדברת והיו מקשיבים לקולה, יש מפרשים. דברנית  )א(
 .היושבים בערי ישראל. עירנית  )ב(
מֹו ָדָוה  )ג( מֹו ָדָוה. ְוִנְזֵרית ּכְ ְזֵרם ּכְ  .י יהיו מאוסים בעיניך כנידה"פירש) ישעיה ל כב( ּתִ
 .רודפי, עְֹרַקי) זאיוב ל י(י "ירדוף כמו שפירש. יערוק  )ד(
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ה)א(ְלׁשְֹלִחים ְזמֹורֹות ַאף ה ְוַכּמֶ ּמֶ   : ּכַ
  :נגד הרשעים המגישים לפניך ריח רע במקום קטורת כבר הרבה שנים

ה ָהְחַלט ָרב ָלּמָ ל ַרב ַלּסָ   .ִמְמׁשָ
  .'לעשו המסרב בציווי ה, לאורך זמןלמה ניתנה ממשלה גדולה 

ַלט ׁשֹוַע ׁשָ ָנִדיב ְוִכיַלי ּבְ   .ָנָבל ּבְ
  .ולמה הרשעים שולטים על הצדיקים והרמאים על הנכבדים

ְמָך ֻיְמַלט   .ִסְברֹו ָעֶליָך ִנְקָרא ּוְבׁשִ
  אתה תקוותם של ישראל

ב ּוִמְפָלט ּגָ ְהֶיה ִמׂשְ   :ֵעֶזר ָהיֹו ֿתִ
  

ֵנה ִלְתִפּלַת ָהַעְרָער ְולֹו ֵהָעֵתר   .ּפְ
  ים והעזוביםישראל הבודד

ֶתר ַבּנָ ס ּכְ ּבֵ ר ְוֶכֶתם ּכַ   .)ב(ַצַחן ַוּתֵ
  וותר על חובם

מּוָתה ְוהֹוֵתר ֵני ֿתְ ְפַקח ּבְ   .קֹוַח ּתִ
  .הוצא משביה את ישראל הנהרגים עליך ותן להם שארית

ָמם ֵתר)ג(רֹוֵמם קֹוֵמם ׁשְ   : ְלטֹוָבה ְלִהּוָ
  

בֹור ַדע ּוׁשְ ט ּגְ ט ְמַחּבֵ ֶבט ְמַלּבֵ   .ׁשֵ
  . המקל המכה אותנושבור את

ִגּבֹור ִריַע ְוַתְצִריַח ּכְ ִעיר ִקְנָאה ּתָ   .ּתָ
  .בורים בקרביכמו שעושים הג, תרים את קולך נגד אויביך, תעורר את קנאתך

ְכסֹוף ְוֶתֱאסֹוף ְוִתְצּבֹור   .אֹוְבדֹות ִנְכָחדֹות ּתִ
  ,תחבבאת צאנך האובדות והנכחדות 

ץ ִלְדלֹות ְלַהֲעלוֹ  ץ ְלַרּבֵ   :ת ִמּבֹורְלַקּבֵ
  ליישב אותם במקום מרעה

ית ֵחל ְוחֹומֹות   .)ד(ְיׁשּוָעה ִתְקָרא ְוָתִחיׁש ְוָתׁשִ
   חומה קטנהחל  ותמהר

בֹוִהים ל ּגְ ּפֵ י ַהּקֹומֹות, ַהׁשְ   .ָהֵמְך ָראׁשֵ
ַהְנֵמ  

ֶפֶקד ֶנָחמֹות ב ּבְ   .ּבֹוְטֶחיָך ְלנּוֶחיָך ָהׁשֵ
  .אשר תזכור לנחם אותםישראל הבוטחים בך ָהֵׁשב לירושלים מנוחתך כ

ת ּוְכִלּמֹות ׁשּו ֹבׁשֶ יִלים ִיְלּבְ ְגּדִ   :רֹוִדים ַהּמַ
  :הרשעים ששלטו עליהם ייכלמו

                                                 
ז שעובדיה לקחו זמורת גפן או עץ אחר וקירבו "כנראה היתה ע). יחזקאל ח יז (לשולחים זמורות אף  )א(

 ובאגדה דרשוהו כלפי .וכן פירשתי, רמז לקטורת הסמים שמקטירים הנוצריםאבל ייתכן שהפייטן מ. לאפם

) ח ועוד"ילקוט יחזקאל רמז שמ, ג"י' ר פר"במדב, ב"ז ע"דף כ, כ בובער"פסיקתא דר(מה שעשו עמלק 

 .וייתכן שזאת כוונתו גם כאן
י ִאם. וכתם כבס כבנתר  )ב( ֶתר־ּכִ ּנֶ ִסי ּבַ ַכּבְ  .י אדמה שחפין ושפין בה את הבגדים"פירש). ירמיה ב כב (ּתְ
ָמם  )ג( ֵמםא "נ. ׁשְ  .בית המקדש שהוא עכשיו שמם' פי, ׁשָ
ש שאנשי הצבא עומדים עליו כדי להלחם באויבים "כי נקרא כך ענראה ;  חומה נמוכה .)איכה ב ח (חל  )ד(

 .הצרים על העיר
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מֹור ַמּלֵט ֲעָבֶדיךָ    .ְיִדיֶדיָך ַהְצַלח, ׁשְ
  

ַלח, ִחיׁש ְזַמן דּוָתם ְוִתׁשְ   .ָקֵרב ּפְ
  .תשלח אותם חופשי  מהר זמן הגאולה

  . ְסַלח ֲחָטֵאינוּ ,ְמַחל ָלנּו ָאִבינוּ 
  

ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח י־ַאּתָ   :ּכִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹוללֹא כְֿ  .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש�ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

� וַ  ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ�ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא�ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו ּוְנַחְלּתָֽ ְוָסֽ  נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ׁשֹוֵמר ִיׂשְ
ֵאִרית  מֹור ׁשְ ָרֵאלׁשְ י הּוא :ִיׂשְ שׁ  ּכִ יָנה ַיְכִאיב ְוֶיְחּבָ ְרּפֶ י  :ִיְמַחץ ְוָיָדיו ּתִ ּכִ

י ִאם :ֲאדָֹני ִיְזַנח ְלעֹוָלם לֹא רֹב ֲחָסָדיו הֹוָגה ְוִרַחם־ּכִ י :ּכְ ָיַדע  הּוא־ּכִ
י ִיְצֵרנוּ  י :ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־ָזכּור ּכִ ְרא־ָיַדע ְמֵתי הּוא־ּכִ ְוא ַוּיַ ָאֶון ְולֹא ־ׁשָ

י :)א(ְתּבֹוָנןיִ  י בְֿ בֿ ־ּכִ נּו ּכִ ַמח ִלּבֵ םֹו ִיׂשְ ךָ ־ְיִהי :ָקְדׁשֹו ָבָטְחנוּ  ׁשֵ  ָעֵלינּו יָ יְ  ַחְסּדְ
ר ִיַחְלנוּ  ֲאׁשֶ   :ָלךְ  ּכַ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ ְיָי ְצָבאֹות אַ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ אַ ־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ַחרּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אליה בר שמעיה חזק וכל בתיו של שש שש אבנים ובסוף חתום ב"אס "ע קא
לקבל את ' ה לישראל ומבקש ממנו ית"ץ אשר הוקם סרסור בין הקב"ץ ומדבר על חסרונות הש"לה זו נתקנה להיאמר על ידי שיתפ

  .ות שאינו ראוי לכךלמר, לתויתפ

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

  .ה ְוֵאיְך ָאִרים ַעִיןפֶּ ־ֵאיָכָכה ֶאְפֶצה
  אדבר בפי

                                                 
. ולא יתבונן. ידועים לו עוונותינו .וירא און. י גברי שיקרא"ת). איוב יא יא(כי הוא ידע מתי שוא   )א(

 ).י"פ פירש"ע(ומאריך אפו ועושה עצמו כמי שלא ראה אולי ישובו 
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  .י ֵאין ַמַעׂש ּוְבָיִדי ְזכּות ַאִיןבִּ 
  מעשה

ּכֹור ּוְכֶגֶבר ֲעָברֹו ַיִין ָהִייִתי כְּ ,ִעיִתיגָּ    .ׁשִ
  יללתי

ֵלי זָ  ָידֹו ּכְ ֵאין ּבְ ִמיִתי ְלִגּבֹור ׁשֶ   :ִיןּדָ
  

ל   . ְוָחַדל ַההּוַקם ַסְרסּור,ָהֳחַרד ֵלב ּדַ
  .ה לישראל חסר זכויות"ץ שהוא סרסור בין הקב"וש, הדל ממעשים טובים, ביירעד ל

ין ָחסּור־ּוַמה ַעת ּוִמּבִ ְפַער ִנְבַער ִמּדַ   .ּיִ
  .לה מי שאין בו דעת וחסר בינהיואיך יפתח פיו בתפ

ֻחּבֹו ָטמּון ְוָאֶון  ִקְרּבֹו ָאסּורְזדֹונֹו ּבְ   .ּבְ
  .קשור  בקרבו

ל ָמסּור ַיד ְמֻנּוָ   :חֹוֵטא ַרב ֶמִרי ּבְ
  :המרבה למרוד והמסור ביד יצרו הרע

שׁ לָ טַֹרד ֵלב ִנְבֶזה הֲ  א ְלַבּקֵ   .ֶזה ַהּבָ
  .האם ראוי אני להתפלל,  ובזוימוטרדלבי 

ר ֶהֱעָוה שׁ , ּתֹוָכחֹות ָקץ,ָיׁשָ ַתְלּתֹול ְוִעּקֵ   . ּפְ
  מעוות

ָמתֹו ְוַצֲחָנתֹו לֹו ְלמֹוֵקשׁ ּכֹשֶׁ  יו ְוַאׁשְ ְרּכָ   .ל ּבִ
  .והוא נלכד בחטאותיו וטומאותיו, ברכיו כושלות

יו נֹוֵקשׁ ,ִלּבֹו ָאֶון חֹוֵרשׁ  ּפָ ֹפַעל ּכַ   : ּבְ
  :והוא נלכד במעשיו הרעים, לבו חושב מחשבות רעות

ִפיָצה ַמַען ַטַען  יב ָמה ֶאְמָצאּבְ   .ְלָהׁשִ
  דיבור' פיצה פי. נותאיך אמצא תשובות וטע

ְמָצה י ָמֵלאִתי דִֹפי ְוׁשִ י ּכִ י ְוֶנֱאַלְחּתִ   .ִנְתַעְבּתִ
  .וחרפה  נאלחתי לשון זיהום

ַאְכָזב מֹוָצא   .ֵסֶפק ֵמיַמי לֹא ֶנֱאָמנּו ּכְ
  .כמי מעין מלוח המאכזבים את ַהָּצֵמא, דמעותי אינן אמיתיות אלא כוזבות

הַעְצרֹוַתי ָאֶון ּוִמְרָמה ְוצֹומֹותַ    :י ְלִריב ּוַמּצָ
  מצה ומריבה ענין אחד  אסיפותי

ע ְמֵחה ׁשַ א ְוָעו ֹ,ּפֶ ר,ן ׂשָ ּפֵ ם ּכַ   . ְוָאׁשָ
  

ָרה ִלי ִנְכָלם ּבֹוׁש ְוָחֵפר י ִמּצָ   .ָצַעְקּתִ
  בושה וחפירה ענין אחד

ךְ  ּכֵ ח,ֶקֶצף ׁשַ   . ְוַכַעס ָהֵפר, ְורֶֹגז ַהּנַ
  

ב ּגּומָּ  ב ְוַעְרּבֵ ה ּוְמַחּבֵ   :ֵפרוֹ ץ חְרֵצה ְמַרּצֶ
  :ובלבל את המקטרג החופר בור להפילנו, ץ המחבב אותנו לפניך"קבל ברצון את ש

ֵלב ָנָבר ָרֵאל ִהּכֹונּו ּבְ ִליֵטי ִיׂשְ ְבֵטי ּפְ   .ׁשִ
  .התכוננו בלב טהור
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ַחן ָהִפיקוּ ,ּתֹם ַהֲחִזיקוּ    .רבַֿ ־קוּ  ַנשְּׁ , ּתַ
  .הצטיידנו בטוהר לב, לה מפיכםיהוציאו תפ

הִ ־ֶאת רְיָי ּבְ ְצאֹו ְלָדְרׁשֹו ַחִיל ֻיְגּבַ   .ּמָ
  כוח

רבָֿ ־לֹא ּבָ ץ ֱענּות ָעִני ְוִנׁשְ ּקַ   :ָזה ְולֹא ׁשִ
  

  .יֹום ְיׁשּוָעה ְוֵעת ָרצֹון ֶאְמָצא ְלָפֶניךָ 
  

ב ְלָפֶניךָ  ֵלם ְוָרצּוי ֵאָחׁשֵ   .ָהגּון ְוָראּוי ְוׁשָ
  

ֶניךָ  ׁש ַרֲחִמים ַעל ּבָ ּלֵל ּוְלַבּקֵ ָעְמִדי ְלִהְתּפַ   .ּבְ
  

ִמיֵעִני עֹוֶנךָ ,ָרִציִתי ֶאְתֶכם ַהׁשְ ר ִמּמְ ֵ ׂשּ י ִנְתּבַ   : ָסַלְחּתִ
  

ֵני ֶעְליֹון ּומֹלּו ָקׁשֹות ְקדּו ָנא ּבְ   .ׁשִ
  .ומולו ערלת לבבכם הקשה  להיהתמידו בתפ

ּנּו דֶֿ ,ִמְכׁשֹול ָהִרימוּ  ֹות,ֶרךְ  ּפַ רּו ַמֲעַקׁשּ ְ   . ַיׁשּ
  .את דרכיכם המעוותות

  .ַוּדּו ְוַאל ּתֹוִסיפּו ְלַהְקׁשֹותן ִעְזבּו ְוִהתְ ָעו ֹ
  

ח כִּ ְוִנָחםיֹוֵדַע ָיׁשּוב  יםבּ  ִיּקַ ׁשֹות ּוׁשִ   :)א(ּוַבּקָ
  :ויקח איתו דברי תוכחות ותפילות, ישוב ממנו ויתחרט, היודע שיש בו עוון

יָבה ַחּנּון ִחּנּון ְוָעִתי,ַהְקׁשִ   . ַהֲאִזיָנה ֵעֶרְך ׁשַ
  להיתפ

ִתי ִהְתַרצֵּ ,ְרֵצה ַזֲעִקי ִחּנָ ּיֵס ְלקֹול ּתְ   .ה ְוִהְתּפַ
  

ַצר   . ְקַרב ֵאַלי ּוְלָכה ִליׁשּוָעִתי,ְקָראִתיָך ִמּמֵ
  

ׁשּוָעִתי ה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ּתְ   :חּוׁשָ
  מהר לעזור לי

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים עִראׁשֹון ִרא ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ דֶ מֹו ׁשֶ תּוב, םֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש�ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ�ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
ים נֹ  ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ א ָעו- ֶֹח� ַׁשע ְוַחָּטָא�ה ְוַנֵּקה0 ֵׂש� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
 .קן שבהן אומר לפניהן דברי כבושיןהזב דתענית תנן "בפ. כבושים  )א(
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ַרֵחם :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ָאב  ּכְ
ִנים־ַעל ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ  ּבָ ן ּתְ ק פֵ תָּ ־ל אַ מוֹ מָ ע זְ שָׁ י ָר יֵּ וַ אֲ  מַ יָ ן יְ תֵּ תִּ ־לאַ  :ּכֵ

  ,הלָ צוּ  מְ נוּ עֵ לָ בְ תִּ ־לאַ ם וְ יִ ת מַ לֶ בֹּ  שִׁ נוּ פֵ טְ שְׁ תִּ ־לאַ  :הלָ  סֶ מוּ רוּ יָ 
ר הֵ  מַ נוּ לָ ־רצַ ־י כִּ יךָ דֶ בָ עֲ  מֵ יךָ נֶ ר פָּ תֵּ סְ תַּ ־לאַ  :יהָ ר פִּ אֵ  בְּ ינוּ לֵ עָ ־ַטראְ תֶּ ־לאַ וְ 
  :מוֹ טֵ לְּ פַ תְּ  וַ חוּ טְ  בָּ ינוּ תֵ בֹ  אֲ חוּ טְ  בָֿ ךָ בְּ  :נוּ נֵ עֲ 

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ  ֵהי ַיֲעקֹבלאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקשִׁ  ה ַאליָבהׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

' וכל בתיו בעלי הבירבי יהודה יחיה ) הבבלי(שלמה  ובסוף חתום ב"אס " עשלמונית קב
  כ בלשון סליחה"אבנים והבית האחרון מכל מאמר על פי לה

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

נוּ , ְלַרֵחם ְוַרב ְסלֹוחַ ָאב    .חֹוַלְלּתָ
  .אתה בראת אותנו

נוּ  ְלּתָ ֵני ְבִרית קֶֹדׁש ְולֹא ִחּלַ   .)א(ּבְ
  .ולא החלפת אותנו בעם אחר

נוּ  ה ְבִקְרּבֵ נוּ )ב(ּגֹוִלים ְוַאּתָ ר ִיַחְלּתָ ֲאׁשֶ   . ּכַ
  .כאשר הבטחת לנו  פ שגלינו"אע

אֵתנּו ּוְנחַ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹ נוּ ֵננּו ּוְלַחּטָ   :)שמות לד ט( )ג(ְלּתָ
  :ונהיה לך לנחלה

ִאיר ִדיַח ְוִדין ּתָ ם ְוִגעּול ּתָ   .ּדָ
  

ֵצא ְלַהְכִאיר   .)ד(ַהֵחְטא ָיֳעַלם ּוַבל ִיּמָ
  .כער אותנול

ַנְמּתָ ְלַהְבִאירְוָעו ֹ ׁש ְוֵאיֶנּנּו ּכְ   .ן ְיֻבּקַ
  .כמו שאמרת באר היטב

ִאיר ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ   :)טירמיה נ י( ּכִ
  

ה ּוָפַסק ִניחַֹח ַהְמֻמּלָח   .ַזַהם ְמֻרּבֶ
  ).שמות ל לה(בה ממולח ' טינוף חטאנינו מרובה ופסק ריח הקטורת שנא

                                                 
ומה שנסמכה , כמו שכתב רבנו בחיי ריש פרשת במדבר בשם המדרש, לשון חילול מעשר שני. ולא חללתנו  )א(

כך לא ימיר ' ה יחיד ואין תמורה וכו"פרשה זו של חומש הפקודים לפרשת תמורה שלמעלה ללמדך מה הקב

 .'ישראל באומה אחרת וכו
 .בכל מקום שגלו שכינה עמהם) א"ט ע"דף כ(במגילה . רבנוגולים ואתה בק  )ב(
נוּ   )ג( נוּ הפייטן מפרש כמו אור החיים . ּוְנַחְלּתָ  שלא יחליפם באומה אחרת אלא שיהיו לו נחלת עולם וכן ּוְנַחְלּתָ

 .י דלא תשלחפיננא בעם אוחרן"בת
 .וערדבר מכ' פי) ו"ז ה"ירושלמי כתובות פ(כאור הדבר ' ל. ְלַהְכִאיר  )ד(
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ֶרץ ַהּלַח   .)א(ֲחִציַצת ֲחִפיַפת ִלְכלּוְך ׁשֶ
  .טהרתנוהשרץ שאנחנו אוחזים בידנו מונע את 

  .ָטֳהַרת ְטִביַלת ִצּנֹור ֵמיֶמיָך ְיַקּלַח
  .נור מים טהוריםיו ותשטפנו בצתטבילנ, תטהרנו

ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח  י־ַאּתָ   :)תהלים פו ה(ּכִ
  

ַמן ָרֶזה, ַיַען ָסַרְחנוּ  ְחנּו ּוִמׁשְ   .ִנּדַ
  .גלינו ונתמעט בשרנו, בגלל שחטאנו

ְמָאה ְוֵאין ַמזֶּה י ָרְבָתה ַהּטֻ   .)ב(ּכִ
  .ואין מזה עלינו מי חטאת לטהרנו

ָאז ּולְ    .ָפִנים ִמזֶּהְלַמַעְנָך ְיָי ּכְ
  .וכימי קדם

  :)במדבר יד יט(ן ָהָעם ַהזֶּה ְסַלח־ָנא ַלֲעו ֹ
  

מּוָלךְ  ר ָעְצמּו ַחְסֵדי רֹב ּגְ ּפֵ   .ִמּסַ
  .לא ניתן לספר חסדיך כי רבו

ית ְמִרי ְלמּוָלךְ    .ִנַהְגּתָ ְלַעם ּבֵ
  .י גם כשמרדו לפניך"אשר עשית לבנ

ֶדם ְנטּוָלךְ  ִמּקֶ א ּכְ ָ   .ִסְבָלם ָנא ִתׂשּ
  .במדבר סלח חטאינו כמו שסלחת לבני ישראל כשנשאת אותם

ר ָחְטאּו־ָלְך  ָך ֲאׁשֶ   :)א ח נ"מ(ְוָסַלְחּתָ ְלַעּמְ
  

ָך ֵיָעֶרה רֹום רּוַח ָקְדׁשְ   .ָעֵלינּו ִמּמָ
  .יישפך

ֵרא ׁש ְוָחָדׁש ָלנּו ִיּבָ רֹוׁש ְוִהְתַקּדֵ   .ּפָ
  .וייברא לנו לב חדש, כדי שנפרוש מן החטא ונתקדש

ִלי ִיּסּוִרים ּתֹוֶרהֵצרוּ    .ף ּוֵמרּוק ּבְ
  .תצוה לטהרנו מחטאינו בלי יסורים

ֵרא  ּוָ ִליָחה ְלַמַען ּתִ ָך ַהּסְ י־ִעּמְ   :)תהלים קל ד(ּכִ
  :ליראה אותךוולכן כדאי לנו לחזור בתשובה , אתה סולח לשבים

ֲאבֹוֵננוּ  הֹוִסיף ּדַ   .קֹוֵמם ְנפּוָלה עֹוד ִמּלְ
  . שלא נוסיף לסבולד הנופלת וסוכת דוהקם כנסת ישראל

ע ַרֲעבֹוֵננוּ  ּבַ ה ׂשַ   .רּוַח ֵחן ַרּוֵ
  .'כי אנחנו רעבים לדבר ה, ולהשביע אותנו, להשקות את צמאוננו, תשלח רוח ממרום

ּמּו ֵעת ִרעּוַע ּבֹוֵנינוּ  ְלמּו ּתַ   .ׁשָ
  .הצדיקים שבנו את קירות ביתינו כשהיו רעועים, נפטרו לעולם

                                                 
אדם שיש בידו עבירה ומתוודה ואינו ) א"ז ע"תענית דף ט(ש "פ מ"ע. חציצת חפיפת לכלוך שרץ הלח  )א(

. בידו שאפילו טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילהשרץ חוזר בה למה הדבר דומה לאדם שתופס 

לכיסוי ומחיצה כמו ' ניקיון אלא ל' דהכא אינו ל. חפיפה . שרץ הלח). דברים לג יב (ּיֹוםהַ ־חֵֹפף ָעָליו ּכָ

א "נ . ואין מטמאין יבשיןלחין והנבילה ושכבת זרע מטמאין והשרץהזוב והנועי והרוק ) ז א(דה יכדתנן בנ

 .נא נקה והסר את החציצה' פי, ֲחִפיַפת ֲחִציַצת
 .ויש מפרשים אין מזה דם הקרבנות לכפר עלינו. ואין מזה  )ב(
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ְמָך ְייָ    :)תהלים כה יא(ֵננּו  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ְֹלַמַען ׁשִ
  

ּנּו ּוִמי כָֿ  יַרִים ִהּנֶ אׁשִ   .)א(מֹוָך ֹנׂשֵ
  .ואתה מוחל לישראל, שארית ישראל אנחנו

ה   .לֹא ַעל ִצְדקֵֹתינּו אֹות ְנַנּסֶ
  .אין אנחנו סומכים על צדקותינו לבקש ממך אותות ונסים

יל ַמֲחֶסה ת ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ַנּפִ   .ִמּדַ
  . אנחנו מפילים תחנונינו בטוחים ברחמיךאבל

ה יָבה ַוֲעׂשֵ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ   :)דניאל ד יט( ֲאדָֹני ׁשְ
  

ָעֵמינוּ  ִיְרָאְתָך ּוְבתֹוָרְתָך ָהֵכן ּפְ   . ִלְצעֹוד)ב(ּבְ
  .ללכת

ַיד ֲעו ֹ ְלנּו ִלְמעֹודּבְ י ָכׁשַ   .ֵננּו ּכִ
  .כי כשלנו ומעדנו בעון

ָבְרָך ַהּטֹוב ִלְסעֹודְיִהי ְויֵ    .ָאֵמן ּדְ
  .לעזור לנו  ויתקיים

י ֶאְסַלח ַלֲעו ֹ רּכִ אָתם לֹא ֶאְזּכָ   :)ירמיה לא לג(עֹוד ־ָנם ּוְלַחּטָ
  

ל ֲעלּום ּכָ ם ּוְלחּום־יֹוֵדַע ּתַ   .ּדָ
  .)י"ופירש, צפניה א יז (ובשר  סתרי

ָכל נּו ּבְ חּום־ַחּטֹאֵתינּו ְיַדֲענּום ְוִאּתָ   .ּתְ
  

  .ָאָתנּו ְלָך ְמצֹוא ֹכֶפר ְוַתְנחּוםִהְננּו 
  .כפרה ונחמה

ה לאֱֹוּהַ ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום   :)נחמיה ט יז( ְוַאּתָ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִאים ּוסְ  ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי
עָ  א 9ְ ֶּבֽ : ָׁש�ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ם יְ ָנ%   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ�ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא�ה ְונַ ֶח� ֲעו ֹ .ֵּקה0 ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
א ָעו ֹ ־לאִֵמי) א"ז ע"ה דף י"ר(ל "ל פי דרשת חזיש לפרשו ע. ומי כמוך נושא  )א( מֹוָך ֹנׂשֵ ע ־ְועֵֹבר ַעל ן ּכָ ׁשַ ּפֶ

ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ  עשינו עצמנו , ולפי זה פירושו, )שאינם חשובים בעיני עצמם(למי שמשים עצמו כשירים , ִלׁשְ

 .אף אתה קיים הבטחתך לסלוח, כשירים
ָעֵמינוּ   )ב(  .)ע ישעיה כו ו"א(רגלינו . ּפְ
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אּו גֿ לאֱֹ :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   ֹוִיםִהים ּבָ
ַנֲחָלֶתךָ  אּו ֶאת ּבְ ךָ ־ִטּמְ מוּ  ֵהיַכל ָקְדׁשֶ לַ ־ֶאת ׂשָ יםיִ ְירּוׁשָ ָנְתנּו  :ם ְלִעּיִ

ָמִים ִנְבַלת ֲעָבֶדיךָ ־ֶאת ָ ר ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהׁשּ ׂשַ  :ָאֶרץ־ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתוֹ  ּבְ
ָלְך ־ִמידֳּ ־ִהים ַאללאֱֹ :רבֵ ין קוֹ אֵ ם וְ יִ לָ שָׁ רוּ ת יְ יבוֹ בִ ם סְ יִ מַּ ם כַּ מָ  דָֿ כוּ פְ שָׁ 
ֱחַרׁש ְוַאל־ַאל קֹט ־ּתֶ ׁשְ   :לאֵּתִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ יעָ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ ְיָי הֹוׁשִ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםה ַהּמֶ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָר לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ א ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  ק"תשרס "כ ע"משולש ואחב " אעל סדרשלישיה קג 

ִמי־לאֱִֹהים ַאל   .ּדֳ
  .אל תשתוק

ִמי ׁשְ ר ּבִ   .)א(לאֵ ִנְקׁשָ
  .שמך כלול בשמנו

 

ִמי־ַאל ה ּדָ ַכּסֶ   :ּתְ
  :אלא תבקש להינקם משופכיו, אל תשכח את דמנו

 

דֹוָלה ְיִחיָדה ָך ּגְ ִמְדָרׁשְ   .)ב(ּבְ
  .וגוי אחד, גוי גדול, ש דם ישראלכשתדרו

ָכל י ְתעּוָדה־ּבְ   .ִמְדְרׁשֵ
  .תקיים הנקמות שהעידו עליהם הנביאים

 

תֹוְך ָקָהל ְוֵעָדה   :ּבְ
  :לפני כל העמים

 

ִכים ּפָ ִמים ִנׁשְ ּלֵה ּדָ   .ּגַ
  

ים ִוּיֹות ְיָלִדים ַרּכִ   .ּגְ
 

ים י ְלַמּכִ ִוי ָנַתּתִ   :ּגֵ
  גופי

 

ִמים ָנָגע רֹוׁש ּדָ ְסעּו ְוָקָרעוּ   .וּ ּדְ ַמי ׁשָ   .ּדָ
  ניתחו לאברים

 

ָגעוּ  ָדִמים ּפָ ִמים ּבְ   :ּדָ
  

 

ק ְתַאּפַ   .ָאֹים, ַהַעל ֵאּלֶה ּתִ
  

ָנה פִֿ , ֵהָעֵתר   .ְדיֹוםּתְ
 

  :ַהּיֹום־לָעֶליָך ֹהַרְגנּו כָֿ 
  

 

ְמֹאד ּוְבִמְנָיַני יָך ּבִ   .)ג(ְוִהְמַלְכּתִ
  .קיבלתי מלכות שמים בממוני ואיברי גופי

ָרֵאל ְייָ  ַמע ִיׂשְ   .ְוָקָראִתי ׁשְ
 
 

  :ְייָ ־ְוָאַהְבּתָ ֶאת
  

 

                                                 
 .יהודה וישראל,  כלולים בשמותיו של עמו'יתשמותיו . לא נקשר בשמי  )א(
דֹול ּוִמיש "כ. גדולה יחידה  )ב( ָרֵאל ּוִמי' ונא) דברים ד ח (ּגֹוי ּגָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ָאֶרץ ּכְ  ).א יז כא"דה( ּגֹוי ֶאָחד ּבָ
 .א מרוב הבנין או מרוב המנין"ב מ"כדתנן באהלות פ. ובמניני  )ג(
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  .ֶזה ֶאָחד הּוא
  

מֹו ֲאַיֲחֵדהוּ    .ֶזה ׁשְ
 

  :ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ 
  

 

ְכָלה־ַחי ְלָכל   .ּתִ
  .בלי סוף

ָלה, ַחּנּון   .ּוְבָיְדָך ִנּפְ
 

  :ֶחֶרב ַלָײ ָאְכָלה
  

 

לֹא כֵֿ    .ןֶטַבח אֹוֵיב ּבְ
  .תנו ללא סיבה נכונההאויב הורג או

ן ד ּכֵ   .ָטהֹור ּוֶמֶלְך ִיּסַ
  .'אבל היא גזירה מאיתו ית

 

  :ְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן
  

 

נוֹ  יׁש ַעל ּתֹוָדה ָקְרּבָ   .ַיְקּדִ
  

  .ַיַחד ָהָאב ּוְבנוֹ 
 

  :ַיְקִריב אֹותֹו ִלְרצֹונוֹ 
  

 

ים יׁשִ רּו ַמּגִ ּלָם ָהְכׁשְ   .ּכֻ
  כשריםכאן כולם היו , ק"שלא כעבודה בבימה

ים ם ְוָנׁשִ   .ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ
  .לרבות זרים ונשים, לעבודה

 

ים ִ יׁש ָלִאׁשּ ַמְקִטיר ּוַמּגִ   :)א(ּכְ
  :כמו כהן גדול

 

ָטה אר ּוְלָפׁשְ   .ָלכֹוף ַצּוָ
  .כפפו ופשטו צוואר לשחיטה

ִחיָטה   .ְלֵחיק ִאּמֹוָתם ִלׁשְ
  .כאשר עוד היו בחיק אמותם

 

ֵליטָ )ב(ְולֹא ַאר ּפְ   :ה ִנׁשְ
  

 

ּנוֹ  נֹות ׁשִ ָאר ָקְרּבָ ְ   .)ג(ִמׁשּ
  .קרבן זה שונה מכל הקרבנות

אֹותֹו ְוֶאת נוֹ ־ַמְזִהיר ּבְ   .ּבְ
  .שהזהיר בהם על אותו ואת בנו

נוֹ ־ִמן   :ַהּצֹאן ָקְרּבָ
  

 

ַחט ָהָאב ִויִחידוֹ    .ִנׁשְ
  .אבל כאן שחטו אב ובן יחיד ביום אחד

  .ֶנֱעַקד ַרְגלֹו ְוָידוֹ 
 

ב יְ  ּגָ   :ָי ְלַבּדוֹ ִנׂשְ
  :הוא האלהים'  רק ה– ובשעת מיתתם אומרים

ְנָאה ְוִגּלּוֵלימוֹ    .ִסְמֵלי ַהּקִ
  .פסילי האלילים

  .ְסחּוִבים ִיּלֹוד ְוִאּמוֹ 
  .שניהם ראוים להשליך לאשפה, ישו ואמו

 

  :סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמוֹ 
  :ולהתרחק מהם" טמא" לקרוא להם ישו

 

                                                 
 ).ג"ז מ"ראה תמיד פ( כהן גדול .ר ומגישמקטי  )א(
 .לֹא ל"אולי צ. ְולֹא  )ב(
א  לֹ נוֹ ת־בְּ אֶ  וְ תוֹ ה אֹ שֶׂ ־ר אוֹ וֹ שׁ וְ ) ויקרא כב כח(כתבת בתורתך ) ד"אות כ(ר " בא.משאר קרבנות שנו  )ג(

 . והלא כבר הרגו בנים ואימותיהם כמה וכמה ואתה שותקדחָ ם אֶ יוֹ  בְּ טוּ חֲ שְׁ תִ 
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  .עֹוַרר ְמָדִנים ּוְקָרב
  .גם כשבאו על ישראל במלחמה להמיר דת

יֹום ֶהֶרג ַרב   .ָענּו ּבְ
  .ואמרו להם' ישראל מתו על קידוש ה

 

ְתָעָרב־ ַאל)א(ׁשֹוִנים־ִעם   :ּתִ
  ":אל לנו להיות מהאומרים שתי רשויות הן"

 

ה ַח ַרְגַלִים ְמַקּצֶ ּסֵ   .)ב(ּפִ
  . שיהפכו לפיסחיםצוןרי יה

ֲאֵתי פֵֿ    .ָאה ְקצּוֵציּפַ
  .המגלחים את ראשם, יםהכמר

 

ּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצה   :ּפִ
  

 

ה ֶ ׂשּ ֱעָקד ּכַ   .ִצְבאֹות ַהּנֶ
  .זרעו של יצחק

ה   .ְצֵריֵדי ְמָנחֹות ּוַמֲעׂשֶ
  .נהיו לקרבן כמו מנחת סולת או מעשה תנור

 

ה ְיָי ֶאת ה־ִצּוָ   :מֹׁשֶ
  

  

ם ַהְמֻיָחד הּוא ֵ ן ַלׁשּ חַ   .ָקְרּבָ ְזּבֵ   .הוּ  ִיֲחדוּ )ג(ַקִיץ ַלּמִ
  .הקריבו את עצמם כעולת נדבה

 

ים הּוא ָדׁשִ   :קֶֹדׁש ַהּקֳ
  

 

  .ַרּבּו ִמְכְלאֹות ֲעָדַרי
  .הרבה יהודים שמו בכלא

  .ָרְפסּו ָטְבחּו עֹוְכָרי
  .אויבי דרסו אותי והרגו

ים רֹוְדַפי ְוָצָרי   :ַרּבִ
  

 

ׁשּוָך בְֿ  ֵרי ְיהּוָדה ִקּדְ   .ֹאֶדםׂשָ
  .בדמם

ְפכּו דָֿ  םָמם ִמזְ ׁשָ ֲחָך ְלַאּדֵ   .ּבַ
 

ְנָיִמין ָצִעיר רֵֹדם ם ּבִ   :ׁשָ
  :ישראל שאמורים לשלוט על הגוים נהרגו על ידם

 

ת ה ּבַ בּוּדָ ֵאר ּכְ   .ֶמֶלךְ ־ּתִ
  .המשלת את ישראל לבת מלך

ִרים ָוֶמֶלךְ  ֲעבּו ׂשָ   .ּתִ
  .והנה המלכים מואסים בנו

 

ֵהיַכל ֶמֶלךְ  ֹבֶאיָנה ּבְ   :ּתְ
  :וכבשו את ירושלים

 

ָמדוּ תְּ  ֲחָך ּתָ   .ִמיִמים ִמְזּבַ
  .ישראל התמימים עלו למזבח כמו קרבן תמיד

ִאם ָעלּו לֹא ָיָרדוּ    .ׁשֶ
 

                                                 
 .י האומרים שתי רשויות יש"פירש). ד כאמשלי כ (שונים  )א(
ה  )ב( ַח ַרְגַלִים ְמַקּצֶ ּסֵ ַיד) ז-משלי כו ו(' ש הפ" ע.ּפִ ָבִרים ּבְ ה ַרְגַלִים ָחָמס ׁשֶֹתה ׁשֵֹלַח ּדְ ִסיל־ְמַקּצֶ ְליּו :ּכְ  ּדַ

חַ  ּסֵ ִפי ְכִסיִלים ׁשַֹקִים ִמּפִ ל ּבְ כמו שהפיסח . שתה רוגזחתך לעצמו את השוק וי, העושה כסיל שלוחו' פי[ ּוָמׁשָ

 את המוציאים שם  הפייטןמ שמקלל"וי. ]אין המשל מובן, כך כשהכסיל אומר משל, אינו הולך בצורה תקינה

ה ַרְגַלִים א "ר בילקוט שמעוני משלי רמז תתקס"כי פסוקים אלה נדרשו על בעלי לה, רע על ישראל ְמַקּצֶ
נקצצו רגליהם שלא , ומה היה להם, יהָ בֶ שְׁ ת יוֹ לֶ כֶ אֹ ץ רֶ אֶ אלו המרגלים שאמרו לשון הרע , ָחָמס ׁשֶֹתה

יםליכנס לארץ שנאמר  ֻמתּו ָהֲאָנׁשִ ת ַוּיָ ה ַרְגַלִים דבר אחר , ָהָאֶרץ ָרָעה־מֹוִצֵאי ִדּבַ זה הנחש שאמר ְמַקּצֶ

י ֹיֵדעַ  לשון הרע על בוראו יֹוםלאֱֹ ּכִ י ּבְ ּנוּ  ִהים ּכִ  ךָ נְ חֹ גְּ ־לעַ ונקצצו רגליו ונתן לו איפופסין , ' וגוֲאָכְלֶכם ִמּמֶ
ואולי . וכן דרך הנוצרים להלשין על ישראל דברים שאינם. ל"עכ. כאותו נחש שנקצצו ידיו ורגליו'  וכוךְ לֵ תֵ 

 .י"ומקלל אותם שיהיו פיסחים ולא יוכלו ללכת לאר, מרמז גם לנוסעי הצלב
 .)ד"ד מ"שקלים פ(כן נקראת עולת נדבת ציבור . קיץ למזבח  )ג(
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מֹוָתם לֹא ִנְפָרדוּ    :ֵרִעים ּבְ
  

 

ֲחָך ֲאִריֵאל   .ָקטֹן ֵמָהִכיל ִמְזּבַ
  .המזבח בירושלים אינו מספיק לקרבנות אלה

ְבִריֵאל   .)א(ֶצֱאָצַאי ַמְקִטיר ּגַ
  . מקטיר את ילדייהמלאך גבריאל

 

קּוֵדי בְֿ  ָרֵאלּפְ   :ֵני ִיׂשְ
  

 

  .עֹוֵלל ַעְצמֹוָתיו ּומֹוָחיו
  ילד' עולל פי. עצמות ומוח של ילדים

עֹלֹות ֵמָחיו   .)ב(ְסדּוִרים ּכְ
  .צאן שמן

 

ח אֹותֹו ִלְנָתָחיו   :ִנּתַ
  

 

ר ְזרֹוָעם ׂשַ   .ַמְקִריב ּבְ
  

ַעם ּפַ   .לֹא ָמְנעּו ַעְצָמם ּבַ
 

ר בַּ  ּפֵ   :ֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעםּכַ
  

 

ֲחָך ְלָפַני   .ְיסֹוד ִמְזּבַ
  

י ֶאת ַני־ָטַבְחּתִ   .ּבָ
 

  :ַחּנּון ְוַרחּום ְייָ 
  

 

ָתה  .ְזכֹור ֵעיְנָך ָרֲאָתה ִמי ִרּוְ ָך ּדָ   .ְוַחְרּבְ
  .חרבתך השתכרה מדמי

 

  :ֵהֵבאָת יֹום ָקָראתָ 
  :תביא יום הנקמה

 

ָלֵחם ׁשְ ֲאַבת ְיגֹוִני ּתִ   .ּדַ
  . עליהם את כל הצרה שהביאו עליותשלח

ֵבה דָֿ    .ִמים ּוְתַנֵחםּגְ
  .גבה נקמת דמי ותנחם אותי

 

ה תָֿ  ַרֵחםַאּתָ   :קּום ּתְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִאים ּוסְ  ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי
עָ  א 9ְ ֶּבֽ : ָׁש�ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ם יְ ָנ%   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ�ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא�ה וְ ֶח� ֲעו ֹ .ַנֵּקה0 ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
שנשמותיהן של צדיקים עולות לקרבן על , ה ומיכאל"א תוד"י ע"ראה מנחות דף ק. צאי מקטיר גבריאלצא  )א(

 .המזבח שלמעלה
 .הטלאים והכבשים השמנים) בשורשים(ק "הרד' פי). תהלים סו טו (עֹלֹות ֵמָחיו  )ב(
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 ִהיםלאְֱֹזּכֹר יִ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְ בוֹ תָּ ־לאַ 
ִריתוֹ ־ֶאת ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹר  :ַיֲעקֹב־ְוֶאת ִיְצָחק־ַאְבָרָהם ֶאת־ֶאת ּבְ

ִריתוֹ  ט ֶסָלה :ְלעֹוָלם ּבְ ֵני קֹׁשֶ ס ְלִהְתנֹוֵסס ִמּפְ יֵרֶאיָך ּנֵ ה ּלִ ְזֹכר  :ָנַתּתָ
ִריתְ  רֹב ֲחסָ הִ וְ  ךָ ָלֶהם ּבְ ֵחם ּכְ ל :ךָ ידֶ ּנָ ה ִיְגּדַ ר ־ְוַעּתָ ֲאׁשֶ ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ

ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ י ֲאִני :ּדִ יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקמֹוִתי־ֶאת ְוָזַכְרּתִ ִריִתי אֹוָתְך ּבִ ָלְך  ּבְ
ִרית עֹוָלם ִריתֶ תְּ ־ַאל :ּבְ ָפתֶ  ךָ ַחּלֵל ּבְ התְּ  ַאל ךָ יּומֹוָצא ׂשְ ּנֶ   :ׁשַ

ָלהַעמְּ ־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ב :ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ ים־י ַעלכִּ  ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  שלמה בר יהודה גבירולובסוף חתום ב "אס "עעקידה קד 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

הַ  ץ יֹוַנת ֵאֶלםָאז ּבְ   .)א(ר מֹר ּדָ
  .בהר המוריה שמח יצחק

ֵלם ַקְחּתֹו ֵאיָתן עֹוָלה ְוׁשָ   .)ב(ּבְ
  .כאשר לקח אותו אברהם אבינו לקרבן עולה כליל

ֶאה בְֿ    .ָנא ָהֶעֶלם־ָחנֹו ַקחּגֵ
  .קח זה הנער – ברהם ואמר לוה בחן את א"הקב

רּוָמה ַלָײ קֶֹדׁש    :)יחזקאל מה א(ּתְ
  

נֶ  ת ַהּטֶ יֵחהוּ ּדָ   .)ג(א ְלָפַני ְלַהּנִ
  .דין הביכורים להניחם לפני המזבח

ְנךָ ־ַהְקֵרב ָנא ֶאת ר ְסָפֵחהוּ ,ּבִ ּכָ   .)ד( ְלֶאׁשְ
  .אף אתה הקרב את בנך ולמנחה הביאהו

יו ֵחהוּ , ַוֲאִני ְבַחְרּתִ   .)ה(קּום ְמׁשָ
  

ַחת קֶֹדׁש  ֶמן ִמׁשְ   :)שמות ל כה(ׁשֶ
  

                                                 
 .דורש אותו על יצחק ששתק כאילם ונתן לאביו לשחוט אותו). תהלים נו א (יונת אלם  )א(
ֵלם  )ב( ֶלםא "נ. ְוׁשָ  ).י"עמוס ה כב ופירש(שלמים ' פי, ָוׁשֶ
משל למה הדבר דומה למלך שאמר ) וירא' ילקוט שמעוני פר(אולי מרמז לדברי המדרש . לפני להניחהו  )ג(

לאוהבו מתאוה אני לראות על שלחני תינוק קטן מיד הלך אוהבו והביא את בנו והעמידו על השלחן לפני 

ל והלא אמרת לי מתאוה אני "יא את החרב לשחטו וצווח המלך עליו מה אתה עושה אהמלך והלך והב

ג המזבח כמו ביכורים שמצוה "ה רצה שיצחק יהיה מונח ע"ולכן אמר שהקב. 'ל שמא מת וכו"לראותו א

 .פ שאין בהם לגבוה כלום"אע, להניח אותם ליד המזבח
ר  )ד( ּכָ ' בערוך ל' פי) ג"י' ר פר"ב( למדינה שמספחלקיחה כמו נהר ' ל. ְסָפֵחהוּ ). י תהלים עב י"רש(דורון . ֶאׁשְ

 .שלוקח את הכל) בחילוף סדר האותיות (ָמָטר סֵֹחף
 ).על ישעיה סא א ועל תהלים קה טו(י "לשון בחירה וגדולה כמו שפירש). א טז יב"ש (קום משחהו  )ה(



413 כ"ה וי"סליחות ליום חמישי שבין ר

ְמעוֹ  ׁשָ   .ב ִלּבֹו לֹא ָדאַ ,ַזְך ּכְ
  .לא הצטער בליבו, אברהםכששמע 

ק ְוָתַאב   .ֵחֶפץ צּורֹו ָחׁשַ
  

ן ְוָהָאב ֵניֶהם ַהּבֵ   .ָטְפלּו ׁשְ
  התחברו

ַהר ַהּקֶֹדׁש  ֲחוּו ַלָײ ּבְ ּתַ   :)ישעיה כז יג(ְוִהׁשְ
  

ּפֹות ַרךְ )א(ִיֵעד ֵעִצים ְוִלׁשְ   . ּדָ
  .הכין עצים והלך לערוך אותם

ַמּה ְוָתַמּה ָיִחיד ָוַרךְ    .ּכָ
  .צחק התפלאי

ֱעָרךְ )ב(ִלֵהג ה ַהּנֶ ֶ   . ַאּיֵה ַהׂשּ
  שאלו

יׁשֹו ַלָײ קֶֹדשׁ    :ְלַהְקּדִ
  

יב־ָמרֹום ִיְרֶאה ה ְוהּוא ָיׁשִ ֶ   .ּלֹו ַהׂשּ
  ינחם' והתפלל שה". יראה לו השה' ה "– אברהםענה 

יב ֵמָחה ְלהֹוׁשִ   .)ג(ֶנֶפׁש ֵאם ֲעֶקֶרת ׂשְ
  .אותה בלידת יצחק' הושימח , שהיתה עקרה בתחילה, את נפשה של שרה

יב ְוָעְתָך ַיְקׁשִ   .)ד(סֹוֵקר ְספּונֹות ׁשַ
  יודע נסתרות

ַלח־ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדשׁ    :)תהלים כ ג( ִיׁשְ
  

ַבח־ֲעָמד   .ָנא ָאִבי ּוְקׁשֹור ַהּטֶ
  .הקרבן  –  יצחקמר לוא

ן ֵני ָהֶאַבח־ּפֶ   .ָאגּור ִמּפְ
  .פן אפחד מפני הסכין

ן   .)ה(ֲאַחּלֵל ַהזֶַּבח־ָצְמֵדִני ּפֶ
  .קשרני פן תיפסל השחיטה

ין ַהּקֶֹדׁש  יל ּבֵ   :)ויקרא י י(ּוְלַהְבּדִ
  

ּכֹל   .)ו(ָקַפץ ִלְבּכֹות ּכֶֹפר ֶאׁשְ
  .יצחק התחיל לבכות

                                                 
 ).ק שורשים"רד(לערוך . לשפות  )א(
 ). יבע קהלת יב"א(קרא . ִלֵהג  )ב(
יִבי) ר נג ו"ב(ש "כ. נפש אם עקרת שמחה להושיב  )ג( ִית מֹוׁשִ ֵמָחה־ֵאם ֲעֶקֶרת ַהּבַ ִנים ׂשְ  . זו שרהַהּבָ
 .את תפילתו' אברהם מאחל ליצחק שישמע ה. שועתך יקשיב  )ד(
ך ל אבא בחור אני וחוששני שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין ואצער"א, ש"בילקו. צמדני פן אחלל הזבח  )ה(

 .ושמא תיפסל השחיטה ולא תעלה לך לקרבן אלא כפתני יפה יפה
ּכֹל ַהּכֶֹפריצחק נקרא . כופר אשכול  )ו( מדרש רבה על שיר (ש שעקידתו מכפרת עוונותיהם של ישראל "ע, ֶאׁשְ

 .'באותה שעה פער פיו בבכיה וכו, בכייתו של יצחק מוזכרת בילקוט שמעוני). א יד
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כֹול ל ׁשָ ּכַ   .ְראֹותֹו ָאִביו ִנׁשְ
  .בראותו כי אביו יישאר בלי בנו

ַלח ָידֹו ַלֲעׂשֹת ֶאת ל־ׁשָ   ־ּכָ
  

  :)ת לו אשמו(ְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַהּקֶֹדׁש 
  

ֵמי ְמרֹוִמי ׁשְ ים ָצֲעקּו ּבִ יׁשִ ְרׁשִ   .ּתַ
  .מלאכים צעקו בשמי מרום

חֹוט יֹוַנת ֵאֶלם ֲהיּוַכל ֶיֱחֶזה ִמי   .ׁשְ
  .מי יכול לראות ולסבול שיישחט יצחק

נּו דֳֿ ־ָלז ְלָלז ֶיְהּגּו ַאל ּתְ   .ִמיּתִ
  .'זה לזה אומרים אל תשתקו ותצעקו אל ה

אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדׁש    :)לים קלד בתה(ׂשְ
  :להיהרימו ידיכם בתפ

יט עֹוֵקד ְוֶנֱעָקד ִהּבִ   .ָמרֹום ּכְ
  'כאשר ראה ה

ה ָעקּוד ְוָהֵאׁש ּתּוַקד ֶ   .ַהׂשּ
  .יצחק עקוד כשה והאש בוערת

חּון ְטָהר   .ֵלב ָזַכר ּוָפַקד־ּבָ
  .שהוכיחו את טהרת לבו, סיונות רביםיזכר את אברהם הנבחן בנ

ֹבאֹו אֶ  ַמע קֹולֹו ּבְ   :)שמות כח לה( )א(ַהּקֶֹדשׁ ־לְוִנׁשְ
  

ַלַחת ַקְחּתֹו ִמׁשְ   .ָרַחׁש ֵמִליץ ּבְ
  .כשהסכין כבר בידו, אמר מלאך לאברהם

ַחת ָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ׁשַ   .ְיִחיְדָך ּפְ
  .הצל בנך יחידך ממוות

ַחת ִתיָבה ְמֻפּתַ ה ְכתּוָבה ְלָפַני ּכְ   .ִהּנֵ
  .זכות העקדה כתובה וחקוקה לפני

ּתּוֵחי חָֹתם קֹ   :)שמות לט ל(ֶדׁש ּפִ
  :כמו שמות בני ישראל על אבני האפוד

ֶפר ׁשֶ ָך ּבְ ְרּכְ י ּתֹם ּדַ   .ַוֲאִני ָיַדְעּתִ
  .היפה

ַחת עֶֹפר   .ּדּוץ ְורּוץ ְוַקח ַאִיל ּתַ
  .יצחק  ַמחְׂש 

ּכֹל ַהּכֶֹפרֲהִכינֹוִתי כֹֿ    .ֶפר ְלֶאׁשְ
  .הכנתי תמורה ליצחק

  :)א לז יויקר(ּקֶֹדׁש ־הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה
  :ייחשב כאילו גם יצחק נקרב' ואולם בעיני ה

                                                 
 .ה"מ נשמע קולו של הקב"א וי"מ נשמעה תפילתו של א"י. קודשונשמע קולו בבואו אל ה  )א(
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מּול ָחז)א(ּגָ   . ִנְמַלט ֵמֶאַבח ִנׁשְ
  .יצחק הוצל מחרב מושחזת

מֹו לֹא ִנְפַחז ארֹו ּדָ טֹו ַצּוָ ָפׁשְ   .)ב(ּבְ
  .נשפך

ֱאָחז ּיֹוֵבל ַהּנֶ   .ְיִמינֹו ָאַחז ּבַ
  .ידו של אברהם אחזה באיל

  :ְלַהְקִריבֹו ַלָײ קֶֹדשׁ 
  

לֹום ְלַאֲחִריתוֹ ַרחּום ן ׁשָ ּתֵ   . ּתִ
  .לצאצאיו

ִריתוֹ    .ּוְזכֹור ַהּיֹום ְלִגְזעֹו ּבְ
  לזרעו

ֵאִריתוֹ  ָאר ׁשְ ֵליָטה ּוׁשְ   .ְלֶיֶתר ַהּפְ
  

ֵליָטה ְוָהָיה קֶֹדׁש  ְהֶיה ֿפְ   :)עובדיה א יז(ּתִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ַעּמֹו ַמֲעִביר נֹות ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ֶדםהמֹו שֶׁ  כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש�ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ�ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר נֹ  ֶח� ֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא�ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד־ּכִ

טֹ ָײ ִמּבְ ָאָדםַלֲחסֹות ּבַ ְנִדיִבים: ַח ּבָ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ
ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ אּו ַמִים ִהים ּכִ

ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו ַעל:ִמּבְ בֹוד־ ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ ְלמַ    :ַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנוּ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל  ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

                                                 
ַמלוביצחק נאמר , ילד. גמול  )א( ּגָ  ).בראשית כא ח (ַוּיִ
ִים' ל. נפחז  )ב( ּמַ ַחז ּכַ  ).ע בשם יש מפרשים"א(שפיכה ' יש מפרשים אותו ל) בראשית מט ד (ּפַ
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יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ
ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  פזמוןקה 

ה כַֿ  י ִהּנֵ ַידּכִ   .)א(ַהּיֹוֵצר חֶֹמר ּבְ
  

ר ְרצֹותֹו ַמְרִחיב ּוִבְרצֹותֹו ְמַקּצֵ   .ּבִ
  .את הכלי שהוא יוצר

ן ֲאַנְחנוּ    .ָיְדָך ֶחֶסד נֹוֵצרבְֿ  ּכֵ
  

ִרית ֶפן ַלּיֵֶצר)ב(ַלּבְ ט ְוַאל ּתֵ   : ַהּבֵ
  ג מדות"לי

י ה כָֿ  ּכִ תִהּנֵ ַיד ַהְמַסּתֵ   .ֶאֶבן ּבְ
  

ְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותוֹ  ת ּבִ   .ְמַכּתֵ
  .משבר

ן אֲ    :ָיְדָך ְמַחּיֶה ּוְממֹוֵתתַנְחנּו בְֿ ּכֵ
  :וממית

ה כַֿ  י ִהּנֵ ַידּכִ ְרֶזן ּבְ   .ֶהָחָרשׁ  ּגַ
  

ַרשׁ  ק ָלאּור ּוִבְרצֹותֹו ּפֵ ּבֵ ְרצֹותֹו ּדִ   .ּבִ
  .מרחיק מן האש

ן ֲאַנְחנוּ    :ָיְדָך ּתֹוֵמְך ָעִני ָוָרשׁ בְֿ  ּכֵ
  

ה כַֿ  י ִהּנֵ חּכִ ּלָ ַיד ַהּמַ   .ֶהֶגה ּבְ
  

ְרצֹותֹו אֹוחֵ  ּלַח זּבִ   .ּוִבְרצֹותֹו ׁשִ
  

ן ֲאַנְחנּו בְֿ  חּכֵ   :ָיְדָך ֵלא טֹוב ְוַסּלָ
  

ה כִֿ  י ִהּנֵ ַידּכִ ג ְזכֹוִכית ּבְ   .ַהְמַזּגֵ
  

ְרצֹותֹו חֹוֵגג ּוִבְרצֹותֹו ְממֹוֵגג   .ּבִ
  .ממסמס  עושה אותו עגול

ן ֲאַנְחנוּ    :ָיְדָך ַמֲעִביר ָזדֹון ְוׁשֹוֵגגבְֿ  ּכֵ
  

ה ַכְיִריָעה בְּ  י ִהּנֵ   .ַיד ָהרֹוֵקםּכִ
  

ר ֵ ְרצֹותֹו ְמַיׁשּ ם ּבִ   .ּוִבְרצֹותֹו ְמַעּקֵ
  

                                                 
ַיד הַ ) ירמיה יח ו(כ "לה. 'כי הנה וכו  )א( ה ַכחֶֹמר ּבְ ןִהּנֵ ָרֵאל־ּיֹוֵצר ּכֵ ית ִיׂשְ ָיִדי ּבֵ ם ּבְ  .ַאּתֶ
 .מ לברית אבות"וי. לברית  )ב(
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ן ֲאַנְחנּו בְֿ    :ְוֹנֵקם ָיְדָך ֵלא ַקּנֹואּכֵ
  

ה כַֿ  י ִהּנֵ ֶסףּכִ ַיד ַהּצֹוֵרף ּכֶ   .ּבְ
  

ְרצֹותֹו ְמַסְגֵסג ּוִבְרצֹותֹו ְמָצֵרף   .ּבִ
  .מנקה מן הפסולת  משאיר פסולת

ן ֲאַנְחנוּ    :)א(ָמזֹור ָוֶתֶרףָיְדָך ַמְמִציא בְֿ  ּכֵ
  תרופה' תרף ומזור שניהם ל

ה ַחּכָ ה ּכְ י ִהּנֵ ַיד ַהּפֹוֵרשׂ  ּכִ   .)ב(ּבְ
  .הדייג הפורש רשת לצוד דגים

ְרצֹותֹו זֹוֵקף ּוִבְרצֹותוֹ  יל ְוקֹוֵרס ּבִ ּפִ   .)ג(ַמׁשְ
  .מכניס אותו למים  מוציאו מן המים

ן ֲאַנְחנוּ    :)ד(ָיְדָך ֵמִאיר ַסַהר ָוָחֶרסבְֿ  ּכֵ
  : ושמשירח

ה כָֿ  י ִהּנֵ ח ֵאשׁ ּכִ ּפָ ַיד ַהּנַ   .ּבְ
  

יחַ  יל ּפִ ְרצֹותֹו נֹוֵפַח ּוִבְרצֹותֹו ַמּפִ   .ּבִ
  .מפיל אפר ואבק על האש כדי לכבותה

ן ֲאַנְחנוּ  יחַ  ָיְדךָ בְֿ  ּכֵ ַאף ַמְנּפִ ָמה ּבְ   .ְנׁשָ
  

ֶפן ַלּיֵֶצר ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ   :ַלּבְ
  

ה כַֿ ' ק י ִהּנֵ ַידּכִ ְרצֹותֹו ַמְרִחיב . ּיֹוֵצרהַ  חֶֹמר ּבְ ּבִ
ר ן ֲאַנְחנוּ . ּוִבְרצֹותֹו ְמַקּצֵ .ָיְדָך ֶחֶסד נֹוֵצרבְֿ  ּכֵ

ֶצר   ֶפן ַלּיֵ ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ   :ַלּבְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ה מְ  ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִחיָלה ַלַחּטָ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש�ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ�ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא�ה ְוַנֵּקה0 ן וָ ֶח� ֲעו ֹ .ֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

                                                 
ֶרףא "נ). י ירמיה ל יג"רש(רפואה ' ל. ָמזֹור  )א(  ).י הושע ה יג"רש(חולי '  לָמזֹורז "ולפ. ְלָמזֹור ּתֶ
י ִמְכמֶֹרת ַעל) ישעיהו יט ח(כ "לה. ביד הפורש  )ב( ֵני־ּוֹפְרׂשֵ  .ַמִים־ּפְ
 .נפל'  פיקֵֹרס ְנבוֹ ) ישעיהו מו א(כ "לה. יל וקורסמשפ  )ג(
 .ָהֹאֵמר ַלֶחֶרס ְולֹא ִיְזָרח) איוב ט ז(' שמש כמו שנא. חרס  )ד(
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ה ָקדֹוׁש יֹושֵׁ  ָרֵאלְוַאּתָ ִהּלֹות ִיׂשְ ּמוּ : ב ּתְ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
א מֹוֵעד י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ָרה : ֿתָ ּבָ ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון : ֵלב־ִנׁשְ ְבֶנה חֹומֹות ֵהיִטיָבה ֿבִ ּתִ
ָלי ִ ִרים:םְירּוׁשָ ֲחָך ֿפָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ :  ָאז ּתַ

ה י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ יׁשּוָעֶתךָ : ְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ
דֶ  ַכְנּתָ ּבוֹ ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ת : ם ּגָ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ לָ : ְירּוׁשָ ִים ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ  ר  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצחָ :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ ק ּוְלִיׂשְ

ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ  ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ִנׁשְ
ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

אתוֹ ּוְלַיֲעקֹב עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו : ַאל־ּתֵ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ
ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   : ַחּטָ

  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־ָלנּו יֹוְצֵרנוּ 
  שמעון בר יצחקובסוף חתום ב " אס"עקו 

ָעם ׁשְ ֶרְך ּפִ ָעםּוֵמֲעו ֹ . ֱאִויִלים ִמּדֶ ִרׁשְ   .נֹוֵתיֶהם ִיְתַעּנּו ּבְ
  .שבים מדרכם הרעה ומתענים  ,ישראל שהתנהגו בטיפשות

יָעם דֹוִלים ּתֹוׁשִ ַרֲחִמים ּגְ ֹנַעם. ּבְ ים ַלֲחזֹות ּבְ   :)תהלים כז ד( ַחּיִ
  

ת ַמְחַמל ִמּדַ ֹנַעם ּבְ ֵתנּו ֵמַהְקַמל. ּבְ ִוּיָ חֹן ּגְ   .ּתָ
  .מכרת .ובחמלה

ְדנּו ְלָעמָ  י ֻיּלַ ֲעו ֹ. )א(לּכִ ָמללֹא ֿכַ   :)תהלים קג י( ֹנֵתינּו ּגָ
  :דת עוונותינויאבל אתה לא ענשת אותנו כמ. מעת לדתנו נועדנו לחטא ולעונש

ַדל ַמל ְוֶחֶסד ּגָ ל. ּגָ   .ְוַדְרֵכי טּובֹו לֹא ִחּדַ
  .גמולו הטוב וחסדו גדלו

ל ה ּכֹחֹו ִיְגּדַ ל־ְלָהִביא ָעָליו ַצֲעַקת. ְוַעּתָ   :)כחאיוב לד ( ּדָ
  

ל ִצְדָקתֹו ְלַחּוֹות טּובֹו ְלַהְתוֹות. ּדַ ים ּבְ   .ַחּיִ
  .כאשר ירשום אותם לחיים בטובו  .ישראל הדלים יספרו צדקתו

ָצִעים ּוִמְכוֹות ֵצנּו ִמּפְ ֶבר ַהּוֹות. ְיַחּלְ קּוׁש ִמּדֶ   :)תהלים צא ג( ִמּיָ
  :ומשבר, מדבר, ממוקשים

יִתיו יִתיוֹאַרח ִצְדקוֹ . ַהּוֹות ָיִסיר ִקּוִ   .ָתיו ִאּוִ
  .ותאוותנו היא כי יתנהג עמנו בצדקה. שיסיר ממנו כל שבר' קויוינו אל ה

ֶצֶדק ְקָראִתיו   :)ישעיה יז יט( ָאַמר ְיָי ּוְרָפאִתיו. ַיֲעֵנִני ּבְ
  :ויאמר לרפאות אותי. בשעה שאני קורא אליו

ָך ּתֹוִדיָעם ַמְכאֹוב ְיצוּ . ּוְרָפאִתיו ַחְסּדְ חּו ּבְ   .)ב(ָעםִנְתַוּכְ
  .ישראל שסבלו ייסורים על ערש דווי

                                                 
ד) איוב ה ז(כ "לה .כי ילדנו לעמל  )א( י־ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ כי אי אפשר שלא יחטא ויקבל עמל בחטאו י " ופירשּכִ

 .לקבל פורענותו
ַמְכאֹוב ַעל) איוב לג יט(כ "לה. עםנתוכחו במכאוב יצו  )ב( בוֹ ־ְוהּוַכח ּבְ ּכָ  .ִמׁשְ
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ָעם ַיּגְ ָך ִמּלְ ִצּלְ לֹוְנֵנם ּבְ   :)ישעיה כו כ( ַיֲעָבר־ָזַעם־ַעד. ּתְ
  .תגן עליהם ותמנע מהם כל עייפות

ַחְסּדוֹ  ְך ּבְ ּכֵ   .ְיַגּלֶה ִליֵרָאיו סֹודוֹ . ַזַעם ְיׁשַ
  .קץ הגאולה

  :)תהלים קז ח( יֹודּו ַלָײ ַחְסּדוֹ . ְוָכל־ְיצּוֵרי ְיסֹודוֹ 
  .תבל

ֱאמּוָנה ַלְחטֹוב י ְבָכל־ִמּדֹוָתיו טֹוב. )א(ַחְסּדֹו ּבֶ   .ּכִ
  .נייחד אותו ונאמין רק לו

א ָנא ָעו ֹ י. טֹוב־ן ְוַקחׂשָ   :)תהלים קיח א( טֹוב־הֹודּו ַלָײ ּכִ
  .וקבל מעשינו הטובים ותשובתנו

ַעל ַעל. )ב(טֹוב ְלַהְמִציא ֿתַ י ְיׁשּובּון ִמּמַ   .ּכִ
  .לשבים מחטא   הטוב ימציא רפואה'ה

ֶגל ָאְזָנם ל־ֵאּלֶה ִיְפָעל.  ְלַהַעל)ג(ַוּיִ   :)איוב לג כט( ֶהן־ּכָ
  .מדבר עם החוטא שיעלה מהבור בו נפל' וה

לֹשׁ . ִיְפַעל ְלָעָפר ָוֵאֶפר ֲעַמִים ְוׁשָ ר)ד(ּפַ   . ְיַכּפֵ
  .עושה הרבה למען האדם הנחשב עפר ואפר' ה

ר ְיַספֵּ    :)איוב לג כד( ֶפרְוֹיאַמר ָמָצאִתי כֹֿ . רְלֵמִליץ ֹיׁשֶ
  ": מצאתי כופר "–' למלאך המליץ טוב עלינו יגיד ה

ת. ּכֶֹפר ִלְמצֹא ְיַאּוֵת   .ְוִיְכּתֹוב ׁשֹוֵבר ְלַמְגּבֵ
  .לשטרי חובותינו  .ירצה

תּוִמשְׁ  ט לֹא ְיַעּוֵ ל ְלקֻ . ּפָ ֶותַהּצֵ   :)משלי כד יא( )ה(ִחים ַלּמָ
  

ֶות ָמִטים ְלנַ  הַלּמָ א. ּסֵ ׂשֵ   .)ו(ּוְבמָֹסָרם ַיְחּתֹם ְלִהּנָ
  .וסוגר אותו בייסורים שלא יוכל לקום. מפיל אדם עד שערי מוות כדי לנסות אולי ישוב

ה ֶבר ְיַכּסֶ ה. ְוֵגָוה ִמּגֶ   :)איוב לג יז( ְלָהִסיר ָאָדם ַמֲעׂשֶ
  :המשיך במעשיו הרעיםומונע ממנו ל  .ולוקח ממנו כל גאוותו

ה ָיָדיו םַמֲעׂשֵ ּלָ ֵאי עֹוָלם.  ּכֻ ל־ּבָ   .ּכָ
  

ט ְלהֹוִביָלם ּפָ ִמׁשְ ל־ֶנְעָלם. ְיִביֵאם ּבְ   :)קהלת יב יד( ַעל ּכָ
  

ְסַלח ּטֹר ְלִנְתָעב ְוֶנֱאָלח. ֶנְעָלם ְוָגלּוי ּתִ   .ְולֹא ֿתִ
  מיאוס' נתעב ונאלח שניהם ל. לאדם המאוס  חטא נעלם וגלוי

                                                 
ָרֵאל העשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתיב ) א"ע' דף ג(בחגיגה . לחטוב  )א( ַמע ִיׂשְ , ֶאָחד' לאֱֵֹהינּו ה' ׁשְ

 .שבח אחד שבח מיוחד לומר אין כמוך לכך בחרנוך ללאוהי "ופירש
ָעָלה. תעל  )ב(  ).יה ל יגי ירמ"רש(רפואה ' פי, ּתְ
ים) איוב לג טז(ש אליהוא "כ. ויגל אזנם  )ג(  .כמו שעשה לאבימלך בחלום הלילהי "ופירש ָאז ִיְגֶלה ֹאֶזן ֲאָנׁשִ
ֶברל־עַ פְ ה יִ לֶּ ל־אֵ ־כָּ ֶהן) איוב לג כט(כ "לה. פעמים ושלוש יכפר  )ד( לֹוׁש ִעם־ּגָ ֲעַמִים ׁשָ אבל בפעם , לאֵ ּפַ

יֶבּנוּ ־ְוַעל) עמוס א ג(פ "עהי "וכמו שפירש, הרביעית אינו מוותר ָעה לֹא ֲאׁשִ ' סנהדרין דף ז(' ובגמ. ַאְרּבָ

י אם עובר אדם עבירה פעמים ושלוש ולא באה אליו פורענות "ופירש, אתרתי תלת גנבא לא מיקטל) א"ע

 .אל יתמה דאתרי תלת גנבא לא מיקטיל וסופו ללקות באחרונה
 .אין עיוות הדין בכך שיציל אותנו, ובותינוכיון שכתב שובר לח. 'ומשפט לא יעות וכו  )ה(
ה ה) ישעיה ה טז(' מ הבורא מתנשא בהענישו את הרשע כמו שנא"וי. להנשא  )ו( ְגּבַ ט' ַוּיִ ּפָ ׁשְ ּמִ  .ְצָבאֹות ּבַ
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ָיֵדנּו ִיְצַלח ה ֲאדָֹני. ֶחְפְצָך ּבְ חַאּתָ   :)תהלים פו ה(  טֹוב ְוַסּלָ
  .נצליח לעשות רצונך

ר, ַסּלָח ֶבר. ִנְפְלאֹוֶתיָך ַהְגּבֵ ֶבר ְוָכל־ׁשֶ   .ְוַתֲעצֹור ּדֶ
  

ר ק ְלַדּבֵ ְצּדַ י ַמה־ּיִ ֵצל עֹוֵבר. ּכִ   :)תהלים קמד ד( ָיָמיו ּכְ
  :אדם שחייו עראי כצל העובר מהר

ֶניךָ )א(עֹוֵבר ְוָגז ִחישׁ    .ד ְלָפֶניךָ  ַיֲעמֹ ְוֵהיךְ .  ִמּפָ
  .חיי האדם קצרים

יךָ  אֹוַפּנֶ ׁש ּבְ ֶניךָ . ַחי ִנְקּדָ מּו ֿפָ   :)תהלים פט טו( ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ
  :ואתה מתנהג בחסד ואמת. על ידי אופני הקדש

  זכור לנו ברית אבות מיד כיןמ וממשי"כ בפפד"ע

ִצְדקֹוֶתיךָ  ֶניָך ָהֵאר ּבְ   .ְלָעם ׁשֹוְמֵרי ֻחּקֹוֶתיךָ . ּפָ
  

ָכל־ִצְדקֶֹתךָ . ַמֵהר ּוְתָקֵרב ֲחׁשּוָקֶתךָ תְּ    :)דניאל ט טז( ֲאדָֹני ּכְ
  כנסת ישראל

ְרֵאִני ֵרִני. ִצְדקֹוֶתיָך ְלַהְרּבֹות ּתַ ְ ַבׂשּ   .ְוֶנָחמֹות טֹובֹות ּתְ
  

ֵני ֲאדִֹני ָעְמִדי ּפְ ְרֵאים ַקְרִני. ּבְ ֶרם ּכִ   :)תהלים צב יא( ַוּתָ
  

ֶעְלצֹון רּום ּבְ ְרצֹוןבְּ . ַקְרִני ּתָ   .ׁשּוְבָך ִלְגּדֹור ּפִ
  .פרץ  .בשמחה

ִזְבֵחי צֹאן ִתי ּכְ ֵעת ָרצֹון. ּוְתִפּלָ   :)ישעיה מט ח( ְיָי ּבְ
  

ֲעֵננוּ  נוּ . ָרצֹון ֲעִניִתיָך ּתַ ָחּנֵ   .ְויֹום ְיׁשּוָעה ּתְ
  ".קיבלתי את התפילה לרצון " –אמור לנו 

ט ָך כֻֿ ־ַהּבֶ נוּ ָנא ַעּמְ ל. ּלָ ּפֹת ׁשָ ׁשְ   :)ישעיה כו יב( ֹום ָלנוּ ְיָי ּתִ
  שיםת

לֹום ָלנּו ַתְטֵרף ַטֵהר ְלָצֵרף. ׁשָ   .ְוַחּטֹאֵתינּו ּתְ
  .לנקות  .תן חלקנו

י ָיֶדיָך ַאל. ְוֵחָמה ֲעזֹב ְוֶהֶרף ֶרף־ּוַמֲעׂשֵ )ב(ּתֶ
  :)תהלים קלח ח( 

  :ואל תעזוב אותנו  .ְוַהְרֵּפה ידך

מְ ְזדֹונֹות נַ וּ . ִעיָלהְגגֹות מְ ֶרף שִׁ תֶּ    .צּוָלהֵער ּבִ
  .ותשליך לים זדונותינו  .תרפא שגגותינו

ְצָלה ָלה. ִרּצּוי ֵחן ָקֵרב ְלִהּנָ ֵעת ַהזֹּאת ֶרַוח ְוַהּצָ   :)אסתר ד יד( ּבָ
  .ברצון ובחן קרב אותנו והצילנו

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת. ְזָכר־ָלנּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת  ִיְצָחק ְוַאףּבְ   :ּבְ

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ  :כשיש ברית מילה מוסיפים( בּות ָאֳהֵלי  .ר ּבְ ב ׁשְ ְוָהׁשֵ
ֶמךָ  ְוהוֹ .בַיֲעקֹ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    ):ׁשִ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית .ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֹאָתם ֵמֶאֶרץ־הֹוֵצאִתי

                                                 
 .עובר מהר). תהלים צ י (גז חיש  )א(
 .י עובדי ידך לא תשבוק"ת). תהלים קלח ח(מעשי ידיך אל תרף   )ב(
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נוּ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
י ֲאִני יְ ים ְלַכּלֹ ַעְלתִּ גְֿ ־ְולֹא ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ ב שְׁ : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ מוֹ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּובּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ם ְיקַ  ִנּדַ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ ְצָך יְ ַהׁשּ  יָ ּבֶ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ֶמר : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ מוֹ ַהְלּבֵ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ
ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו ְזרֹק ָעֵלינוּ  תּובּכְ ּכָ י ֲעֵליֶכם.  ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים ְוָזַרְקּתִ
ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלמַ . ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹרָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ
ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכַ ֵעינּו ּכָ ׁשָ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ֿפְ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ

יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ֵאַלי ּכִ ינּו וְ ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֶהְגיֹון ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה ְלָך ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

  .לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵתנוּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ י פָֿ . ּתָ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ יׁשֶ  ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ה צַ . ׁשָ לְוַאּתָ יק ַעל ּכָ א ־ּדִ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

ל ְמנּו ִמּכָ ל. ָעם־ָאׁשַ נּו ִמּכָ נּ . ּדֹור־ּבֹׁשְ ּלָה ִמּמֶ נוּ . ֹושׂ ּו ָמשׂ ּגָ ָוה ִלּבֵ ֲחָטֵאינוּ  ּדָ . ּבַ
ל ִאּוּוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ֲעו ֹחָ  .ְזבּול ּבֵ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ֵנינוּ ַרב ּבַ

ה ּמָ   :ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים .ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ .  ְולֹא ָחָטאנוּ לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ
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קּו ֲעָמֵלנוּ  ְך ּומ. ְלֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ּנוּ וֹ ְמֻמׁשּ ָסַבְלנּו ַעל  .ָנְתנּו ֻעּלָם ָעֵלינוּ . ָרט ִמּמֶ
ְכֵמנוּ  נוּ . ׁשִ לּו ֿבָ ָדם. ֲעָבִדים ָמׁשְ ְקָראנּוָך ְיָי . ַרּבֹות ְסָבבּונוּ  ָצרֹות. ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ
ֲעו ֹ. לאֱֵֹהינוּ  ּנּו ּבַ בְ . ֵנינוּ ָרַחְקּתָ ִמּמֶ ִעינּו כַֿ . ֵמַאֲחֶריךָ  נוּ ׁשַ   :ּצֹאן ְוָאָבְדנוּ ּתָ

עּוֵתנוּ  ְבנּו ִמּטָ נּו לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי . ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ה ָעְרּפֵ ֵנינּו ְוַנְקׁשֶ ְוֵהיְך ָנִעיז ּפָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ    : ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ . לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

ַגְדנוּ . ְמנוּ ָאשַׁ  ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ֶקר ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ׁשֶ זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחתְ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . נוּ ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹאַסְרנּו ִמּמִ ּפָ ׁשְ ָוה ָלנוּ ־ֶתיָך ּוִמּמִ ל. ׁשָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִגיאֹות ִמי יָ ְמׁשִ ִניָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ִבין ִמּנִ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם. ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹ ֹנֵתינּו ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ִליְך בִּ  ל־ַחּטֹאָתם׃ְוַתׁשְ ְמקֹום ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלם ְכרּו ְולֹא ִיּפָ ר לֹא ִיזָּ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד : ֲאׁשֶ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

נִ  ע ְלָפֶניךָ ּדָ ּוַ ה . ּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
יִלים  י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ים׃ ֲאדֹ י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ָניּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ָך׃לאֱֹ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ י־ׁשִ   ַהי ּכִ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֹנֵתינּו ֲעו ֹ ָמִים׃ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

ם ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך־ַאּפַ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ  ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם. ִעּמָ

ָאמּור־ֶאת ָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ַהּדָ ּיָ ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְיֻבּקַ ֶצאיָנה  ְולֹא תִֿ ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ֲעָך  ּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ַעּמְ
ִליחֹות י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ   :ַיּכִ

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ נּו ִנְקָרא שְׁ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ ֶמךָ ְיָי ֲעשֵׂ : ֶמךָ ּבָ ה ֲעשֵׂ : ה ְלַמַען ׁשְ
ךָ  ִריֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲאִמּתֶ ךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבְ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּגָ

ֶתךָ  ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִזְכֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִועּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען הֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ּדָ
ךָ  בֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען טּוֶבךָ ה שֵׂ עֲ : ַחְסּדֶ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּכְ
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ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען סֹוֶדךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ִנְצֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַמְלכּוֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ִלּמּוֶדךָ 
ךָ  ֵאֶרךָ ה ֲעשֵׂ : ֻעזֶּ ֶתךָ ה ֲעשֵׂ  :ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּפְ ָ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְקֻדׁשּ

ים ִכיָנֶתךָ ה ֲעשֵׂ : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ִהּלֶָתךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשְ ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּתְ
ה ְוַאֲהרֹןה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבה ֲעשֵׂ : ְכֵני ָעָפרוֹ שׁ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען מֹׁשֶ

לֹמֹהְלַמעַ  ִוד ּוׁשְ ךָ ה ֲעשֵׂ : ן ּדָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְירּוׁשָ ּכַ ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ
בֹוֶדךָ  ֶחךָ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ה ֲעשֵׂ : ּכְ ְלַמַען ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ֲהִריסּות ִמְזּבְ

פּוךְ  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ךָ ְלַמַען ֲהרּוִגים עַ ה ֲעשֵׂ : ּדַ ם ָקְדׁשֶ ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ה ֲעשֵׂ : ל ׁשֵ
ֶמךָ ה ֲעשֵׂ : ִיחּוֶדךָ  ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ל ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ּבָ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלַמַען ּתִ

ן ית ַרּבָ ּלֹא ָחְטאוּ ה ֲעשֵׂ : ּבֵ ַדִים ׁשֶ ּלֹא ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ָחָלב ׁשֶ ְלַמַען ּגְ
עוּ פָֿ  ה ֲעשֵׂ : ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ה ֲעשֵׂ : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותה ֲעשֵׂ : ׁשְ

יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : נוּ ֲענֵ , ֹוֲאֵלנוּ גּ   ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמן ַהנֶּ לאֵ ֲעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

ר: ֲעֵננוּ  ם:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסי:  ֲעֵננוּ ,יֹוֵדַע ֵיֶצר ֲעֵננּו ֶמֶלְך :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,םֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ

ָלִכים ב:  ֲעֵננוּ ,ַמְלֵכי ַהּמְ ּגָ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ
ֵעת  ילֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןעֹוֶנה ּבְ יק וְ :  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ רֲעֵננּו ַצּדִ ֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָיׁשָ

:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּוןֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו
ִמיִמים :  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֹ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

חַ  ָבִטים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב:  ֲעֵננוּ ,ד ִיְצָחקֲעֵננּו ּפַ ְ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ
הֹות ב ִאּמָ ּגַ ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ נֹו : א ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכְ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ִמי : ִמי ׁשֶ

ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ ָעָנה ַלֲאב: ׁשֶ ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא וֹ ִמי ׁשֶ
חֵֹרב הּוא ַיֲעֵננוּ : ֵננוּ ַיעֲ  ה ּבְ ָעָנה ְלמׁשֶ ה הּוא : ִמי ׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ִמי ׁשֶ

קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ : ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ ַע : ִמי ׁשֶ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ִמי ׁשֶ
ל הּוא ַיֲעֵננוּ  ְלּגָ ּגִ מִּ : ּבַ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ה הּוא ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלָדִוד : ְצּפָ ִמי ׁשֶ

לֹמֹה בְֿ  ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ ּוׁשְ ירּוׁשָ ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ : נֹו ּבִ ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ : ִמי ׁשֶ
יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ָגה הּוא ַיעֲ : ִמי ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ : ֵננוּ ִמי ׁשֶ
ָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננוּ  הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ תֹוְך : ִמי ׁשֶ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ

ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ גֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ : ּכִ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ָעָנה : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
ׁשוּ  ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ ְלָמְרּדְ ן ַהּבִ ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ : ׁשַ ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ : ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָכל ִרים הּוא ַיֲעֵננוּ ־ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ   :ַהּצַ

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא .  ֲעֵניָנא,ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, ָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבָבא־ּדִ . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ַרֲחָמָנא ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ
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ל ם ָעַליַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ַרחֵ  ֲחנּוָני ְוַקּבֵ ְיָי : ּתַ
ָך תֿ ־ַאל ַאּפְ ֲחָמְתךָ ־ֹוִכיֵחִני ְוַאלּבְ ֵרִניתְֿ  ּבַ ִני ְייָ : ַיּסְ י ֻאְמלָ  ָחּנֵ י ־לּכִ ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ּכִ

י ִנְבֲהָלה ְמֹאד: ֲעָצָמי ִנְבֲהלוּ  י  ׁשּוָבה ְייָ : ָמָתי־ְוַאּתָ ְיָי ַעד ְוַנְפׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ַחּלְ
ךָ הֹושִׁ  ֶות ִזְכֶרךָ : יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול ִמי יֹוֶדה ּכִ ׁשְ ךְ ־ּבִ י בְּ : ּלָ  ,ַאְנָחִתיָיַגְעּתִ

ֶחה בְֿ  ִתי ַלְיָלה־ָכלַאׂשְ י ַאְמֶסה,ִמּטָ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ה:  ּבְ ׁשָ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה  ָעׁשְ ִמּכַ
ָכל ל: ָריצֹוְר ־ּבְ י ּכָ ּנִ י ָאֶוןּפֲֹעֵלי ־סּורּו ִמּמֶ ְכִיי־ּכִ ַמע ְיָי קֹול ּבִ ִתי ְיָי : ׁשָ ִחּנָ ַמע ְיָי ּתְ ׁשָ

ח ִתי ִיּקָ ִפּלָ ֲהלוּ  ׁשוּ ֵיבֹ : ּתְ ל ְוִיּבָ בּו ֵיבֹ ־ְמֹאד ּכָ   :ׁשּו ָרַגעֹאְיָבי ָיׁשֻ

   אפרים ברבי יעקב חזקובסוף חתוםב " אס"כ ע"ואחק " תשרס"עקז 

  .איָר פִּ א שַׁ תָ לוֹ א צְ מָ לְ עָ א דְ רֵ מָ  עמַ א שְׁ תָּ 
  .לה נאהיקרב ושמע רבונו של עולם תפ

ַצְפָרא ִין ָלְך ּבְ ְך ְמַצּלַ ָאָרא ְדַעּמָ   .ׁשְ
  .קרואשר שארית ישראל מתפללים אליך בב

ִדיָרא ִחין ָלְך ּתְ ּבְ ַעִין ּוְמׁשַ    .ַרֲחִמין ּבָ
  .רחמים מבקשים ממך ומשבחים אותך תמיד

יָרא א ְוַיּקִ ָמְך ַרּבָ י ּוָברֹוֵכי ׁשְ   .ַקּדֹוׁשֵ
  .לקדש ולברך שמך הגדול והנכבד

יָנְך ְוָאְרָחָתְך ְלַישְּׁ  ִקין ּדִ א ַמְצּדְ יַקּיָ   .אָר ַצּדִ
  .צדיקים מצדיקים דינך ואומרים כי ישרים דרכיך

ּקּוָדְך ַמְלָין ַאף ֵריָקֵניהֹון ָרא)א(ּפִ   . ְלַנּטְ
  .הם מלאים מצוותיך ואף ריקים שבהם נכונים לשמרן

הֹון ְמִסיָראִעּנּוֵיהֹון ְוַתֲעִניתֵ  ֵעיהֹון ִעּמְ   .יהֹון ְלפֹוׁשְ
  .בתעניותיהם הפושעים שבהם נמנים עמהם

ֲהֵדי בֻ  ָנה ּבַ   .)ב(ְסָמִנין ֲאִמיָראְסִריָחה ֶחְלּבְ
  .כמו החלבנה שריחה רע ואף על פי כן היתה בקטורת עם שאר הסממנים

  .ָנְקִטין ְוָסְבִלין ֲעָלְך ְקָטָלא ַאְכָזָרא
  .ך מיתות אכזריותנושאים וסובלים עלי

ָתא    .)ג(ַוֲחִמיָראִמיתֹות ְוָגלּות ּוַמְלקּות ַרּבְ
  .מיתה וגלות ומלקות רבה וחמורה

ה ֲאבֹות ְנִזיִקין ְוֶנֶזק    .)ד(ְצָרָראְלַכּמָ
  .נם מוכנים לכמה נזיקים אשר מזיק אותם הצר הצורריה

ְתֵקי י ְוַהְרּפַ ּקֵ הֹון ַטְצּדַ ּלְ הֹון לְ  ַוֲעִקיַמת פֻּ ,ּכָ   .ֵמיְמָראּמְ
  .ורשעים פותחים פיהם, וכל מיני תחבולות ומקרים רעים

                                                 
) שיר ד ג(מון דכתיב יפושעי ישראל שמלאין מצות כר) א"ז ע"דף כ(בחגיגה . ף ריקניהוןפקודך מלין א  )א(

ֵתךְ  ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ֵתךְ אל תקרי , ּכְ  . אלא רקנין שבךַרּקָ
כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית שהרי חלבנה ריחה רע ) ב"ע' דף ו(בכריתות . 'ענויהון וכו  )ב(

 .ומנאה הכתוב עם סממני הקטורת
 .חמורה דילמא מלקות חמורממאי דמיתה ) א"ג ע"דף ל(בכתובות . ומלקות רבתא וחמירא  )ג(
 ).ב"ע' ק דף ג"ב(רמז לנזק צרורות . ונזק צררא  )ד(
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ָתא  ְלּבְ ר ּכַ א ּבַ ְלּבָ   .)א(ְמִאיָסא ּוְבִסיָראְיָחְרפּון ּכַ
  .מחרפים אותנו הכלבים והם האומות שהם נבזים ונמאסים

ָראְטָעה ֲאחּוִהי ְדָמָרָנא ַסְך ִקיִרי  ַלְסּתֵ   .)ב(ּפְ
  .שקר) יעקב(חשבון הקץ של הגביר , טעהו ׂשָ  יעקב אחי אדונינו עֵ – ואומרים

ָהא ְנַפל ּתֹוָרא יָנא ּדְ דּו ְלַסּכִ   .ַחּדַ
  ).ישראל(השחיזו את הסכין כי נפל השור  –וממשיכים הגוים 

ַרְגִלין יָפא נּוָמא ּבְ ּה ,ַזּקִ ָרא ְנַקְטִעּנֵ   .)ג(ְלִמּבָ
  . עלה בשר מת ברגלנו וצריך להסיר אותו –ואומרים עוד 

ֵתַקתְּ ְוַעד אֵ  ִתיקּוָתְך ָיֶפה ִדּבּוָרא, יַמת ׁשָ ְ   .ִמׁשּ
  . שתדבריותרהלא טוב , ועד מתי תשתוק

א  א ְלָדא ַעְקַרּבָ ָעָקן ּדָ ין ּדְ   .)ד(ְוִזּבֹוָראָהא ִביׁשִ
  .כנשיכת עקרב ועקיצת דבורה, שרפואתה של זו קשה לזו, אין תרופה למחלותינו

מַ  ֵמי ׁשְ ַאְרָעא ּוִבׁשְ יָבא ּבְ ַיּצִ ּיֹוָראּדְ א ּגִ   .)ה(ּיָ
  .האזרח יושב על הארץ והגר למעלה ממנו

ְלָוָתא    . ָאְמָרה ַהב ַהב)ו(ְדַמְדֵהָבהּגַ
  ."תנו כסף וזהב "–הגליתנו בין אומה אשר כל היום אומרים לנו 

ה  לֹו ִמְנּדָ יט)ז(ַוֲהָלךְ ּבְ ּלִ ָרא ׁשַ   . ֲעַלי ְלִמּטְ
  .תתסים וארנונות מחייבים אותנו ליכל מיני מ

ְצָראאַ  ַעּתְ ִלי ַאּמִ א ַאְרּבַ   .ְרָיא ַאְרּבָ
  . אורב השכנת אצל גבוליהארי

ןַאְדֵיּה ִלְגִזיֵזּה ְוָקם  ַצֲעָרא)ח(ּוְקַבְסּתָ   . ּבְ
  .ציערת אותנו' ואתה ה, הרים אגרופו עלי וקם

                                                 
י ְדַבר. ובסירא  )א( ָזה' ה־ּכִ מ מחרפים אותנו ומכנים "וי. בסר' תרגם אונקלוס פתגמא דה, )א"ו ל"במדבר ט (ּבָ

 .כלבא בר כלבתא מאיסא ובסיראאותנו 
) כנגד עשו(יש ברומי אחת לשבעים שנה מביאין אדם שלם עוד אחרת ) ב"א ע"דף י(ז " בע.'טעה אחוהי וכו  )ב(

ומלבישין אותו ) כנגד יעקב צולע על יריכו כלומר עדיין עשו שולט על יעקב(ומרכיבין אותו על אדם חיגר 

נבואת יעקב שקרא לבניו , חשבון הקצין כזב (סך קירי פלסתרומכריזין לפניו ' בגדי אדם הראשון וכו

זייפן הוא , אחיו של אדונינו עשו, יעקב( אחוה דמרנא זייפנא) גאל כזב הואלאחרית הימים שסופן לי

אדון , קירי). א"א ע"ב דף כ"י ב"רש(מנין , סך). שרימה ליצחק וחשב ליטול ברכה להיות גביר לאחיו

חכמי ' תוס(קץ , קירימ "וי). בראשית כז כט(והכוונה כאן ליעקב שנקרא גביר לאחיו , )בראשית רבה פד ד(

ואי אתה עושה ) ב"א ע"ברכות דף ל(שקר כמו , פלסתרא). תולדות' ן על התורה פר"תלמיד הר' פי, גליהאנ

 .תורתך פלסתר
ההוא קיסרא דהוי סני ליהודאי אמר להו לחשיבי דמלכותא מי ) ב"ע' דף י(בעבודה זרה . נומא ברגלין  )ג(

 .בשר מת, י נימא"ופירש' שעלה לו נימא ברגלו יקטענה ויחיה וכו
 אמר רב רעות שנעשות צרות זו לזו כגון זיבורא ָרעֹות ְוָצרֹותמאי ) א"ע' דף ה(בחגיגה . הא בישין דעקן  )ד(

חמימי לעקרבא וקרירי לזיבורא וחילופא ) ב"דף כח ע(ז "נקיט הכי משום דאמרינן בעי "ופירשועקרבא 

תקנתא לא בקרירי דקשה לעקרב סכנתא הלכך היכא דנכתיה זיבורא ועקרבא נעשות צרות זו לזו דלית ליה 

 .ולא בחמימי דקשה לזיבורא
ר) דברים כח מג(ש "כ. 'דיציבא בארעא וכו  )ה( ר ֲאׁשֶ ְעָלה ַהּגֵ ָך ַיֲעֶלה ָעֶליָך ַמְעָלה ּמָ ִקְרּבְ  .ּבְ
אומה שאומרת ) ב"ט ע"שבת דף קמ(ולשאר המלכויות ודרשו ) ישעיה יד ד(כינוי למלכות בבל . מדהבה  )ו(

 .מדוד והבא
האמר רב יהודה א "ע' ב דף ח"מיסים שונים ובב). עזרא ז כד( בלו מנדה והלך  )ז(  זו ְבלוֹ  זו מנת המלך ִמְנּדָ

 . זו ארנונאַוֲהָלךְ כסף גולגלתא 
 .י ציערתני"פירש). ב"קידושין דף כו ע( קבסתן  )ח(
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ִחיָרה ַאְחְרֵבּה ְלֵבית ַהּבְ א ָהא ּדְ ּיָ א ּבַ ּיָ   .ּבַ
  .ת המקדשאוי נא לנו כי זה הוא שהחריב את בי

ְמִרין ֵניקּום ְוִנְגזֻ  ֵזָרה ִלְגֵזָרהּגָ   .ר ּגְ
  .מחליטים לקום ולגזור גזירות רבות על ישראל

ָרא ׂשְ ָמא ִמּבִ ע ֵלּה ּדָ ַמּבַ ָוא ַעד ּדְ ִסּלְ ְמחֹו ֵלּה ּבְ   .ּדִ
  .ומכים אותנו בקוץ עד שיוצא דם מבשרנו

יָרא ְכִפיָפה ּדִ ָמא ְדִאית ֵלּה ִעם ָנָחׁש ּבִ   .ָהא ּכְ
  .הנה אנחנו שרויים בין שונאינו כאדם שדר עם נחש בתוך סל אחד

ֵביָתא,)א(ְוַקְלמֹוָסןַוי ֵמָאָלָתן  ָבָרא ַוי ִמּדְ   . ּוִמּדְ
  .אוי מה עושים לנו בבית ומה עושים לנו בשדה, אוי ממקלותיהם ואוי ֵמֵעט שלהם

ין )ב(ִזְמִנין ּתִ ִתְגָר ׁשִ ְמחֹו ִלי ּבְ ִאי ּדִ ְכִלין ְלַכּכָ   .)ג(א ּתִ
  .במקלַהְזֵמן ששים מכאובים לשיניים המכות אותי 

טֻ  ְך ְוָלא ְבטֻ ַחי ּבְ ו ַוֲחֵבָראּלָ ַבר ֵעׂשָ א ּדְ   .ּלָ
  ).אומה רשעה הנקראת חברי( חי ולא בצל בני עשו וחברא אלבחרנו הסתופף בצל 

ל ְקלּו ִבי ּכָ   .יֹוָמא ְוָאְמִרין ֲאִמיָרא־ָטרּו ְוׁשָ
  –  אומרים הםךמדברים עלי כל היום וכ

א סֻ  ַוְרּדָ ָראָיֵאי ֵלְך ֲעִנּיּוָתא ּכְ   .ְמָקא ְלסּוְסָיא ִחּוָ
  .יאתה לך העניות כאשר יאה ורד אדום על סוס לבן

ָלא ְוַעְקָרא ֲעֵלְך ַמְתּכְ ה ְגמּוָלה ַאּתְ ִמּבַ ּמָ   .ּכַ
  .כמה נבדלת מבעליך והנך משכלה ועקרה

טּוָרה ט ּפְ ּה ּגֵ   .ִליִכי ֵדן ִמּנֵ
  .כריתות ממנווזה לך גט 

ְקַצּתְ ֵמֲחַמת ִמאּוס ּוֵמֲחַמת ִאּסּוָרא   .ִמּתַ
  .ואת מוקצה מחמת מיאוס ומחמת איסור

ֲעָזָרה ם ּבָ ְך ַהּדָ ּפַ ִפּגּול ְונֹוָתר ְוִנׁשְ ְסַלּתְ ּבְ   .ִמְתּפַ
  .והנך פסולה כפיגול ונותר וכקרבן שנשפך דמו

ָרא ְך ְלִמׁשְ ִיְפְרִקּנָ ר ְנַגר ֵלית ּדְ   .ְנַגר ּבַ
  .אין חרש שיוכל לפדותך ולהתירך מן בית הסוהר

ְקָנא ֱאָלהּוָתְך ֵמאֻ  )ד(ָסַחִין ךְ ַמּפֵ ָרא)ה(ּנָ ּכְ ָלא ְלִמּדַ   . ּדְ
  .שלא יזכר עוד, היך מאזניךאל מוציאים אנחנו – אומרים לנו

ֲעבֹוָדה ָזָרה א ּדַ ְעּתָ   .ֲעֵניָנא ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵמַהאי ּדַ
  .ו מלעבוד אלהים אחרים הרחמן יצילנ–ואנחנו עונים 

ָרא ּמְ ּה ְלִמּגַ ְתִחין ָהבּו ְדָלא לֹוִסיף ֲעַלּה ִמּנַ   .ּפָ
  . אל תמשיכו ללמוד תורה–פותחים פיהם ואומרים 

                                                 
אוי לי מבית קתרוס ' וכו אוי לי מאלתןאוי לי מבית בייתוס ) א"ז ע"דף נ(בפסחים . וי מאלתן וקלמוסן  )א(

 .שהיו כותבים איגרות לרעה, קולמוסן, מקלותיהן, אלתןי "פירש, אוי לי מקולמוסן
 .ְזִמיִניןא " נ.ִזְמִנין  )ב(
 ).ב"ע' תענית דף י(מקל כמו סבי דאזלי אתיגרא . בתגרא  )ג(
 .ָסְיִחיןל "אולי צ .ָסַחִין  )ד(
 .י מאזנך"פירש). ב"ב ע"חולין דף קל (מאונך  )ה(
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ֵרָרא   .ָצְוִחין ִאְבַרר ָלְך ֱאָלִהין ְוָאְמִריָנן ֵיׁש ּבְ
  .הינואלכבר ביררנו לנו  –ואנחנו עונים , בחרו לכם אליל – צועקים

ַלת  ִמיָעא ְוָלא ְסִביָראַקּבָ   .ֱאמּוָנַתְיכֹו ָלא ׁשְ
  .ולקבל עלינו אמונתכם לא נשמע ולא נאבה

ְקָרא ׁשִ ָקֵרי ֵלּה ַמאי ָקֵרי ֵלּה ּבְ ע ּדְ   .ָרׁשָ
  .ז שהיא שקר"הרשעים קוראים בתפילתם לע

ּה ַעד ְזִביָלא ָבְתָרא ִקּנֵ ּבְ ָלא ִנׁשְ בּוָעה ּדְ   .)א(ׁשְ
  . עד אחר מיתה וקבורהאפילו' נשבענו שלא נעזוב את ה

יָפא ּקִ ְפָרא, ּתַ ָלא ְלִמּכַ   .ַהְדָרְך ֲעָלן ְוַהְדָרן ֲעָלְך ּדְ
  .נחזור אליך ותחזור עלינו ולא נכפור בך, גואל חזק

פֻ  ּבּוָראַעְפָרא ּבְ אֹוֵיב ַעל ַהְך ּדִ ּה ּדְ   .ּמֵ
  .ימלא בעפר פי האויב על דבר זה

ַהִהיא ּה ּדְ ר ִמּנֵ ָלא, ּבָ ַקע ּדְ ּתְ   . ְדִכיָראִאׁשְ
  .ישתקע הדבר ולא ייזכר, חלילה זאת

ָרא ַמע ִמְתַאּמְ ּתְ   .ָהא בּוְרָכא ּוַבּדּוָתא ְוִאׁשְ
  .כי שוא ודבר כזב הוא מה ששמענו אומרים

ָרא)ב(מּוֵמי ֲעזּוָבה ָדא ּכְ ָלא ְלִמּדַ   . ּדְ
  .נשבענו לעזוב עבודה זרה ולא להזכיר בשמה

  .)ג(ְדִקְטָראֵלי ֲעַלי ַחְיָתא ֹוֵרי ְוַקּבוֹ בּ סַ 
  ).אל חיז במקום "ע(ולמה לי לקבל עלי שק מלא קשרים במחיר של כסף 

א ְסחֹוָרה יׁשָ ן ֵעֶסק ּבִ א ּדֵ ִניָתא ְבַחְסּפָ   .ִחּלּוֵפי ַמְרּגְ
  .להחליף מרגלית בחרס זה עסק רע

ָרא ִחין ְוַחּסֹוֵרי ְמַחּסְ ּכְ ּתַ ָאְבִדין ְוָלא ִמׁשְ   .ֲחַבל ַעל ּדְ
  .והם חסרים לנו, ואינם, ים שבינינוחבל על שאבדו צדיק

ְכָלא  א ּתִ ָלא ַהְדָרא ְוִאּכָ   .)ד(ַוֲעֵויָראַוי ֵלּה ְלֶחְסרֹוָנא ּדְ
  .ורוןישתי אלה לנו שכול ועבאו סרון שלא יוכל להמלאות ויאוי לח

ֲעָרה ַ חּוט ַהׂשּ ק ּכְ ַאּתְ ַמֵחי ַאּתְ ְמַדְקּדֵ   .ָהא ּדְ
  .חוט השערהעונש כהאתה מדקדק בשיעור , כשאתה מכה

ִניָנן  יָזא ּגְ ין ַעזִּ ד ֲהַוי ְרִחְמּתִ ְפֵסָראּכַ   .)ה(ַאּסַ
  .עזה היה מצמצם שכינתו עמנואלינו  ברךכאשר היתה אהבתו ית

ה ַלֲעבֹוָרה ׁשָ ּקָ ֶרְך ּבַ יִני ְלֵביָנְך ּדֶ ַמִים ּבֵ ָ א ַהׁשּ ּתָ   .ְוַהׁשְ
  .ועתה סכותה בענן לך מעבור תפלה

ל קָ ־ּכָ ּבְ ַ טְ ָסְרָחֵני ִמׁשּ   .ָראן ְוִדיִדי ִמּנַ
  .כל חטא יכופר וחטאתי שמורה לנצח

                                                 
י " שלמא פירשרחמי עד זבילא בתרייתאליבעי איניש ) א"ע' דף ח(ק דברכות "בפ. עד זבילא בתרא  )א(

 .שיהא לו שלום כל ימי חייו ואף ביום קבורתו עד השלכת עפר האחרונה שבכיסוי קבורתו
 .י בשבועה הנחתי זאת"פירש). א"ה ע"מ דף פ"ב (מּוֵמי ֲעזּוָבה ָדא  )ב(
סברית  חייתא דקטריאמרו , על מי שקנה שדה שלא באחריות) א"ג ע"דף צ(בות בכתו. חיתא דקטרא  )ג(

 .י שק קטן מלא קשרים קיבלת בדמי חתיכות כסף כלומר נתרצית לאבד ממונך מספק"פירש, וקבלית
ד דמעה של אבל וצער "וכמ, רוב הדמעותמחמת ורון יע, ועוירא, הוא מות הצדיק, תכלא. תכלא ועוירא  )ד(

 ).ב"א ע"שבת דף קנ(ור העין נוטלת את מא
 .י ספסירא"ת) משלי יב יח (ֶחֶרב, )א"ע' סנהדרין דף ז(שכבנו שנינו על חודו של חרב . גנינן אספסרא  )ה(
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ל בְּ ־ּכָ ְלָוָתא ָהְדָרן ְוִדיִדי ִמְתּגַ   .ָראּגַ
  . וגלותי אינה חוזרת אלא הולכת ומתגברתות ומתקבצותכל הגליות חוזר

ל ּה ָהדְ ־ּכָ ְרָצן ְוִדיִדי ְלֻדְכּתַ ֵיי ִמּתַ   .ָראֻקׁשְ
  .ולם עומדתלכל הקושיות יש תשובה והקושיא שלי לע

ל ָרֵגי ְמַנֲהָרן ְוִדיִדי מִ ־ּכָ   .ָראְתַעכְּ ׁשְ
  .אור נרי עכורכל הנרות יאירו ו

ל ְסָין ְוִדיִדי ַקיָּ מַ ־ּכָ ִריְרִעין ִמּתַ   .ָראָמא ּוׁשְ
  . אבל מחלתי הולכת ומתחזקתהמחלות מתרפאותכל 

ל גְ ־ּכָ ָחן ְוִדיָדן ִמּסַ ּתְ ְלִתין ִמּפַ   .ָראּדַ
  .גורר שלי ספתחים והשענכל השערים 

ל א ּוְתִבידְּ ־ּכָ יׁשָ ַבר ַוֲאָנא ַחּלִ ם ּגְ   .ָראַאּלַ
  .כל התקיף מחבירו נוצח וזוכה ואני חלש נשבר ונדכה

ל ַקּתְ ,ִאית ָלךְ ִסיִסין דְּ ־ּכָ ַרֲחָמְך ַמּסֵ סְ  ּבְ   .)א(ָראְלִמּמַ
  .מסר ביד קמיויכל הכעסים שיש לך העלית על אוהבך לה

א קִ  ֲחֵזיִתי)ב(ִסְלָפא־ְלָכל י,ּצָ ְלָוִתי ַאּדִ ְתָיא ּגַ   .ָרא ּפַ
  .דו רחבה גלותי עד מא,ראיתי קץרעה לכל 

י ָרא ָרָמא ְלעֶֹמק ּבֵ   .ָראְרֵמיָתן ֵמִאּגְ
  .גג גבוה לבור עמוקהשלכת אותנו מ

ָמִמית אָ  ּוְבַרְגַלהּ )ד(ָנא ָאְכָלה ְלִגְרסַ )ג(ׂשְ   .ָרא ָרְפָסה ׁשְ
  . רמס תחת רגליואת מה שנשאר ו,עשו הרשע אכל את יגיע כפי

ִלין ִלי  רוֹ )ה(ְלעֶֹצרּוַמּפְ   .)ו(ָרא ִלי ִתגְ  ּוׁשְ
  .תחילים לריב איתי ומימפילים אותי לתוך בית הבד לדרוך על

בְּ  ָכא ִמְסּתַ א ַאּסּוְסָיא ָרֵכב ּוָמֵרּה ָאֵזל ְוִאּפְ   .ָראַעְבּדָ
  .וןההיפך מהנכ, הולך על הארץ) ישראל(גביר ה ו,רוכב על סוס) הגוים(בד עה

ְיהּו ַמְלֵכי  ְרֵכיִמּנַ   .ָרא ְסָר  ְוֹכּלָא)ז(ְוַאּפַ
  .שריםומאויבינו מעמידים מלכים ואלופים 

ַנַחת ַוֲחִניָנא א ָעְלָמא ּבְ ַצעֲ  ,ּכֹּלָ   .)ח(ָראּוְבָנְך ּבְ
  .כל העולם כולו בהשקט ובטחה ובניך ביגון ואנחה

                                                 
חֹות ָהֲאָדָמה ַעל) ג ב(בעמוס . 'כל סיסין וכו  )א( ּפְ י ִמּכֹל ִמׁשְ ן ֶאְפקֹד ֲעֵליֶכם ֵאת ־ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעּתִ ּכֵ

ל , מי שיש לו זעם' פי, ברחמיה מסיק ליה, מאן דאית ליה סיסיא) א"ע' ז דף ד"ע('  ושאלו בגמֹנֵתיֶכםֲעו ֹ־ּכָ

 .בתמיהה, מעלהו על חבירו
םרע כמו . סלפא  )ב( ּדֵ  ).משלי יא ג (ְוֶסֶלף ּבֹוְגִדים ְיׁשָ
 .)בראשית רבה סו ז(נוי לעשו יכ, עכביש. שממית  )ג(
 .)א"ז ע"יבמות דף קי( יגיע כפינו .גרסנא  )ד(
 .עוצרי שומשמין לעשות שמןי "פירש, ירוהנך עצ) ב"ה ע"דף כ(ב "בב, לעשות שמןמקום שדורכים בו . צרוע  )ה(
רוֹ   )ו(  .י הקדימו דיני"פירש). א"ב ע"נדרים דף ס (ָרא ִלי ִתגְ ּוׁשְ
הפרכי אי מינן מלכי מינייכו ) ב"ע' ז דף ח"ע(והפרו את התנאים שהתנו עם ישראל . מניהו מלכי ואפרכי  )ז(

 .אי מינייכו מלכי מינן הפרכי
 בן דוסא הוה קאזיל חנינא' ר) ב"ד ע"דף כ(תענית ש ב"רמז למ. כלא עלמא בנחת וחנינא ובנך בצערא  )ח(

 .ַוֲחִניָנא ְבָרךְ א " נ. כל העולם כולו בנחת וחנינא בצערונו של עולםבאורחא אתא מטרא אמר לפניו רב
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ַאְתָרא דְ קּוְלָבא ַרְעָיא  ָלא קּוְלֵתּה ּבְ   .)א(ָראמָ ּתְ
  ).משל לרשעים ששולטים בירושלים(המיועד לאדוניו ה כליו במקום לתנבל רועה 

ָקא ְדָיא ְמַסּנְ ְזִקיָרה)ב(ּגַ ר ּבִ ּקַ ַבת רֹאׁש ִמְזּדַ   .)ג( ּבְ
  . המנסה לברוח דרך החורים במחיצהאנחנו כמו גדי עייף

ִאמְּ  ֵקל ּכְ ֵטל ּוִמּתְ ֵכס ּוִמּקְ   .ָראּוִמּנְ
  .נשחט ונהרג ונשקל כטלה

א ְלֻפם בְּ נָ  א ְוַאּבָ   .ָראְכֵסי ְבָרא ְלֻפם ַאּבָ
  .ב לפני הבןא וההאב הבן לפני םשוחטי

ְפִציָעה ְוַחּבּוָרה ין ְימּות ּבִ ְפִסיק ֵראׁשִ   .ּומֹוִדין ּבִ
  .את ראשנו להמיתנו בפצע וחבורהמסכימים ביניהם לחתוך ו

ַצעֲ  יָרא ֲאתֹו ְלַטּפֹוֵיי ִלי ּבְ ָנא ַיּתִ ָ ִלׁשּ   .ָראּבְ
  .צער ויגוןמוסיפים לי וב דברים בר

זְ )ד(קֹוָעךְ ָיֵאי    .ָרא ְלזּוָגא ְלִמּגַ
  . ולקצוץ אותובאמרם נאה צוארך לחתכו

ְר  ֲעֵרי ּומָ ּגָ ׂשַ ָר ֵרי ָלן ּבְ   .ָראְיִתין ֲאַגב ּגְ
  . אותנון ראשנו ועל ידי גרירתם ממיתישערותגוררים אותנו ב

גּוָפא)ה(ּוִבּלֵקִחּלֵק  א ּובְ  ְיַדְעָנא ּבְ   .ָראַצּוְ
  .שסע גופנו וצוארנוולחלק יודעים ל

ִעקָּ ְיהּו דְ ְוַחס ְלַזְרעַ  ר ּבְ   .ָראָאבֹות ְלִמְכּפַ
  .אבות לכפור בעיקרהחלילה לזרע , למרות זאת

ִעים נָ יָהא ָיְלפִ  ַפְרּדְ א ְוֻחמְ ן ִמּצְ   .)ו(ָראֻקּלָ
  . מצפרדעיםל וחומרלמדנו ק

  .ָראעוּ  ִאיֵדי ְוִאיֵדי ַחד שִׁ ֱאדֹום ּוִמְצַרִים
  .ה לאדום כמו שעשית למצריםׂשֵ עֲ 

פְ  ְפָרא ׁשֻ ֻ יָתא ִמׁשּ ֵלם ּוֵמִעּלִ ּתְ   .ָראִמּגּוֵפּה ִלׁשְ
  . ישלם מעידי עידיתמגופו ומנכסיו

ֵלם ּתְ ִויל ְיֵדּה ִמׁשְ ִגיָרא ָבתְ )ז(ִמּדְ   .ָרא ּבְ
  .ותשלח בו עד חץ אחרון שהכין לנו, תביא עליו, ממעשי ידיו שהכין להרע לנו

                                                 
ֶוְך ) א"ג ע"קדף ( בסנהדרין .'קולבא רעיא וכו  )א( ַער ַהּתָ ׁשַ בּו ּבְ ׁשְ ֶבל ַוּיֵ ֵרי ֶמֶלְך ּבָ ֹבאּו ּכֹל ׂשָ ) ירמיה לט ג(ַוּיָ

י מקום שמחתכין בו הלכות אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי באתרא דמריה תלא ליה "ר יוחנן משום רשב"א

הּ . בל תלה כדורועה נ, י במקום שהאדון תולה כליו"ופירש, תמן קולבא רעיא קולתיה תלא, זייניה ַעל ־ְוַכּדָ
ְכָמהּ   . על כתפהוקולתהא "ת) בראשית כד טו (ׁשִ

 ).ב"ע' י פסחים דף ג"רש(עייף . מסנקא  )ב(
 ).ב"ד ע"סוכה דף י(פירוש יוצא דרך חור במחיצה . בבת ראש מזדקר  )ג(
ש זוגא דסרבלא "יים כוזוגא היינו זוג של מספר. צאוורך לחתוך) א"ט ע"ז דף כ"ע(י "פירש. יאי קועך לזוגא  )ד(

 .מספרים שגוזזים בהם צמר) א"ז ע"מ דף קט"ב(
ָקה) נחום ב יא(' מל. ובלק  )ה(  .י מפורצת"פירש, ְמֻבּלָ
מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו נפשם ) ב"ג ע"דף נ(פסחים ב. הא ילפינן מצפרדעים קלא וחמרא  )ו(

ּוְבַתּנּוֶריָך  השם כתיב בהו תצווין על קדוש מצפרדעים ומה צפרדעים שאין מח"ועל קדושת השם נשאו ק
ֲארֹוֶתיךָ   השם על תין על קדושו אנו שמצו,בשעה שהתנור חםהוי אומר אימתי משארות אצל תנור , ּוְבִמׁשְ

 .אחת כמה וכמה
ֵלם  )ז( ּתְ ִויל ְיֵדּה ִמׁשְ  .י ממלאכתו משתלם שכרו"פירש). א"ח ע"פסחים דף כ( ִמּדְ
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ּה ּדוֹ  ּה ּוִמּנַ   .ָראַאתְ בְּ  )א(ְואֹוֵקי ֵלהּ ן ִמּנַ
  .ויישאר בעיניך חייב כבתחילה, דון אותו בעונשים שונים

יֵתב ְוִתְנקֻ  ְך ּתֵ יָנא ְלַנְפׁשָ זְ ֱעַבד ּדִ   .ָראט ּפִ
  . הרוצה לפגוע בנומקל להכותתקח בידך ולידנו עשה משפט לעצמך ותשב 

יָנא ְלטּוָרא ְוֵתיֵתי ְלבֵ ִיּקֹב  יןּדִ   . ֲארּוָראית ּדִ
  .ותביא אומה ארורה לבית דינךיקוב הדין את ההר 

ַטֲעָנה ְגמוּ ְטעֹון ֲאבּוהֹון דְּ    .ָראָיְתֵמי ֲאָנא ּבְ
  . בטענה גמורה"אבי יתומים אנכי" – וטעון

ַמע ִלי ָקָלא  ְנָוָאה ַאׁשְ ׂשָ ְבִכי ַתְמרוּ ּדְ   .ָראּבִ
  . שונאי בוכים מרההשמיעני קול

  .ָראְקַרב ָאְמִרין ָלְך ְנִזיָלא תִֿ ַאף ְלַכְרָמְך 
  .כאילו נדרת בנזיר, )ישראל(לא תקרב לכרמך ' למה ה

ַאֲחָר  ְרָצה ּבְ ֵדָרהיּוָתְך ִאי ָלא תִֿ ּפִ ר ּגְ   .ְגּדֻ
  .הנה פרצת הכרם הזה באחריותך אם לא תעשה לה גדר

א דְּ  הּ ַרּבָ ָרָנא דְּ ,ַעּמֵ ֵתּה  ְמַדּבְ ִחיֻאּמְ   .ָראּבְ
  .מנהיג לאומתךנבחרת וכי אתה רב לעמך 

תְ  ְנָאה ּכִ ָ הֹון ְוִיְתֲעֵדי ִמׂשּ א ְלִקּנְ ַרּיָ   .ָראִיְדאֹון ִנׁשְ
  .תויוסר מראש האויב כתר מלכוכנשר לקינו יעלו ישראל לארצם 

ל ן ּכָ ּמָ ין ּתַ ׁשִ ּנְ א ֶעְדָרא ֶעדְ ־ִמְתּכַ   .ָראֲעָדַרּיָ
  .ונאספו שמה כל עדרי צאנך עדר עדר לבדו

ַנֲחָמן ְצִפיפָ  ׂשֹוָרן ָטָבן ְלַבשָּׂ ּבְ   .ָראן ַנֲחַמְיהּו ּבְ
  . הנביאים תנחמם ובשורות טובות תבשרםצפובנחמות ש

א ּוְכָחָלא דְ  ַמּיָ כֹוְכֵבי ׁשְ   .ָראַעפְ ְרָבן ּכְ
  . הארץשמים וכחולהככוכבי רבות 

ר ֵייֵתי  הּ )ב(ַנְפֵליּבַ אָ  ְלַעּמֵ יָזָבא ִלׁשְ   .ָרא ְלׁשֵ
  .תנויבא משיח צדקנו להציל את שארי

ר ָרְכֵביהֹון ַלֲאחוֹ  ר סּוָסָון ּוְרִתיִכין ִויַמּגֵ   .)ג(ָראְיַעּקֵ
  .ל רוכביהם אחורייעקור סוס ורכב שונאינו ויפ

ָתא זְ )ד(ַקן ַקְלמֹוָסא ְוַקן ְמִגּלְ ים ָלן ְלִמּגַ   .ָרא ְלַחּיִ
  .חייםגזור לנו  לספרלת יתקן קולמוס ותקן מג

ל ל ֵמֲעָלן ּכָ ּטֵ א ְגֵזָר ־ּבַ יׁשָ   .הּבִ
  .ה רעהבטל מעלינו כל גזר

א ָטָבא ּוְנִהי ּתָ ׁש ֲעָלן ׁשַ   .ָראַחּדֵ
  .חדש עלינו שנה טובה ומאירה

                                                 
 .י"ואותנו השב לאר'  פיָלן א"נ. ְואֹוֵקי ֵלהּ   )א(
ִויד ַהּנֶֹפֶלתש " ע)ב"ו ע"סנהדרין דף צ(המשיח . בר נפלי  )ב( ת ּדָ על ) 'ד' פררות (פ המדרש "אי נמי ע. ֻסּכַ

 .אנשים גדולים' פי, נפילא נסיב לנפיל, בועז שנשא את רות
ר ָרְכֵביהֹון ַלֲאחוֹ   )ג( ר סּוָסָון ּוְרִתיִכין ִויַמּגֵ ֵבי )בראשית מט יז(א "תכן . ָראְיַעּקֵ ְך ִעּקְ ׁשֵ ּפֹל רְֹכבֹו ־ַהּנֹ סּוס ַוּיִ

 .ָאחֹור
ָתא  )ד(  .י תיקון הקולמוס והקלף"פירש). א"ע' גיטין דף ו (ַקן ַקְלמֹוָסא ְוַקן ְמִגּלְ
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ר ִלְצִעי י ָעְלָמא ַאְדּכַ יׁשֵ   .ָראְזכּות ַקּדִ
  .קטןהזכות הקדושים אשר בארץ זכור ליעקב 

ל לּוְזכּות כֹּ  ְקִטיִלין ֲעָלְך ּוְזכּות ּכָ א ַוֲאמוֹ ־ּדִ ּנָ   .ָראּתַ
  . הנהרגים עליך וזכות כל התנאים והאמוראיםוזכות כל

גוֹ  גֹוָרא אֹוֵקי ָלן ַסּנֵ   .ָראָלֳקֵבל ַקּטֵ
  .כנגד הקטיגור תושיב סניגור שיליץ בעדנו

א ְוִכּפוּ  ּתָ י ֵריׁש ׁשַ ְך ַקּמֵ ִמּנָ ֵכן ְנַקּדְ   .ָראּבְ
  .אש השנה ויום הכיפוריםלכן באנו לפניך קודם ר

ֵאָבא ְלָאְסָיאדְּ  וּ  ָאֵזל ָכֵאב ֵלּה ּכְ   .)א(ָראֵלּה ַאׁשּ
  .ממהר ללכת אל הרופאהחולה כמו 

טָ  יָכה ּוִבׁשְ ָהה ּוִבְמׁשִ ַהְגּבָ ְך ּבְ   .ָראַחזֵּק ּוְקֵנה ַעּמָ
  .בשטר ובהגבהה ובמשיכה, בחזקה, בכל אופן ראויקנה עמך 

יָנא ִלְקִציֵחיָנא ִמית ּוְמַחּיֶה מַ ַקּיֵם ֲאָנא מֵ    :)ב(ָראַאף ַמּסֵ
  :אני ארפאאני אמית ואחיה מחצתי ו) דברים לב לט(א שכתוב וקיים בנו מקר

א ֵמִמית ּוְמַחּיֶה י ָעְלָמא. ַמֵחא ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ ְ יק ִמׁשּ ד ָחֵטא ֲאבּוִהי . ַמּסֵ ָרא ּכַ ּבְ
א ִלְכֵאֵבהּ  ֲאבּוִהי ְדָחֵאס. ָלְקֵיהּ  א ְדָמֵרד. ַמּסֵ קֹוָלר ַעְבּדָ ֵאב ְוָתַבר . ָנֵפק ּבְ ָמֵרּה ּתָ

ךְ : ָלֵרהּ קוֹ  ְכָרְך ֲאָנן ְוָחֵטיָנן ַקּמָ ָרְך ּבָ ִגיִדין ְמָרִרין. ּבְ ן ּבְ ְך ֲאָנן . ָהא ְרַוי ַנְפׁשָ ַעְבּדָ
ךְ  ַמְלְקיּוָתא. ּוָמְרִדיָנן ַקּמָ ְבְיָתא ְוָהא ּבְ ׁשִ ָתא ָהא ּבְ ִבזְּ ַרֲחָמְך  .ָהא ּבְ ְך ּבְ ָמטּו ִמּנָ ּבְ

ין ְנִפיׁשִ י יִ . ּדִ י ִלְכֵאָבא ּדִ ְבָיא. ְתֻקף ֲעָלןַאּסִ ׁשִ ָלא ֶנֱהֵוא ְגִמיָרא ּבְ   :ַעד ּדְ

  אפרים ברבי יצחק חזקתנועות ובסוף חתום כפול ' ח' כפול ובמשקל חב " אס"עתחנה  קח
עניני עבודת התמיד נלקטו על ידי . פיוט זה מתאר את עבודת התמיד בבית המקדש ומתפלל כי קריאתה תיחשב כאילו הקרבנו אותו

  .יומא ומדות, מידת' הפייטן ממס

  .ְיָי ׁשֹוְמִרי ְלֵביְתָך ַנֲאָוה
  לבית המקדש יפה היתה, השומר אותנו, יי

מֹו ֵנר ִמְצָוה ִמיַרת קֶֹדׁש ּכְ   :)ג(ׁשְ
  שמירת הכהנים והלויים

מֹור ָהֲאִריֵאל ה ׁשְ ַצּוֶ   .לאֱִֹהים ּתְ
  .וית אותנו לשמור בבית המקדשיצ

ָרֵאל ָאר ִיׂשְ מֹור ׁשְ ה ִתׁשְ   :ְוַאּתָ
  :בשכר זאת אתה שומר על שארית ישראלו

ר ע ְמקֹומֹות ְמֻדּבָ ִרים ְוַאְרּבַ ֶעׂשְ   .ּבְ
  ).א כו יח(ד מקומות שמרו לויים וכהנים בבית המקדש ככתוב בדברי הימים "בכ

                                                 
 .מהר .)א"ט ע"שבת דף קי( אשורא  )א(
 .חולה). ב"ז ע"ב דף ט"ב( קצירא  )ב(
הנפש , אמר בר קפרא הנפש והתורה נמשלה בנר) ברים רבה ד דד(במדרש . שמירת קדש כמו נר מצוה  )ג(

ַמת ָאָדם' ֵנר הדכתיב  נרי בידך ונרך , ה לאדם הזה"אמר הקב,  ותורה אורנר מצוהכי והתורה דכתיב , ִנׁשְ

 את נרי אני משמר את נרך ואם כבית את נרי אני שמרתאם , ונרך בידי זו הנפש, נרי בידך זו התורה, בידי

אלא שמירה זו , ה אינו זקוק שישמרו עבורו את בית המקדש מן הגנבים"אף כאן הקב. ל" עכ.רךמכבה את נ

כפי , ישמור על שארית ישראל' ה,  כי אם נשמור את בית המקדש,נר מצוה, היא כמו שמירת כל המצות

  .שממשיך בבתים הבאים
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ר ַנִים ְלַפְרּבָ ים ׁשֹוְמִרים ׁשְ   :)א(ְמֻמּנִ
  :היו שנים שומרים יחד, ובמקום הנקרא פרבר

ֵבית ַהּמֹוֵקד ְזֵקנִ  ִניםּבְ   .ים ְיׁשֵ
  

ִנים ׁשֵ ַרֲעָנן ּדְ ַחְצרֹות לאֱִֹהים ּבְ   :ּבְ
  

מּוֵלי ְפָרִחים יָבה)ב(ּגְ ׂשֵ   . ְינּובּון ּבְ
  .כהנים אשר מצעירותם עבדו במקדש נותרו חזקים גם בזקנתם

ף רֹוַבד ֶהּקֵ ָנָתם ֲעֵרָבה)ג(ּבְ   : ׁשְ
  :ישנו על שורות האבנים המקיפות סביב סביב את בית המוקד

דֹל הַ  הּגְ ֶלֶכת ְמִסּבָ   .ְצֵנַע ּבְ
  .בצניעות גדולה היה אפשר לצאת דרך מנהרה

בֹודוֹ  א)ד(ּכְ ן ְליֹוֵצא ְוַלּבָ   : ְמֻסּמָ
  :סא של כבודיהמובילה לבית כ

ִביָלה ים ְלֵבית ַהּטְ ָרִכים ְמֻסּבִ   .ּדְ
  .דרך המנהרה הגיעו גם למקוה

ֵרה ָלְיָלה ִמּקְ י ָטהֹור ּבְ   :)ה(ְלִבְלּתִ
  : מי שאירע לו קרישם יכול לטבול

  .ַצד אֹוָרה־ּדֹוְלִקים ֵנרֹות ְלָכל
  .נרות דלקו מכל צד כדי להאיר את המנהרה

דּוָרה ב ְלַצד ַהּמְ   :ְוָטַבל ְוָיׁשַ
  

ִנְגַרע ֶעְרּכוֹ  ְבּתֹו ּכְ   .ֲהלֹא ְמַעט ׁשִ
  .שהוא טבול יום, ולא היה נשאר כיון שאינו כשר לעבוד

ח ְוָיָצא ְלַדְרכּ  ַער ִנְפּתַ   :וֹ ְוׁשַ
  :אלא יצא מיד שנפתח השער

ה ְמזָֹרז ַמְטִרים   .)ו(ֲהֻמּלַת ְמֻמּנֶ
  .גיע מוקדםקורא בקול ומ, הממונה על הפייסות

רּוָמה ֵמִרים ים ּתְ ּכִ   :ְלָטֳהָרה ַמׁשְ
  :לכן מי שרצה לתרום את המזבח היה צריך להקדים ולטבול לפני הגעתו

ה ִנְכַנס, ְוָדַפק ּוָפַתח   .ְמֻמּנֶ
  .פתחו לו והוא נכנס, על דלת בית המוקדהממונה דפק 

י ֶנֱאָנס ן ִנְקַנס ַאף ּכִ   :ְוָיׁשֵ
  :גם אם נרדם באונס, בן לוי שנמצא ישן על משמרתו נקנס במלקות ובשריפת בגדיו

                                                 
  . מקום בשם זהאבל לא מצאתי בבית שני, שם מקום במקדש ראשון). א כו יח"דה (פרבר  )א(

אינו מתיישב עם ההמשך ' ולכאו. כהנים צעירים, פרחי כהונה' פי, פרחים. תינוק' פי, גמול. גמולי פרחים  )ב(

  .'לכן יש לפרש כהנים שמצעירותם עבדו במקדש וכו, ינובון בשיבה

ף רֹוַבד  )ג( ֶהּקֵ   .מסביבכעין מעלות ' פי, מוקף רובדים של אבן' בית המוקד וכו) א א(תמיד ב. ּבְ

  ).תמיד א א(יודע שיש שם אדם , מצאו נעול, וזה היה כבודו. כבודו  )ד(

כיון שאין , אלא לטבילת כל הכהנים, המקוה לא היה רק למי שאירע לו קרי. לבלתי טהור למקרה לילה  )ה(

  .בנוסף כל המיסך רגליו טעון טבילה. ש לעבודה עד שיטבול"אדם נכנס לעזרה וכ

  .םרֶ טֶ '  ל. ַמְטִרים).י קרא יחזקאל א כד"ק ומהר"רד(ול קול גד. ֲהֻמּלָה  )ו(
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ִביִני   . ְיזֹוֵרר ְלעֹוֵרר)א(ְוקֹול ַהּגְ
   – )תמיד ג ח(אז כהן ששמו גביני קרא בקול חזק 

רּון ְלַמֲעָמד ְלִויִּ    :ים ְלׁשֹוֵררְיׁשֻ
  :קומו ישראל למעמד ולויים לדוכן

ים   .ְזִריִזים ָיְצאּו ֲחלּוִקים ְלִכּתִ
  .אלה למזרח ואלה למערב, הכהנים יצאו מבית המוקד לעזרה ונחלקו לשתי קבוצות

ים לֹום ְלַהֲעִמיד ְמַכֵהן ֲחִבּתִ ׁשָ   :)ב(ּבְ
  :נים להכין מנחת חביתיםוהעמידו כה" שלום הכל שלום "ה לאלה אמרו אל,נפגשו אלה ואלה

  . ְוִלְקמֹוץ ִנְפָטר)ג(ְזִהיִרים ַלֲחצֹות
  .שרון סולת לשתים ומנחה זו פטורה ממצות קמיצהיחצו ע, למנחת חביתים

ְקָטר רֹון ְוָכִליל ּתָ ָ   :ֲחִצי ִעׂשּ
  :שרון מוקטר כולויכי חצי הע

ֶסף ת ּכֶ ַמְחּתַ ַחל ּבְ ת ּגַ   .)ד(ֲחִתּיַ
  .מן המזבח במחתת כסףחתה גחלים , מי שזכה במחתה

ף ין ְלתֹוָכּה ְמַאּסֵ ע ַקּבִ ַאְרּבַ   :ּבְ
  :שהכילה ארבעה קבים גחלים

  .ֲחִליָפּה ָנַטל ֲעׂשֹוָתּה ְמֻעּלָה
  .יותר יפה, אז לקח מחתה אחרת

הּ  ּלָ   :ְוֵעָרה ְלתֹוָכּה ְוָזָהב ּכֻ
  :שהיא של זהב ושפך את הגחלים לתוכה

ד ה ְיֻכּבָ ַאּמָ ר ּבְ   .)ה(ָטפּול ְמֻפזָּ
  .וכיבדו אותם לאמת המים שבעזרה, קב גחלים התפזר על הרצפה

ד ר ּכֹוֶפה ְליֹום ַהְמֻכּבָ ַסְכּתַ   :ּפְ
  :ובשבת שמו על גחלים אלה כלי גדול הנקרא פסכתר

ס ְוִלְתרֹום ָזָכה   .ְטכּוִסים ְלַפּיָ
  ומי שזכה בתרומת הדשן, ערכו את הפייס הראשון

ַרְגָליו ְלאֹור ַמֲעָר  ְך ּבְ   :ָכהְמַהּלֵ
  :כי עדיין חושך, הלך בעזרה לאור אש המערכה

ה ׁש ִקּדּוׁש ְוָנַטל ַמְחּתָ   .ְיַקּדֵ
  .נטל מחתה, דש ידיו ורגליו מן הכיוריק

הְוָחָתהְוָעָלה    : ְוָיַרד ְלַמּטָ
  :וירד, חתה גחלים, עלה לראש המזבח

                                                 
  .שם הראשון שהיה מכריז שמו גביני ונקראו כולם על שמו) תמיד ג ח(במלאכת שלמה ' פי. הגביני  )א(

אולם הכנתה , כפי שיתבאר בהמשך, מנחת חביתים היתה מוגשת על המזבח יחד עם איברי התמיד. חבתים  )ב(

  .עוד לפני העבודה הראשונה שהיא תרומת הדשן לעסוק בה תחילולקחה זמן ולכן ה

ָעֶרב) ויקרא ו יג(' כמו שנאמ. לחצות  )ג( ּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה ּבָ   .ַמֲחִציָתּה ּבַ
, לקח גחלים מהמערכה שעל המזבח לצורך הקטרת הקטורתש, מתאר כאן עבודת המחתה. במחתת כסף  )ד(

  .והפייטן עדיין לא התחיל את הפייס הראשון, שיכי זה היה בפייס השלי, אולם אין זה מקומו

מי שזכה במחתה נטל מחתת הכסף ועלה לראש המזבח ) תמיד ה ה(במשנה . טפול מפזר באמה יכבד  )ה(

נתפזר ממנה כקב ופינה את הגחלים הילך והילך וחתה מן המאוכלות הפנימיות וירד ועירן לתוך של זהב 
' קבין ומחתת הזהב ג' מחתת הכסף היתה ד. ליהם פסכתרגחלים והיה מכבדן לאמה ובשבת כופין ע

  .פזר קב גחלים על הרצפה בשעה שהיה מערה מזו לזותלכן ה, קבין
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ים ְוַגם ַרְגֵליֶהם ׁשִ   .ְיֵדיֶהם ְמַקּדְ
  .הניםאז קידשו ידיהם ורגליהם כל הכ

ֵליֶהם ן ְמִכיִנים ּכְ   :ְלהֹוִציא ֶדׁשֶ
  :והכינו כלים כדי לסלק בהם את האפר שעל המזבח

ָלאֹות ִלי ַמּתְ ֵלי ַמְגֵרפֹות ּבְ   .)א(ּכְ
  .עם מגרפות בלי עצלות

לֹׁש ֵמאֹות מֹו ׁשְ ָעִמים ָעָליו ּכְ   :ּפְ
  :לפעמים היה על המזבח שלוש מאות כור אפר

בֹודֹו ַמְרִאים ְלעֹוֵלי   . ְרָגִליםּכְ
  .בפרט ברגלים להראות כבוד המזבח שנקרבו עליו הרבה קרבנות

יִפי ְנָעִלים בֹוא ֵלָראֹות ּבִ   :ּבְ
  ":מה יפו פעמיך בנעלים"שנאמר עליהם , בבוא לעזרה עולי רגלים

ֵאָנה ֵברּור ֲעֵצי ַהּתְ   .לֹוְקִטים ּבְ
  .בחרו עצי תאנה יפים

ה ִים ֵהּנָ ּתַ   :ֲערֹוְך ַמֲעָרכֹות ׁשְ
  :רוך בהם את שתי המערכותלע

ְזָרח ֲעׂשֹות ֶהָחִזית   .ְלמּול ַהּמִ
  .כמין חלון היה משאיר במערכה לצד מזרח שמשם מדליקים אותה

ִזית ת ּגָ ּכַ   :ְוָיְרדּו ּוָבאּו ְלִלׁשְ
  

ְזָרח ה אֹוֵמר ְצפֹות ַלּמִ   .ְמֻמּנֶ
  .הממונה ציוה להסתכל למזרח לראות אם הגיע זמן שחיטת התמיד

יר ְזכּות ָהֶאְזָרחְוצֹוֶפה מַ    :)ב(ְזּכִ
  :כדי להזכיר זכות אבות" האיר כל המזרח עד שבחברון"והצופה אומר 

ָמר ֶלה ְלָתִמיד ִנׁשְ   .ְמׁשֹוְך ַהּטָ
  .הביאו טלה מהטלאים שהוכנו לתמיד

ר ת ִאּמָ ּכַ ִלׁשְ ר ִמּמּום ּבְ   :ְמֻבּקָ
  :שכבר מבוקר ממום ונמצא בלשכת הטלאים

ישׁ  הּ ְנכֹוִנים ְלַהְרּגִ   .)ג( ֲעָזָרה ֻכּלָ
  .התכוננו הכהנים ונאספו בעזרה

קֹול ַהֲהֻמּלָה ִני ּבְ ס ׁשֵ ַפּיָ   :ּבְ
  :כאשר קרא אותם הממונה לערוך את הפייס השני

ב ְסַגן   . ַהּכֲֹהִנים)ד(ִנְכָחם יֹוׁשֵ
  

                                                 
ָלאֹות  )א( ָלָאה . ַמּתְ ה ַמּתְ ם ִהּנֵ ק המביא קרבן היה אומר כמה יגע ולואה אני '"הרד' פי) מלאכי א ג(ַוֲאַמְרּתֶ

  .מזה השה שנשאתי על כתפי

  .ש שבא מן המזרח"ע) א"ו ע"ב דף ט"ב(אבינו אברהם . אזרח  )ב(

הפייס עצמו לא היה נערך בעזרה ממש אלא הפייס הראשון בלשכת בית . נכונים להרגיש עזרה כלה  )ג(

בחלק ממנה הקדוש בקדושת , והפייסות הבאים בלשכת הגזית, בחלק ממנה הקדוש בקדושת עזרה, המוקד

למה מפיסין וחוזרין ומפיסין אמר רבי ) ב"ד ע"יומא דף כ(כמו שאמרו , ועל הפיס שייך לשון רגש .עזרה

ָרֶגשׁ יוחנן כדי להרגיש כל העזרה שנאמר  ְך ּבְ ֵבית לאֱִֹהים ְנַהּלֵ יק סֹוד ּבְ ו ַנְמּתִ ר ַיְחּדָ   .ֲאׁשֶ

  .א כי הממונה הוא הסגן"ח ע"ביומא דף כ' י פי"ורש, הממונה, במשנה דתמיד. סגן הכהנים  )ד(
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ס ְוַעל ּיָ ר ּפַ יו ִנְמִנים־ְלַסּדֵ   :ּפִ
  

ר ה ָעׂשָ לֹׁשָ   .ְסדּוִרים זֹוִכים ׁשְ
  .אחד אחרי השני, ג כהנים"יזוכים בפייס 

ַנִים ֶנֱחָסר ַחר ׁשְ ַ   :ְוִעם ַהׁשּ
  :)שבערב היו עוד שנים שזכו בגזירי עצים(בבוקר היו שני כהנים פחות מבערב 

ּקּור ְלאֹור ַלַהב   .ָסמּוְך ַהּבִ
  .ביקרו את התמיד שנית סמוך לשחיטתו לאור האבוקות

כֹוס ָזָהב ִמיד ּבְ קּו ַהּתָ   :ְוִהׁשְ
  :)כדי שיהיה קל להפשיטו( והשקו אותו

ֹאֶרְך ְלַהֲעִריךְ    .ֲעָלַית ְנָתִחים ּבְ
  ולכן יש לדלג עליו. תיאור נתיחת התמיד ארוך הוא

ר ְוֵאין ֵעת ְלַהֲאִריךְ    :ְוָהֵעת ְלַקּצֵ
  :כיון שהעת לקצר

ִלים ע ּכֵ ַאְרּבַ ּון ּבְ ׁשּ   .ֲעִריַכת ּדִ
  .קחו בידם ארבעה כלים ובדישון המנורה לזהבשני כהנים שזכו בדישון מזבח ה

ָיָדם עֹוִלים   :ְוַהּכֹוז ּוְטִני ּבְ
  ):זהבלדישון מזבח ה(והטני ) לדישון המנורה(שהם הכוז 

תֹוַח יֹוֵרד ְוֵכיָון שׁ )א(ּפָ   .)ב( ִנְרּגָ
  .כנס להיכל ולפתוח את דלתותיויועוד שני מפתחות כדי לה

שׁ  ַמע ְוׁשֹוֵחט ִנּגָ   :ְוַהּקֹול ִנׁשְ
  :גש מי שזכה בשחיטה לשחוט את התמידינ,  ההיכל הנפתחותוכששמע קול דלתות

ּלָם ים ּכֻ ס ְקטֶֹרת ֲחָדׁשִ ּיַ   .)ג(ּפַ
  .לפייס השלישי של קטורת הפיסו רק כהנים שלא זכו בה מעולם

  :ִלְרצֹות ּפַֹעל ּוְלָבֵרְך ֵחיָלם
  :כדי שכולם יזכו לעשירות, והיא מעשירה" חילו ופועל ידיו תרצה' ברך ה"שנאמר בה 

ן ִנְכָנס ֵ   .ְצרּוָפה ְמנֹוָרה ְלַדׁשּ
  .הנרות המערביים' דישן ההטהורה מי שזכה בדישון המנורה 

ס ּנָ ַנִים ּדֹוְלִקים ְלִמְזָרח ּפַ   :ׁשְ
  :ומניח את שני הנרות המזרחיים דולקים

ר ּדֹוֵלק ּנֵ   .ְצפֹות ָהֵעדּות ּבַ
  .נה שורה בישראלעדות כי השכי, מהמזרח הנקרא נר מערבי דלק מערב עד ערב' ונר ב

ֵחֶלק ֵחֶלק ּכְ ְמנֹו ּבְ י ׁשַ   :ְוַאף ּכִ
  :שהרי לא שמו בו שמן אלא כדי הלילה כמו בשאר הנרות

ֵעֶרְך ֵנרֹות יו ְלנֹוֵסס ּבְ   .ְקדֹׁשָ
  . לישראל על ידי הנרותסה עשה נ"כל לילה הקב

                                                 
במפתח ' פי, פותח כיוןואחד ,  לאמת השחייורדאחד , ושתי מפתחות) ג ו(כדתנן בתמיד . פתוח יורד וכיון  )א(

הראשון היה צריך להכניס את זרועו בחור שבדלת עד אציליו ולפתוח מבפנים והמפתח השני היה מפתח 

  .ושני מפתחות אלה היו כדי לפתוח את הפשפש הצפוני דרכו נכנס לתא ומן התא להיכל, רגיל

  ).תמיד ג ח(מיריחו היו שומעין קול שער הגדול שנפתח מרמז לקול שער ההיכל שנפתח דתנן . נרגש  )ב(

כאשר לפי פשטות לשון המשנה לא היו מפיסין , לא ידעתי למה פירש כאן פייס הקטורת. חדשים כולם  )ג(

  .לקטורת עד לאחר שקראו קריאת שמע
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ם צֶֹרְך ְליֹוֵצר ְמאֹורֹות   :)א(ֲהֵיׁש ּבָ
  :יוצר המאורותשהרי הוא , והוא אינו צריך לאורם

ר ֲעָרכֹות־ְקרֹוָתם ֶאת ַמע ְוֶעׂשֶ   .ׁשְ
  .קראו שמע ועשרת הדיברות

ָרכֹות לֹׁש ּבְ ׁשָ   :)ב(ְיָבְרכּו ָהָעם ּבְ
  :שים שלום, רצה, אמת ויציב, ברכות' ובירכו את ישראל ג

ִנים ים ֲהלֹא ִעם ְיׁשָ   .ְראּוִים ֲחָדׁשִ
  .חדשים גם ישנים

ֵעֶלס שְׂ    :ׂשֹוִניםְלָהִפיס ַלֲעבֹוד ּבְ
  עליסה וששון שניהם לשון שמחה :יכלו להשתתף בשמחה לפייס

ישׁ    . ֲעלֹות ֵאָבִריםְרִביִעי ְלַהְרּגִ
  . מי מעלה איברים– הרביעי

ַח ְלָהִרים־ֲהלֹא ִמן ֶבׁש ִמְזּבֵ   :ּכֶ
  :מן הכבש למזבח

ָגִדים ְמסּוִרים ּכֲֹהִנים ּלּוַח ּבְ   .ׁשִ
  .ים להפשיט בגדי כהונה פייס היו צריכאז הכהנים שלא זכו באף

ִנים ַיד ַחזָּ יט אֹוָתם ּבְ   :ְלַהְפׁשִ
  :ולצורך כך מסרו את עצמם בידי החזנים

ֵרת ָ ֵלי ַהׁשּ ִעים ּכְ ה ְוִתׁשְ לֹׁשָ   .ׁשְ
  .ג כלי שרת שימשו במקדש"צ

טֶֹרת ָזְך ְוַכף ַהּקְ ם ּבָ ָ   :)ג(ּוִמׁשּ
  בזך כף קטן: מהם לקחו בזך וכף לצורך הקטורת

פֹוׂש ַמְגרֵ    . ְלֵבין ָהאּוָלם)ד(ָפהּתְ
  ובין האולם ולמזבח, נטל אחד את המגרפה

םְזָרָקּה ְלִרְצפָֿ    :ה ְוָרֲעׁשּו ֻכּלָ
  

ּה ְלָכל ה ְבִעּתָ ִהּלָ ה־ּתְ ֵני ְלִוּיָ   .ּבְ
  .נאספו הלויים לשיר, כששמעו קולה

ֲחָוָיה ּתַ   :ְוָרצּו ְלקֹוָלּה ְלִהׁשְ
  :והכהנים להשתחוות

ֵלי ָיָדם ּכְ ּוִניםֲאחּוִזים ּבְ   . ִדׁשּ
  .ומוציאים את הטני ואת הכוז. ואז מדשן מזבח פנימי ומנורה נכנסים שוב להיכל

בֹוָאם ׁשֹוִנים ֲחָוָאה ּבְ ּתַ   :ְלִהׁשְ
  :ומשתחווים ויוצאים

ֶוה ה ְלַבל ִיּכָ ר לֹו ַמְחּתָ   .ֲאׁשֶ
  ,כדי שלא ייכוה, מי שזכה במחתת הגחלים

                                                 
הגלגל הזה של חמה אחד ממשמשי הוא ובשעה ) ר לא ח"ויק(במדרש . היש בה צורך ליוצר המאורות  )א(

  .ולאורך אני צריך' שיוצאה לעולם אין כל בריה יכולה ליזון עיניו ממנה וכו

  .אלא קראו ברכת כהנים ללא נשיאת כפים, א שלא היו אומרים שים שלום"וי. בשלוש ברכות  )ב(

  .יתפזר לתוך הכף, יתפזר מהקטורתשאם , הבזך היה גדוש קטורת ונתנו אותו לתוך הכף. בזך וכף הקטורת  )ג(

  ).ב"ע' ערכין דף י, משנה תמיד ה ו(כלי שיר שהיה מוציא מיני זמר רבים ,  דהכאמגרפה  )ד(
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ֲחֶוה ּתַ   :ְמזָֹרז ְלַהְתִחיל ְוהּוא ִמׁשְ
  :השתחווה ויצא, זהבהיה מזדרז לשפוך את הגחלים על מזבח ה

רֹׁש ָהע   .ְמִדים ְוֵהֵחל ְלַהְקִטירוֹ ּפְ
  .ואז מי שזכה בקטורת הקטיר את הקטורת, יצאו כולם

ֶדֶרְך ַמְפִטיר חֹוַח ָיָצא ּבְ   :ׁשְ
  :השתחווה ויצא כדרך מי שנפטר ממלך

ָרס ַחר)א(ּפְ ה ׁשַ ַמֲעׂשֵ   . ָהֶעֶרב ּכְ
  . הערב כמו של בוקררתקטומעשה 

  :ְוֵעֶרְך ֵנרֹות ְלַאֲחָריו ֵאַחר
  :הדליקו נרות המנורהאחריה לו

דֹול ָהַאִחים   .ְראֹוָתם ִנְכָנס ּגְ
  .אם ראו שכהן גדול בא להיכנס להשתחוות

ִחים ם ׁשָ ה אֹוֲחִזים ְוֻכּלָ לֹׁשָ   :ׁשְ
  :וכולם משתחווים עמו, שלושה כהנים אוחזים בו

ּלָםְרצּוִים ָיְצאּו ֲאחָ    .ִדים ּכֻ
  .יצאו כל הכהנים' אחרי שסיימו את העבודה לרצון לפני ה

ַמֲעלֹות אּוָלם   :)ב(ְוָעלּו ְוָעְמדּו ּבְ
  :העולות לאולםעל מדרגות 

ָרָכה ַאַחת   .)ג(ְיָבְרכּו ָהָעם ּבְ
  .ברכת כהנים בנשיאת כפים

ׁשּוָבה ָוָנַחת ה ּבְ   :)ד(ְוִהיא ַהְמֻעּלָ
  :ום ומנוחהוהיא ברכה טובה הנותנת של

יֶהם   .ְיֵדיֶהם ְנׂשּוִאים ְלַגב ָראׁשֵ
  .ידי הכהנים נשואים למעלה מראשיהם, במקדש

ם לאֱֵֹהיֶהם ׁשֵ   :ְלָבֵרְך ָהָעם ּבְ
  :ובירכו בשם ככתבו

ָיִמין ְלַהֲעלֹות ן ֶסֶגן ּבְ   .ְמֻזּמָ
  הסגן עלה לכבש בצד ימין של

ָחֵפץ ַלֲעלֹות דֹול ּכְ ֵרת ּגָ   :ְמׁשָ
  : רצה להקטיר את איברי התמידן גדולכהן גדול כאשר כה

יט ָעָדיו ר ִראׁשֹון ְלהֹוׁשִ   .ְמַסּדֵ
  .הראש והרגל תחילה וכן הלאה, הושיטו לו את איברי התמיד לפי סדרם

  :)ה(ָסמֹוְך ִלְנָתִחים ֱאמּוָנה ָיָדיו
  :סמך ידיו עליהם לפני שהוא זורקם לאש ן גדולכהו

                                                 
ָרס  )א(   ).א"ע' כריתות דף ה( בין הערבים  ופרסבשחרית) חצי מנה (פרסכינוי לקטורת שהיה מקטיר ממנה . ּפְ

  .)ז"ג מ"ראה מידות פ(חדר שלפני ההיכל . אולם  )ב(

עונים אמן בין ' פי (במדינה אומרים אותה שלש ברכות, ברכת כהנים כיצד) סוטה ז ו(במשנה . ברכה אחת  )ג(

  .)אין עונים אמן בין פסוק לפסוק (ובמקדש ברכה אחת, )פסוק לפסוק

ׁשּוָבה ָוָנַחת .ְמֻעּלָהל "אולי צ. ַהְמֻעּלָה  )ד(   .י ביישוב ומרגוע"פירש). ישעיה ל טו (ּבְ

ָאַמָנה' ל, הרים את הנתחים בידיו'  פי.מּוָנה ָיָדיואֱ   )ה( י "תורמנה כמו שת' פי, )ישעיה ס ד (ּוְבֹנַתִיְך ַעל ַצד ּתֵ

ובתרגום , א פרישן"נשואות כלפי מעלה כמו שת, ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה) שמות יז יב(וכן יש לפרש . יתנסבון

  .ירושלמי זקפן
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ְך נֹוְתִנים יף ְלַנּסֵ ֹבאֹו ְלַהּקִ   .ּבְ
  .סביב המזבח ואז הביאו לו יין לנסך ן גדולכההלך 

ֵני ַהּכֲֹהִנים   :ְוָתְקעּו ֲחצֹוְצרֹות ׁשְ
  

ָקֵרב ֶנֶסךְ  י ְתִקיעֹות ּכְ ֻרּבֵ   .ּבְ
  .לפני הניסוך תקעו

ךְ  ָחה ְלַנּסֵ ׁשָ סּוָדר ְלָהִניף ּכְ   :ּבְ
  :הניפו בסודר, וכשהתכופף לנסך

קֹול הֹוָדָיה ִצְלֵצל ּבְ   .ְיַצְלֵצל ּבְ
  

ֲחָוָיה ּתַ יר ֵהֵחל ְוִהׁשְ ִ   :ְוַהׁשּ
  

רּוָעה   .ְצפּוִפים עֹוְמִדים ְלקֹול ַהּתְ
  כששמעו את החצוצרות, העומדים צפופים בעזרה

ל ִריָעה־ְוַעל ּכָ ֶבֶרְך ּכְ ֶרק ּבְ   :ּפֶ
  :וכן בסוף כל פרק בשיר, כרעו על ברכיהם

ּנֹוַרי   .ֲחִליִלים ְוַאּבּוב ְוקֹול ּכִ
  כל אלה כלי זמר

יָרילאֱִֹהים יב ֲהמֹון קֹול ׁשִ   : ָיׁשִ
  

ִמיד ֲעבֹוַדת ִסּפּור   .ֲחַסל ַהּתָ
  

ּפּור   :)א(ְיָצֵרף לאֱִֹהים ְליֹום ַהּכִ
  

ָך תָֿ  ית ְלַעּמְ ִליׁשִ ה ׁשְ ָ   .ִביאְקֻדׁשּ
  בית מקדש שלישי

ֶמֶלְך ְוָנִביא ים ּבְ אּוִרים ְוֻתּמִ   :ּבְ
  :ך ונביא אורים ותומים מל– עם כל הדברים שהיו חסרים בזמן בית שני

ׁש ְוֻטְמָאה ַתֲעִביר ה ְתַחּדֵ   .ֲחָדׁשָ
  קדושה חדשה

ִביר ב ֲעבֹוָדה ְלֵסֶדר ַהּדְ   :ְוָהׁשֵ
  :בית המקדש

ָפֵאר ְלַהֲעִמיד ָך ּתְ ׁשְ   .ְזבּול ִמְקּדָ
  בית

ִמיד מֹוֲעדֹו ּתָ ן ַנְקִריב ּבְ   :ְוָקְרּבָ
  

ָכבֹוד ְלַהֲעִמיד   .ְקֵנה ִקְנָיְנָך ּבְ
  . כימי קדםקנה עמך והחזירהו לכבודו

                                                 
ומבקשים כי ייחשב , כמנהגנו,  פיוט זה נתקן לאמרו סמוך ליום כיפורנראה כי. יצרף לאהים ליום הכפור  )א(

  .לנו כאילו קראנו אותו גם ביום כיפור עצמו
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ְלָחן ִמיד)א(ְוַנֲערֹוְך ֵעֶרְך ְוׁשֻ   : ּתָ
  :ונשים לחם הפנים על השולחן

ִמיד בֹוְדָך ְלָפַני ּתָ   .ְוֶנֱחֶזה ּכְ
  .ונזכה לראות בפנינו בכבוד השכינה בבית המקדש

ִמיד ֶלֶחם ּתָ   :ְוֵנס ִמְתנֹוֵסס ּבְ
  :תוימים מעת אפייתו ועד אכיל' שנשאר חם ח, ובנס הנעשה בלחם הפנים

ּלּוִמים ַנת ׁשִ   .ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעה ׁשְ
  .קרב ישועה ושנת נקמה

ים ַרֲחִמים ַרּבִ יב ּבְ ׁשִ   :ְלִצּיֹון ּתָ
  

ַעל ָהַרֲחִמים ִמיֵעי תְֿ : ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ּבַ ִמיעּו ַמׁשְ ִפּלָה ַהׁשְ
ִפּלָהתְֿ  ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ּתְ מִ  :ִפּלָ ִמיעּו ַצֲעָקֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ַמׁשְ יֵעי ְצָעָקה ַהׁשְ

ְדָמעֹותְמָעה ַהְכִניסּו דִֿ ַמְכִניֵסי דִֿ  :ְצָעָקה ה ּבִ לּו : ְמעֹוֵתינּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ִמְתַרּצֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
א ָ ה ִלְפֵני ֶמֶלְך לאֵ ָרם ְוִנׂשּ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ ירּו ְלָפָניו ַהשְׁ : ְוַהְרּבּו ּתְ ִמיעּו ְלָפָניו ַהְזּכִ

ל שׁ ּתֹוָרה ּוַמֲעשִׂ  ּלֹא ֹתאַבד : ְכֵני ָעָפרוֹ ים טֹוִבים ׁשֶ ִיְזּכֹר ַאֲהָבָתם ִויַחּיֶה ַזְרָעם ׁשֶ
ה  י צֹאן רֹוֶעה ֶנֱאָמן ָהָיה ְלֶחְרּפָ ֵאִרית ַיֲעקֹב ּכִ ָרֵאלׁשְ ל ִיׂשְ  ּגֹוי ֶאָחד ְלָמׁשָ

ִניָנה ללאֱֵֹהינּו וּ  ַמֵהר ֲעֵננּו ְייָ : ְוִלׁשְ ַרֲחֶמיָך ־ְפֵדנּו ִמּכָ יָעה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוהֹוׁשִ ּגְ
ךָ  יַח ִצְדְקָך ְוַעּמֶ ים ְמׁשִ   :ָהַרּבִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ יֵקי ֲאָנן ּוַבֲחׁשֹוָכא . ָמָרן ּדְ ֲעׁשִ
ֵריָנן ן. ׁשָ ְנִפיׁשָ ין ֵמַעְקָתן ּדִ ן ְלַרּצּוָיךְ .ְמִריָרן ַנְפׁשִ ִדיל .  ָמָרן, ֵחיָלא ֵלית ּבָ ֱעַבד ּבְ

ְגַזְרּתָ ִעם ֲאָבֳהַתָנא   :ְקָיָמא ּדִ

ן ְלָמֵרהּ  ִמְתַחּנֵ ְבָיא ּדְ ַבר ׁשִ ָנן ּכְ א ָלְך ִמְתַחּנְ ַמּיָ ִבׁשְ ְבָיא . ָמָרן ּדְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ּכָ
ְרִקין א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ית . ּבְ ְך ּבֵ ָרֵאלְוַעּמָ ַר ִיׂשְ ין . ֲחֵמי ּוְבַתֲחנּוֵני ּבְ ֶאְלּתִ ַהב ָלן ׁשְ

ךְ . ּוָבעּוִתין ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ָלא ֶנְהּדַ   :ּדְ

ָרֵאל ְוַאל ֵאִרית ִיׂשְ מֹור ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ַמע ־ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ָרֵאל ָהאֹוְמִרים ׁשְ ֹיאַבד ִיׂשְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֵאִרית ַעם ֶאָחד ְוַאל מֹור ׁשְ ְמָך ְיָי ֹיאַבד ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ׁשְ ּגֹוי ֶאָחד ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
  :ֵהינּו ְיָי ֶאָחדלאֱֹ

ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ְוַאל מֹור ׁשְ ים ־ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש ׁשְ ׁשִ ּלְ ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש ַהְמׁשַ
לֹ  ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ   :ׁש ְקֻדׁשּ

ַתֲחנּוִנים הִ  ּיֵס ּבְ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ י ֵאין ְתַרצֵּ ִמְתַרּצֶ ּיֵס ְלדֹור ָעִני ּכִ ה ְוִהְתּפַ
  :עֹוֵזר

ים נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
יֵענוּ    :ְוהֹוׁשִ

                                                 
ְלָחן  )א( ְלָחןא " נ.ְוׁשֻ ׁשֻ   .ּבְ
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י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ־ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ה ּכִ ֲעׂשֶ י ֵמעֹוָלם ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסדֶ ־ְזֹכר: ּנַ יָך ּכִ
ה ר ִיַחְלנּו ָלךְ ־ְיִהי: ֵהּמָ ֲאׁשֶ ָך ְיָי ָעֵלינּו ּכַ ר־ַאל: ַחְסּדְ ְזּכָ ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ָלנּו ֲעו ֹ־ּתִ

י דַֿ  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ י: ּלֹונּו ְמֹאדְיַקּדְ נּו ּכִ נּו ְיָי ָחּנֵ ַבְענּו בֿ ־ָחּנֵ רֶֹגז ַרֵחם : ּוזַרב ׂשָ ּבְ
ְזּכֹור י־יכִּ : ּתִ ֵענּו ַעללאֱָֹעְזֵרנּו : ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ּכִ ַבר ־ֵהי ִיׁשְ ּדְ
בֹוד ר ַעל־ּכְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ֶמךָ ־ׁשְ   :ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ

  

  

  

א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

א ְויִ  ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ ְתַהּדַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ל ְצלֹוְתהֹון ּובָ  ְתַקּבַ ָכלּתִ ַמּיָא־עּוְתהֹון ּדְ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ִיׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ל ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ְיֵהא ׁשְ   :ִיׂשְ
ה שָׁ   ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק   :ַמִים ָוָאֶרץעֹׂשֵ

ל לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־עֹׂשֶ   :ִיׂשְ
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  יום כפורערב סליחות ל

ר ָמַלךְ    ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ה בְֿ    ֶחְפצֹו ּכֹלְלֵעת ַנֲעׂשָ

ְכלֹות ַהּכֹל   ְוַאֲחֵרי ּכִ
  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה
ִני   ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ

ִלי תַֿ  ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ  ְכִליתּבְ
  ֹוֲאִליְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גּ 

י ּוָמנֹוס ִלי   ְוהּוא ִנּסִ
ָידוֹ     ַאְפִקיד רּוִחיּבְ

ִתי ִוּיָ   ְוִעם רּוִחי ּגְ
  

ל   ֶטֶרם ּכָ :ְיִציר ִנְבָרא־ּבְ  
מֹו ִנְקָרא :ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ  

:ְך נֹוָראוֹ ְלַבּדֹו ִיְמל  
ִתְפָאָרה :ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ  
יָרה יל לֹו ְלַהְחּבִ :ְלַהְמׁשִ  
ָרה ׂשְ :ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ  
ֵעת ָצָרה :ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ  

יֹום ֶאְקָראְמָנת ּכוֹ  :ִסי ּבְ  
ֵעת אִ  :ן ְוָאִעיָרהישַׁ ּבְ  

:ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא  
 

  

ָדָקה  ִניםְוָלנּו בֹּ ְלָך ֲאדָֹני ַהּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן  :ׁשֶ ר  ַמה־ּנֹאַמרוּ ַמה־ּנִ ַדּבֵ ַמה־ּנְ
ק ְצַטּדָ ה דְֿ  :ּוַמה־ּנִ ׂשָ יְוַנְחקֹ ָרֵכינוּ ַנְחּפְ ל ָך פְֿ ְיִמינְ  ָרה ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך ּכִ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ

ִבים ַמֲעשִׂ :ׁשָ ֶחֶסד ְולֹא ֿבְ אנּו ְלָפֶניךָ  לֹא ֿבְ ָלֶתיךָ , ים ּבָ ַפְקנּו ֿדְ ים ּדָ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ : ּכְ
ַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון ָלֶתיָך ֿדָ ָפֶניךָ ־ ָנא ַאל,ּדְ יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו ֵריָקם : ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ִמּלְ

יבֵ  ׁשִ הַאל ּתְ ִפּלָ ה ׁשֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ   :נּו ּכִ

ר ָיֹבאּו׃ ׁשֵֹמעַ  ׂשָ ל־ּבָ ִפּלָה ָעֶדיָך ּכָ רכָֿ  ָיבֹוא ּתְ ׂשָ ֲחו ֹ  ל־ּבָ ּתַ ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך ְייָ  תְלִהׁשְ
נוּ  ְייָ  ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדֹ  ָיבֹואוּ  :לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ּתַ  ָניְוִיׁשְ

ֶמָך׃ דּו ִלׁשְ נֹוָתי ִויַכּבְ ּכְ ֲחֶוה ַלֲהדֹם וָנבֹוָאה ְלִמׁשְ ּתַ ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ִנׁשְ ּתַ ַרְגָליו׃ ּבֹאּו ִנׁשְ
נוּ  יָ ִנְבְרָכה ִלְפֵני־יְ  ְרכוּ : עֹׂשֵ ְתִהּלָה הֹודּו־לֹו ּבָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ מֹו׃  ּבֹאּו ׁשְ ׁשְ

ְרכּו ֶאת־יְ  ה ּבָ ֵבית־יְ   ָהעְֹמִדיםיָ ל־ַעְבֵדי יְ  כָּ יָ ִהּנֵ ּלֵילֹות׃ָי ּבְ אּו־ְיֵדֶכם קֶֹדשׁ  ּבַ ּוָבְרכּו  ׂשְ
ְרכּו יְ  ׃יָ ֶאת־יְ  י גִּ  ַמְלָאָכיויָ ּבָ ְרכדְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ ָברֹו׃ ּבָ קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  יָ  יְ וּ ָברֹו ִלׁשְ

ל־ְצָבָאיו י  ּכָ ְרָתיו עֹׂשֵ ְרכּו יְ  ְרצֹונֹו׃ ְמׁשָ ל־יָ ּבָ יו ּכָ ְלּתוֹ  ַמֲעׂשָ ָכל־ְמקֹמֹות ֶמְמׁשַ ְרִכי ּבְ  ּבָ
י י ׃יָ ֶאת־יְ  ַנְפׁשִ ְרִכי ַנְפׁשִ ם ָקְדׁשֹו׃ יְ יָ ֶאת־יְ  ּבָ ֹאד ַהילאֱֹ  יָ  ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ׁשֵ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד  ּגָ

׃ ַוֲאַנְחנוּ  ּתָ ה  ְוָהָדר ָלָבׁשְ ָך ַוֲאַנְחנוּ : הּ יָ ־לוּ ַהלְ  ְוַעד־עֹוָלם ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ רֹב ַחְסּדְ  ּבְ
ֲחֶוה נִ יֶתךָ ָנבֹוא בֵֿ  ּתַ ךָ  ׁשְ ִיְרָאֶתךָ ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ךָ נִ :  ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל ָקְדׁשְ ּתַ  ֹוֶדהנוְ  ׁשְ

ךָ  ָך ְוַעל־ֲאִמּתֶ ֶמָך ַעל־ַחְסּדְ ְלתָּ  ֶאת־ׁשְ י־ִהְגּדַ ְמךָ  ּכִ ל־ׁשִ ם יְ  ַעל־ּכָ י ׁשֵ  ֶאְקָרא יָ ִאְמָרֶתָך׃ ּכִ
לּו לַ  ֵהינּו׃לאֹ לֵ  ָהבּו ֹגֶדל ּדְ יײָ ּגַ ו׃  ִאּתִ מֹו ַיְחּדָ ֲחוּו לאֱֹ יָ יְ  רֹוְממוּ  ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ ּתַ ֵהינּו ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ לאֱֹ  יָ יְ  רֹוְממוּ  ָקדֹוׁש הּוא׃ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ּתַ י־ָקדֹוׁש יְ  ֵהינּו ְוִהׁשְ  יָ ּכִ
ֲחוּו לַ  ֵהינּו׃לאֱֹ ּתַ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילײָ ִהׁשְ ל־ָהָאֶרץ׃ ּבְ ָניו ּכָ ל־ָהָאֶרץ ּו ִמּפָ ֲחוּו ְלָך  ּכָ ּתַ ִיׁשְ

רּו־ָלךְ  ְמָך ֶסָלה׃ ִויַזּמְ רּו ׁשִ רּו  ְיַזּמְ רוּ  ִהיםלאֱֹ ַזּמְ רּו׃ ַזּמֵ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ י ֶמֶלְך ַזּמְ  ּכִ
ל רוּ ־ּכָ יל ָהָאֶרץ לאֱִֹהים ַזּמְ ּכִ ִעיר לאֱֹהֵ : ַמׂשְ ל ְמֹאד ּבְ דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ דֹול גָּ : ָקְדׁשוֹ ־ינּו ַהרּגָ
ל ְמאֹ ָי וּ יְ  י־גָֿ  ְוִלְגֻדּלָתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ד ְמֻהּלָ ַמִים דֹולּכִ ךָ  ֵמַעל־ׁשָ ָחִקים  ַחְסּדֶ ְוַעד־ׁשְ

ָך׃ י־גָֿ  ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹותּכִ ה ְועֹׂשֵ ה, דֹול ַאּתָ ָך׃ ִהים לאֱֹ ַאּתָ בּוָרהיָ ְלָך יְ  ְלַבּדֶ ֻדּלָה ְוַהּגְ   ַהּגְ

ְפאֶ  י־ֹכל ֶרתְוַהּתִ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ַמִים ְוַהּנֵ ָ ׁשּ א יָ ּוָבָאֶרץ ְלָך יְ  ּבַ ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ  ַהּמַ
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י בְֿ  ִמי לֹא ְלרֹאׁש׃  ְלֹכל י ְלָך ָיָאָתה ּכִ  ָכל־ַחְכֵמי ַהּגֹוִיםִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
מֹוָך׃ מֹוָך יְ  ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ דוֹ יָ ֵמֵאין ּכָ ה ְוָגדֹול ּגָ ְגבּוָרה׃ ל ַאּתָ ְמָך ּבִ ְלָך  ׁשִ

רּום ְיִמיֶנָך׃ עֹז ָיְדָך ּתָ בּוָרה ּתָ י ְזרֹוַע ִעם־ּגְ ַחק ַיֲערְֹך לַ ִמי בַֿ  ּכִ ַ ְבֵניָײ  ִיְדֶמה לַ ײָ ׁשּ  ּבִ
ה  ַנֲעָרץלאֵ ֵאִלים׃ ים ַרּבָ סֹוד־ְקדֹׁשִ ל־ְסִביָבי ְונֹוָרא, ּבְ  ֵהי ְצָבאֹותלאֱֹ  יָ יְ : וַעל־ּכָ
ֵאִלם יְ ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך׃ ִמי־כָֿ  מֹוָך ֲחִסין ָיהּ ִמי־כָֿ  מָֹכה  ִמייָ מָֹכה ּבָ ר  ּכָ ֶנְאּדָ

ּקֶֹדׁש נֹוָרא תְֿ  הּבַ אלאֵ ִמי־ ֶלא׃פֶֿ  ִהּלֹת עֹׂשֵ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית  ןָעו ֹ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד ה ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ  ָנה לַ  ּוא׃ּכִ  ָנִריָעה ְלצּור ײָ ְלכּו ְנַרּנְ

ֵענוּ  ָמה: ִיׁשְ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו׃פָֿ  ְנַקּדְ תֹוָדה ּבִ ְסֶאָך ֶחֶסד ָניו ּבְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ  ֶצֶדק ּוִמׁשְ
מּו פָֿ  ֶמׁש׃ ֶניָך׃ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ ה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוׁשָ ַמִים ְלךָ  ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאּתָ  ׁשָ

ם׃ ה ְיַסְדּתָ ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאּתָ ה ַאף־ְלָך ָאֶרץ ּתֵ ְבתָּ  ַאּתָ בּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוחֶֹרף  ִהּצַ ל־ּגְ ּכָ
ם ה ְיַצְרּתָ ה: ַאּתָ י ַאּתָ ְצּתָ ָראׁשֵ ים׃ ִרּצַ ֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצּיִ ּתְ ה ִלְוָיָתן ּתִ ֹוַרְרּתָ פֿ  ַאּתָ

ָך ָיםבְֿ  י תַֿ  ָעזְּ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ הׁשִ ִים׃ ַאּתָ יִנים ַעל־ַהּמָ הבָֿ  ּנִ ּתָ  ַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל ַאּתָ הֹוַבׁשְ
ר־לוֹ  ַנֲהרֹות ֵאיָתן׃ ת ָיָדיו ֲאׁשֶ ׁשֶ הּו ְוַיּבֶ ם ְוהּוא ָעׂשָ ָידוֹ  ָיָצרּו׃ ַהּיָ ר ּבְ  ֲאׁשֶ

ָידוֹ  ת ָהִרים לֹו׃וֹ ֶמְחְקֵרי־ָאֶרץ ְותֹוֲעפ ר ּבְ ל־ָחי ֲאׁשֶ ל־ ֶנֶפׁש ּכָ ר־ִאיׁש׃ְורּוַח ּכָ ׂשַ  ּבְ
ךְ  ּלָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשָ ֳעֶלךָ : ַעל ֲעָמֶלךָ  חּוָסה, ַהּנְ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה , ַהּנְ ְיָי ֲעׂשֵ

ֶמךָ  ְלַמַען ֶמךָ : ׁשְ ֶמךָ , ָאָתנּו ַעל ׁשְ ה ְלַמַען ׁשְ ֲעבּור, ְיָי ֲעׂשֵ ֶמךָ  ּבַ בֹוד ׁשְ י לאֵ , ּכְ ּכִ
ֶמךָ  ְמָך ְייָ ־ןְלַמעַ : ַרחּום ְוַחּנּון ׁשְ י ַרבו ְֹוָסַלְחּתָ ַלעֲ  ׁשִ י לֹא ַעל: הּוא־ֵננּו ּכִ ִצְדקֵֹתינּו ־ּכִ

י ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים־ַעל ַמּפִ   :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
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ָבאֹות נֹוָרא ָבֶעְליֹוִני   .םְיָי לאֱֵֹהי ַהּצְ
  

ִנים ָסְרָבִנים   .ָאַמְרּתָ ׁשּובּו ּבָ
  

תֹוָדה ּוִבְרָנִנים   .ּבֹואּו ָעַדי ּבְ
  

קְֿ  ְבִכי ּוְבַתֲחנּוִניםּבַ ַני ּבִ   .ׁשּו ֿפָ
  

ִפּלַת ֶהְגיֹוִנים ָמה ּתְ י ִנְסּתְ ם ּכִ   .ּגַ
  תפילה' הגיון ל. פ שנסגרו שערי תפלה"אע

י ּלֵ יָוִנים)א(ּגַ תּוִחים ּכֵ ִבים ּפְ   .)ב( ׁשָ
  .רי תשובה תמיד נפתחים מהרשע

ִנים ב ְלעֹוְלֵמי ִעּדָ ָבְרָך ִנּצָ   .)ג(ּדְ
  .הבטחתך לדון בריותיך ברחמים קיימת לעד

                                                 
 .י סגר את הדלת"פירש, טרק גלי) א"ב ע"דף קי(ק "ב' במס' כדאי, דלתות. גלי  )א(
דברים רבה ב (במדרש .  מהרא כיון"ז ע"י פסחים דף ל"וכן פירש, פותח כיון) תמיד ג ו(כדתנן , מהר. כיון  )ב(

 .שערי תפילה פעמים פתוחים ופעמים נעולים אבל שערי תשובה לעולם נפתחים) יב
ִנים  )ג( ב ְלעֹוְלֵמי ִעּדָ ָבְרָך ִנּצָ ַמִים'  ְלעֹוָלם הש"כ. ּדְ ָ ׁשּ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ קיים דברך ' ש פי"ובילקו) תהלים קיט פט (ּדְ

ה "ר' ן סוף מס"ים כך אתה דן את כל הבריות אחריו ועיין ברשהתקנת עם אדם שכשם שדנת אותו ברחמ

 .ודברך אמת וקיים לעדשפירש כי זו כוונת התפילה 
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ְרֵכי טּוְבָך ֶנַצח לֹא ׁשֹוִנים   .ּדַ
  

ים ְוֶאְביֹוִנים ַדּלִ   .ִהְננּו ָאָתנּו ְלָך ּכְ
  

ָדָקה ְלָך ְוָלנּו ָהֲעו ֹ   .ִניםַהּצְ
  

בֹ  ְבנּו ּבְ ַ ֶדיָך ׁשּ ִניםְוַעָ ת ּפָ   .ׁשֶ
  

ּיֹוִנים ְלתֹוֶתיָך הֹוִגים ּכַ   .ְוַעל ּדַ
  

ִנים ים ְמֻתּקָ   .ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ
  

ה כְֿ  ִניםַזּכֵ   .ָתֵמינּו ָצִחים ְמֻלּבָ
  צח ולבן ענין אחד  טהר כתמי עוונותינו

ֲעָנִנים חּו ּכַ   .ַחּטֹאת ְנעּוֵרינּו ִיּמָ
  

ָיִמים ַקְדמֹוִנים ׁש ָיֵמינּו ּכְ   .ַחּדֵ
  

  .ה ַהֲעֵבר ְוָהֵתם ַהזֵּידֹוִניםֻטְמאָ 
  .וייתמו עוונותינו

ְזרֹוק ַמִים ֶנֱאָמִנים   .)א(ָטֳהָרה ֿתִ
  

ֵענּו ָסָרִבים ְוַסּלֹוִנים   .)ב(ָיַדְענּו ִרׁשְ
  .כי סירבנו לעשות טוב והיינו כקוצים

ַאּלֹוִנים נּו ָחסֹון ּכָ   .ַיְקׁשּות ָעְרּפֵ
  .קשי ערפנו חזק כעץ האלון

ֶרם ִנְטֵענוּ  ִניםּכֶ   .)ג( ִסְגסּוג ִנּצָ
  .כרמנו שהיה מסגסג ופורח

ׁשֹוִנים ים ִקּמְ ָניו ֲחֻרּלִ ּסּו ֿפָ   .ּכָ
  .עכשיו גדלו בו כל מיני קוצים

ִנים,ִלּמּוֵדי ָהֵרעַ    .)ד( ְצמּוֵדי ַחּמָ
  .ודבוקים בעבודה זרה, מורגלים לעשות רע

ְלמֹוִנים   .)ה(לֹוְקֵחי ׁשַֹחד רֹוְדֵפי ׁשַ
  ין אחדשוחד ושלמונים ענ

ת ִחּתּוִנים   .)ו(ַמֵהר ִקְלַקְלנּו ֻחּפַ
  .מיד אחרי מתן תורה חטאנו בעגל

                                                 
 .)י"ת(מים שאינם פוסקים . )ישעיה לג טז( םמים נאמני  )א(
 ).י יחזקאל ב ו"רש(קוצים . סלונים  )ב(
ִנים  )ג( גִ ש הכתוב "ע. ִסְגסּוג ִנּצָ ְגׂשֵ ׂשַ יֹום ִנְטֵעְך ּתְ  ).ישעיה יז יא (יּבְ
 ).י ויקרא כו ל"רש(ז "ע. חמנים  )ד(
ְלמִֹנים  )ה(  .י אמרין גבר לחבריה עבד לי טב בדיני ואשלם לך בדינך"ת). ישעיה א כג( רֵֹדף ׁשַ
 .עלובה כלה שזינתה בתוך חופתה) ב"ח ע"דף פ(בשבת . קלקלנו חופת חיתונים  )ו(
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  .ֵמָאז הּוַסְגנּו ְלָאחֹור ְולֹא ְלָפִנים
  .הלכנו אחורה ולא התקדמנו

ִנים ׁשְ ִרים ַהּמִ   .)א(ָנעּו ִזְבֵחי ֶצֶדק ַהּכָ
  .בטלו קרבנות של צאן ָׁשֵמן ובהמות בריאות

  .ְמָמִניםִניחֵֹחי ֵריַח ְקטֶֹרת סַ 
  

ִנים ים יֹוֵעץ ּוְנׂשּוא ֿפָ ִ ר ֲחִמׁשּ   .)ב(ׂשַ
  .אבדו חכמים מישראל

ם ְוַאֲהרִֹנים   .ֶסֶגן ּוָמׁשּוַח ְלִוּיִ
  כהן גדולהיינו משוח . וכן כהנים ולויים

ים ְוֵריָקִנים ּלִ   .ֲעִמיָדֵתנּו ְרֵאה ּדַ
  

ַלֲעִנים,ֲעֵצֵבי רּוחַ    . ְמרֹוִרים ּכְ
  

ר  ּצַ ַקְדנּוָך ֿבַ   .ַלַחׁש ְצקּוִניםּפְ
  .לשפוך תפילה בלחש, זכרנו אותך ובאנו אליך בצר לנו

יְנָך ּדֹוֲאִגים ּוִמְתאֹוְנִנים ַחד ּדִ   .)ג(ּפַ
  .מחמת פחד הדיןדואגים ומצטערים 

  . ַהְצַמח ְלֶנֱאָמִנים)ד(ֶצַמח ְצָדָקה
  מלך המשיח

ה ְלַהֲעִביר ֲעו ֹ    .נֹות ִראׁשֹוִניםַצּוֵ
  

ית ִמְדָיִניםקֹול ַהּקֹוֵרא ַישְׁ    .ּבִ
  .קול תפילתנו יבטל את הקטרוגים

גֹור ַיַהס ִנים,ַקּטֵ ק ִנְרּגָ ּתֵ   .)ה( ַיׁשְ
  .ישתיק המקטרגים והמוציאים עלינו דיבה

ְברֹוִנים ְכאּות ֵלב ְוׁשִ   .רּוַח ְנֵכָאה ּדִ
  .שברון הלב

ִנים ֶחְלֵבי ָקְרּבָ   .)ו(ָרצֹון ַיֲעלּו ּכְ
  .יעלה לרצון כמו קרבנות

בּועַ  ִניםׁשְ ם ַלּבָ   .ת ָאבֹות ַקּיֵ
  

                                                 
ִנים  )א( ׁשְ ִרים ַהּמִ  .מיניא ופטימיאי ש"ת). א טו ט"ש (ַהּכָ
ה ָהָאדֹון ה) ישעיה ג(כ "פ לה"ע. 'שר חמשים וכו  )ב( י ִהּנֵ ַלִים ' ּכִ ים ' וגוְצָבאֹות ֵמִסיר ִמירּוׁשָ ִ ר ֲחִמׁשּ ׂשַ

ים ) א"ד ע"דף י(ודרשו בחגיגה ּוְנׂשּוא ָפִנים ְויֹוֵעץ  ִ ר ֲחִמׁשּ אל תיקרי שר חמישים אלא שר חומשין זה ׂשַ

חנינא בן ' זה שנושאין פנים בעבורו למעלה כגון ר, ּוְנׂשּוא ָפִנים.  חומשי תורהשיודע לישא וליתן בחמישה

 .שיודע לעבר שנים ולקבוע חודשים, ְויֹוֵעץ. אבהו בי קיסר' למטה כגון ר, דוסא
 .י מצטערין"ת). במדבר יא א( ומתאוננים  )ג(
 .י משיח"ת). ישעיה לג טו( צמח צדקה  )ד(
ִנים  )ה( ן) ג רלא(יונה ' ת לר"בשע, אדם המוציא דיבה) ברים א כזד(י "פירש. ִנְרּגָ  נקרא הדן כל דבר לחובה ִנְרּגָ

 .ולא לזכות וכל שגגה ישים לזדון
ָרה' כמו שנאמ. כחלבי קרבנים  )ו( ּבָ  ).תהלים נא יט (ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח ִנׁשְ
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עֹוִנים ַמע ִמּמְ ׁשְ ְוַעת קֹוְרֶאיָך ּתִ   .ׁשַ
  .ממקום שבתך

ם ְלִיְרָאְתָך מּוָכִנים ִכין ִלּבָ   .ּתָ
  .כדי שיהיו מוכנים ליראה אותך

יַח ִחּנּוִנים יב ָאְזְנָך ׂשִ ְקׁשִ   .ּתַ
  

אֹוִנים ְ ָך ִמׁשּ   .)א(ׁשּוב ְלַהֲעלֹות ַעּמְ
  .יםממים רבים בהם הם טובע

מּונּו ַרֲחֶמיָך ַקְדמֹוִנים   .ַמֵהר ְיַקּדְ
  

ִנים ִריָבם ֵיְצאּו ֲחנּוֶניָך ּכֵ   .ּבְ
  .זכאים

עּוִנים   :קִֹוים ֲחָסֶדיָך ְוַעל ַרֲחֶמיָך ׁשְ
  :נשענים  מקווים

י ַעל ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ־ּכִ טּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנׁשְ ים ָאנּו ֿבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יםאָ  ים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצּפִ ה הּוא ְיָי ֶמֶלְך א: נּו ְמַקּוִ ֶדם וֹ ַאּתָ ֵהב ְצָדקֹות ִמּקֶ

בּוָעה וֹ נֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחּטֹאת ְיֵרָאיו כּ ו ֹעֲ  ַמֲעִביר ִרית ָלִראׁשֹוִנים ּוְמַקּיֵם ׁשְ ֵרת ּבְ
בֹודֶ : ָלַאֲחרֹוִנים ֲעַנן ּכְ ַרְדּתָ ּבַ ּיָ ה הּוא ׁשֶ ְרֵכי טּוְבָך ַאּתָ ָך ַעל ַהר ִסיַני ְוֶהְרֵאיָת ּדַ

ךָ  ה ַעְבּדֶ ה לאֵ ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך . ְלמׁשֶ י ַאּתָ יָת ּלֹו ְוהֹוַדְעּתֹו ּכִ ּלִ ָאְרחֹות ֲחָסֶדיָך ּגִ
ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ל־ַאּפַ ת ַרֲחִמים־ּכָ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ן ְוכֵ . ָהעֹוָלם ּכֻ

תּוב ל. ּכָ ֶניָך ְוָקָראִתי בְֿ ־טּוִבי ַעל־ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ם ְיָי ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ּפָ ׁשֵ
י ֶאת־ֶאת ר ָאחֹון ְוִרַחְמּתִ ר ֲאַרֵחם־ֲאׁשֶ   :ֲאׁשֶ

ה ִים ָאּתָ ׁשּוָבה הֹוֵריתָ . ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראתָ . לאֵ ֶאֶרְך ַאּפַ ֻדּלַת : ְוֶדֶרְך ּתְ ּגְ
ְזּכֹר ַהּיֹום ּוְבָכל. ֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ ַר  ַרֲחִמים: יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ ־ּתִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ י . ּתֵ ּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ה הּוא ּבַ ם: ַאּתָ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבְתִפּלָה ּפָ ֶדם. ּבְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ : ּכְ
ָך ׁשּוב תֹוָרְתךָ . ֵמֲחרֹון ַאּפְ מֹו ּבְ תּובּכְ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן:  ּכָ ֶרד . ּוְבֵצל ּכְ יֹום ַוּיֵ ּכְ

ָעָנן ֲעֹבר ַעל: ְיָי ּבֶ ם־ּתַ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ם. ּפֶ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ְוָעֵתנּו : ּכְ ֲאִזין ׁשַ ּתַ
יב ֶמּנּו ַמֲאָמר ם ֶנֱאַמר. ְוַתְקׁשִ ם ְיָי ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ֿבְ יֹום ַוּיִ   :ּכְ

 � ר ְיָי � ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרב ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ְיָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־׀ ְיָי% ֵלא� ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו ּוְנַחלְ ְוָסֽ נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�  ָּתֽ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ְרּתָ ֵלאמֹר ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל־ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ּכַ ה ִיְגּדַ  :ְוַעּתָ
א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ יכֹון .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ ַחּיֵ ּבְ

ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ
                                                 

ֲעֵלנִ י ואבן עזרא על הפסוק "כמו שפירשו רש, מים רבים. שאון  )א( אֹוןַוּיַ  ).תהלים מ ג (י ִמּבֹור ׁשָ



 סליחות לערב יום כפור

 

446

תַּ  ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלַ א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן    :ּבְ

ב ־ַמה ָחִקים־ָמרֹום ּוַמהּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ּנֹאַמר ־ַמה: ּנְ
ר ּוַמה־ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ַמה ַדּבֵ ק־ּנְ ְצַטּדָ ְמךָ ־ְלַמַען :ּנִ י נוּ נֵ  ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹיָ יְ  ׁשִ  ּכִ

ֲעו ֹ :הּוא־ַרב ינּו ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ יב ְולֹא ֵאין לָ : ֵנינוּ לאֱֵֹהינּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהׁשִ נּו ֿפֶ
י ֲעו ֹ :ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ  ָמֵתנּו גָֿ  ְלַמְעָלה ּרֹאשׁ  ֹנֵתינּו ָרבוּ ּכִ ָמִים ְדָלה ַעדְוַאׁשְ ָ  :ַלׁשּ

י ֲעו ֹ רּכִ ּפֵ ְמנֹות ְוַחּטֹאֵתינּו ָעְצמּו ִמּסַ ֵענּו ֲעו ֹ יָ יְ  ָיַדְענוּ  :נֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ ֲאבֹוֵתינּו  ן ִרׁשְ
י ָחטָ  י ָחָטאנּו ְוֵאין ִמי ַיֲעמֹד: אנּו ָלךְ ּכִ דֹול ַיֲעָמד ָיַדְענּו ּכִ ְמָך ַהּגָ ֲעֵדנּו ׁשִ ָלנּו ־ּבַ

ֵעת ָצָרה י ֵאין: ּבְ נּו ַמֲעשִׂ  ָיַדְענּו ּכִ ֶמךָ ְצָדָקה ֲעשֵׂ , יםּבָ נּו ְלַמַען ׁשְ  לֹא: ה ִעּמָ
ה ֲעׂשֶ ֲחָטֵאינּו ּתַ ֲעו ֹ־ֿכַ נּו ְולֹא ֿכַ ְגמֹ ּלָ י: ל ָעֵלינוּ נֹוֵתינּו ּתִ ַמִים ַעל ּכִ ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ ָהָאֶרץ ־ֿכִ

ָך ָעֵלינוּ  ר ַחְסּדְ ן ַהְגּבֵ ְרחֹק: ּכֵ ּנּו ֶאת ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ֵעינוּ ־ִמְזָרח ִמּמַ ׁשָ : ּפְ
ַרֵחם ָאב ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ ִלחֹות  ֵהינּו ָהַרֲחִמיםלאֱֹ  אדָֹנילַ : ּבָ י ְוַהּסְ ּכִ
ר  ְוָסַלְחתָּ  :ָמַרְדנּו ּבוֹ  ָך ֲאׁשֶ ר־ּוְלָכל ָלךְ ־ָחְטאוּ ְלַעּמְ ֵעיֶהם ֲאׁשֶ ׁשְ עוּ  ּפִ ׁשְ ם בָֿ ־ּפָ ְך ּוְנַתּתָ

ַמע: ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמּום ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשְ ה ּתִ ךָ  ְוַאּתָ ְבּתְ קֹום ׁשִ ַמִים ־ִמן ִמּמְ ָ ַהׁשּ
ַמְעתָּ  ךָ כְּ  ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ ־ְסַלח :ְוָסָלְחתָּ  ְוׁשָ אָתה ֹגֶדל ַחְסּדֶ ר ָנׂשָ ָלָעם ַהזֶּה  ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ה־ְוַעד ִמּמִ ם ֶנֱאַמר:ֵהּנָ ְדָבֶרךָ .  ְוׁשָ י ּכִ ה :ַוּיֹאֶמר ְיָי ָסַלְחּתִ ָמע ָאְזְנָך ּושְׁ  ַהילאֱֹ  ַהּטֵ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ר ׁשְֹממֵֹתינּו ְוָהִעיר ּפְ ְמָך עָ ־ֲאׁשֶ י לֹא ַעלִנְקָרא ׁשִ  ִצְדקֵֹתינוּ ־ֶליָה ּכִ
י ַעל ֲאַנְחנוּ  ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ים ַרֲחֶמיךָ ־ַמּפִ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה  ֲאדָֹני: ָהַרּבִ ׁשְ
הַהקְ  ֲאדָֹני יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחר־ַאל ׁשִ ילאְֱֹנָך ְלַמעַ  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ַהי ּכִ ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ׁשִ   :ַעּמֶ

והבית האחרון מכל ) בכור שור מאורליינש( יוסף בר יצחק ובסוף חתוםד "ב גג"אאס "ע) לט(

  מאמר לקוח ממקראי קדש

ַתֲעצּוֶמיךָ דוֹ אָ  ִרים ּבְ ּפֹוט ֵמיׁשָ ח מֹוֵעד ִלׁשְ ִתּקַ   .ן ּכְ
  

ֶניָך ְלרֹוְמֶמךָ  ֶפֶלץ ְלַחּלֹות ּפָ ָבה ּבְ   .ֶאְתַיּצְ
  אני עומד בפלצות

ַעְנתִּ  י לֹא ִנׁשְ ַמֲעׂשַ ַרֲחֶמיךָ ּבְ י ִאם ּבְ   .י ּכִ
  

ֶמָך  ה ְלַמַען ׁשְ   :)ירמיה יד יז(ְיָי ֲעׂשֵ
  

ֶמֶרץ ּבֹוֵרי ֹכַח ּבְ זּו ֱאמּוִנים ּגִ   .ּגָ
  .נפטרו לעולמם הצדיקים שהיו מלאים כח לעבוד את בוראם

ם ּגֹוְדֵרי גָֿ  ֶרץּגַ ּפֶ   .ֵדר ְועֹוְמִדים ּבַ
  .גם הגנו עלינו מכל גזירות קשות

י ֶחפְ  ֵמי ֶעֶרץּדֹוְרׁשֵ ֹוֵכן ׁשְ ֹכַח ִמׁשּ   .ָצם ּבְ
  .השוכן בשמים' וידעו לבקש את צרכם מכח מעשיהם הטובים מה

  :)מיכה ז ב(ָהָאֶרץ ־ָאַבד ָחִסיד ִמן
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מוֹ  יב ּבְ   .יפִֿ ־ֵהן ַקּלֹוִתי ּוָמה ָאׁשִ
  

י ּפִ ִמְפֲעלֹות ּכַ   .ִהְנִני ָצִעיר ּוְכַאִין ּבְ
  

ה ַוֲאִני ַרב ּדִֹפי   .ְוֵאיְך ֲאַקּוֶ
  

  :)תהלים יט טו(י פִֿ ־ֱהיֹות ְלָרצֹון ִאְמֵרי
  

ִעי י ָוִאיָרא ֵמַחּוֹות ּדֵ   .ָזַחְלּתִ
  .פחדתי מלדבר

ִעי ׁשְ י ּוֶמֶרד ּפִ   .ְזדֹוַני ָיגֹוְרּתִ
  .כי אני ירא מעוונותי

ִעי ִהְתַוּדֹוִתי ַוֲעזֹוב ִרׁשְ   .ַחּנּון ַרֲחֵמִני ּבְ
  

עִ  ּוְ ׁשַ ֲחנּוַני ֵאֶליָך ּבְ ַמע קֹול ּתַ   :)תהלים כח ב( יׁשְ
  

ה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנךָ  ב ּוִמְתַוּדֶ   .ָטִעיִתי ְוִהְנִני ׁשָ
  

ֵלם ְלָפֶניךָ , ְטהֹור ֵעיַנִים ׁשָ ֵבִני ּכְ   .ָחׁשְ
  

יֶנךָ  ּוַרת ּדִ ֶנס ִלי ִלְפִנים ִמׁשּ   . ָיּה ִהּכָ
  

ֵעיֶניָך ־ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא   :)שמות לג יג(ֵחן ּבְ
  :כך למצוא חן בעיניךי "ואזכה להכיר אותך וע

ל ִתי ִהְתָנֵאה־ּכֲֹחָך ִיְגּדַ   .ָנא ּוִבְתִפּלָ
  

ְתִפּלַת ָזֵקן ְוָרִגיל ּוִפְרקֹו ָנֶאה   .ּכִ
  

ְכֶאה ה ְוַהּנִ ְדּכֶ ר ַהּנִ ּבָ ׁשְ   .ְלָבִבי ַהּנִ
  

ַמִים ּוְרֵאה  ָ ט ִמׁשּ   :)ישעיה סג טו(ַהּבֵ
  

ם ְקָצָרה ָך ְוַדְעּתָ ים ָצְרֵכי ַעּמְ   .ְמֻרּבִ
  

ָרהַמֲחס ל יּוְכלּו ְלַסּפֵ ֲאלֹוָתם ּבַ   .ֹוָרם ּוִמׁשְ
  

יָנה ֲהִגיֵגנּו ֶטֶרם ִנְקָרא   .ָנא ּבִ
  .שמע תפלתנו בטרם נקרא

ּבֹר ְוַהּנֹוָרא  דֹל ַהּגִ   :)דברים י יז(ָהלאֵ ַהּגָ
  

לּו יֹוְדֵעי ְפִגיָעה ם ּכָ   .ָספּו ּגַ
  .נפטרו ואינם הצדיקים היודעים להתפלל
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ַמעֲ  ִפּלֹות ּבְ יָעהֵסֶדר ּתְ   .ֵנה ְלׁשֹוָנם ְלַהּבִ
  

נּו ָהָרָעה ים נֹוַתְרנּו ְוָרְבָתה ּבָ   .ֲעֻרּמִ
  

יַגְתנּו ְיׁשּוָעה־ַעל ִ ן לֹא ִהׂשּ   :ּכֵ
  

ֶניָך ְלַחּלֹות ִנים ֵאין ָלנּו ּפָ   .ּפָ
  

ְלנּו ְמִסּלֹות ְענּו ּוָמַרְדנּו ְוִעּקַ ׁשַ   .ּפָ
  

ַמַעְרֵכי ְתִהּלֹות ׁש ּבְ ָך ְנַבּקֵ   .ְצָדָקה ִמּמְ
  

ֵבית ּלֵילֹות ־ָהעְֹמִדים ּבְ   :)תהלים קלד א(ְיָי ּבַ
  

ּוָרה, ָקדֹושׁ  ׁשּ י ַפס ֵמִליץ ּכַ   .ְרֵאה ּכִ
  .כי אין לנו עוד מי שיודע להתפלל כדין' ראה ה

ׁשּוָרה ית ּתְ ַמְרּבִ ל ִניִבי ּכְ   .ַקּבֵ
  .פניך הרבה קרבנותלקבל דברי כאילו הקרבתי 

ִהי ְבִכְתְרָך  ִתי ַהּיֹום ּתְ   .ְקׁשּוָרהִרּנָ
  לתייתפ

ְגבּוָרה    :)תהלים סה ז(לאֵ ֶנְאָזר ּבִ
  

ִהי ְנִעיָמה ִתי ּתְ ֵעה ּוְתִפּלָ ְוָעִתי ׁשְ   .ׁשַ
  

ה ּמָ ְפִגיַעת ּתַ ִגיָעִתי ּכִ ַמע ּפְ   .ׁשְ
  .לתי כאילו אין בה מוםישמע תפ

ים טֹוִבים ְוֵתיִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה ָחְקֵקנּו ְלַחּיִ   .ּתְ
  

לִ ־ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל   :)איוב כו ז(ָמה ־יּבְ
  

ַמֲעָמִדי ׁשּוָבִתי ּבְ ל ּתְ ׁשֹוט ְוַקּבֵ   .ָיְדָך ּפְ
  

ִדי־ְסַלח   .ָנא ּוְמַחל רַֹע ַמְעּבָ
  .מעשי הרעים

ֲחֶריךָ  טֹוַבת ְמׁשַ ֵנה ַוֲעׂשֹוק ּבְ   .ּדֹוִדי ּוְמעֹוְדִדי, ּפְ
  פניךתתפנה כדי לעסוק בטובת המתפללים ל

ֲעִדי  ה ְיָי ָמֵגן ּבַ   :)ג דתהלים (ְוַאּתָ
  

ְבֶזה הֹוד ִמּלּוִלי זֹה ַאל ּתִ   .ּבָ
  .אל תבזה את התשבחות שאני אומר

ְכִלי י הֹוְדָך ְלִפי ֲעִנּיּות ׂשִ   .רֹוַמְמּתִ
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ָאִלי ֲאָוִתי ּוִמׁשְ   .ַמּלֵא ְלטֹוָבה ּתַ
  

  :)חבקוק ג יט(לאֱִֹהים ֲאדָֹני ֵחיִלי 
  

ְתִפּלָה יִחי ְוֵתָעֵתר ּבִ   .ֶיֱעַרב ָנא ׂשִ
  ותענה

לְצרֹוף  ּבֹון ּכָ ה־ְלֶחׁשְ ה ּוִמּלָ   .ִמּלָ
  

ִמְנָחה בְֿ    .לּוָלהֲחׁשֹוב ָקדֹוׁש ַמֲעָמִדי ּכְ
  

  :)תהלים פד ט(ַהֲאִזיָנה לאֱֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה 
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ה מְ  ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִחיָלה ַלַחּטָ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ן וָ ֶח� ֲעו ֹ .ֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

בֹוא בְֿ ־ַאל פָּ ּתָ נּו ט ִמׁשְ י לֹאִעּמָ ק ְלָפֶניךָ ־ּכִ ָמה־ֱאנֹוׁש : ָחי־לכָֿ  ִיְצּדַ
ְפְקֶדּנוּ  י ֿתִ ֶרּנּו ּוֶבן־ָאָדם ּכִ ְזּכְ י־ֿתִ ה: ּכִ ֶדם ּפֵֹעל ְיׁשּועֹות  נוּ הּוא ַמְלכֵּ ־ַאּתָ ִמּקֶ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ ה: ּבְ ה ְיׁשּועֹות  ֱאלִֹהיםנוּ הּוא ַמְלכֵּ ־ַאּתָ נּו ֲאדֹנָ : ַיֲעקֹב ַצּוֵ י ָחּנֵ
ל י ֵאֶליָך ִנְקָרא ּכָ מֹונּו ַהּיֹום ָאב ְלָבִנים יֹוִדיַע : ַהּיֹום־ּכִ ַחי ַחי הּוא יֹוֶדָך ּכָ

ךָ ־ֶאל נּו ֶאל־ַמה :ֲאִמּתֶ ִרְדּתֵ ָדֵמנּו ּבְ ַצע ּבְ יד ־ּבֶ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ ׁשָ
ךָ  י: ֲאִמּתֶ ׁש ַלֲעו ֹתְֿ ־ּכִ אֵתנּו תִֿ ַבּקֵ ְפְקֵדנּו ִלְבָקִרים וַ : ְדרֹושׁ ֵננּו ּוְלַחּטָ ּתִ

ְבָחֵננוּ    :ִלְרָגִעים ּתִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   יצחק הכהן החבר חזק ואמץב ובסוף חתום" אס"ע שניה )לז(

ָך ֱאנֹוׁש ִלְבָקִרים, ָאדֹון ָפְקּדְ ח. ּבְ ְמּתַ ין ַאל ּתִ ִמּצּוי ַהּדִ   :ּבְ
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ִריֵבם ָמה ִאם ּתְ   :ּדֹחּו ְולֹא ָיְכלּו קּום. ּגּוף ּוְנׁשָ
  

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ֶבר ִלְזּכֹות ּבַ ָידֹו ַמַעׂש ְלִהְצַטדֵּ . ֲהיּוַכל ּגֶ   :קְוִאם ֵיׁש ּבְ
  :האם יש בידו מעשה להצטדק

ְלדוֹ . ֵזרּוי ִיחּומּו ִמּלֵָחה ְסרּוָחה ִקְרּבֹו ֵמֵעת ִהּוָ   :ָחבּוי אֹוְרבֹו ּבְ
  :וטמון יצר הרע בתוכו מעת לידתו  .תחילת בריאתו של אדם מטיפה סרוחה

ת ְלַרְגָליו ָטמּון ֶרׁשֶ ָכל. הּוא ּכְ ילוֹ ־ְיִסיֵתהּו ּבְ ַחת ְלַהּפִ ַ   :יֹום ַלׁשּ
  .א לו לפח ולמוקש כמו רשתוהו

ּגּוף ָאִין ב. ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּבַ   :ְלָפָניו ַלֲעמֹוד ּוְלִהְתַיּצֵ
  :לעמוד ולהתגבר נגד יצר הרע  .אין בגוף האדם כח

ְעּתוֹ ־ִמּיֹום ָעְמדֹו ַעל ַכּפֹו ְלָהִביא ַלְחמוֹ . ּדַ ים ּבְ   :ַנְפׁשֹו ָיׂשִ
  :מוסר עצמו לסכנה לפרנסתו

ל ֵבַע ּכָ ַעס ּוַמְכאֹובֹותָיָמי־ׂשָ קֹוט־ַעד. ו ְיִגיַע ּכַ   :ׁשּובֹו ַלֲעָפרֹו לֹא ִיׁשְ
  

בֹון רּוחַ  ִעּצְ ֵנה ָאדֹון ּבְ ְברֹון ֵלב. ּפְ ׁשִ   :ְצֵפה ּבְ
  

ה ָלְרחֹוִקים ִעים. ָקרֹוב ַאּתָ ׁשּוַבת ְרׁשָ   :רֹוֶצה ּתְ
  

יךָ  ֵצא ְלדֹוְרׁשֶ י ִהּמָ ּדַ ִני ִלְמַבקְֿ . ׁשַ יךָ ּתֹאַמר ִהּנֵ   :ׁשֶ
  

י קֹוְרֵאי בִֿ ְיבֻ  רּו ָסַלְחּתִ ְ ֶמךָ ׂשּ ט ַעם ְמַיֲחֶדיךָ . ׁשְ ּפָ ׁשְ ּמִ ק ּבַ   :ַצּדֵ
  ".סלחתי" – למתפללים לפניך תשמיע בשורה טובה

יעַ  ַהְרׁשִ ל ִמּלְ ִטין. ֲחסֹום ְמֻנּוָ ַהׂשְ ִטין ִמּלְ ַמׂשְ   :ְקצֹוף ּבְ
  .סתום פיו של שטן שלא יקטרג

ר ֹוָבִביםּכֶֹפר ָמצָ . ָהֵקם ָלנּו ֵמִליץ ֹיׁשֶ ִמיַע ַלׁשּ ׁשְ   :אִתי ּתַ
  

ַלְכנּו ָעֶליָך ְיָהֵבנוּ  ֵלנוּ . ִהׁשְ ה ְתַכְלּכְ   :ָנא ַאּתָ
  .השלכנו עליך את משאנו

ֵתנוּ  ְתִפּלָ ֵתנּו ַמּלֵא בְֿ . ֵהָעֶתר ָלנּו ּבִ ׁשָ   :ַרֲחִמיםֶחְפֵצנּו ּוַבּקָ
  

ִלינּו בִֿ  ָך ּתָ מּונוּ . ְטחֹוֵננוּ ּבְ   :ַרֲחֶמיָך ְמֵהָרה ְיַקּדְ
  

ַכְחנוּ  ְמָך לֹא ׁשָ יץ ׁשִ ֵחנוּ . ָחָזק ְוַאּמִ ּכָ ׁשְ א ָלֶנַצח ַאל ּתִ   :ָאּנָ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ קֹות ה ְצדָ שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

: ָׁש   ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ ם יְ ם ַוִּיְקָר�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ � ְוָסֽ נּו׃ֵנ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  נּו ּוְלַחָּטאֵת�
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י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

י  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   ָאָדם ֵאיןּכִ
ָאֶרץ יק ּבָ ה ַצּדִ ר ַיֲעׂשֶ ֲעָבָדיו ֵהן :ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא־ֲאׁשֶ לֹא ַיֲאִמין  ּבַ

ֳהָלה ים ּתָ ה ּוֶבן ֱאנֹושׁ ־יַאף כִּ  :ּוְבַמְלָאָכיו ָיׂשִ ָאָדם ְילּוד  :ָאָדם ּתֹוֵלָעה־ִרּמָ
ה ְקַצר ָ ַבע ִאׁשּ י :רֶֹגז־ָיִמים ּוׂשְ יָזכּור ָיַדע ִיְצֵרנוּ  הּוא־ּכִ  :ָעָפר ֲאָנְחנוּ ־ ּכִ

י י בְֿ בֿ ־ּכִ נּו ּכִ ַמח ִלּבֵ םֹו ִיׂשְ י לֹא :ָקְדׁשֹו ָבָטְחנוּ  ׁשֵ י  :ֲאדָֹני ִיְזַנח ְלעֹוָלם ּכִ ּכִ
רֹב ֲחָסָדיו הֹוָגה ְוִרַחם־ִאם    :ּכְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֲעקֹב ֵהי יַ לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני  יָבהׁשְ ה ַאלַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אבנים' ד' וכל בתיו בני ד אליה בר שמעיה חזק ובסוף חתוםש "ת ב"אס "ע שניה )לח(

  :םחֵ ת ַר וֹ נּ ז חַ גֶ רֹ ר בְּ וֹ כּ זְ תִּ . המָּ  ִר שׁ נוֹ  אֱ ךָ טְ פְ שָׁ ן בְּ דוֹ אָ 
  

   :קדֵּ צְ הַ ה וְ כֵּ י זַ תִ פֶ וֶגה וָ ׁשֹ . חַ כֵּ וַ ים לְ מִ שֵׁ ין אֲ  דִּ ךָ כְּ ְר עָ בְּ 
  

  :יוּ צּ מִ ח לְ תַּ מְ ל תִּ יב אַ ִר . יםבִ יָּ חַ ה לְ בָ טוֹ ד וְ סֶ ל חֶ מוֹ גְּ 
  

  :אצֵ מָּ  הִ מוֹ לָ , יךָ לֶ ים אֵ אִ ְר קוֹ . ןרוֹ שָּׁ י כִ יקֵ רֵ  וְ שׂ עַ י מַ לֵּ דַּ 
  

  :ץצֵ פוֹ  לְ נוּ שְׁ ן בֹּ עַ ף מַ צוּ פְ צִ . הבָּ ה ַר מָ שְׁ אַ  בְּ יךָ נֶ פָ  לְ נוּ נְ הִ 
  :בושנו לפתוח פה ולהתפלל

  :רהָ טְ יִ ר הֲ בֶ  גֶּ הוּ שֵׂ י עוֹ נֵ פְּ . קדָּ צְ  ֲהיִ שׁ נוֹ  אֱ הַּ וֹ לאֱם מֵ אִ וְ 
  

  :בע ָר שַׁ א ּופֶ לֵ ן מָ ו ֹעָ . וֹ בּ ְר קִ ן בְּ וֶ  אָ וֹ בּ חֻ ן בְּ דוֹ זָ 
  עבירותיו בתוכו

  :היפָ לִ א חֲ בוֹ ן בְּ תֵּ  לִ פוֹ סוֹ . יםכִ לָ מְּ  הַ ךְ לֶ מֶ ין לְ דִ ן וָ וֹ בּ שְׁ חֶ 
  :יום המיתה

  :הנֶ עֲ  יַ עוֹ שְׁ יו ִר נָ ד פָּ גֶ נֶ . ָרתחֱ  נֶ וֹ פּ כַ ם בְּ תָ ע חוֹ בַ טֶ 
  :והיא עונה נגדו  .החוטא חותם בידו על רשימת חטאיו

  :קעָ זְ תִ א וְ ָר קְ ן תִּ בֶ יר אֶ קִּ מִ . ידגִּ יַ ץ וְ עֵ יס מֵ פִ ה כָּ רֶ יוֹ 
  :וכן אבני ביתו  .קורות ביתו של אדם יעידו נגדו

  :יךָ נֶ פָ  לְ דוֹ מְ עָ ב בְּ ְחשָׁ ן נֶ יִ אַ לְ . םלָ כְ נִ ן וְ יו ָנדוֹ נָ  פָּ שׁ בֵ וֹ כּ 
  

רוֹ שִׁ בְּ . ֵצהָר  הֵ יךָ דֶ ה יָ שֵׂ עֲ מַ א לְ נָּ אָ    :יחִ דֶּ ר מִ מוֹ שְׁ , האֵ ן ְר ּבָ
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  .הנָ וֹ אשׁ ִר בָ ץ כְּ פוֹ  חֲ ךָ תְ בָ ְר ם קִ כֵּ זַ . הינָ נִ ם חֲ וֹ יּ  הַ אוּ צְ מְ  יִ יךָ דֶ בָ עֲ 
  

  :הנָּ שַׁ וֹ י שׁ אֵ טָ ן חֲ בֵּ לְ ג הַ לֶ שֶּׁ כַ וְ 
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו יָת  הֹורֵ לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ִּיְקָרא� ָּפָניו� וַ ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י חָ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָטאנוּ ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

י לֹא־ַאל נּו ּכִ ט ִעּמָ ּפָ ִמׁשְ בֹוא ֿבְ ל־ּתָ ק ְלָפֶניָך ֿכָ ן ְיָי ־ַאל :ָחי־ִיְצּדַ ּתֵ ּתִ
ע ְזָממֹו ַאל י ָרׁשָ ֵפק ָירּומּו ֶסָלה־ַמֲאַוּיֵ ּבֶֹלת ַמִים ־לאַ  :ּתָ ְטֵפנּו ׁשִ ׁשְ ּתִ

ְבָלֵענּו ְמצּוָלה־ְוַאל ְאַטר־ְוַאל ּתִ יהָ ־ּתֶ ֵאר ּפִ ֶניָך ־ַאל :ָעֵלינּו ּבְ ר ּפָ ְסּתֵ ּתַ
י יֹום ַצר־ַאל :ָלנּו ַמֵהר ֲעֵננוּ ־ַצר־ֵמֲעָבֶדיָך ּכִ ּנּו ּבְ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ  ָלנוּ ־ּתַ

ה יֹום ִנְקָרא־ַהּטֵ ְטחּו  : ַמֵהר ֲעֵננוּ ֵאֵלינּו ָאְזֶנָך ּבְ ְטחּו ֲאֹבֵתינּו ּבָ ָך ֿבָ ּבְ
ֵטמוֹ  ַפּלְ   :ַוּתְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננוּ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹום בְֿ ְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ עַ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ּמֶ

  ב"אס "ע שניה )מ(

  ֱאלֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ין ּוֵמרּוץ ֶחֶבל ֵמַתח ּדִ   .ַאְך ּבְ
  .בדין מתוח וחבלה קשה

ֵני ֱאמּוֶניָך ַאל לָנא תְֿ ־ּבְ   :ַחּבֵ
  

ּלּוי ָהִריב ָלֶהם ְנטֹושׁ    .ּגִ
  .תציע להם פשרה עוד לפני שתדון אותם

ׁש צֹאְנָך ְוַאל רֹוׁש ּוַבּקֵ טּ ־ּדְ   :שׁ וֹ ּתִ
  

 .הֹוַאְלּתָ ַלֲעשֹֹוָתם ְלָך ְלָעם
  נשבעת
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ָעם ׁשְ ַיד ּפִ ֵחם ּבְ ּלְ ׁשַ  :ְוַאל ּתְ
  

ָגגֹות ׁשְ ב־ָנא ּכִ  .ְזדֹונֹות ֲחׁשָ
  

 :ֲחשֹֹוְך ִמזִֵּדים ְנָפׁשֹות ְלָך עֹוְרגֹות
  :לךצועקים כיון שאנחנו , ומנע ממנו מלחטוא עוד במזיד

ָתִמים   .ֶטֶנף ַטֵהר ְוָתִדיַח ּכְ
  

ִמיםֻיְצלַ  צּול ּכֶֹבד ֲאׁשָ  :ל ּבְ
  :תשליך במצולות ים את חטאינו

ַעׂש ְוֶנֱחָרָצה ָלה ַאל ּתַ   .ּכָ
  .ליון גמוריאל תעשה כ

עּוָצה טּוָיה ְוֵעָצה ַהּיְ ד ַהּנְ   :ְלקּוֶחיָך ְלַקח ִמּיָ
  :הצל אותנו מהמרימים יד נגדנו והיועצים עלינו רעה

ִרים ּפֹוט ֵמיׁשָ ח ִלׁשְ ִתּקַ   .מֹוֵעד ּכְ
  

ַמשְׂ נְ  גֹוִריםזֹוף ּבְ ד ַקּטֵ ַלּמֵ   :ִטין ִמּלְ
  

ִהְתּגֹוֵלל   .ֵסֶפר ִזְכרֹונֹות ְלָפֶניָך ּבְ
  .לת הזכרונותיכשאתה קורא במג

ים ִמְתּבֹוֵללֲעו ֹ   :ן ֲעֵקַבִים לֹא ְיסֹוֵבב ְלָבַעּמִ
  :העברות שזלזלנו בהם לא יגרמו להביא רעה על עם ישראל המעורב בין הגוים

י ר ַהּדִ ֵ ׁשּ ּוָרהּפַ ע ַהׁשּ   .ן ּוְתַבּצַ
  .עשה אתנו פשרה לפנים משורת הדין

ִדיל ְלָהִסיָרה ּבֹר ִסיִגים ּוַמֵהר ּבְ   :ְצרֹוף ּכַ
  :ַנֵּקה כמו בסבון את טומאותינו והסר מלבנו כל פסולת

ְך ְוַכּדֹוַנג ִנְמֶסה   .ָקפּוי ּוֻמּתָ
  .חלש כשעוה נמסה" כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני) "איוב י י(גוף האדם שעליו נאמר 

א ׂשֵ ּנָ ט ָעָליו ּתִ ּפָ ִמׁשְ   :ֶרַגע ְיֹגַעׁש ִאם ּבְ
  :יאבד תוך רגע אם אתה דן אותו במשפט

ּלֶם ְגמּולוֹ ־ׁשַ ה ַהֶחֶסד ְולֹא ֿכִ ַמֲעׂשֵ   .לֹו ּכְ
  

לוֹ  ף ְלַזּכֹותֹו ְולֹא ְלַחּבְ ְכִריַע ַהּכַ  :ּתַ
  

לוֹ  ְפׁשֹוט ָיד ּוְתַקּבְ   .ּתִ
  תשלח ידך

ּנּו  ָחּנֶ ילוֹ ּתְ ַהְטּבִ ַחת ּובֹור ִמּלְ   :ֵמֶרֶדת ׁשַ
  :להציל אותו מגיהנם

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ בָּ ־ּכָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ׂשָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
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ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי
א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ%   ׃יָֽ ם יְ ֵׁש� ֶּבֽ

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת� ְוָסֽ  נּו ּוְנַחְלָּתֽ

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ה ָלֶנַצח  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ָלּמָ
כָּ  ׁשְ ַעְזֵבנּו ְלֹאֶרְך ָיִמיםּתִ ָך תֿ ־ַאלְיָי : ֵחנּו ּתַ ַאּפְ ֲחָמְתָך וּ ֹוִכיֵחנּבְ  ְוַאל־ּבַ

ֵרנתְֿ  עְ יָ ֵאֶליָך יְ  :וּ ַיּסְ ּוַ תֵ  ּוַבּבֶֹקר נוּ  ׁשִ ִפּלָ ֶמךָ  תְֿ נוּ ּתְ נ :ַקּדְ ָך  ִהיםלאֱֹ וּ ָחּנֵ ַחְסּדֶ ּכְ
רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה פְֿ  עֵ ּכְ ֵנה :נוּ יׁשָ יוּ נְוָחנֵּ  ינוּ ֵאלֵ ־ּפְ   :ְחנוּ נָ  אֲ יםִניִּ עֲ  וַ יםִחידִ יְ ־ ּכִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )בר זרח(  בנימןובסוף חתוםב "אס "ע שניה )מא(

  לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵאי ָעֶדיךָ ַאל ָנא תְֿ  ר ּבָ   .ַיּסֵ
  

ה מּוָסר ַרע ְוָקׁשֶ ִרים ּבְ י ְמֹאד ְמֻיּסָ   :ּכִ
  בייסורין

ה ִנּדֹוִנים זָּ ִבי ּוַבּבִ ְ ׁשּ ִים ּבַ ֵאׁש ּוַבּמַ   .ּבָ
  

ָכל ֶטף ַאף־ּבְ ַאְכְזִרּיּות ְוׁשֶ   :יֹום ּבְ
  

לּו ְונָ  ְלָחֶנךָ ּגָ   .עּו ֵמַעל ׁשֻ
  

ּנֹות ֲהדֹוֶמךָ  ע ּפִ ַאְרּבַ רּו ּבְ   :ּוֻפזְּ
  :בארבע קצוות הארץ

ׁשּום ְרָמסּום ַרְגֵלי ָכל   .ֵמִציק־ּדָ
  

חֶֹמר ְוִטיט חּוצֹות יתּום ְלִמְרָמס ּכְ   :ַוְיׁשִ
  שמו אותם במקום שדורסים עליהם

ֶעְלּבֹון ֲעלּוֶביךָ  ִקיָפה ּוְרֵאה ּבְ   .ַהׁשְ
  

י בָֿ  ֲעֵרי ָמֶות־אּו ְוָגעּו ַעדּכִ   :ׁשַ
  והגיעו
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ַדל ָעו ֹ ֶמיךָ ְוִאם ּגָ ֵמי ׁשָ   .ן ַעד ׁשְ
  

ר ֵמעֹוָלם מּונּו ֲאׁשֶ   :ַרֲחֶמיָך ְיַקּדְ
  

לֶֹשת ֵאיָתֵני ֶקֶדם   .ְזֹכר ׁשְ
  האבות

ִיְרַאת ִיחּוֶדךָ ֶהָהיּו דְֿ    :ֵבִקים ּבְ
  

ָתם ַאל ק ִחּבָ ח ָלֶנַצח־ֵחׁשֶ ּכַ ׁשְ   .ּתִ
  

י ַיד רֹוֶעה ֶנֱאָמןן ִהבְ כֵֿ ־ּכִ ם ּבְ   :ַטְחּתָ
  

ֵאִרית ַיֲעקֹב ַכּלֶה ׁשְ   .ֶטֶרם ּתְ
  

  :ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך ְוִיְכְמרּו ִנחּוֶמיךָ 
  

ס ּבֶ ַעְצֶמךָ ־ֹיֶקׁש ִעּוּוָים ּכַ   .ָנא ּבְ
  עוונם שהוא להם למוקש

ה ֵמי ִנּדָ א ּבְ י ֵאין ְלַחּטֵ   :ּכִ
  :הכי אין לנו מים מקודשים באפר פרה אדומה לטהר טומא

י דּוָכן   .ּכֲֹהֵני ֲעבֹוָדה ּוְלִוּיֵ
  

קּו ְוֵאיָנם   :ּוְבֵני ַמֲעָמדֹות ֻסּלָ
  

ה ְוָעִטינּו כְֿ  נּו ֶחְרּפָ הָלַבׁשְ   . ִלּמָ
  גם עטייה לשון לבישה

ְכִלי ִריק י ָחַסְרנּו ֹכל ְונֹוַתְרנּו ּכִ   : ּכִ
  

ָכל ע ֻטְמָאה־ֵמָאז ִנְטִמינּו ּבְ   . ַמּגַ
  

ֵהרְוֵאין ָלנּו ָטֳהָרה בַּ  ה ְלִהּטָ   : ּמֶ
  

רֹוְמָך ְזרֹוק ַמִים ְטהֹוִרים   .ָנא ִמּמְ
  

יךָ  יׁשֶ ִכיָנְתָך ַעל ֶזַרע ַמְקּדִ ֵרה ׁשְ   :ְוַהׁשְ
  

ֲחָתה מֹאְלָך ּדָ   .ְיִמיְנָך ְתָקֵרב, ׂשְ
  

ים ִהיא ָלנוּ  י ִקְרָבְתָך ַחּיִ   :ּכִ
  

  .ִמי ָננּוס ְמצֹוא ָמנֹוס ְוֶעְזָרה־ַעל
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י ֵעת ָצָרהִאם ָעֶליָך עֹוֶנה־ּכִ   : ּבְ
  

ִנים ִרים ְוַחּמָ ִסיִלים ְוִגּלּוִלים ֲאׁשֵ   .ּפְ
  

ְעּתּוִעים ים ְוסּוִמים ֲהֵבל ּתַ   :ֵחְרׁשִ
  

ם ָלַעד   .צּור עֹוָלִמים ַחי ְוַקּיָ
  

נוּ  ה תֹוַחְלּתֵ ָך ְלַבד ִמְבַטֵחנּו ְוַאּתָ   :ּבְ
  

  .קֶֹויָך לאֵ ַחי ּובֹוְטֶחיָך לאֵ ֱאֶמת
  

ם ִמסֵּ ָנא תְֿ ־ַאל ׁשֵ ָיםַבּיְ   :ֶבר ִקּוֻ
  :מתוחלת תקוותם

לֹוָנם ׁשְ ט ּכִ   .ְרֵאה ִרְפיֹוָנם ְוַהּבֵ
  

ָאם ָ   :ְוָהֵקל ְוַהֲעֵבר ּכֶֹבד ַמׂשּ
  

ֹפְך ֲחָמְתָך ַעל   .ְיָדעּוךָ ־ַעם לֹא־ׁשְ
  

י ָאְכלּו ֶאת ּמוּ ־ַיֲעקֹב ְוֶאת־ּכִ   :ָנֵוהּו ֵהׁשַ
  

ִמְפָעָלם ּלֵם ּכְ מּוָלם ְוׁשַ ב ּגְ ׁשֵ   .ּתָ
  

  :ָדם ֲחָמָסם ֵיֵרדַעל רּום ָקְדקֳ 
  :ירד על ראשם עונש החמס שעשו

י ֹכֶחךָ  ין ָיִבינּו ֹכל ַמֲאַמּצֵ   .ּבִ
  

ַהְפִליֲאךָ  ים ּבְ יךָ  ִנּסִ ֵדי ִנּסֶ   :ִלְמֻלּמְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ה  ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ְמִחיָלה ַלַחּטָ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תוּ , ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .בְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ן ֶח� ֲעו ֹ .ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב
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נ :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ִהים לאֱֹ וּ ָחּנֵ
ֵנה ֵאֵלינוּ כְּ  רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ ָך ּכְ ה ְיָי ִמשְׂ  :ַחְסּדֶ י ַאּתָ גָּ גָּ ּכִ ְך ִמׂשְ ב ב ַלּדָ

ָרה ּצָ ְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהלְ ־ַאל :ְלִעּתֹות ּבַ ֶמךָ ָיׁשֹב ּדַ ַוֲאַנְחנּו  :לּו ׁשְ
ים ְוכֹוֲאִבים ְיׁשּוָעְתָך עֲ  ֵבנוּ לאֱִֹנּיִ ּגְ ׂשַ   :ִהים ּתְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ְרֵאנוּ קָ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  אבנים' וכל בתיו בני ד שלמה הבבלי מחברוב "אס "ע שניה )מב(

  לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ל ָמע ָך ַלּדַ ר לֹו ְמצֹוא ֵסֶתר .זוֹ ַאְך ּבְ ּצַ   :ּבַ
  :מקום מחסה

ע שׂ  .ּגֹוֵנז ֵחְטא ּגֹוֵעל ֶרׁשַ ן ִלְזכּות ְמַחּפֵ   : ֶצֶדקּדָ
  :אלא דן את האדם לכף זכות  .אין אתה מסתכל על החטאים

ֶכל ְחּפֹץ ִהְתּבֹוֵנן ָאֶון .ַהּכֹל ְלָך ְמֹפָרׁש ׂשֶ   :ּוַבל ּתַ
  

י נּו ּכִ ְעּתֵ ךָ כֵֿ ־זֹאת ּדַ ְרּכֶ ה בָֿ  .ן ּדַ ָך ִהּנֵ ִצּלְ   :אנוּ ֲחסֹות ּבְ
  

יט ָלנוּ  ם ּתֹוׁשִ ַתח .טֹוב ִחּנָ רּוַסת ּפֶ   :ְיִמין ַסַעד ּפְ
  :ן פרוסת לחם לעני העומד בפתחותן לנו פרנסה כמי שנות, נםיתושיט לנו את ידך בח, הטוב' ה

יׁש ָרׁש ׁשֹוֵאל ֶחֶסד ַהּקִ   :ַעןלֹו ַקח טֹוב תַּ  .ּכְ
  ":קח טוב" – ענה לנו  ,כשאנחנו דופקים כרשים על דלתך

י ְתָך ּכִ ַבחכֵֿ ־ִמּדָ   :ָנעּור ָוֵרק ַמֲחִזיר ָמֵלא .ן ׁשֶ
  :כי הבא אליך בידיים ריקות יוצא מלפניך מלא כל טוב  שבחך הוא

ֶרץֱענּות ָעִני ְקֵרבוּ  .ְבֶזהֹוֵפל לֹא תִֿ ְסמֹוְך נ   :ת ּתִ
  :לת עני ותרצה לקרב אותויתפ  סמוך נופלים ולא תבזה

ְנֵקס חֹוב ְיָמֵרק ֶחֶסד תֹוב ׁשֹוֵבר. ּפִ   :ַצו סֹוֵפר ּכְ
  :צוה לסופר לכתוב לנו שובר  .חסדך ימחוק את פנקס חובותינו

ה ל ַיֲחִליף ָקׁשֶ   :ֹכף ֵיֶצרְרצֹון יֹוֵצר תָּ  .קֹול ַהּקַ
  :כוף את יצרנו לעשות רצון יוצרנו. לה הקל יסלק מעלינו גזרות קשותיקול התפ

ֶרבוֶ שָׁ  ית ַהּקֶ ֶרץ ְטִביָלה תַֿ . ה ְלַכף ׁשִ לֹוְך ׁשֶ   :ַעלׁשְ
  :נעזוב את החטא הנמשל לשרץ וניטהר בתשובה הדומה למקוה. בנו נקי כמו כפנוישיהא ל

בַ  ֲעִביר ָטֵמאּתְ ת  .ֵער ַרע ּתַ יךָ ּתֵ   :ָטהֹור ֶלֶכת ֻחּקֶ
  :ונהיה טהורים ללכת בחוקיך  הרחק ממנו את יצרנו הרע המטמא אותנו

  ב"אס "ע )מג(

ְמִעיט־ַאל ן ּתַ ָך ּפֶ ַאּפְ ר. ּבְ ּצַ ַקְדנּוָך ָצקּון ַלַחשׁ ־ּבַ   :ּפְ
  : בלחשלתנויבצר לנו זכרנו אותך ובאנו לשפוך לפניך את תפ  .אל תמעיט אותנו באפך
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רֹור ְמׁשֹוְך  ָבְרָך ַהּטֹוב ִיְסַעד ָלנוּ . ּוְבָך ָנרּוץּגְ   :ּדְ
  .משוך אותנו ובעזרתך נרוץ ולא ניכשל

עֹז ְלקֵֹוי ִסְבֶרךָ . ָהִחיׁש ֵעֶזר ְוַגם ִמְפָלט   :ְועֹז ּתָ
  :תתן כח למי שמייחל לך  מהר

ב ִזְכרֹון ֵסֶפר לּולֹות. ְזכֹור ִמְכּתַ   :ֶחֶסד ֹנַער ְוַאֲהַבת ּכְ
  ":זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך) "ירמיהו ב ב(נביאך זכור מה שכתבת על ידי 

ר ָוָדם. ִכיןֶטֶרף ּוָמזֹון ָלנּו תָֿ    :ָיְדָך לֹא ְכָבׂשָ
  טרף ענין מזון

ע ׁשַ ִוּדּוי ּפֶ ְך ּבְ ָגׁש ַהּדָ   :ֲאִזין ָמָצאִתי ֹכֶפרלֹו תַֿ . ּכְ
  ":סלחתי"תשמיע באזניו   .דהוגש העני ומתויכאשר נ

י ֶאֶלף ֶאחָ  ַחת. ד ְמצֹואִמּנִ ף ֵמֶרֶדת ׁשָ   :ְנֵטה ַהּכַ
  :תכריע את הכף לחיים. גם אם מתוך אלף מלאכים נמצא רק אחד שהוא מגיד טוב על אדם

ךָ  בֹוא ְלַקְטֵרג ַעּמֶ ים ְוֹתאֶבה. סֹוֵטן ּבְ   :ִעּמֹו לֹא ַתְסּכִ
  שטן 

ֵדה ֶנֶפׁש חֹוָכה ָלךְ  ִהּדּור ֲהָדֶרךָ . ּפְ   :ְצַלח ְרַכב ּבְ
  :ה נגד אויביך כאשר אתה רוכב בהדרת קדש הצלח במלחמ

ים ֶרב ָהַעּמִ ֵאִרית ִמּקֶ ל ְוִכְרִביִבים. ָקֵרב ׁשְ ּטַ ֵבם ּכַ   :ְרֵצם ָחׁשְ
  :שנהיה רצוים וחשובים לפניך כטל ומטר

מֹר ָאַלת לֹא ֵמנוּ . ִיּטֹשׁ ־ׁשְ ׁשְ ף ּבִ ּתָ ְמָך ַהְמׁשֻ יל ׁשִ ְגּדִ   :ּתַ
  . שמור את שבועתך לא לנטוש אותנו

ב ַעל ֶמלֶ לאֵ חֲ  ְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהלֹוַמרּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  . ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי%  יְ ׀ ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ לָ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ נּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ת ְצָררּוִני  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ַרּבַ
עּוַרי ֹיאַמר ָרֵאל־ִמּנְ ם  :ָנא ִיׂשְ עּוָרי ּגַ ת ְצָררּוִני ִמּנְ  :ָיְכלּו ִלי־לֹאַרּבַ

י־ַעל ּבִ ים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם ּגַ ִעים :ָחְרׁשּו חְֹרׁשִ ץ ֲעבֹות ְרׁשָ יק ִקּצֵ  :ְיָי ַצּדִ
קּום ָעֵלינּו ָאָדם :ֵיֹבׁשּו ְוִיּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂשְֹנֵאי ִצּיֹון ָהָיה ָלנּו ּבְ  :לּוֵלי ְיָי ׁשֶ

ם בָּ  ֲחרֹות ַאּפָ ָלעּונּו ּבַ ים ּבְ ָטפּונּו ַנְחָלה ָעַבר  :נוּ ֲאַזי ַחּיִ ִים ׁשְ ֲאַזי ַהּמַ
נוּ ־ַעל ִים ַהזֵּידֹוִנים־ֲאַזי ָעַבר ַעל :ַנְפׁשֵ נּו ַהּמַ ּלֹא ְנָתָננּו  :ַנְפׁשֵ רּוְך ְיָי ׁשֶ ּבָ

יֶהם ּנֵ   :ֶטֶרף ְלׁשִ
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ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה אֲ  יָבהׁשְ ה ַאלדָֹני ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   דויד בר שמואל הלוי חזק ואמץובסוף חתום שם המחברב "אס "ע )מד(

עּוַרילאְֱֹיָי  ת ְצָררּוִני ִמּנְ   .ַהי ַרּבַ
  

ְהיֹוְתךָ  י ּבִ ְצּתָ ִלּבִ יָך ִאּמַ ּתִ ׁשְ ּקַ עֹוְזַריּבִ   . ּבְ
  ִחַּזְקָּת 

ה ְוַגם ְברּו ַעּתָ   .ָעְתקּו ׁשֹוְבַרי־ּגָ
  התחזקו

ל י ָרֲעדּו ּכָ   :יֵאָבַר ־ּדֹוְבִרים ּבִ
  

ִניָנה ל ּוׁשְ יֵניֶהם ָמׁשָ ה ּבֵ   .ָהִייִתי ֶחְרּפָ
  

י ְוֶהֱאִריכּו ָעַלי ַמֲעָנה ּדּו ֶאֶבן ּבִ   .ַוּיַ
  .זרקו עלי אבנים וחרשו על גבי

נּוָנהֵזִדים ֱהִליצוּ  ֶחֶרב ׁשְ ּתּו ּכְ ִפיֶהם ּוְלׁשֹוָנם ׁשַ   .ִני ּבְ
  .והוציאו עלי שם רע כדי להמיתני  התלוצצו עלי

ִלי ֲחִניָנה ע ּבְ בֹות ֶרׁשַ ִבים ָעַלי ַמְחׁשְ   :חֹוׁשְ
  

ֶקר ְוָכָזב ְלִהְתּגֹוֵלל וּ  ל ָעֵלינוּ טֹוְפִלים ׁשֶ   .ְלִהְתַנּפֵ
  ממציאים

לּו ִמּמֹוֲעצֹוֵתיֶהם ּוִממַּ  ֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּ ִיּפְ ָלָתם ּתֶ ּפָ בֹוֵתיֶהם ְוַהׁשְ   .ְחׁשְ
  

ַנֲחֵמנוּ  נּו ִליׁשּוָעְתָך ֵלאמֹר ָמַתי ּתְ ְלָתה ַנְפׁשֵ   .ּכָ
  מתאווה

ה ָך ֲעׂשֵ ם ָקְדׁשְ   : לֹא ָלנּו ְיָי לֹא ָלנוּ ,ְלַמַען ׁשֵ
  

ת טּוְבָך וַ  ר ַעל צֹאן ַמְרִעיֶתךָ  ךָ ידֶ סָ חֲ ִמּדַ   .ַהְגּבֵ
  

ה ְסִליח, ְמַחל,ינּו ְלךָ ַנֲענִ    .ְמִחיָלֶתךָ וּ  ֹוֶתיךָ  ַרּבֵ
  חטאנו באמרי פינו

נּו ִלְנִתיב ָעה ְוַהט ִלּבֵ ׁשֵ   .ֶתיךָ וֹ ְסָעֵדנּו ְוִנּוָ
  

י ָך ֶוֱאמּוָנֶתךָ ־ֲעֵננּו ְיָי ֲעֵננּו ּכִ   :טֹוב ַחְסּדְ
  

ף ִמְתקֹומְ  ָך ְוַרְעָיְתָך ִמּכַ ל ַעּמְ ֵדה ְוַהּצֵ   .ֵמיֶהםּפְ
  .הקמים נגדם

ּבֹור ְונֹוָרא צּור צַ  דֹול ּגִ יק ּגָ יֵעֶהםלאֵּדִ   . מֹוׁשִ
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ְמָך ֶעְליֹון ָקר ת ׁשִ ַ ׁש ְקֻדׁשּ יֵקֶהםוֹ ַקּדֵ   .ב ַמְצּדִ
  

ְרעַ  ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה אֹוְיֵביֶהם ְוָקֵמיֶהםָרעֹוץ ּתִ   :ץ ּבְ
  :והעומדים נגדם  ליון גמוריבכ  תשבר

ה ְתִחּנָ ַחְרנּוָך ּבִ יָבה ,ׁשִ נוּ ֵהינּו ַמְלכֵּ לאֱֹ ַהְקׁשִ   .נּו ּוְקדֹוׁשֵ
  

תֶ  ה ִלְסֻגּלָ ְרּבֶ לֹום ָרב ּתַ נוּ ,ךָ ׁשָ בֹוֵדנּו ּוֵמִרים רֹאׁשֵ   . ּכְ
  

תֶ  ִהּלָ ָפֵתינּו ּתְ ְעָנה ׂשְ ּבַ י תַֿ ּתַ יֵלנּו ֵמרֹושְׁ ָך ּכִ ינוּ ּצִ   .ׁשֵ
  .מהשודדים אותנו

ֲעׁשּועֵ  נוּ יּתֹוָרְתָך ְוֵעדֹוֶתיָך ׁשַ ִחי ַנְפׁשֵ   :נּו ּוָבם ּתְ
  

פָ  ֶבב ׂשְ ֲחנּוַני שְׁ ּדֶ   .ָעה ְוַהֲאִזיָנהמָ ַתי ְוקֹול ּתַ
  

ָבַרי ְלָפֶניָך ֻיְנעָ  יחֹות ּדְ   .ָנא־מּו ְוִכְקטֶֹרת ְרֵצהְוׂשִ
  

ת ָקֶנה ה)א(ְיִריַבי ִריב ְוַחּיַ ּה ּתֹוִריֶדּנָ ּנָ ַער ּוִמּקִ   . ּגְ
  

ָך ְוַאְרמֹוְנָך ַעל ִביר ָקְדׁשְ טֹו ְלכֹונְ ־ּדְ ּפָ   :ָנהִמׁשְ
  

ָך תֿ  ְבִריֹוַחְלתִּ ּבְ דֹול ְונֹוָרא,י ְוׂשִ ֶאה ּגָ א ּגֵ ָ   . ָרם ְוִנׂשּ
  

ָרה ּבֵ ִמיד ֲאׂשַ ׁש ְוִליׁשּוָעְתָך ּתָ   .ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ֲאַבּקֵ
  .אקווה

ֶעְבָרה ֵני ָנָבל ּבְ ְפכּו ּבְ ם ֲעָבֶדיָך ׁשָ ִטי ּוְנקֹם ּדַ ּפָ ְפָטה ִמׁשְ   .ׁשָ
  

ם ֲחרֹון ַאף ח ּבָ ּלַ ר ִמְתקֹוְמַמי ְוׁשַ   : ְוָצָרהַזַעם וְ ַמּגֵ
  הדוף והפוך את אויבי

ם ּוְגאֹוָנם ָרֵאל ּגֹוֲאָלם ַמְלּכָ ה ְקדֹוׁש ִיׂשְ   .ְוַאּתָ
  

ם ָהַלְך ַאַחר ֵעיָנם   .ֲאׁשּוָרם ִאם ִהּטּו ְוִלּבָ
  אם הלכו בדרך לא נכונה

ט לּוָתם ַהּבֵ ם,ַלֲעַמל ְיגֹוָנם ּוְלֹכֶבד עֹל ּגָ   . ָמִגּנָ
  'כינוי לה

ִרית ט ַלּבְ אֹוָנםַהּבֵ ֵליַטת ׁשְ ֵלא ַרֲחִמים ַעל ּפְ   : ְוִהּמָ
  :המונם

הְלֶעְזָרִתי  ק ִלְקַראת ָצִרי ְואֹוְיִביחּוׁשָ   . ְוַהֲחֵזק ֶנׁשֶ
  מהר

ְמחּו ִויַרנְּ  י ַתֲחבֹוׁש ַמְכאֹוִבינּו חֹוֵסי בָֿ ְוִיׂשְ   .ְך ּכִ
  

                                                 
מאותו ' פי, הקנהשכולה חיה מן ) לה ה( בשמות רבה כינוי למלכות אדום, חיה הגרה בין הקנים. חית קנה  )א(

 ).ב"א ע"סנהדין דף כ( שנעץ גבריאל בים כאשר נשא שלמה את בת פרעה וממנו נהיה כרך רומי קנה
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רּו ְוִיּסֹגּו ָאחֹור ֲחֵפֵצי ְקָרִבי   .ֵיבֹוׁשּו ְוַיְחּפְ
  .חם נגדיהרוצים להיל

ץ ַמֲאִמיֶניָך ּגֹוֲאִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי    :ֵהי ָאִבילאֱֹ לאֵַחזֵּק ְוַאּמֵ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

ב ִעּמ�  ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% א 9ְ ֶּבֽ ם יְ : ָׁש ם ַוִּיְקָר�   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ַלְחָּת- לַֽ  .ן ָוֶפ� נּו׃ֲעו ְֹוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

י :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  הגָֿ ־ּכִ  דֹול ַאּתָ
ה ִנְפָלאֹות ה  ְועֹׂשֵ ךָ לאֱַֹאּתָ י :ִהים ְלַבּדֶ ךָ ־דֹול ֵמַעלגָֿ ־ּכִ ַמִים ַחְסּדֶ  ׁשָ

ךָ ־ְוַעד ָחִקים ֲאִמּתֶ י  :ׁשְ דֹול יְ לאֵ ּכִ דֹול יָ  ּגָ ל־ַעל ּוֶמֶלְך ּגָ  ִהיםלאֱֹ :ֱאלִֹהים־ּכָ
תֵ  תְֿ העָ מְ שִׁ  י בָֿ לאֱֹ וּ יֵענהֹושִׁ  :נוּ יפִֿ ־ְלִאְמֵרי  ַהֲאִזיָנהנוּ ִפּלָ  אּו ַמִיםִהים ּכִ

ְמָעה בְֿ  ֲאדָֹני :ָנֶפשׁ ־ַעד בֹות ְלקֹולנוּ קֹולֵ ׁשִ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ֲחנּונֵ   ּתִ   :ינוּ ּתַ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ ְיָי ְצָבאֹות אַ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ אַ ־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ַחרּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  זבדיה ובסוף חתום ב"אס "עשלישיה  )מה(

ךָ  ְלּתֶ ךָ   .לאֱִֹהים ֵאין ּבִ ְלּתֶ   .ְלדֹור ָודֹור ֶמְמׁשַ
  

 

ִריֶתךָ    :ְוָלַעד ִקּיּום ּבְ
  :בריתך קיימת לעד

 

יִמיְנָך ֵאין ַמֲעָצר   .ּבִ
  .ךאין מה שיעצור בעד

  .ְקָצרָיְדָך לֹא תִֿ 
 
 

ר ּצָ   :לאֵ עֹוֶנה ּבַ
  

 
 

ְברּו ְמֹאד ִנְפְלאֹוֶתיךָ    .ּגָ
  

ְלטֹון ַמְלכּוֶתךָ    .ְוָלַעד ׁשִ
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נֹוֶתיךָ  ּמּו ׁשְ   :ְולֹא ִיּתַ
  

 

ִמים   .ּדֹוֵרׁש ּדָ
  .אתה תובע את שופך דמנו

ָעִמים ה ֿפְ ּמֶ נּו ּכַ ְלּתָ   .ִהּצַ
 

ְלּתָ ְמָלִכים ָרִמים ּפַ   :ְוִהׁשְ
  

 

ִניתָ    .ֵהן לֹא ׁשָ
  

ָהִייתָ  ה הּוא ׁשֶ   .ַאּתָ
 

ֵני ַיֲעקֹב לֹא כִֿ  יתָ ּבְ   :ּלִ
  

 

ֵני ְבֵניֶהם ֲאַנְחנוּ  ְחנוּ   .ּוִמּבְ ה ָלֶנַצח ֻזּנַ   .ָלּמָ
  

 

ְחנוּ  ּכָ   :ּוְכֵמת ִמּלֵב ִנׁשְ
  

 

ָכל ה־ְזרּוִיים ּבְ ּנָ   .ּפִ
  מפוזרים

ָכל   .ְמִדיָנה־ֲעבּוִדים ּבְ
  משועבדים

 

  :נּו ֲחִניָנהְוֵאין לָ 
  

 

ה ל־ֻאּמָ ין ּכָ   .ֲחׂשּוִכים ּבֵ
  מעוכבים

ה ת ְוִלְכִלּמָ   .ְנתּוִנים ְלֹבׁשֶ
 

  :ְלָכל־ּגֹוֵיי ֲאָדָמה
  

 

ים צּול ַמֲעַמּקִ   .ָטַבְענּו ּבְ
  במצולה

  .ָיַרְדנּו ְוֵאין ֵמִקים
 

  :ְלָך ְלַבד נֹוֲאִקים
  :צועקים

 

ָקִרים ֵעֵדי ׁשְ ִבים ּכְ   .יֹוׁשְ
  .קר כיון שכלו הקיצים ולא נגאלנונחשבנו כעד ש

ִלי רֹאׁש ְלָהִרים   .ּבְ
 

כּוִרים   :ַלֲעָנה ָורֹוׁש ׁשְ
  :השקו אותנו משקים מרים

 

ְלנּו בַֿ  ׁשַ ְיָלהּכָ ַבּלַ ֳהַרִים ּכְ   .ּצָ
  

ֲאֵפָלה ׁש ּבָ ֵ ִעְוִרים ְנַגׁשּ   .ּכַ
 

ֻאּלָה   :ְוֵאין ֵליַדע ֵקץ ַהּגְ
  

 

  .םֶסף ְלֵחרּות יֹוְצִאיְלקּוֵחי כֶֿ 
  עבדים

  .ַוֲאַנְחנּו יֹום ָוַלִיל ִנְלִאים
  .יגעים
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  :ּוָמנֹוַח לֹא מֹוְצִאים
  מנוחה

 

י־ַמה   .ּכִֹחי ִלְסּבֹול ִטיט ִרְפׁשִ
  טיט ורפש ענין אחד הם

י־ּוַמה י ַאֲאִריְך ַנְפׁשִ י ּכִ ּצִ   .ּקִ
  .האם אאריך ימים עד הקץ

 

י   :ַעד ְזַמן ּתֹוִציִאי ַלָחְפׁשִ
  תוציא אותי

 

ן ֶעֶרב־ַמר ּבֶֹקר ִמיֹנא   .ִיּתֵ
  

  .ְוָלֶעֶרב ִמי ּבֶֹקר ְיָקֵרב
 

ַחד ֵלב ָוָקֶרב   :ִמּפַ
  

 

זּוָרה ָאנּו ְמׁשּוִלים ה ֿפְ   .ׂשֶ
  

ל   .מֹוְצֵאינּו אֹוָתנּו אֹוְכִלים־ּכָ
 

  :ְוַעל־ַנְפׁשֹוֵתינּו לֹא חֹוְמִלים
  

 

  .ֵעיַני ָסִביב ֲהִרימֹוִתי
  

יִתי מֹאל ְוָיִמין ִצּפִ   .ׂשְ
 

יר ִלי לֹא ָרִאיִתי   :ּוַמּכִ
  

 

ִניִתי ְלָכל   .ַצד ְוֵאין ֶעְזָרה־ּפָ
  

י ְלָך ָוֶאְקָרא   .ָצַעְקּתִ
 

ֵעת ָצָרה   :עֹוֶנה ּבְ
  

 

  .ָיְדָך לֹא ְקָצָרה, צּור
  

בּוָרה   .ְלָך ַהּכַֹח ְוַהּגְ
 

ן יׁשָ ה ֿתִ   :עּוָרה, ָלּמָ
  

 

יֵחנוּ  ַחן ׂשִ ּות ּכֹחֵ   .ְקׁשֹוב ּתַ ַתׁשּ   .נוּ ְרֵאה ּבְ
  חולשה

 

ָך ֿתֹוִכיֵחנוּ ־ַאל ַאּפְ   :ּבְ
  

 

ְפלּות ּדֹוֵרנוּ  ׁשִ   .ׁשּור ּבְ
  ראה

ֹכֶבד ַצעֲ  יט ּבְ ּבִ   .ֵרנוּ ּתַ
 

ֵרנוּ ־ְוַאל ַיּסְ ֲחָמְתָך ֿתְ   :ּבַ
  

 
 

עֹוֶנךָ  ֶניךָ   .ַזֲעָקֵתנּו ְקׁשֹוב ִמּמְ ֶאְנַקת ּבָ יָטה ּבְ   .ּבִ
  הבט בזעקת
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ָפנֶ ־ְוַאל יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ   :יךָ ּתְ
  

 

ְוָעה ִחין ְוׁשַ נּוָך ּבְ ַרׁשְ   .ּדְ
  נהיבתח

ָעה ָ זֹו ַהׁשּ   .ָיּה ֵהָרֵצה ָלנּו ּבְ
 

ָמָעה   :ְוַתֲחנּוֵנינּו ֲאדָֹני ׁשְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ה ְמִחיָלה  ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ַלַחּטָ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8  .ְוֵכן ּכָ 0 ֶרד יְ ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשעֶח� ֲעו ֹ . ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

בֹוא בְֿ ־ַאל ט ִעמָּ ּתָ ּפָ י לֹאִמׁשְ ק ְלָפֶניָך כָֿ ־נּו ּכִ ְמךָ ־ְלַמַען :ָחי־לִיְצּדַ  יָ יְ  ׁשִ
י ַרבנוּ נֵ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעו ֹ ְמךָ ־ְלַמַען :הּוא־ ּכִ ַחיֵּ יָ יְ  ׁשִ ִצְדָקְתָך תֿ נוּ  ּתְ ֹוִציא  ּבְ

ָרה יָעה ְיִמיְנָך ַוֲענֵ  :נוּ ַנְפשֵׁ  ִמּצָ עַ  :נוּ ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ  תְלַמַען ּדַ
ל י יְ ־ּכָ י ָהָאֶרץ ּכִ ה ְולֹא ְלַמעַ  :ִהים ֵאין עֹודלאֱֹ הּוא הָ יָ ַעּמֵ ְנָך לאֱִֹהים ֲעׂשֵ
ים ְוֵרִקים ,ָלנוּ  ּלִ י־ לֹאיָ ָלנּו יְ  לֹא :ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ּדַ בֹוד ־ָלנּו ּכִ ן ּכָ ְמָך ּתֵ ְלׁשִ
ךָ ־ַעל ךָ ־ַעל ַחְסּדְ   :ֲאִמּתֶ

ָך ִבְרָכֶתךָ ־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָלהַעּמְ ב : ּסֶ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ יםַרֲחמֶ ־ּכִ ֲאדָֹני  :יָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  )בר יצחק (שמעון כפול ובסוף חתום ב"אס "עשלישיה  )מו(

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ךָ  ַלחאֹוְרָך ַוֲאִמּתְ   . ׁשְ
  

טֹוב ַהְצַלח   .ֱאמּוֶניָך ּבְ
 

ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח  י־ַאּתָ   :)תהלים פו ה(ּכִ
  

 

ִעּנּוי ְוֹכֶפשׁ  יָטה ּבְ   .ּבִ
  .והכנעה

טּוְבָך ַהְמִציֵאנּו חֶֹפשׁ    .ּבְ
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אּו ַמִים ַעד־ָנֶפׁש  י ֿבָ   :)תהלים סט ב(ּכִ
  

 

ִבים ֲעיֹוֵתינּו ְיהּו ִנְקׁשָ   .ּגַ
  צעקותינו

ל ּוִביםּגָ ב ְלִיׁשּ   .ּוֵתנּו ָהׁשֵ
 

ִבים  ִרים ֲאַנְחנּו ְותֹוׁשָ י־ֿגֵ   :)א כט טו"דה(ּכִ
  

 

ַפְקנּו דְֿ    .ָלֶתיָך ִלְתמֹודּדָ
  .בהתמדה

ַבְקנּו ֵאֶליָך ִלְצמֹוד   .ּדָ
  צמידה ודביקה ענין אחד

 

ּלֹונּו ְמֹאד  י ֿדַ   :)תהלים עט ח(ּכִ
  :כי אנחנו דלים מאוד

 

  .ְמָצֵרינוּ ֱהִליֻצנּו ֵזִדים בִּ 
  .אויבינו התלוצצו מצרותינו

יֵלנּו ְונֹוְדָך צּוֵרנוּ    .ַהּצִ
 

ֵרינּו  נּו ִמּצָ ְעּתָ י הֹוׁשַ   :)תהלים מד ח(ּכִ
  

 

  .ְזרּוֶייָך ְמַיֲחִלים ְלעֹוְדָדם
  ישראל ֶׁשִּפַּזְרָּת 

ִיְרָאְתָך ְלַסֲעָדם ם ּבְ   .ַזּכֵ
  .עזור אותם לירא אותך ולהיטהר

 

י ל־ּכִ   :)קהלת יב יג(ָאָדם הָ ־ֶזה ּכָ
  :'כי תכלית האדם היא יראת ה

 

ים ּתֹהוּ  הוּ   .ֻחּקֹות ָהַעּמִ   .ֲחׁשּוֶקיָך ַאֲחֶריָך ִיּנָ
  .ישראל נמשכים אחריך

 

י־ַחּנּון ְוַרחּום הּוא    :)יואל ב יג(ּכִ
  

 

ים ָמה ְלִעּיִ   .ִטיָרְתָך הּוׂשְ
  .בית המקדש הושם לחורבה

נּוִיי חֹומֹות ּבְ ָבּה ּבְ   .םַטּיְ
  היטיבה את בית המקדש

 

ים  ָך ֵמַחּיִ י־טֹוב ַחְסּדְ   :)תהלים סג ד(ּכִ
  

 

ַמֲעִני יָחה ּבְ י ְוָאׂשִ   .ָיַגְעּתִ
  .בורייבד

י ֵלם ְמַעּנִ   .ֵיבֹוׁש ְוִיּכָ
 

ין ָעִני  ה ְיָי ּדִ י־ַיֲעׂשֶ   :)תהלים קמ יג(ּכִ
  

 

ְפֵתי ָקַמי ְבדּו ׂשִ   .ּכָ
  .קשה לי לשמוע דברי אויבי

ל   .ם ַמְזִעיַמיַהּיוֹ ־ּכָ
  .מכעיסים אותי

 

ן ָיָמי  ָעׁשָ לּו ֿבְ י־ֿכָ   :)תהלים קב ד(ּכִ
  

 

ָפֳעָלם יב ּכְ   .ָלֶהם ָיׁשִ
  

ד ְלהֹוִעיָלם   .ְלַעּמֹו ְיַלּמֵ
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י לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם    :)איכה ג לא(ּכִ
  

 

ן ַמֲאַוּיוֹ    .ְמַרֲחמֹו ִיּתֵ
  .הרחמן יתן לישראל את מבוקשו' ה

ּנּו ָיִסיר דָּ    .ְפיוֹ ִמּמֶ
  .יסיר ממנו את חסרונותינו

 

י ַמה ְפיֹו ־ּטּובֹו ּוַמה־ּכִ   :)זכריה ט יז(ּיָ
  :ואז יכירו את טובו ואת יפיו של כלל ישראל

 

תּו ָעַרי ּמֹות הּוׁשְ   .ְנׁשַ
  שממה

ָעַרי אּו ׁשְ   .ָנְכִרים ּבָ
 

ת ְנעּוָרי אִתי ֶחְרּפַ י ָנׂשָ   :)ירמיה לא יח( ּכִ
  :עוונותינו הראשונים

 

יׂש ָעֶליךָ  אּוֶליךָ   .ׂשֹוׂש ָנׂשִ יַח ַלֲענֹות ּגְ   .ׂשִ
  .לתנויתענה לתפ

 

ָפֳעֶלָך  ִני ְיָי ּבְ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ   :)תהלים צב ה(ּכִ
  

 

  .ִעזּּוז נֹוָרא ְוָאֹים
  ה"כינויים להקב

ה הֹוִציֵאנּו ְלִפְדיֹום   .ַעּתָ
 

י ל־ּכִ   :)תהלים מד כג(ַהּיֹום ־ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ֿכָ
  

 

נֵּ  ֶרְך ָעקֹבּפַ   .ה ּדֶ
  .הכן דרך הגאולה שלא תהיה מעוותת

ֵאר ִהּלּוְלָך ִלְנקֹוב   .ּפְ
  .להגיד ולפרש

 

ָדה ְיָי ֶאת י ֿפָ   :)ירמיה לא י(ַיֲעקֹב ־ּכִ
  

 

ֶחֶרץ ּלֹות ּבְ   .ָצִרים ּכַ
  .ליון גמוריבכ

ֵמי ֶעֶרץ ְ   .ְצֵפה ִמׁשּ
  .מן השמים

 

י ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי   :)איוב ח ט(ָאֶרץ ־ּכִ
  

 

ִמיַע ְלעֹוְיַני   .קֹול ְלַהׁשְ
  .לשונאי

ַני   .ָקֵרב ֵקץ ִעּדָ
  .קץ הגאולה

 

י ָקרֹוב יֹום ְיָי    :)יואל א טו(ּכִ
  

 

ִנים ִהְתָרֵאה  .ְזרֹוֲעָך ַתְרֶאה, ָרם   .ַרְעָיְתָך ּפָ
  .התראה לכנסת ישראל פנים אל פנים

 

י ָפל ִיְרֶאה ־ּכִ   :)תהלים קלח ו(ָרם ְיָי ְוׁשָ
  

 

ַמע  ֲחנּוַניׁשְ ַעל ִלְמעֹוַני  .קֹול ּתַ ְוָעִתי ּתַ   .ׁשַ
  .לשמים
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י   :)תהלים סט לד(ֶאְביֹוִנים ְיָי ־ׁשֹוֵמַע ֶאל־ּכִ
  

 

תֹוָדה ִתְרֶצה ַחן ּכְ   .ּתַ
  לה כקרבןיתפ

ה י ֶאְתַרּצֶ   .ּתֹאַמר ְלַעּמִ
 

ֵצא  י ֿתֵ י ֿתֹוָרה ֵמִאּתִ   :)ישעיה נא ד(ּכִ
  

שׁ  ֶקל מֹאְזַנִים ִיְכּבָ   .ׁשֶ
  .יד על כף זכויותינותכב

שׁ    .עֹוז ֶנַצח ַיְעֶטה ְוִיְלּבַ
  עטייה ולבישה ענין אחד הן

 

ׁש  י הּוא ַיְכִאיב ְוֶיְחּבָ   :)איוב ה יח(ּכִ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ה ְמִחיָלה  ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ַלַחּטָ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8  .ְוֵכן ּכָ 0 ֶרד יְ ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשעֶח� ֲעו ֹ . ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

בֹוא בְֿ ־ַאל ט ִעמָּ ּתָ ּפָ י לֹאִמׁשְ ק ְלָפֶניָך כָֿ ־נּו ּכִ ָפֶניָך  :ָחי־לִיְצּדַ ִמּלְ
ִרים ֱחֶזיָנה ֵמיׁשָ ֵטנּו ֵיֵצא ֵעיֶניָך ּתֶ ּפָ י :ִמׁשְ ֵטנּו ְוִדיֵננּו ־ּכִ ּפָ יָת ִמׁשְ ָעׂשִ

א שׁ  ְבּתָ ְלִכּסֵ י :ֵפט ֶצֶדקוֹ ָיׁשַ ִמים אֹוָתם ָזָכר לֹאֿדֹ ־ּכִ ַכח ַצֲעַקת ־ֵרׁש ּדָ ׁשָ
ה־ִוּיֹות ָמַחץ רֹאׁש ַעלּגֹוִים ָמֵלא גְֿ ָיִדין בַּ  :ֲעָנִוים   :ֶאֶרץ ַרּבָ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ֵאנוּ ָקְר ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  זבדיה חזק ובסוף חתום ב"אס "עלישיה ש )מז(

ק,ָאדֹון ין ִאם ְיֻדְקּדַ   . ּדִ
  .אם תדקדק עמנו בדין

ק ֵחֶקר ּפַֹעל ִאם ֻיְבּדַ   .ּבְ
  .אם בחקירתך תבדוק את פעולותינו

 

ק ֶבר ְלָפֶניָך לֹא ִיְצּדָ   :ּגֶ
  

 

ְצָבא ַמְעלָ ּדִֹפי תִֿ  ן ּבִ   .הּתֵ
  .אתה מוצא חסרונות במלאכים

ַמְלָאכֶ  ֳהָלהֵהן ּבְ ים ּתָ ׂשִ   .יָך ּתָ
  .אתה מוצא בהם דברי שטות

 



 סליחות לערב יום כפור

 

468

ִים ַעְוָלהְוַאף ׁשֹוֶתה כַֿ    :ּמַ
  :על אחת כמה וכמה בן אדם שחוטא הרבה כמי ששותה הרבה מים לצמאו

 

נוּ  נוּ   . ְזכּות ּוְצָדָקה ֵאין ּבָ ּלָ ע ּכֻ   .ֵחְטא ָוֶרׁשַ
  

 

ב,טֹוב נוּ א בְֿ וֹ  ַאל ּתָ ט ִעּמָ ּפָ   :ִמׁשְ
  ,הטוב' ה

 

ֵנה ֵאֵלינוּ   .ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ָעֵלינוּ  רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ   .ּכְ
  

 

רַֹע ַמֲעָלֵלינוּ  י ּכְ   :ְלִבְלּתִ
  :מעשינו

 

ְמנֹות   .ְמׁשּובֹוֵתינּו ַרּבּו ִמּלִ
  מרדינו

נֹות   .ִניחֹוִחים ַאִין ְוָקְרּבָ
 

  :נֹותְסִליָחה ְמצֹוא ַלֲעו ֹ
  

 

  .ִצְדקֹוֵתינּו ֵאין ָאנּו ְסמּוִכים־ַעל
  

ע ְוָעו ֹ ׁשַ   .ן ְמֻלְכָלִכיםּפֶ
 

  :ַחן עֹוְרִכיםתַ לְ ְצָדָקה ְמצֹוא 
  :נהיתמצא זכויות לישראל העורכים תח

 

ָאְרחֹוֵתינוּ  ח ּבְ ְמּתַ   .ַקו ַאל ּתִ
  .אל תקח את קו מדת הדין כדי לבדוק את דרכינו

ה ְותֹוֵלָעה ַאֲחִריֵתנוּ    .ִרּמָ
 

נֹוֵתינוּ  ְוא ָוֶהֶבל ׁשְ   :ׁשָ
  

 

ׁשּוב ֵחם,ּתָ ּנָ   . ַעל ָהָרָעה ּתִ
  ,שוב מחרונך

ם ְמַרֵחםֶזה דַֿ  ָך ִחּנָ   .ְרּכְ
 

ים ָעֵלינּו ַרֵחם ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ   :ּבְ
  

 

ָרֶכיָך הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ְלהֹורֹות   .ּדְ
  למשה רבנו

ֵרה ְסדּורֹות לֹׁש ֶעׂשְ ְעּתֹו ׁשְ   .ִיּדַ
  .ג מדות רחמים"ִלַּמְדָּת אותו י

 

ֵאי   :ן ֵריָקם חֹוְזרֹותִהְבַטְחּתֹו ׁשֶ
  

 

ְרנּו ְלָפֶניךָ  ם ִסּדַ   .ִחּנּון ּבָ
  

ַחנְּ    .ֶניךָ ַזַעק ְקׁשֹוב ִמּמְ
 

ָפֶניךָ ־ְוַאל יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ   :ּתְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ה  ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ְמִחיָלה ַלַחּטָ
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ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תוּ , ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .בְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ן ֶח� ֲעו ֹ .ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

בֹוא ְלָפֶניךָ  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ   ּתָ
תֵ  ִפּלָ ם־ְוַאל נוּ ּתְ ְתַעּלַ תֵ  ּתִ ִחּנָ בֹוא ְלָפֶניךָ  :נוּ ִמּתְ ֹגֶדל ּתָ  ֶאְנַקת ָאִסיר ּכְ

ֵני מֹעַ  :מּוָתהתְֿ  ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ּבְ ֵני תְֿ  ֶאְנַקת ָאִסיר ִלׁשְ ַח ּבְ  :מּוָתהְלַפּתֵ
ִפלָּ  יחוֹ יָ ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני יְ ־יכִֿ  ה ְלָעִניּתְ ּפְֹך ׂשִ ּפֹךְ נִ  : ִיׁשְ יחֵ  ׁשְ  נוּ ְלָפָניו ׂשִ

ידנַ  ְלָפָניו ינוּ תֵ וֹ ָצרוְ  לײָ וַ  ֶזה ָעִני ָקָרא :ּגִ ֵמַע ּוִמּכָ יעוֹ ־ ׁשָ   :ָצרֹוָתיו הֹוׁשִ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ נּו ִמשְׂ  :ַעּמְ בְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ּגָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ָמָעה ֲאדֹ יָבהׁשְ ה ַאלָני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   בר יהודה)מאור הגולה (גרשםוכן כולם ובסוף חתום ה "ד גד"ג בג"אבס "עשלישיה  )מח(

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

יִחי ְלָפֶניךָ  ּפְֹך ׂשִ   . צּוִריֶאׁשְ
  

ִריא ר ְולֹא ְכאּוָלם ּבָ ּבָ ֵלב ִנׁשְ   .ּבְ
  .ולא בלב מלא גאוה וכוח כמו ארמון

יד ְוַצֲעִרי ם ָצָרִתי ַאּגִ   :ּגַ
  

ַעי ְלָפֶניָך אֹוֶדה ׁשָ ַעד ּפְ   .ּבְ
  

ם ַחּטֹ  הּגַ י ֶאְתַוּדֶ   .את ַעּמִ
  

גּול עֹוֵזב ּומֹוֶדה, ּדָ   :ַרֲחֵמנּו ּכְ
  : החטא ווידוירחם עלינו כאילו שבנו בעזיבת', ה

  

נּו ִנְבֲהָלה   .ּגּוֵפנּו ַמְרִעיד ְוַנְפׁשֵ
  

י גָֿ  ָאה ּכִ   .ְדָלהּדֹוֲאִגים ֲעֵלי ַחּטָ
  

ָמה גְֿ  ַאׁשְ   :דֹוָלהִהְננּו ְלָפֶניָך ּבְ
  



 סליחות לערב יום כפור

 

470

ק ְוָסָרה ְרנּו עֹׁשֶ ּבַ   .ּדִ
  .דברים לא נכונים

ָרה ֶרְך לֹא ְיׁשָ ְכנּו ּדֶ   .ִהּלַ
  

ַקּלָה בִֿ    :ָרהכְ ְוִקְלַקְלנּו ֹאַרח ּכְ
  :התנהגנו כגמלה צעירה שאינה מקשיבה למנהיג

  .ָברוּ ֵנינּו ֶמּנּו גָֿ ו ֵֹהן עֲ 
  

נּו ָעָברוּ ְוָכְבדּו כְֿ  א ְורֹאׁשֵ ָ   .ַמׂשּ
  

ר נָ    :רוּ בָ ָזַנְחנּו ִמְצוֹוֶתיָך ֲאׁשֶ
  :הטהורות

ה ְנַקדֶּ  ירלאֵ ְמךָ ּוַבּמֶ ּבִ   . ּכַ
  .חזק

ָגגֹות ְלַהֲעִביר ר ּוׁשְ   .ְזדֹונֹות ְלַכּפֵ
  

ירחֵ    :ְטא ְלַהְרִחיק ְוֶחֶסד ְלַהְגּבִ
  

ִקים   .ְזָבִחים ּוְמָנחֹות ְמֻסּלָ
  

מֹות ִנְפָסִקים אֹות ַוֲאׁשָ   .ַחּטָ
  

י דָֿ  ם ֵהם ִמים ִטּפֵ   :לֹא ִנְזָרִקיםּגַ
  

ךָ  ית ָקְדׁשֶ   .ָחֵרב ּבֵ
  

ךָ  ׁשֶ ֲעֵרי ִמְקּדָ   .ָטְבעּו ׁשַ
  

ָבה בָֿ  ךָ ָיׁשְ   :ָדד ִעיר ָקְדׁשֶ
  

ְחתָּ  ּלַ ֶניךָ ָטַבְחּתָ ׁשִ   . ֵמַעל ּפָ
  גרשת

ָפֶניךָ ָיְצאּו דְֿ    .חּוִפים ִמּלְ
  

ֶניךָ    :ּכֲֹהִנים ַמְקִריֵבי ָקְרּבָ
  

ָרה ּבְ נּו ְורּוֵחנּו ְלׁשַ   .ָיַזְמנּו ִלּבֵ
  .בנו ואת רוחנויהחלטנו לשבור את ל

ָרה ּבָ י ְזָבֶחיָך רּוַח ִנׁשְ   .ּכִ
  

ה לֹא תִֿ ־ֵלב ר ְוִנְדּכֶ ּבָ   : נֹוָרא,ְבֶזהִנׁשְ
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ׁשּוָבהכִּ  נּו ְלַצד ַהּתְ ְננּו ִלּבֵ   .ּוַ
  

  .ׁשּוָבהנָ ָעֶדיָך וְ ָבִרים ָלַקְחנּו דְֿ 
  

ֵרי ְנָדָבה ם ּפָ ּלַ ָפֵתינּו ְיׁשֻ   :ִמְבָטא ׂשְ
  :על ידי אמרי פינו ייחשב כאילו הקרבנו קרבנות

  .ְלָפֶניָך ָעַמְדנּו ְצֵמִאים ּוְרֵעִבים
  

ִמים ַוֲחָלִבים צֹום ּדָ   .ְמַמֲעִטים ּבְ
  

ֲחָך ְקֵרִביםָנא ַעל ִמְזּבַ   : ְרֵצם ּכְ
  

ֲעַמקִּ    . ְקָראנּוָך ֵאִלי ֶזהםיִמּמַ
  

ֵתנּו לֹא תִֿ  ִפּלָ   .ְבֶזהָנא ּתְ
  

  :ן ָהָעם ַהזֶּהָנא ַלֲעו ֹ־ְסַלח
  

  .ֲאִמיםוֹ ֵצינּו ִאם ְמַקְטְרִגים ְונאֲ וֹ נ
  

גֹוֵרינּו ִאם ׁשֹוְתִקים ְודֹומְ    .ִמיםַסּנֵ
  

ין וְ  א ַהּדִ ּסֵ א ַרֲחִמיםֲעמֹוד ִמּכִ ּסֵ ב ַעל ּכִ   :ׁשֵ
  

ם ְוַהְפֵרם   .ְסִליחֹוֶתיָך ַהְרּבֵ
  

ֵרםֲעו ֹ   .נֹוֵתינּו ְמֵחה ּוַפזְּ
  

ה תְֿ  ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ ֵרםּפְ   :ַכּפְ
  

ָך ָאנּו ְמָנת ֶחְלֶקךָ    .ַעּמְ
  

ֵנה ל־ּפְ   .ֶקיךָ שָׂ עֲ ־ָנא ִמּכָ
  

ע ֲחׁשּוֶקיךָ ֵצא כְֿ    :ִגּבֹור ְלֵיׁשַ
  :להושיע את ישראל שחשקת בהם

ע רּוחֹות זּוִרים ְלַאְרּבַ   .ּפְ
  

ִחים ֲאָנחֹות   .צֹוֲעִקים ּוִמְתַאּנְ
  

תּוחֹות   :קֹוְבִלים ַעל ָצרֹות ַהּמְ
  מתלוננים
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  .ָצרֹות ַרּבֹות ּוְמצּוקֹות
  

  .ְקֵרבֹות ּוָבאֹות ְודֹוֲחקֹות
  

ִנּיֹות ּדֹוְבקֹות קּודֹות ּוׁשְ   :ִראׁשֹונֹות ּפְ
  :ד חדשותהראשונות עוד אצלנו וכבר מגיעות מי

ךָ  ַחְסּדֶ ְמָעה ּכְ   .קֹוֵלנּו ׁשִ
  

  .ַרֲחֶמיָך ְזכֹור ַוֲחָסֶדיךָ 
  

ִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיךָ    :ׁשֵֹמר ַהּבְ
  

  .ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנוּ 
  

ינוּ  ב ְלֵחיק ְמַעּנֵ ְבָעַתִים ָהׁשֵ   .ׁשִ
  .השב למי שציער אותנו שבע פעמים כמו שעשה לנו

ְרדּ  ִמיּתִ ַאף ְוַתׁשְ   : ְמחֹוְלֵלנוּ ,ֵדםֹוף ּבְ
  :אבינו' ה

ּלּוִמים ְלִריב ִצּיֹון ַנת ׁשִ   .ׁשְ
  

ְקָרא    .ִהים ֶעְליֹוןלאֱֹ לאֵּתִ
  

ִאים  ְכִניַע ּגֵ   :ָציֹוןבְּ חֶֹרב כְּ ּתַ
  :כחום במקום שאין צל

ָדהּ  יַע ִצּיֹון ּוְתַיּסְ   .ּתֹוׁשִ
  

ְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה ם ּתִ   .ּגַ
  

כּוָלה ְוַגְלמוּ  ֶבת ׁשְ   :ָדהַרֵחם יֹוׁשֶ
  בודדת

ב בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹב ָהׁשֵ   .ׁשְ
  

ב ֵ ַרֵחם ּוְתַיׁשּ נֹוָתיו ּתְ ּכְ   . ִמׁשְ
  

ב ֵ ָך ַיׁשּ לֹום ַעּמְ ְנֵוה ׁשָ   : ּבִ
  

יִתי ִריִבי ּלִ   .ָיּה ֵאֶליָך ּגִ
  

י ַעד ְרּתִ יִחי ּוְכֵאִבי־ְוִדּבַ ה ׂשִ   .ֵהּנָ
  

יָנה ִניִבי   :ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ
  :בורייד
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ֵרה ִמּדֹות ְלֶנֱאָמֶנךָ הֹוַדְעתָּ  לֹׁש ֶעׂשְ   . ׁשְ
  .למשה

ֵאי ָפֶניךָ נָ הֹוַדְעּתֹו ׁשֶ   .ן חֹוְזרֹות ֵריָקם ִמּלְ
  

ָבְרָך ַהּטֹוב ֵיָאֶמן ָנא ְלָבֶניךָ    :ּדְ
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים עִראׁשֹון ִראׁשֹון מַ  ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּובְוכֵ , ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א  ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ָעו- ֶֹח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ִהים לאֱֹ :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ בְֿ א בוֹ תָּ ־לאַ 
ֱחַרׁש ְוַאל־ָלְך ַאל־ִמידֳּ ־ַאל קֹט ־ּתֶ ׁשְ אּו גֿ לאֱֹ  :לאֵּתִ ַנֲחָלֶתךָ  ֹוִיםִהים ּבָ אּו  ּבְ ִטּמְ
ךָ ־ֶאת מוּ  ֵהיַכל ָקְדׁשֶ לַ ־ֶאת ׂשָ יםיִ ְירּוׁשָ  ִנְבַלת ֲעָבֶדיךָ ־ָנְתנּו ֶאת :ם ְלִעּיִ

ָמִיםַמֲאכָ  ָ ר ל ְלעֹוף ַהׁשּ ׂשַ ם יִ מַּ ם כַּ מָ  דָֿ כוּ פְ שָׁ  :ָאֶרץ־ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתוֹ  ּבְ
 :חוּ צֵּ ַר ים יְ מִ יתוֹ  וִ גוּ רֹ הֲ ר יַ גֵ ה וְ נָ מָ לְ אַ  :רבֵ ין קוֹ אֵ ם וְ יִ לָ שָׁ רוּ ת יְ יבוֹ בִ סְ 
  :ךָ מֶ שְׁ ־ןכַּ שְׁ  מִ לוּ לְּ ץ חִ רֶ אָ  לָ ךָ שֶׁ דָּ קְ  מִ שׁ אֵ  בָֿ חוּ לְ שִׁ 

ָלה־ל ַהְיׁשּוָעה עַ ײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלפָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ֶניךָ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  הגזירותענין והוא מדוד בירבי משלם הקטן חזק  כפול ובסוף חתום ב"אס " עעקדה )מט(

ִמי ְלָדִמי־ ַאל,ִהיםלאֱֹ   .ּדֳ
  .אל תשתוק מול דמי הנשפך

ֱחַרׁש ְוַאל־ַאל קֹט ְלִמְתקֹומְ ־ּתֶ ׁשְ   .ִמיּתִ
  .אל תשתוק ואל תישאר שקט מול הקמים נגדי

ד ַמֲחִריִמי הּו ִמּיַ ְרׁשֵ הּו ּדָ ׁשֵ ּקְ   .ּבַ
  .אויבי

כַ  ל ּתְ ָכלּבַ ה ֶאֶרץ ּבְ   :ְמקֹוִמי־ּסֶ
  את דמי

ֶלה ְלָפֶניךָ  ֵלףּגֹול ִיּגָ ֵפְך ְוִיזָּ ָ   . ִיׁשּ
  גם זליפה ענין שפיכה  דמי יהיה גלוי לפניך
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פוֹ  ם ּבְ ֵלף ָמֵלא גְֿ ךְ ָר ְרפְּ ּגַ   .ִוּיֹות ִיּגָ
  .יהיו רשומים, כל הנהרגים על קידוש השם, בבגדך

ֵחֶלףּדֹון יָ    .דֹון ׁשֹוֵפְך ֵחֶלף ּבְ
  .דהידה במיתעמיד לדין את הרוצח ותעניש אותו מ

יךָ  ֵמי ֲעִנּיֶ ְגֵרי אָ ּדְ ׁשִ ְך ּכְ ּפַ ׁשְ   :ֶלף ַהּנִ
  : בקרכעגלי

  .ִהְתָיֲעצּו ַיַחד סֹוְך ֶמֶסְך ַרַעל
  .למזוג לי כוס מלאה רעל

ֵני כָֿ    .ָהָאֶרץ ְלַהַעל־לַהּלֹוט ַהּלֹוט ּפְ
  .לכסות את כל הארץ בדעתם הכוזבת

ָעל ם קֶֹדׁש ַהּמֻ ֵכר ׁשֵ   .ְולֹא ִיזָּ
  .המעולה

ץ ּוֻמְגָעלְוֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהּתֹהּו ְמשֻׁ    :ּקָ
  

רוּ  ּקֵ ִנים לֹא ְיׁשַ   .ֶזַרע קֶֹדׁש ּבָ
  

  .ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ָזֲעקּו ְוׁשֹוֵררוּ 
  

רוּ    .ֶחֶבל ַנֲחָלֵתנּו הּוא ּובֹו ִנְתַאּמָ
  .והתפארו בו" הוא חבל נחלתנו' ה" – ועוד אמרו

ים ָצָררוּ  ְצרֹור ַהַחּיִ ת ְיִחיָדָתם ּבִ   :ַחּיַ
  : עם נשמות הצדיקיםם בגן עדןניוה' ומתו על קידוש ה

ִלימּו ְלֵעֶקד ים ַיַחד ִהׁשְ   .ַטף ְוָנׁשִ
  .מסרו עצמם לעקדה

ית ַהּמֹוֵקד ת ּבֵ ּכַ ִלׁשְ ִרים ּבְ   .ְטָלִאים ַהְמֻבּקָ
  .כמו הכבשים המיועדים לתמיד שביקרו אותם ממום והכניסו אותם ללשכת בית המוקד

ֵקד ָ א ָעֶליָך ֵנָהֵרג ְוִנׂשּ ָ   .ָיִחיד ְוִנׂשּ
  .ונקבל ייסורין

ה ֵאָליו רֹאׁש ִמלְּ  ּמָ דִיחּום ַהזִּ   :ַיּקֵ
ד :כדי לא להשתחוות לישו נוצרי ַיּקֵ   קידה והשתחויה'  לִמּלְ

ִמיִמים ָנה ְלעָֹלה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ   .ּכְ
  

ִזְבֵחי אֱ  ׁשּו עֹולֹות ּכְ ּבְ ָלִמיםּכֻ   .מּוֵרי ׁשְ
  .נלקחו לשריפה כעולה וכאימורי שלמים

 .ְכְמרּו ַרֲחִמיםָתם אֹוְמִרים לֹא תִ ְלִאּמוֹ 
  .אל תרחמנה

ה לַ  ֶ ן ִאׁשּ רִֹמיםײָ ְלָקְרּבַ נּו ִמּמְ ׁשְ ּקַ   : ִנְתּבַ
  

ִרים ַהְיָלִדים ְוֶזה ַעל ִסים־ְמַפְרּפְ   .ֶזה ְמַפְרּכְ
  פרפור ופרכוס שניהם תנועות בשעת יציאת נשמה
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חֹוט ֲאֵחִרים ּוִבְדֵמיֶהם ִמְתּבֹוסְ    .ִסיםְמַמֲהִרים ׁשְ
  .מתלכלכים

  .ִסיםָנתּון ַעל רֶֹבד ֵהיָכְלָך ְוַאף ִלְמָמְר 
  ).ג"ד מ"יומא פ(כ שנתנו אותו לממרס על הרובד הרביעי שבהיכל שלא יקרוש "ייחשב דם זה כדם פר ושעיר י

  :ִסיםֶנֶגד ֵעיֶניָך ָלַעד ְיהּו ּתֹוסְ 
  :רותחים

רּו ְלָפֶניָך ִסּדּור ַמֲעָרָכה ְגדֹוָלה   .ִסּדְ
  .הקריבו לך כל כך הרבה קרבנות

  .ב ְוַגם ַהְיסֹוד ָקטֹון ֵמָהִכיָלהבֵ וֹ ס
  .אינו יכול להכיל אותם, לרבות הסובב והיסוד, שהמזבח

ִליל עֹוָלהעֹולְ  ִחים ּכָ ְזּבָ   .ִלים ְויֹוְנִקים ַהּנִ
  ילדים

ֶנה ְ ל,עֹוָלְתָך ְיַדׁשּ ָלה־ ִיְזּכֹר ּכָ   :ִמְנחֶֹתיָך ּסֶ
  יקבל ברצון

ּנֹות  ֵני ְזָבִחיםּפִ   .ַוֲעָזרֹות ָמְלאּו ָקְרּבְ
  

ָתִחים ָדִרים ְוֵאָבִרים ָהרֹאׁש ְוָהֶרֶגל ְוַהּנְ   .ּפְ
  חלבים

רֵֹני מְֹצרֵ  ה ֶעׂשְ ּמָ   .ִחיםֵדי ְמָנחֹות ּכַ
  .הקריבו מוחים, ובמקום קמח המנחות

ה עֹולְ  יֶהם ֵהּמָ ִחיםַצְדָקִנּיֹות ִקּנֵ   :ֵלי ִטּפֻ
  :ם את ילדיהן המטופחיםהביאו הנשי, במקום קרבן העוף

ֵני בֵֿ  ַח ֵהם ּבְ ְזּבֵ   .ַרב־יַקִיץ ַלּמִ
  .הוקרבו התלמידים, במקום עולת נדבה

ְלִמיד ִעם ר ּתַ ן ָהָעם ְלַכּפֵ   .בצֹוַר ־ָקְרּבַ
  חכם צעיר וחריף

ְך ֶזה ֵמָאז לֹא ִנְקַרב   .ַרַחׁש ֻמְרּבָ
  .והם חשובים כמנחה על המרחשת שמזמן החורבן לא הוקרבה

ֱעַרבֵריַח נִ    :יחַֹח ִמְנַחת ְיהּוָדה ּתֶ
  

ְרֵתי כְֿ  יםׁשָ ֲאָנׁשִ ים ּכַ רּו ָנׁשִ ׁשְ ה ּכָ   .ֻהּנָ
  גם הנשים היו כשרות לעשות

ים יׁשִ ָלה ַמְקִריִבים ּוַמּגִ ִחיָטה ְזִריָקה ְוַקּבָ   .ׁשְ
  .את כל העבודות

ים דֹוׁשִ ְקרֶֹבת ִמְנָחה ְטהֹוָרה ַנְפׁשֹות ַהּקְ   .ּתִ
  

נּוַפת ָחֶזה ְושׁ  יםּתְ   :ֹוק ּוְלָחֵיי ָהָראׁשִ
  

ִחים ָמעֹות ִמּפֹה ּוִמּפֹה נֹוְבִעים ּוְמַקּלְ   .ּדְ
  

ָחִטים ֵאּלּו ַעל   .ְנִחיםוֹ ֵאּלּו גּ ־ְוׁשֹוֲחִטים ְוִנׁשְ
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ֵמי ָאבֹות ּוָבִנים נֹוְגִעים ְוטֹוְפִחים   .ּדְ
  

ָרֵאל צֹוְרִחים ַמע ִיׂשְ ת ַהזֶַּבח ׁשְ ְרּכַ   :ּבִ
  

ֻעלַּ  נֹות ּבֹוְטחֹותִיְרֶאה ֵיָרֶאה ּפְ   .ת ּבָ
  .' לפניו מעשי נשים צדקניות שבטחו בו למות על קידוש הוייראו' יראה ה

ָטחֹות ֶמׁש ִנׁשְ ֶ חֹם ַהּיֹום ֲעֻרּמֹות ַלׁשּ   .ּבְ
  

ים ְמֻבקָּ ָיָפה בַֿ  ׁשִ   .ס ּוְמֻפּלָחֹותרֵ  כָּ ֹותעּנָ
  .כמו מבוקעות

ין ַרְגֶליָה שִׁ    :ָיה ָוָלד ַמְפִריחֹותלְ ִמּבֵ
  :תמוציאו

ַמע אֹו ִאם ִנְראָ  מֹוַע ֲהִנׁשְ   .הׁשָ
  

דֹוָלה פְֿ    .ִליָאהְלַהֲאִמין ִמי ַיֲאִמין ּגְ
  

ה ָנָאה ְלֻחּפָ ֵניֶהם ָלֶטַבח ּכִ   .מֹוִליִכים ּבְ
  

ָאה־ַהַעל ֹאה ּגָ ק ָרם ּגָ ְתַאּפַ   :ֵאּלֶה ּתִ
  

ֲעמֹד ֲעֵקַדת ַהר מֹרעַ ִנשְׁ ֶקֶדם    .ְננּו ַוּתַ
  .בעבר סמכנו על זכות עקדת יצחק

ָכלָנהמוּ טְ  ע ּבְ מֹרוֹ ר ָודוֹ דּ ־ ְלֵיׁשַ   .ר ִלׁשְ
  .השמורה להביא ישועה לכל דור

י ֵלאמֹר ְלּתִ   .ִנּתֹוְספּו ֵאּלֶה ְוָכֵאּלֶה ַעד ּבִ
  

ְגמֹור,ַחי ָמר־ָלנּו ְוָצרֹוֵתינּו ּתִ ׁשְ ם ּתִ   : ִזְכזּוְך ַקּוָ
  בטחונם הטהור

ב ַעללאֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּסֵ חֲ ּכִ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּבַ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ִר ־ְזָכר ֵרהָלנּו ַהּיֹום ּבְ לֹׁש ֶעׂשְ ה כְּ .ית ׁשְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ֶר� ַאַּפ� ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ִים ְוַרב ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ַאתָּ ־ּכִ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

 ִמּקֹול ְמָחֵרף :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ֵני אֹוֵיב ף ִמּפְ ם ּוְמַגּדֵ י :ּוִמְתַנּקֵ צֹאן ־לֹהַרְגנּו כָֿ  ָעֶליךָ ־ּכִ ְבנּו ּכְ ַהּיֹום ֶנְחׁשַ
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י ָאכַ  :ִטְבָחה ּמוּ ־ַיֲעקֹב ְוֶאת־ֶאת לּכִ ק יְ תִֿ  ֵאּלֶה־ַהַעל :ָנֵוהּו ֵהׁשַ  יָ ְתַאּפַ
נּו ַעד ה ּוְתַעּנֵ ֱחׁשֶ א ׁשֵֹפט  : ְנָקמֹות הֹוִפיעַ לאֵ יָ ְנָקמֹות יְ ־לאֵ :ְמֹאד־ּתֶ ׂשֵ ִהּנָ

מּול ַעל ב ּגְ ִאים־ָהָאֶרץ ָהׁשֵ ְבָעַתִים ֶאל :ּגֵ ֵכֵנינּו ׁשִ ב ִלׁשְ ֵחיָקם ־ְוָהׁשֵ
ָתם אֲ  רֶחְרּפָ ּבֹור יָ יְ  :ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני ׁשֶ ּגִ ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ּכַ  ֵיֵצא ּכְ

ר־ַיְצִריַח ַעל־ַאף ָיִריעַ  ּבָ   :ֹאְיָביו ִיְתּגַ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ ְיָי ְצָבאֹות ַאשְׁ  :ֶסָלה ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאחַ ־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  רּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

   קלונימוס בר רבי יהודה חזק ואמץובסוף חתוםב "אס "ע עקדה )נ(

  ינוּ תֵ בוֹ י אֲ הֵ לאֹ  וֵ ינוּ הֵ לאֱֹ

  .םהֵ ב נוֹ קֹ עֲ ל יַ ל קוֹ וֹ קּ הַ ־תאֶ 
  .שמע את הקול של יעקב מיילל

  .םהֵ לַ תְ ם מִ הֶ ו בָּ שָׂ י עֵ ידֵ בִּ 
  .מתעלל

  .םהֶ א לָ ץ לֹ רֶ אֶ  בְּ וֹ תּ מְ יר שַׂ בִ גְּ 
  .והנה הוא גר, הבטחתו שיהיה גביר

  :םיהֶ לֵ ים עֲ ילִ טִ ם מְ לָּ עֻ ת וְ דוּ בְ עַ ם בְּ אוּ כְּ דִּ 
  

  .דמַ שְׁ י מַ ינֵ מִ ־לכָ ים בְּ ידִ מִ שְׁ ים מַ לִ וֹ ים תּ גִ ְר הוֹ 
  

  .דמַ צְ הַ ם לְ תָ  אוֹ יךָ לֶ את עָ זֹ ־לכָ בְ וּ 
  .ולם הבאאתה תקרבם אליך לחיי הע, בשכר כל זאת

  .דמַ לְ ם לִ לָ קוּ לְ קִ , י חַ  לאֵחַ נוֹ זְ 
  .האויבים מבקשים שנזניח אל חי ונלמד את דתם המקולקלת

  :דמָ אֳ ין מָ אֵ ים בְּ לִ בְ חוֹ ים וְ טִ בְ חוֹ 
  :בלי שיעור

  .יםשִׁ קוּ  יְ ךְ שַׁ ד כְּ וֹ כּ לְ ח לִ ים פַּ נִ מְ טוֹ 
  .כמי שמניח מוקשים

  .יםשִׁ אֲ הַ ל לְ עַ בַ יר בְּ מִ הָ  לְ ךָ דְ חוּ יִ 
  .כדי שנחטא, בעבודה זרה'  שנמיר את הרוצים

  .יםשִׁ דוֹ ם קְ עַ ר בְּ מֵּ גַ ה לְ לָ כָּ 
  כיליון

  :יםשִׁ ְר הַ ל לְ אֵ ָר שְׂ ם יִ ר שֵׁ כֵ זָּ א יִ לֹ 
  :לא ייזכר שם ישראל ולא ייכתב

  .ןיֵּ צַ ם לְ תָ מוֹ לְ שַׂ ם בְּ בָ עוּ  תִּ לוּ כְּ ת נִ וֹ מּ זִ מְ 
  .יעצו נגדנו עצות רעות וציירו על בגדיהם את הצלב
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  .ןיֵּ עַ ם לְ יהֶ לֵ בְ הַ בְּ , ךָ תְ אָ ְר  יִ שׁ טוֹ נְ 
  

  .ןיֵּ דַּ הִ  לְ ךָ מְּ ים עִ צִ וֹ  פּ יחַ שִׂ 
  .מדברים ומתדיינים נגדך

  :ןיֵּ דַּ זְ  הִ יךָ צֶ צָ  חֲ הוּ נוּ בְ הַ ת אֲ וֶ מָ ־דעַ 
  :לחם בםיציך והיהזדיין בח' ואתה ה' אנחנו מוכנים למות על קידוש ה

  .בג ַר רֶ ת הֶ חַ ִאבְ אר לְ וָּ ים צַ טִ שְׁ וֹ פּ 
  לחרב

  .בַר קְ ן לִ יהֶ נֵּ ת קִ וֹ שׁ ת חָ וֹ יּ נִ קָ דְ צַ 
  .ממהרות להקריב את ילדיהן במקום קרבן העוף

  .ָרבעֱ נֶּ  הַ יחַ יל רֵ לִ ן כָּ בָּ ְר קָ 
  

  :בָר עֲ הַ ם לְ תָ חָ נְ ם מִ דֵּ קַ ים לְ שִׁ גְ רוֹ 
  :מתאספים להביא לפניך מנחה עריבה

  .יםְססִ וֹ בּ תְ ם מִ יהֶ מֵ דָ ם בְּ יהֶ נֵ ת בְּ בוֹ אָ ים הָ טִ חֲ וֹ שׁ 
  .מתלכלכים

  .יםסִ לְּ עַ תְ ב מִ הַ אַ ם בְּ יהֶ לֵ ם עֲ תָ סָ בוּ תְּ 
  .לכלוך דם בניהם עליהם והם באהבתך שמחים

  .יםסִ א חָ ם לֹ תָ וֹ שׁ פְ ַעל־נַ ם וְ יהֶ יֵּ חַ ים בְּ צִ קָ 
  

  :יםשִׂ שָׂ ים וְ צִ  דָּ ךָ מְ ד שִׁ חֵ יַ לְ 
  

  .םתָ יאָ ִר קְ ל בִּ אֵ ָר שְׂ ע יִ מַ  שְׁ יעַ מִ שְׁ הַ ים לְ ִר שְּׁ אַ תְ מִ וּ 
  

  .םתָ חָ בְ ת זִ כַּ ְר בִ ם בְּ יהֶ ם פִּ הֵ נוֹ 
  צועק

  .םתָ וֹ לּ כַ ים וְ נִ תָ ים חֲ נִ ת ּובָ בוֹ ד אָ חַ יַ 
  

  :םתָ פָּ ן חֻ יוֹ ְר פִּ אַ בְ ח כִּ בַ טֶ ים לָ ִר הֲ מַ מְ 
  חופה' אפריון ל

  .יםעִ וּ שׁ עֲ י שַׁ עֵ טְ  נִ ךָ ֳעמֶ י נָ ַוְלדֵ 
  .כמו עצים יפים, ילדיך הנעימים

  .יםעִ נוּ ים מְ עִ ווּ ים גְּ לִ ים כָּ פִ סָ 
  .ודנמנעו מלחיות ע  מתים

  .יםעִ רוֹ ד הָ קֶ עֵ  בְּ תָּ עְ בַּ שְׁ  נִ ךָ בְּ 
  רועי צאן היו אבותינו. בעקדת יצחק

  :יםיעִ קִ י ְר בֵ כְ כוֹ ם כְּ עָ ְר ת זַ בוֹ ְר 
  להרבות

  .דוּ קָ עֱ ה נֶ לֶּ ת אֵ דוֹ קֵ ה עֲ אֶ ְר ה תִֿ אֹ ָר 
  

  .דוּ ָר פְ ם לֹא נִ תָ מוֹ בְ  וּ בוּ הָ אֱ ם נֶ יהֶ יֵּ חַ בְּ 
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  .דוּ קָ ם שָׁ דֵּ קַ  לְ ךָ מְ ד שִׁ חוּ יִ 
  .ִמֲהרּו

  :דוּ חָ אֱ ר נֶ שֶׁ אֲ ד כַּ קוֹ ם פְּ ָר שְׁ ת יָ ידוּ דִ יְ 
  :'זכור את העת בה נאחדו אתך במותם על קידוש ה

  .חכַּ שְׁ ל תִּ אַ ר וְ כוֹ  זְ לאֵהָ 
  

מַ יטָ לֵ פְּ ית הַ ִר אֵ שְׁ וּ    .ָכחב מוּ אוֹ כְ ה ּבְ
  .מיוסרים בייסורים

  .חכַּ וַ תְ הִ  לְ שׁ רוֹ ים דְּ מִ  דָּ שׁ רֵ וֹ דּ 
  .דרוש דמנו והתווכח עם אויבינו

  :חכָּ שְׁ ם נִ ת עַ מַ קְ נִ  בְּ יעַ פִ הוֹ 
  :לנקום את ישראל שנשכחו בגלותם

  .אשֵׂ נָּ ְרַרי הִ ת צוֹ רוֹ בְ עַ בְ ץ וּ פוֹ חֲ 
  .יהי רצון שתקום בכעס נגד אויבינו

  .הסֶ וֹ שׁ  וְ יךְ ִר פְ ים מַ שִׂ ה תָּ וָ עֲ זַ 
  .תשים לזעווה את העריצים שהעבידונו עבודת פרך ודרסו עלינו

  .הְחסֶ  מַ ךָ תְ ָר בְ אֶ ן בְּ חֹ  תָֿ יךָ יֶ נוּ קְ 
  .ישראל שקנית לך תן להם חנינה ובכנפיך ימצאו מחסה

  :הסֶּ כַ ה תְֿ בָ הֲ  אַ ימוֹ עֵ שָׁ פְּ ־לכָּ ־לעַ וְ 
  

  .יךָ ידֶ ִר ת שְׂ טַ לֵ ב פְּ גֵּ שַׂ ץ וְ מֵּ אַ 
  והצל  חזק

  .יךָ ידֶ סִ ע חֲ ַר  זֶ ךָ דְּ סְ חַ ים לְ לִ חֲ יַ מְ 
  

  .ךָ דֶ ן הוֹ כוֹ מְּ ב מִ וֹ שׁ ם קְ תָ קָ עֲ צַ 
  

  :יךָ דֶ בָ ל עֲ אֵ ָר שְׂ יִ לְ ק וּ חָ צְ יִ לְ ם הָ ָר בְ אַ ר לְ כֹ זְ 
  

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹולָר  לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

� ַוַּיֲֽעֹב�  � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ר ְיָי ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ַלחסְ  י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

 חוּ טְ  בָֿ ךָ בְּ : יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ 
ָך בָֿ  ֵאֶליךָ : מוֹ טֵ לְּ פַ תְּ  וַ חוּ טְ  בָּ ינוּ תֵ בֹ אֲ  : ֹוׁשוּ בֿ ־ְטחּו ְולֹאָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ּבְ
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י לֹאבְֿ  ְוִיְבְטחוּ  ֶמָך ּכִ יָך יְ ָעַזְבּתָ ֿדֹ ־ָך יֹוְדֵעי ׁשְ ְרָחק יָ  יְ הְוַאתָּ  :יָ ְרׁשֶ  ַאל־ּתִ
ה נּ ־ַאל ׃ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ ְרַחק ִמּמֶ יוּ ּתִ י ָצָרה ְקרֹוָבה־ ּכִ : ֵאין עֹוֵזר־ּכִ

ַמע ניָ יְ ־ׁשְ ַרֵחם :נוּ עֵֹזר לָ ־ֱהֵיה יָ  יְ וּ  ְוָחּנֵ ִנים־ָאב ַעל ּכְ ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ  ּבָ ן ּתְ   :ּכֵ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ י שִׁ לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ ְמָך ִנְקָרא ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  בנימין בן זרח חזקובסוף חתום ב "אס "עעקדה קי 

  ֵהי ֲאבֹוֵתינוּ לאֹ ֵהינּו וֵ לאֱֹ

ה   .ַאֲהַבת ִעזּּוז ְוֹתֶקף ִחּבָ
  .זכור נא את האהבה העזה והחזקה של אברהם אבינו

ִרית ְנעּוִרים ֲאָוה)א(ּבְ   . ְזֹכר ְוֶחֶסד ּתַ
  .בנעוריו ואת רצונו לעשות חסדברהם אעם  ָּת ַר ּכָ זכור את הברית ׁשֶ 

ַמְסלּול ְנִתיָבה ֵדר ְמׂשּוָכה ּבְ   .)ב(ּגָ
  ).'לימד תועים עבודת ה' פי(הכין דרך במקום מלא קוצים 

ְפִריׁשּות ַאֲהָבה ַרְך ָאב ְוָרַדף ּבִ   .)ג(ּדָ
  .' מאהבת הההזלם עוהופרש מתענוגי ', אברהם אבינו הלך ורץ לעבוד את ה

ְזָרח הּוָבאהוּ  ֶדם ּוִמּמִ   .ַער ִמּקֶ
  .ה העיר את אברהם אבינו והביא אותו מארץ מזרח"הקב

  .)ד(ְוֶצֶדק ְלַרְגָליו ִנְקָרא ְוִנְתָוה
  .ובכל מקום שעברו רגליו עשה צדק

ֶרְך ּתֹוֵעָבה   .ִזֵהר ּתֹוִעים ִמּדֶ
  .הפריש והזהיר את התועים ממעשי תועבה

ָכם ֵמֵאׁש ּוִמּלֶָהָבה   .ֲחׂשָ
  .מנעם מאש של גהינם

ָבה ְ ַיׁשּ ים ָמַאס ִמּלְ ּתִ   .ִטירֹות ּבָ
  .לא ישב בבית

ֲעָרָבה יַע ּבַ   .ִיְתדֹות ֹאָהִלים ִהּסִ
  .אלא נסע ממקום למקום וגר באוהל

                                                 
 .וש שנים הכיר אברהם את בוראובן של) א"ב ע"דף ל(בנדרים . ברית נעורים  )א(
ַמְסלּול ְנִתיָבה  )ב( ֵדר ְמׂשּוָכה ּבְ ִרים ְסֻלָלה' ש הפס"ע. ּגָ ַכת ָחֶדק ְוֹאַרח ְיׁשָ ְמׂשֻ ֶרְך ָעֵצל ּכִ , )משלי טו יט (ּדֶ

ַכת ָחֶדק ָרָכיו־ֶהןעל הפסוק ) בראשית רבה יב א(ובמדרש . קוצים' פי, ְמׂשֻ רשו ד) איוב כו יד (ֵאּלֶה ְקצֹות ּדְ

שכל מי שנכנס , שלא יכול היה אדם להיכנס בתוכה) יער מלא קוצים' פי(משל לחרישת קנים , קוצים, ְקצֹות

' וזה הפי. התחילו כל מתכנסין ויוצאין דרך הכסוח' כסח ונכנס וכו, מה עשה פיקח אחד, בתוכה היה טועה

עד שבא , ולהינצל מיצר הרע' כי לא ידעו איך לעבוד את ה, שהעולם היה דומה לגדר מלאה קוצים, כאן

 .אברהם אבינו והראה להם את הדרך
ְפִריׁשּות ַאֲהָבה  )ג(  .פרוש אהבה כאברהם) ה"ט ה"פ(בירושלמי ברכות . ּבִ
 .נרשם. נתוה  )ד(
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ְקָוה ֶאֶפס ּתִ לּו רֹב ָיָמיו ּבְ   .ּכָ
  .עד גיל מבוגר התייאש מלהוליד בן

ן ק ּבֶ יתֹו ְלִהְתחַ ־ְלֶמׁשֶ ְזַקן ּבֵ ִית ּכִ ָבהּבַ ְ   .ׁשּ
  .וחשב כי עבדו זקן ביתו ימשול בכל אשר לו

ִהְתָקְרָבה בֹוא ּוְפִקיָדה ּבְ   .ַמֲאָמר ּבְ
  .פקד את שרה כאשר אמר' ה

ִריג יָבה)א(ֶנֱחַנט ׂשְ ֶעֶנת ׂשֵ ר ּוִמׁשְ   . ֹיׁשֶ
  .עזרה לעת זקנתו, ונולד בן ישר

ָך לֹא ִנְכָזָבה ֶבר ּתֹוַחְלּתֹו ִמּמְ   .ׂשֵ
  .ההבטחה שלך התקיימה

ת ָבה)ב(ֶעׁשֶ ְבּתֹו ֵאֶליָך הּוׁשָ   . ַמֲחׁשַ
  .מחשבותיו הטובות היו ידועות לך

ֵעת ְלָפֶניָך ָקְרָבה ִחיָנתֹו ּבְ ֶקד ּבְ   .ּפֶ
  .כשהחלטת לנסות אותו

ֲאָותֹו ְלָך ְלַהְקִריָבה ק ּתַ יתֹו ַעל ֵחׁשֶ   .ִצּוִ
  

ְנָך ֶאת־ָנא ֶאת־ַקח   .ְיִחיְדָך ְוַהֲעֵלהּו ִלְנָדָבה־ּבִ
  

יו ְלֵריַח ִניחַֹח ְלִהְתָעְרָבהְרִציתִ  ְקּתִ   .יו ֲחׁשַ
  .להיות ָעֵרב

ֶרֶגן ּוְתנּואֹות ִעיָרתֹו ּבְ יַח ּפְ ה)ג(ׂשִ   . לֹא ִהְרּבָ
  .לא פתח פיו ולא התלונן

ְתׁשּוָבה יב ּבִ ַען ְמִזּמֹוָתיו לֹא ֵהׁשִ   .)ד(ּתַ
  .ולא השיב שום טענה

ה ּוָ ע ֵעִצים ּוַמֲעֶרֶכת ׁשִ ּקַ   .ּבִ
  .הכין

ֲאָוהִנין  ְרצֹון ּתַ   .ָעַקד ּבִ
  את בנו

ִעּנּוד ַוֲעִניָבה ר ּבְ   .ָיָדיו ְוַרְגָליו ָקׁשַ
  נוד ועניבה שניהם לשון קשריע

ן ֵסל עַֹלת חֹוָבה־ּפֶ ִפְרּכּוס ִיּפָ   .)ה(ּבְ
  

                                                 
 .ענף. שריג  )א(
ּתֹֹנָתיומחשבה כמו . עשת  )ב(  ).תהלים קמו ד (ֶעׁשְ
ָר כמו רגן , תרעומת' שניהם ל. רגן ותנואות  )ג( נּואֹות ָעַלי כמו , תנואות, )דברים א כז (ְבָאֳהֵליֶכם ְגנוּ ַוּתֵ ּתְ

 .י תרעומתא"ת) איוב לג י (ִיְמָצא
י ְבִיְצָחקאתמול אמרת , היה לי מה להשיב) בראשית רבה נו י(במדרש . לא השיב בתשובה  )ד( ועכשיו '  וגוּכִ

ְנךָ ־ָנא ֶאת־ַקח  . לעשות רצונךוחס ושלום לא עשיתי כן אלא כבשתי רחמי'  וגוּבִ
ן  )ה( ֵסל עַֹלת חֹוָבה־ּפֶ ִפְרּכּוס ִיּפָ ואמר יצחק לאבוי כפת יתי יאות דלא נפרכיס מן צערא ) בראשית כב י(י "בת. ּבְ

 .דנפשי וישתכח פסולא בקרבנך



 סליחות לערב יום כפור

 

482

ֶנֶפׁש ָרָוה ַלח ּבְ ׁשַָ ֲחטֹו ָיד ּכְ   .)א(ַמֲאֶכֶלת ְלׁשַ
  .סכין לשחוט אותו בנפש חפצההלקח את 

ַחטַנַער ַאל תִּ  א, ׁשְ   .קֹול ֵאָליו ּבָ
  

ָך לֹא ָעְצָבה ר ַעל ְיִחיְדָך ַנְפׁשְ י ֵעֶקב ֲאׁשֶ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ   .ּבִ
  

ִצְמֵחי ְרָבָבה ית ּכְ   .ַזְרֲעָך ָאׁשִ
  

  . ּומּוָבא)ב(ַחי הּוא ְוֶאְפרֹו ְלָפַני ָצבּור
  .אפרו צבור לפני כאילו נשרף,  שיצחק חייפל עף א

טָ  מֹוֵקד ַאֲחָוהָחׁשּוב הּוא ְלָפַני ּכְ   .)ג(בּוַח ּבְ
  

ֲהִריֲחָך ְקטֶֹרת ָהֲעֵרָבה   .ְזכּותֹו ַהְמִציֵאנּו ּבַ
  .חשוב זכותו כמו קטורת הסמים

ְך ְוֵחָמה תַֿ  ּכֵ ֹוֵבָבהֶקֶצף ׁשַ ת ַהׁשּ ית ִמּבַ ּבִ   .ׁשְ
  .מישראל שמרדו בך

ֲאָוה ֵניֶהם ָעְקרּו ֵלב ַהּתַ ְבׁשּו ֵיֶצר ּוׁשְ ר ּכָ   .ְוַכֲאׁשֶ
  .בם כל תאווה גשמיתעקרו מלי

ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ן ִיְכּבְ ׁשּוָבה־ּכֵ ַעְסָך ִמּמְ   .ּכַ
  הבת השובבה, משובה כינוי לכלל ישראל

ּוָבה דִֹלים ֵאֶליָה ׁשּ   .ּוְבַרֲחִמים ּגְ
  

  :ְוֹתאַמר ׁשּוָבה ְמׁשּוָבה
  :שובה ישראל

ב ַעללאֵ חֲ   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ֵחל ֲעו ִֹסידּות מוֹ ּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
לֹׁש ֶעשְׂ ־ְזָכר ִרית ׁשְ ה כְּ .ֵרהָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� סֶ ־ ַרח� ת׃ֶח� ֱאֶמֽ ר  ד ֶוֽ ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ָלנּו ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב וְ ־ּכִ ַסּלָח ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ַמע קֹוֵלנּו ְיָי  :יחָ ־ל כָֿ יךָ נֶ פָ ק לְ דַּ צְ יִ ־אי לֹ  כִּ נוּ מָּ ט עִ פָּ שְׁ מִ א בְֿ בוֹ תָּ ־לאַ  ׁשְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ל ּבְ ֵתנוּ ־לאֱֵֹהינּו ְוַקּבֵ ִפּלָ ֲחנּונֵ  :ּתְ ַמע קֹול ּתַ ינּו ׁשְ

עֵ בְּ  ּוְ אֵ נוּ ׁשַ ָנׂשְ ךָ ־ֶאלינּו דֵ  יָ נוּ  ֵאֶליָך ּבְ ִביר ָקְדׁשֶ ַמע :ּדְ ניָ יְ ־ׁשְ  יָ  יְ וּ  ְוָחּנֵ
                                                 

ָוהא "נ .ָרָוה  )א(  .ּדָ
 . על גבי המזבחרואה את אפרו כאילו הוא צבור) פ ויהי כי זקן יצחק"עה(תולדות ' בתנחומא פר. צבור  )ב(
 ).ירמיה לו כב( ָהָאח ְלָפָניו ְמֹבָעֶרת־ְוֶאתאש כמו שנאמר . אחוה  )ג(
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ַמע :נוּ עֵֹזר לָ ־ֱהֵיה ַמע :נוּ  ַוֲענֵ נוּ ְוָחנֵּ  ְקָראנִ  נוּ קֹולֵ  יָ יְ ־ׁשְ ה ׁשְ ֵהינּו לאֱֹ ְוַעּתָ
ִפּלַת עֲ ־ֶאל ֲחנּונֵ ־ָך ְוֶאלידֶ בָ ּתְ ֶניָך ַעל ינוּ ּתַ ֵמם־ְוָהֵאר ּפָ ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ  ְלַמַען .ִמְקּדָ
  :ָניֲאדֹ 

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ יָעה ַהּמֶ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםְיָי הֹוׁשִ ּכִ

י־לֹא ַעל ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ י ַעל ִלים ּתַ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־ִעיְרָך ְוַעל־ַעל   :ַעּמֶ

  ץחזק ואמ אפרים מבונא בר רבי יעקב מאמריםחתום בראשי ה )נב(

  ינוּ תֵ בוֹ י אֲ הֵ לאֹ  וֵ ינוּ הֵ לאֱֹ

  .ךָ תֶ מָ ן־אֲ  בֶּ ךָ דְּ בְ י עַ נִ אֲ 
  

  .ךָ יתֶ א בֵֿ בוֹ  אָ ךָ דְּ סְ ב חַ רֹ בְּ 
  

  .ךָ תֶ עָ וּ ישׁ  בִּ נוּ דֵ קְ פָ  לְ שׁ דֶ ם קֹ יוֹ ר בְּ חָ מָ 
  .באתי לבקש כי מחר תפקוד אותנו לישועה

  :)שמות טז כג(ר חָ  מָ ײָ  לַ שׁ דֶ ת־קֹ בַּ ן שַׁ תוֹ בָּ שַׁ 
  

  .ינִ ירֵ עִ ר יְ חַ א שַׁ לֹ וְ ר חַ ה שַּׁ יָר עִ אָ *(
  

  .ינִ אַ ָר ד קְ חַ ר פַּ שֶׁ ים אֲ אִ ָר וֹ נּ ים הַ מִ יָּ בַּ 
  

  .ֵנִנידוּ ל לְ דוֹ גָּ ם הַ א יוֹ וֹ י בּ נֵ פְ לִ 
  

ָעׂשֹור ַלחֹ   ):רחָ מָ ַחג ַלָײ  ֶדשׁ ּבֶ
  

  .ינִ ְבבֵ סוֹ י תְּ אתִ טָּ חַ ע וְ דַ י אֵ נִ י אֲ עַ שָׁ פְּ 
  .אני יודע כי פשעתי והעונש המגיע לי מאיים עלי מכל צד

  .יינִ דִ י וְ טִ פָּ שְׁ ם מִ ר יוֹ חָ ם מָ יוֹ ג לְ אַ דְ אֶ וְ 
  

  .ינִ ו ֹעֲ  לַ חַ לוֹ סְ  לִ יָ יְ ־לל אֶ לֵּ פַּ תְ אֶ וְ 
  

  :)יהושע כב כד(ר חָ ר מָ אמֹ את לֵ  זֹ ינוּ שִׂ ר עָ בָ דָּ ה מִ גָ אָ דְּ מִ 
  :התחלנו כבר היום להתפלל למחר

  .רחַ תְ ים ִלי תִּ עִ רֵ מְּ בַ י וּ נִ דֵ ם פְּ חוּ ַר 
  .ילחם באויבייוה

  .רחַ שַּׁ ה הַ לָ י עָ י כִּ נִ חֵ לְּ שַׁ 
  .לתי ושלחני כי התפללתי זמן רב בלילה ועכשיו עלה השחריקבל תפ

                                                 
 .יעַ שָׁ פְּ יש מדלגים מאמר זה ומתחילים מיד   *
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  .רחַ בְ  לִ ךָ  לְ תָּ לְ גַּ ם סִ ה עַ יזֶ י אֵ כִּ 
  חשקת

  :)אסתר ה יב( רחָ מָ ם־לְ גַ י וְ תִ ם־אוֹ י אִ כִּ 
  :גם מחר הראה לכל כי אני עמך

  .יםנִ קֻ ד זְ לֶ יֶ ן וְ קֵ ב זָ  אָ נוּ לָ ־ֶישׁ 
  יצחק  אברהם

  .יםנִ יָ נְ ית קִ אשִׁ רֵ ה נֵ קְ מִ ל וּ הֶ ב אֹ שֵׁ י יֹ ָאבִ וְ 
  .יעקב אבינו שישב בבית המדרש ועסק בתורה

  .יםנִ נוּ חֲ תַ בְ י וּ כִ בְ י בִּ אֵ בָ ת לְ בוֹ ת אָ כוּ ן זְ חֹ תָּ 
  זכות אבות תביא חנינה

  :)שמות יט י(ר חָ מָ ם וּ וֹ יּ ם הַ תָּ שְׁ דַּ קִ וְ 
  וקרבת אותם אליך

  .ילַ כְּ שַׁ ים מְ עִ שָׁ ר ְר שֶׁ יץ קֶ מִּ ר אַ שֶׁ קֶּ מִ 
  .הורגי ילדיי, התר את הקשר החזק שבו קשרו אותי רשעים

  .ילַ  אֵ יףסִ מוֹ וּ ל לֵ וֹ ר כּ וּ סּ ל אִ ל עַ ר חָ וּ סּ אִ 
  .שמו אותי במאסר תוך מאסר

  .ילַ ל עָ לֵ וֹ גּ תְ הִ ם מֵ ירֵ תִּ ה יַ דָ קֵ עֲ ר הָ שֶׁ קֶ 
  .התעללותבזכות הקשרים שקשר אברהם את יצחק בנו הוצא אותנו ממאסר ומנע ממנו כל 

  :)במדבר יא יח(ר חָ מָ  לְ וּ שׁ דְּ קַ תְ ר הִ אמַ ם תֹּ עָ ל־הָ אֶ וְ 
  :התכוננו למחר

  .ידִ מָּ  עִ יָ ה יְ יָ הָ וְ , יכִּ ְר ה דַֿ חָ לְ ם צָ דֶ קֶּ מִ 
  

  .ידִ ה שָׂ פָ חֲ תַּ סְ  נִ ךְ וּ פּ הִ ה לְ תָּ עַ וְ 
  .נשטפה שדי ונתרוקנה מכל

  .ידִ ד רוֹ יַ י בְּ תִּ ְר סַ מְ ג נִ רֶ הֶ לְ ב וּ רֶ חֶ לְ 
  .רשע השולט עלי

  :)דברים ו כ(ר חָ  מָ ךָ נְ  בִֿ ךָ לְ אָ שְׁ י יִ כִּ 
  :ועל זאת יתפללו ישראל מחר

  .יתִ לוּ גָ י בְּ תִּ ְר סַ אֱ ר נֶ סֶ אֹ בְ ר וּ סֶ חֹ בְּ 
  

  .יתִ ָר וֹ שׂ  בְּ ישׁ ת אִ וַ צְ מִ יר כְּ תִּ מַּ ב הַ ַר קָ ־אלֹ וְ 
  .אשר אליהו הנביא יבשר לנו, לא הגיע משיח בן דוד

  .ייתִ ִר  בְּ ךְ אַ לְ ים מַ מִ תוֹ י יְ בִ  אֲ הוּ נָּ מִּ ס שֶׁ וֹ פּ רוֹ טְ וֹ פּ אַ 
  ,ה עלינו"אליהו הנביא שמינהו הקב

  :)שמות ט ה(ר חָ ר מָ אמֹד לֵ עֵ  מוֹ יָ ם יְ שֵׂ יָ 
  :מחר את גאולתנו' יביא ה

  .רחֵ אַ תְ  מִ יךָ מֶ ד קָ יַ  בְּ ךָ נְ בִ  וּ לוּ ם כָּ לָּ ים כֻּ צִּ קִּ הַ וְ 
  אויביך  כל חשבונות הקץ כבר עברו

  .רחֵ ד אַ יַ  בְּ נוֹ דוֹ קְ י פִֿ הִ יְּ ה שֶׁ צֶ ם רוֹ דָ ין אָ א אֵ לֹ הֲ וַ 
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  .רחֵ סַ י לְ תִ לוּ ה גָ בָ חָ ְר , ץ קֵ שׁ ה יֵ לָ כְ תִּ ־לכָ לְ 
  .להסתובב ממדינה למדינה  דבר

  :)ו- שמות ח ה( רחָ מָ ר לְ אמֶ ּיֹ וַ ךָ מְּ עַ לְ  וּ ךָ יר לְ תִּ עְ י אַ תַ מָ  לְ ײָ ל לַ אַ שְׁ נִ 
  ":מחר" – מתי צריך להתפלל על כלל ישראל ואמר לנו' שאלנו את ה

  .חבַ טֶּ ים לַ ִר כָ ד כְּ רֵ הוֹ ר וְ הֵ מַ , אָר נוֹ 
  ככבשים

ֵרא ָלהֿ , הָר ד זָ בֵ ם עוֹ אֹ    .)א( ֹנַבחְוִיּקָ
  .ּוְמֵחה את שמה

  .חבַ  זֶ ךָ ם לְ תָ וֹ שׁ פְ ים נַ חִ בְ ל זוֹ ל עַ מֹ חֲ 
  

  :)בראשית ל לג(ר חָ ם מָ יוֹ י בְּ תִ קָ דְ י צִ ה־בִּ תָ נְ עָ וְ 
  

  .שׁ דֶ ּקֹ ל הַ צֶ ה אֵ אָ מְ  טֻ הּ תָ ָר הֳ טָּ ם שֶׁ אֹ 
  .צלם טמא הוא לנומה שטהור א

  .ָעׂשֹור ַלחֶֹדשׁ בֶּ  רחָ ה מָ נָּ ידֶ חִ כְ תַ ה וְ נָּ ידֶ מִ שְׁ תַּ 
  הכחדה לשון השמדה

  .שׁ דֶ גֹ ת בְּ רוֹ  צָ הּ ד לָ מֹ י וּ תִ מָ קְ ם נִ קֹ נְ 
  .בכמויות גדולות      ומדוד

  :)שמות יז ט(ר חָ ק מָ לֵ מָ עֲ ם בַּ חֵ לָּ א הִ צֵ וְ 
  :לחם באויבינו מחריה', אנא ה

  .יםְמִדקִּ י וּ תִ ים אוֹ לִ כְ אוֹ הָ , יםמִ אֲ י נוֹ זַ זְ וֹ בּ 
  .לועסים אותי הדק היטב  ם נגדימדברי

  .יםקִ זָ נְ ה לִ קָ זָ  חֲ שׁ יֵ ה וְ קָ זָ י חֲ נֵ ה שְׁ מָּ  כַּ יךָ תִּ לְ כַ אֲ 
  .טוענים כי יש להם חזקה לאכול אותי ולהזיק לי

  יםקִ נְ דַּ , י לִּ תָּ לְ לַ ר עוֹ שֶׁ אֲ  כַּ מוֹ ל לָ לֵ עוֹ 
  ,שישית השקל

  :)ב ז יח"מ(ר חָ ת מָ עֵ ה כָּ יָ הָ וְ , לקֶ שֶׁ בְּ 
  ):השב להם שש פעמים מה שעשו לנו(ישלמו בשקל מחר 

  .בַר קָ תְ הִ ים לְ ִר גוֹ נֵּ סַ ה וְ ימָ  בִּ ךָ  לְ ינוּ כִ הֵ , םחוּ ַר 
  להיבעלי תפ

  .)ב(בָר עֲ מַ  בְּ שׁ רוֹ דְ ם לִ כָ א חָ ר בָּ בָ כְ וּ 
  

  .בַר  הָ ךָ דְ בוֹ ל כְּ  עַ נוּ חֹול לָ מְ ה תִּ תָּ עַ וְ 
  

  :)שופטים יט ט(ר חָ ם מָ תֶּ מְ כַּ שְׁ הִ  וְ ךָ בֶ בָ ב לְ יטַ יִ ה וְ ין פֹּ לִ 
  :וייטב לכם, גם מחר בבוקר, בואו להתפלל הלילה – יגיד לנו' ה

  .נוּ תֵ נוּ מָּ אָ  כְּ ינוּ שִׂ י עָ  כִּ ינוּ בִ ה אָ אֵ ְר 
  

                                                 
ְקָרא' ש הפ"ע. ויקרא לה נבח  )א( מוֹ   ֹנַבחָלהֿ  ַוּיִ ׁשְ א וראיתי "אינו מפיק ה ָלהֿ י "ופירש, )במדבר לב מב (ּבִ

  .לֹאשן לפי שלא נתקיים לה שם זה לפיכך הוא רפה שמשמע מדרשו כמו ביסודו של רבי משה הדר

 ֲעֵרִביםנ בדברים "ול. כ" יוֵמֶעֶרבהמפרשים '  פיבָר עֲ מַ בְּ . רמז לדרשת שבת שובה. בא חכם לדרוש  )ב(

  .בעירוב ומזיגה של דברי הלכה ודברי אגדהאו . המושכים את לב השומעים לתשובה
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  .ינוּ רֵ עוּ נְּ ע מִ ם ַר דָ אָ ב הָ ר לֵ צֶ יֵ 
  

  .נוּ ח לָ לַ סְ  וּ ךָ תְ נוּ מָּ אָ ה כְּ שֵׂ עֲ 
  

  :)יהושע ז יג(ר חָ מָ  לְ וּ שׁ דְּ קַ תְ  הִ תָּ ְר מַ אָ ם וְ עָ הָ ־ת אֶ שׁ דֵּ ֻקם קַ 
  

  .הָר בֵ עֲ א בַּ טָ חֱ יֶ ־אּלֹ יק שֶׁ דִּ ין צַ י אֵ ר כִּ רוּ בָּ 
  

  .הָר ה תוֹ נָ תְּ א נִ ת לֹ רֵ שָּׁ י הַ כֵ אֲ לְ מַ לְ 
  

  .הָר עֲ שַּׂ ט הַ חוּ  כְּ נוּ מָּ ק עִ דֵּ קְ דַ ין לְ ָאנּו אֵ וְ 
  

  :)יהושע כב כח(ר חָ  מָ ינוּ תֵ רֹ ל־ּדֹ אֶ  וְ ינוּ לֵ  אֵ רוּ אמְ י־יֹ כִּ 
  כאשר יוכיחו אותנו ואת בנינו

ין ֲעָדֵתנּו כְּ מֵ  עוֹ ךָ דְ בוֹ כְּ , הּ יָ    .נוּ נֵ קֵ זְ  לִ תָּ חְ טַ בְ הִ ד ּבֵ
  .כמו שהבטחת לאברהם אבינו, אתה עומד בתוכנו

  .נוּ בֵּ ְר קִ  בְּ ת לאֵדַ עֲ ב בַּ צָּ ים נִ הִ לאֱֹ
  

  .נוּ בֵ בְ סָ , לאֵ ָר שְׂ ת יִ וֹ לּ הִ ב תְּ שֵׁ ה יוֹ תָּ ם אַ גַּ 
  .עמוד סביבנו

  :)ב יא יב"ש(ר חָ מָ ם וּ וֹ יּ ם־הַ ה גַּ זֶ ב בָּ שֵׁ 
  

  .הבָ וּ שׁ י תְֿ לֵ עֲ בַ ת לְ יִ בַּ ל הַ עַ ט בַּ שַׁ ה פָּ טָ וּ שׁ ד פְּ יָ 
  ה"הקב

  .הבָ ל טוֹ בֵּ קַ  לְ דוֹ ת־יָ י אֶ נִ עָ ט הֶ שַׁ פָ וּ 
  ישראל

  .הבָ הֲ אַ ם בְּ הָ ָר בְ אַ ד לְ סֶ ב חֶ קֹ עֲ יַ  לְ תָּ תַ ת נָ מֶ אֱ 
  

  :)אסתר ט יג(ר חָ ם־מָ ן גַּ תֵ נָּ יִ 
 

  .אלֵ ף מָ דֵ י רוֹ נִ פֵ דְּ ְר  תִּ יתַ מָ ־דעַ 
  .רדיפה מלאה

  .הלֶ עֲ י תַּ לַ ב עָ תוּ א כָֿ לֹ ב וְ תוּ כָּ 
  .קללות הכתובות בתורה וגם שאינן כתובות אתה מעלה עלי

  .אלֶ פְ מֻּ ל הַ אֵ ָר שְׂ  יִ ךְ לֶ א מֶ צָ י יָ י מִ רֵ חֲ אַ 
  ה"הקב

  :)יהושע ד ו(ר חָ ם מָ יכֶ נֵ ן בְּ לוּ אָ שְׁ י יִ ם כִּ כֶ בְּ ְר קִ ת בְּ את אוֹ זֹ 
  : יש לבני ישראל להתפלל מחרכי

  .םָר בְ ם שִׂ וֹ יּ ת הַ לַּ פִ תְ  בִּ יךָ נֶ  בָֿ ךָ מוּ דְּ קִ 
  .בתקוה

  .םָר כָ ל שְׂ וֹ טּ ר לִ חָ מָ לְ ם וּ תָ וֹ שׂ עֲ ם לַ וֹ יּ הַ 
  .כי יקבלו מחר שכר על מה שהתפללו היום
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  .םָר כְ זָ ה לְ בָ טוֹ ם לְ רֵ ה ּגוֹ זֶ ה וָ ר זֶ חָ מָ ום כְּ ּיֹהַ 
  

  :)ה נו יבישעי(ר חָ ם מָ ה יוֹ זֶ ה כָֿ יָ הָ וְ 
  

  .םיכֶ חֵ אֲ ־ל עַ ְללוּ פַּ תְ ל הִ אֵ ָר שְׂ י יִ ירֵ ז צִ רוּ זֵ בְּ 
  שליחי צבור

  .םיכֶ רֵ וּ בּ ל צִ א עַ בוֹ א תָֿ ּלֹ ה שֶׁ קָ צוּ ה וְ ָר צָ ־לל כָּ עַ 
  

  .םיכֶ בִ ב אֲ קֹ עֲ ת יַ עַ לַ י תוֹ  פִּ חַ כֹ  בְּ קוּ עֲ צַ וְ 
  לה חזקהיבתפ

  :)במדבר טז ז(ר חָ  מָ יָ י יְ נֵ פְ ת לִ רֶ טֹ ן קְ יהֶ לֵ  עֲ ימוּ שִׂ וְ 
  לה במקום קטורתיתפ

  .םיהֶ תֵ בוֹ אֲ ם וַ  הֵ מוּ יְּ קִּ ה שֶׁ וָ צְ מִ בְ ה וּ ָר תוֹ בְּ 
  

  .םיהֶ נֵ בְ לִ ם וְ הֶ ם לָ לָ עוֹ יב לְ יטִ הֵ  לְ וּ כּ זְ יִ 
  

  .םיהֶ תֵ נוֹ ו ֹד עֲ עַ ר בְּ פֵּ כַ ב יְ וֹ טּ  הַ יָ יְ 
  

  :)במדבר יא יח(ר חָ מָ  לְ וּ שׁ דְּ קַ תְ ם הִ עָ ל־הָ ר אֶ אמַ ְוֹכה תֹֿ 
  

  .ךָ תֶ כָ ְר בִ כְּ ים נִ ב שָׁ שֵׁ הָ , ןוּ נּ חַ 
  

  .ךָ תֶ עָ וּ ישׁ ים לִ וִּ קַ מְ  וּ ךָ ים לְ לִ כְּ תַּ סְ מִ יל וּ אִ הוֹ 
  

  .ךָ תֶ בָ ת טוֹ נַ  שְׁ תָּ ְר טַּ עִ ה וְ בָ ה טוֹ נָ  שָׁ ינוּ לֵ  עָ שׁ דֵּ חַ 
  .תברך בפירות מרובים

  :)שמות טז כג(ר חָ  מָ ײָ  לַ שׁ דֶ ם קֹה יוֹ נֵּ הִ 
  

  .היחָ לִ סְ ר וּ ֶהתֵּ י לְ רֵ שְׁ  תִּ שׁ דֶ ה חֹ כָ זָ 
   ממאסרלהתיר אותנו

  .החָ מְ שָּׂ הִ  לְ  ֿבוֹ דוּ קְ פְ נִ  וְ רוּ כְּ זְ ת נִ עוֹ בָ גְ ם וּ לָ י עוֹ נֵ יתָ ח אֵ ַר יֶ 
  .חודש בו האבות והאמהות נפקדו בבנים

  .החָ מְ צָּ הִ  לְ יקדִּ ח צַ מַ צֶ ל אֵ גָּ הִ ים לְ ידִ תִ  עֲ בוֹ וּ 
  .מלך המשיח יצמח בו

  :)ב ז א"מ(ר חָ ת מָ עֵ  כָּ יָ ר יְ מַ ה אָ כֹּ 
  ":מחר אגאל אתכם"

  .הנֶ בָּ ד יִ סֶ ם חֶ לָ י עוֹ תִּ ְר מַ  אָ ,יתִּ חְ טַ  בָֿ ךָ דְּ סְ חַ  בְּ ינִ אֲ וַ 
  

 .ֵנהמָּ הִ  לְ יםדִ בֵ ים כְּ מִ רוּ גֵ בְּ  יעַ ִר כְ  תַ נוּ קֵ דְ צִ 
  .תכביד את כף זכויותינו ותוסיף עליה משקל

  .הנֶּ פַ  מְ ,דסֶ י חֶ פֵּ לַ ה כְּ טֶּ  מַ ,דסֶ חֶ ־בי ַר ר לִ אמַ תֹּ 
  .עברותומסלק את ה, מטה את כף המאזניים לצד הזכויות
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  :)בן סירא כח א(ר חָ ת מָ ַר ר צָ צַ ל־תָּ אַ 
  ":אל תדאג למחר"

  .הלָ לָּ חַ תְ  נִ השָּׁ דֻ ם קְ יהֶ נֵּ מַ זְ ים נִּ מַ ן זְ מַ  זְ ךְ רֶ אֶ 
  

  .הלָ עוֹ ת וְ עַ קַ וֹ ה בּ אָ מְ טֻּ ת הַ בוֹ י אֲ בִ ה אֲ אָ מְ טֻ וְ 
  

  .הלָ עְ ה מָּ לָ עְ ה מַ לֶ עֲ ר תַּ פָ עָ ־דה עַ דָ רוּ יְ 
  

  :)במדבר יד כה(ר חָ ק מָ מֶ עֵ ב בָּ שֵׁ י יוֹ נִ עֲ נַ כְּ הַ י וְ קִ לֵ מָ עֲ הָ וְ 
  תשפיל אותם

ִעיר אַ חָ מָ    .העָ ה ָר נָ שָׁ  בְּ ךָ יסְ נִ כְ ר ׂשֵ
  

  .היעָ שִׁ אוֹ יא וְ צִ  אוֹ ךָ דְ יָּ י מִ נַ בָּ 
  

  .העָ בוּ ה קְ יתָ מִ ה לְ תָּ אַ ים וְ בִ ים טוֹ יִּ חַ ים לְ שִׁ ְר וֹ ה פּ מָּ הֵ 
  

  :) יטשמות ח(ר חָ  מָ ךָ מְּ ין עַ בֵ י וּ מִּ ין עַ ֻדת בֵּ י פְֿ תִּ מְ שַׂ וְ 
  

ָנהרחָ מָ יא לְ בִ י מֵ נִ נְ ה הִ ֻאלָּ גְ ה וּ קָ דָ צְ  ָ רֹאׁש ַהׁשּ   .)א( ּבְ
  

  .הנָ נְּ חַ ר לְ חָ ת מָ עֵ י כָּ לַ  אֵ אוּ ה בֹּ כָ ָר בְ ם וּ סֶ ת אֹ נַ שְׁ 
  .לקבל חנם

  .הינָ נִ חֲ ים וַ מִ חֲ ם ַר לוֹ שָׁ ים וְ יִּ חַ ה וְ עָ וּ שׁ יְ 
  

  :)שמות ט יח(ר חָ ת מָ עֵ ם כָּ כֶ יר לָ טִ מְ י מַ נִ נְ הִ 
  

ב ַעל ֶמֶלְך לאֵ חֲ  יֹוׁשֵ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֹּכִ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהלֹוַמר שְׁ ּלָ  .לֹׁש ֶעׂשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ִים ְוַרבֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ֶר� ַאַּפ� ּום ְוַחּנ ּון ֶא� ת׃־ ַרח� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ָלנּו ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ ְענוּ ַמְלּכֵ י: ׁשָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ל־ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל־טֹוב יו־ּכָ ּנוּ : ַמֲעׂשָ ְדְרׁשֶ טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז : טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּתִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע חֵֹסי ֿבוֹ  י: ּבְ טֹוב : ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ ־ָלם ַחְסּדֹו ְוַעדטֹוב ְיָי ְלעוֹ ־ּכִ
ָאָדם טַֹח ּבָ ָײ ִמּבְ ְנִדיִבים: ַלֲחסֹות ּבַ טַֹח ּבִ ָײ ִמּבְ ן ־טֹוב: טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ר ְיָי ַעל ּכֵ ְוָיׁשָ

                                                 
ָנה  )א( ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָנה) יחזקאל מ א(ש "ה כ"כ נקרא ר" יו גם.ּבְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָעׂשֹור ַלחֶֹדשׁ  ּבְ , הנָ שָּׁ ר לַ וֹ שׂ עָ בֶּ א "נ .ּבֶ

ָנהא "נ ּפּור ׁשָ יֹום ּכִ   .ּבְ
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ֶרךְ  ּדָ ִאים ּבַ יֵענ : טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְייָ :יֹוֶרה ַחּטָ י בָֿ לאֱֹ  וּ הֹוׁשִ  ַמִים אוּ ִהים ּכִ
ָרֵאל :ָנֶפשׁ ־ַעד ֵאִרית ִיׂשְ ָך ֵאת ׁשְ ע ְיָי ֶאת־ַעּמְ יָעה ֶאת: הֹוׁשַ ָך ּוָבֵרְך ־הֹוׁשִ ַעּמֶ
ֵאם ַעד־ֶאת ְ יָעה :ָהעֹוָלם־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנׂשּ ייָ יְ  הֹוׁשִ יגָֿ ־ ּכִ ּסּו ֱאמּוִנים פַֿ ־ַמר ָחִסיד ּכִ

ֵני ָאָדם ֵענּו עַ :ִמּבְ בֹוד־ל ָעְזֵרנּו לאֱֵֹהי ִיׁשְ ַבר ּכְ ר ַעל־ּדְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ַחּטֹאֵתינּו ־ׁשְ
ֶמךָ    :ְלַמַען ׁשְ

ָלה־ ַהְיׁשּוָעה ַעלײָ לַ  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ב :ַעּמְ ּגָ נּו ִמׂשְ ֵהי ַיֲעקֹב לאֱֹ ָלנּו ־ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ךְ  :ֶסָלה ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ יָעה ַהמֶּ  :ְיָי ְצָבאֹות ַאׁשְ י  :ָקְרֵאנוּ ־יֹוםֶלְך ַיֲעֵננּו בְֿ ְיָי הֹוׁשִ ּכִ

ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךָ ־לֹא ַעל יִלים ּתַ י ַעל ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ים־ּכִ ֲאדָֹני  :ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
יָבה ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ה ַאלׁשְ ַאַחר־ ַוֲעׂשֵ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ְלַמַעְנָך  ּתְ י ׁשִ ַהי ּכִ

ךָ ־יְרָך ְוַעלעִ ־ַעל   :ַעּמֶ

  יצחקחתום בו פזמון קיא 

  פותחין ארון הקודש

ר דָּ ֵיָרֶצה צֹום ַעמְּ    .הַמזֶּ  מֹו ְלךָ ָך ֲאׁשֶ
  .כאילו ִהִּזינּו את דמנו על המזבח, יירצה לפניך מיעוט דמנו וחלבנו מחמת צום כיפור

ְבֶזה)א(ֲחׁשֹוב ֶחְלּבוֹ  נֹו ַאל ּתִ ַעל ֶזַבח ְוָקְרּבָ   . ּכְ
  ו את חלבנווהקטרנ

  .תֹו ֶתֱחֶזהנָּ חִ ים ּותְ אֹות ַחיִּ  ֲחתֹום ָעָליו
  .תחתמנו לחיים ותשים לב לתפילתנו

  :)ב(הָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהזֶּ 
  :מחר תחתמנו לחיים

  .ר ׁשֹוֵכן ַעד ּוְמרֹוָמםִצְדָקְתָך ִהְתַאזֵּ 
  .והנעלההנצחי ' אתה ה, התלבש בצדקה

ִליםַהנִּ  ָנא־ךְ ְסמָ  ַלח ,ְכׁשָ   .ָיְדָך ַלֲהִקיָמם ׁשְ
  

ר דִּ  קּ ֲאׁשֶ   .ִהיא ַלְחָמם ּוָים ְוַאְנָחָתםְמָעם ׁשִ
  .מאכילים אותם יגון, ובמקום לחם, דמעתם להם למשקה

מָּ ְוִתְנקֹום דַּ    .םם ֲעָבֶדיָך ֵמאֹוְיֶביָך ַעד ּתֻ
  

ֶפְך דָּ  ְוִתְדרֹושׁ    .הזֶּ ־ה ְוַעל ַמהזֶּ ־ ָלַדַעת ַמה.ָמםְלׁשֶ
  

  :הת ַהזֶּ ָמָחר ִיְהֶיה ָהאוֹ 
  

ְנךָ ּון חֹן ַחנּ  ְמָך הּוא ַמֲאִמיןּבִ ר ְלׁשִ   . ֲאׁשֶ
  

ַמנֶּ  גֹורַסנֵּ  ר ַחטָּ ָעַלי ּתְ   .אִתי ַיְטִמיןה ֲאׁשֶ
  

                                                 
ר מלפניך שיהא חלבי "יה, ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי) א"ז ע"דף י(בברכות . חלבו, דמו  )א(

  .ג המזבח ותרצני"ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך ע

  .כי אות וחתימה ענין אחד, מחר תשים עלינו אות חיים ותחתום אותנו לחיים' פי. מחר יהיה האות הזה  )ב(
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מֹאל ַיְכִמין שְֹ   .)ב(ִמיןיָ ַיֲעֶלה בְֿ   ְזכּוִתי)א(ְוחֹוִבי ּבִ
  יחביא

י הּוא ֶזה.ְוֵאֶפר ִיְצָחק ַיְזִמין ר ֹיאַמר ּכִ   : ֲאׁשֶ
  

מַ  ַער ֲעִקיצַ  לְ ,ִתיע ִרנָּ ְקַרב ּוׁשְ ח ׁשַ ְפּתַ   .ּתִ
  

ןטָּ חַ ־ְלַזּכֹות ֶאת מֹו ּבֶ ָנה ַנַער־אִתי ּכְ   .ׁשָ
  

יהּו לֹא ִיְפַער־ִטיִני ְוֶאתסְ ְלׁשֹון מַ  סֹוםְוַתחְ    .ּפִ
  .יפתח

ּשָֹ    :)ג(ַמֵהר ִמזֶּה  קּום ֵרד.ָטן ִיְגַערְיָי ּבַ
  

מָּ  ֵני לֹא ִיקַּ  םה ֲאַקדֵּ ּבַ ף ּפְ   .דח ׁשֹחַ ְוִאּכַ
  איך אבוא ואשתחווה

יּוְבָיִדי ֵאין ַמַעשׂ    .דִיְפחַ   ְוַעל זֹאת ִלּבִ
  מעשים טובים

ם ַהְמיֻ  ָזְכִרי ַמְלכּות ׁשֵ ה ּבְ   .ָחדֲאָבל ַעּתָ
  .את זכות מצות קריאת שמע

אבֿ  ְוַעל זֹאת ֲאִני   .ְמִרים ְיָי ֶאָחדוֹ ֹוֵטַח ּבְ
  

ִכים ּלָם ַיַחד)ד(ּומֹוׁשְ   :הזֶּ ה ֶאָחד ּומִ  ִמזֶּ . ּכֻ
  

ֲעִדי ְוֵאין ר ּבַ   .סֹוֵדר ִלי ֵסֶדר ְרֵאה ֵאין ְמַכּפֵ
  .כ לפי הסדר"ג לעשות עבודת יו"ואין כה

  .ּוִבְגֵדי ָלָבן ַאִין ְוֵאין לֹוֵבׁש ָהֵאֶדר
  .בגדי כהונה

ן חֹוָבה ְולֹא ְנָדָבה וָ  ְוַגם ֵאין   .ֶדרנֶ ָקְרּבַ
  

ר ָעַלי ַכּפֵ ה ּתְ ָליֹות ָוחֶ   ּבֹוֵחן,ְוַאּתָ   .רדֶ ּכְ
  .וחדרי הלב

ים ֶרַוח ָלֵעֶדרגְּ  ְרַצת צֹאֶנָך ְושִֹ   .דֹור ּפִ
  .הגן על צאנך מאויביהם ותן להם רווח והצלה

  :הה ְוָגֵדר ִמזֶּ  ִמזֶּ .ֵדרמֹו גָּ לָּ ־ְוִתְבֶנה
  

                                                 
ֶסףש "יחביא כ. יכמין  )א( ָהב ְוַהּכֶ י ַהזָּ ִמְכַמּנֵ י "ז מ"ובסנהדרין פ. במצודה אוצרות מסתרים' ופי) דניאל יא מג (ּבְ

  .ארבמ' ב ל"הרע' פי, מכמינין לו עדים

ַמִים עֵֹמד ָעָליו ִמיִמינֹו ־ְוָכל) שיר רבה א מה( במדרש .וחובי בשמאל יכמין זכותי יעלה בימין  )ב( ָ ְצָבא ַהׁשּ
מֹאלוֹ  ְ . אלו מכריעין לכף זכות ואלו מכריעין לכף חובה, אלו מימינים ואלו משמאילים' וכו) א כב יט"מ (ּוִמׂשּ

וכיון , יסתיר את חובותי מהמקטרגים, חובי בשמאל יכמיןאמר , כיון שהמקטרגים עומדים בשמאל. כ"ע

  .ימציא את זכויותי לסניגורים, זכותי יעלה בימיןאמר , שהסניגורים עומדים בימין

  .שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני) א"ע' דף כ(ביומא . רד מהר מזה  )ג(

  ).ב"ג ע"ברכות דף י (אחדמצוה להאריך ב. ומושכים  )ד(
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ר ִנְגָרׁשוּ  ֵצל ִנים ֲאׁשֶ אּו ּבָ   .קֹוָרְתָך ּבָ
  .שראליץ אשר גרשתם מאר, לבית הכנסת באו בניך

  .ֲעׁשוּ ְוַגם ִנְתגָּ  ֲעדּו ָרֲעׁשוּ ִנְתוָ ָך כְּ ֶניבָּ 
  תנועה מרוב פחד' רעשו ונתגעשו שניהם ל. הם רועדים, כאשר נאספים בניך

ְזּכֹור ֵעת ָלִריב ִיגָּ    .ׁשוּ ֶחֶסד ֲאבֹוָתם ּתִ
  

לֹום ִנְפגָּ  ֱאֶמת   .ת ֶזהֶזה ְלֻעמַּ ־ם ֶאת גַּ .ׁשוּ ְוׁשָ
  .כי ביקשו מחילה זה מזה, ויש ביניהם אמת ושלום

  :הָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהזֶּ 
  

ר דָּ ֵיָרֶצה צֹום ַעמְּ  'ק ַעל ֶזַבח  .הַמזֶּ  מֹו ְלךָ ָך ֲאׁשֶ ֲחׁשֹוב ֶחְלּבֹו ּכְ
ְבֶזה נֹו ַאל ּתִ ָמָחר  .תֹו ֶתֱחֶזהנָּ חִ ים ּותְ אֹות ַחיִּ  ֲחתֹום ָעָליו .ְוָקְרּבָ

  :הִיְהֶיה ָהאֹות ַהזֶּ 
  סוגרין

ב ַעללאֵ א ַר   ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ּסֵ חֲ ּכִ נֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִסידּות מֹוֵחל ֲעו ֲֹחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ
ִעים ע ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ה ְצָדקֹות שֵׂ וֹ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ

ל־ִעם ר וְ ־ּכָ ׂשָ ְגמֹול לֹא כְֿ .רּוחַ ּבָ נּו  הֹוֵריָת לאֵ : ָרָעָתם ּתִ ֵרהּלָ לֹׁש ֶעׂשְ  .לֹוַמר ׁשְ
ֵרה־ְזָכר לֹׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ה כְּ .ָלנּו ַהּיֹום ּבְ ֶדםמֹו ׁשֶ תּוב, ֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ 8 ֶרד יְ  .ְוֵכן ּכָ 0 ַוֵּי  ָי

א 9ְ  : ָׁש ם ַוִּיְקָר� ב ִעּמ� ן ַוִּיְתַיֵּצ� ָעָנ% ם יְ ֶּבֽ   ׃יָֽ ֵׁש�

 � ר ְיָי � יְ  ָּפָניו� ַוִּיְקָרא� ־׀ ַעל ַוַּיֲֽעֹב� ּום ְוַחּנ  ֵלא�  ָי% ׀ יְ  ָי ִים ְוַרב ַרח� ֶר� ַאַּפ� ת׃־ּון ֶא� ֶסד ֶוֱֽאֶמֽ ר  ֶח� ֹנֵצ�
א ָעו- ֹ ים ֹנֵׂש� ֲאָלִפ% ֶסד0 ָלֽ ַׁשע ְוַחָּטָא ה ְוַנֵּקה0 ֶח� ֲעו ֹ .ן ָוֶפ� ַלְחָּת- ַלֽ נּו׃ְוָסֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ  ֵנ�נּו ּוְלַחָּטאֵת�

י ָחָטאנוּ ־ְסַלח י פָֿ ־ְמַחל. ָלנּו ָאִבינּו ּכִ נּו ּכִ י: ְענוּ שָׁ ָלנּו ַמְלּכֵ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ּכִ ַאּתָ
  :קְֹרֶאיךָ ־ֶחֶסד ְלָכל־ְוַרב

ָרֵאל ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּמוּ : ְוַאּתָ נֹוֶתיָך לֹא ִיּתָ ה־הּוא ּוׁשְ ה :ְוַאּתָ  ַאּתָ
א מֹוֵעד י־ֿבָ י־ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ קּום ּתְ ָרה ִזְבֵחי לאֱִֹהים רּוַח נִ : ֿתָ ּבָ ׁשְ

ְבֶזה ה לאֱִֹהים לֹא ֿתִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבֶנה חֹומֹות : ֵלב־ִנׁשְ ְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ ֵהיִטיָבה ֿבִ
ָלי ִ ִרים:םְירּוׁשָ ֲחָך ֿפָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל־ִמְזּבַ :  ָאז ּתַ

י ֵמעֹוָלם ֵהמָּ  יׁשּוָעֶתךָ : הְזֹכר־ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ : ָזְכֵרנּו ְיָי ּבִ
ַכְנּתָ ּבוֹ  ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ת : ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְזֹכר ְיָי ִחּבַ

ח ָלֶנַצח ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ לָ ְזֹכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום אֵ : ְירּוׁשָ ִים ת יֹום ְירּוׁשָ
הּ  ר :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ  ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ

ָמִים ְוָכל־ָהָאֶרץ  ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת־ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ִנׁשְ
ר ָאַמְרתִּ  ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלםַהזֹּאת ֲאׁשֶ ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק : י ֶאּתֵ

אתוֹ  עֹו ְוֶאל־ַחּטָ י ָהָעם ַהזֶּה ְוֶאל־ִרׁשְ ֶפן ֶאל־ְקׁשִ ת ָעֵלינּו :ּוְלַיֲעקֹב ַאל־ּתֵ ׁשֵ  ַאל־ָנא ֿתָ
ר ָחָטאנוּ  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ   : ַחּטָ

  :נּו יֹוְצֵרנוּ ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח־לָ 



 סליחות לערב יום כפור

 

492

  מנחם בר רבי יעקב חזק ואמץכ חתום "משולש ואחב " אס"עחטאנו קיב 
  .ענין סליחה זו בעשרה הרוגי מלכות

ִמּלּוַלי   .ֶאל לאֱִֹהים ֶאְצֲעָקה ּבְ
  .ייבורבד

א כַֿ  ָ י ַעלֶאׂשּ   .ֶנֶפׁש עֹוָלַלי־ּפַ
  .ארים כפיי השמימה בתפילה על חיי ילדיי

ָכה כַֿ  ּפְ ִים ִלבִּ ֶאׁשְ   .י ָעַליּמַ
  

  :)תהלים עז ב(ְוַהֲאִזין ֵאָלי  יָ ־יְ ֶאל
  וישמע

ֶחְמָלתוֹ , ָעִני ְוכֹוֵאב, ֵאַלי   .ַיֲאִזין ּבְ
  

ַאֲהָבתוֹ  ֶות ּבְ ם ַלּמָ ֲעבּור ֶהֱערּו ַנְפׁשָ   .ּבַ
  בזכות שמסרו נפשם

ָיֵמינּו ִנְקָמתוֹ  ן ּבְ ֱאדֹום ִיּתֵ   .ּבֶ
  

ִריתוֹ  לָֹמיו ִחּלֵל ּבְ ׁשְ ַלח ָיָדיו ּבִ   :)תהלים נה כא( )א(ׁשָ
  :למרות שהיינו בשלום איתם והפרו את הברית שכרתו עם ישראל, בני אדום הרגו אותנו

ִריתֹו ַלֲעזֹוב ַיַחד ָעַלי ָחָברוּ    .ּבְ
  .התאספו

י בָֿ  ָרה ֶמּנִ ֵרי ֵלָבב ֲעׂשָ   .ָחרוּ ּבָ
  טהורי לב

תֹוַרת לאֵ ּוְבִמְצו ֹ    .ָתיו ֶנֱאָזרוּ ּבְ
  .התגברו

ִרים ַקלּ  ׁשָ ֵברּו ִמּנְ   :)א א כג"ש(ּו ּוֵמֲאָריֹות ּגָ
  

ָאְמרוֹ  ין ָהלאֵ ּבְ ְברּו ִלְסּבֹול ּדִ   .ּגָ
  .'כאשר אמר ה

רוֹ  ִטיַמת ָאח ּוִמְמּכָ בֹות ֵמֶהם ׂשְ   .)ב(ּגְ
  .שנאת השבטים ליוסף ומכירתו

דֹו ּוְלָפֲארוֹ  דֹוֵלי עֹוָלם ִנְבֲחנּו ְלַכּבְ   .ּגְ
  

י דְֿ  ּבֵֹרי ֹכַח עֹׂשֵ   :)תהלים קג כ( וֹ ָברַמְלָאָכיו ּגִ
  

                                                 
תלתין ותרין קרבי עבדו רומאי בהדי יונאי ולא ) ב"ע' דף ח(ז "בעש "כברית כרתו אדום עם ישראל . בריתו  )א(

 והכי אתנו בהדייהו אי מינן מלכי מינייכו הפרכי אי מינייכו מלכי יכלו להו עד דשתפינהו לישראל בהדייהו

). ב ג ז"מ(בנוסף לברית הראשונה שכרתו בימי יהורם מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה , מינן הפרכי

ָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת) 'ז ד"ט(ר "ובב. והרומיים הפרו ברית זו  והצרה שהפרה זו מלכות הרביעית ְוַהּנָ

 לֹא־ִאם' וחיללו את התורה שנקראת ברית כמו שנא', ח שהם שלומי ה"מ הרשעים שלחו ידיו בת"וי. לישראל
  .ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה

שעשרה חכמי ישראל , שמעתי מאחורי הפרגוד, במדרש אלה אזכרה. גבות מהם שטימת אח וממכרו  )ב(

שמיום שמכרו השבטים את ' אחיו וכועל מכירת יוסף שמכרוהו ' נמסרו להריגה ביד מלכות הרשעה וכו

  .ה פורע מכם"ה בדור אחד עשרה צדיקים וחסידים כמו השבטים לפיכך הקב"יוסף לא מצא הקב
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צּוִקים ָברֹו ָיָצא ְוַהּמְ ֲחדּו ְוָרהוּ )א(ּדְ   . ּפָ
  פחדו ורהו ענין אחד  והצדיקים

הוּ  ּנָ ם ַוּיִ ְבקּו ַאֲחֵרי ַמְלּכָ   .)ב(ּדָ
  

ְפֵתי כֹֿ  ַעת ׂשִ יהוּ ּדַ ְרׁשּו ִמּפִ   .)ג(ֵהן ּדָ
  .ג לעלות השמימה ולבדוק אם נגזרה גזרה"ישמעאל כ' ביקשו מר

י ַמְלַאךְ    :)מלאכי ב ז(ְצָבאֹות הּוא ־ ְייָ ּכִ
  :כי היה קדוש כמלאך

ֲאָרה ַח ּבֹו ְלִהְתּפָ ּבֵ ּתַ ָמֵעאל קֹונֹו ִמׁשְ י ִיׁשְ   .)ד(הּוא ַרּבִ
  

לּוִים לֹו ְלָסְקָרה   .ֵהיָכלֹות ּוְרִקיִעים ּגְ
  .לראות

ה ִמּתֹוְך ָצָרה ם ַעּתָ יר ּגַ   .ִהְזּכִ
  

ד ְוַהּנֹוָרא ־ֶאת ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ   :)ם כח נחדברי(ַהׁשּ
  

י ִנְמְסרּו ָלֶאַבח ְלָיתֹו ָחַקר ּכִ   .ְוַהּנֹוָרא ּוַפּמִ
  .ואת המלאכים ונאמר לו כי נגזר עליהם מיתה' שאל את ה

ַבח)ה(ָוִתיִקים ׁשֶ ֲאֵחי יֹוֵסף ְמָצָאם ּבָ   .)ו( ּכַ
  חכמים

ין ְנָתָנם ָלֶטַבח ת ַהּדִ   .ְוֶאל ִמּדַ
  

  :)תהלים נ ה(ָזַבח ־ִריִתי ֲעֵליֲחִסיַדי ּכְֹרֵתי בְֿ 
  :כאשר נהרגו על קידוש שמו' כרתו ברית עם ה

יד ְלֵרָעיו ְוָחְרדּו ֲחמּוָדיו   .ֶזַבח ִהּגִ
  .ישמעאל לחבריו כי נגזר עליהם מיתה והצדיקים פחדו' אמר ר

יֹון ָוטַֹהר ֲעָבָדיו ִנּקָ ֲהרּו ּבְ   .זְֹרזּו ְוִנּטַ
  

ו יֹומֹו ַיְחּדָ ֵרת ּבְ יא ְוַהְמׁשָ ׂשִ גּו ַהּנָ   .ֻזּוְ
  .ג נגזר ליהרג ביום אחד"ישמעאל כ' ג הנשיא ועל ר"על רשב

  :)תהלים קמט ט(ֲחִסיָדיו ־ָהָדר הּוא ְלָכל
  

                                                 
צּוִקים  )א(   .י צדיקיא עבדי רעותיה"ת, יסודות' פי) א ב ח"ש( ְמֻצֵקי ֶאֶרץ. ְוַהּמְ

הוּ   )ב( ּנָ   ).א ז ב"י ש"רש(' נמשכו אל ה. ַוּיִ

וחלו את פני רבי ישמעאל כהן גדול שיזכיר השם , במדרש אלה אזכרה. ול דרשו מפיהודעת שפתי כהן גד  )ג(

  .הגדול ויעלה לרקיע ויחקור אם נגזרה גזרה מאת השם יתברך

ה "ישמעאל שהקב' אתה הוא ר) גרינהוט, מן הגניזה(שיר השירים במדרש . קונו משתבח בו להתפארה  )ד(

  .משתבח בך בכל כיום

  ).ב"ג ע"עירובין דף י(היה ביבנה ותיק כמו תלמיד ותיק ד הרבה נקרא מי שלמ. ותיקים  )ה(

  .ה ולא מצא עשרה כבני יעקב אלא אתם"חיפש הקב) שם(במדרש שיר השירים . כאחי יוסף מצאם בשבח  )ו(
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ְזִכּיָה ם ּבִ ֵ ׁשּו ַהׁשּ   .)א(ֲחִסיָדיו ָהְגְרלּו ַלֲהרֹוג ְוִקּדְ
  

ָעה ַלֲעִלּיָה יא ְוָקַדם ׁשָ ׂשִ ב ַהּנָ   .ֻחּבַ
  

קֹול הַ  ק רֹאׁשֹו ּבְ קֹו ַהְמַכֵהן ְוָנׁשַ הִחּבְ ִכּיָ   .ּבְ
  

ה  ה ְטִרּיָ ַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמּכָ   :)ישעיה א ו(ּפֶ
  

יד ֵאיְך ִנְהְיָתה  ה ִהְסּפִ ָנשִׂ ְטִרּיָ היאּבְ   . ְמֻמּנֶ
  .ג להורג"איך הוציאו את רשב

ִפיו ׁשֹוֶנהַטֲעֵמי תֿ  ִלּיֹות ּבְ   .ֹוָרה ּוַמְרּגָ
  

גֹוֵנב ּוְמַחּלֵל ָעָפר ּכְ   . ִהּנֵה)ב(ָטמּון ּבֶ
  

ֶנאֵאיָכה יוּ    :)איכה ד א( ַעם ָזָהב ִיׁשְ
  :כהה והשתנה צבע הזהב

ֶתם ֶנא ַהּכֶ ָלם)ג(ִיׁשְ ַחּלְ ה ּבְ ֻהּנָ   . ֵנֶזר ּכְ
  .ג"ישמעאל כ' חיללו כתר כהונה בהורגם את ר

יטוּ  ַמֲעָלם)ד(ְיִפי ַהְדַרת צּוָרתֹו ִהְפׁשִ   . ּבְ
  ).כדי לשמור את מראהו היפה(היה יפה מאוד ולכן הפשיטו את עורו 

םיָ  ּלָ ָאֶרץ ְיׁשֻ יק ּבָ יׂש ֵהן ַצּדִ   .ׂשִ
  .ישמח צדיק על כך כי נענש בעד חטאיו המעטים בעולם הזה

י ּלָם ־ ִיְקֶרה ֶאת)ה(ֵעת ָוֶפַגע־ּכִ   :)קהלת ט יא(ּכֻ
  :ולכן גם הצדיקים מיוסרים בעולם הזה, כי אין אדם שלא יחטא

ִמי ּלָם ַמְכאֹוָבם ְסָבָלם ְוָנַתן ּדֳ   .ּכֻ
  . מפשיטים את עור פניושתק בשעה שהיו

ִמי ַקּיְ יַע ְלטֹוָטפֹות ָצַעק ֲהזֹאת אֹות ּבְ ַהּגִ   .ּכְ
  .אבל צעק כשהגיע למקום תפילין

ה כַֿ  ץ ַאּכֶ יר ּפָ ּבִ י ְוַאֲחִריב עֹוָלִמיּכַ   .ּפַ
   – ה אמר"הקב

ִמי בֹוד ִלׁשְ   :)מלאכי ב ב( ָלֵתת ּכָ
  :ם את הצדיקיםשאין משוא פנים ומעניש ג' גזרה זו כדי לתת כבוד לשם ה

                                                 
הרגני תחלה ואל אראה במיתת , זה אמר אני כהן בן כהן גדול) לח ג(נ " באבות דר.וקדשו השם בזכיה  )א(

. הפילו גורלות, אמר להם. הרגני תחלה ואל אראה במיתת חבירי, ה אמר לו אני נשיא בן נשיאוז. חבירי

נטלו רבי ישמעאל בן אלישע . מיד נטל החרב וחתך את ראשו .ונפל הפור על רבן שמעון בן גמליאל, והפילו

  .והיה בוכה וצועק, והניחו בחיקו

ח בוכה אני על שאנו "שמחות פ'  וכן במס. שבתותמחללי כאוי לנו שאנו נהרגין) לח ג(נ "באבות דר. ומחלל  )ב(

  . שבתותמחללינהרגין כשופכי דמים וכ

  ).י איכה ד א"רש(נוי כלי הזהב . כתם  )ג(

וכיון שהגיע למקום תפלין , ציוה להפשיט את עור פניו, במדרש אלה אזכרה. יפי הדרת צורתו הפשיטו  )ד(

  .ְלֹתהּו ָוֹבהוּ מרה אם אשמע קול אחר אהפוך את כל העולם יצאה בת קול וא' צעק צעקה גדולה ומרה וכו

  .מוכן אדם שיקבל את פגעו) לח ג(באבות דרבי נתן . כי עת ופגע  )ה(
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ם ָבר ֶנְחּתָ ְקָרא ַהְללּו ְולּוֵלי ּכְ ִמי ַהּנִ   .)א(ִלׁשְ
  .מבטל אותה' לולי כבר נחתמה גזירה היה ה

יֵזי ַגֲאָוָתם ַיד ַעּלִ ים ּבְ   .לֹא ֲעַזְבּתִ
  .ולא היה עוזב אותם בידי רשעים שמחים ומתגאים

ֲעמֹד ִצְדָקָתם לּו מּוָסר ְוַלּדֹורֹות ּתַ   .)ב(ָלֵכן ְיַקּבְ
  יקבלו צדיקים אלה את הייסורין עליהם

נּו ַעל ָכבֹוד ְיַרּנְ בֹוָתם־ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ּבְ ּכְ   :)תהלים קמט ה( ִמׁשְ
  :יקבלו אחרי המיתה את שכרם בעולם הבא

ָנָתם ָנְדָדה ִאם ִנְגְזָרה גְֿ  בֹוָתם ּוׁשְ ּכְ   .ֵזָרהִמׁשְ
  .נדדה ֵׁשָנה מישראל כאשר נגזרה גזרה זו

ְחּדוֹ  ּלָצּות ּומֹוָראִמּפַ ִרי ּפַ ׂשָ   . ָסַמר ּבְ
  התקשו שערותי כמו מסמרים

ְכבֹודֹו ּוְכִיְרָאתֹו ֶעְבָרה ׁש ּבִ ים ֵהֵחל ְוִנְקּדַ ׁשִ ֻקּדָ   .ִמּמְ
  .ת יראים ממנו ומכעסוובהריגת הקדושים ובזה נקדש שמו והברי' התחיל ה

ָעָרה  ֲעָרה ּוְסִביָביו ְמֹאד ִנׂשְ ַ חּוט ַהׂשּ ק ּכְ   :)תהלים נ ג(ְלַדְקּדֵ
  :ערה עם חסידיושמדקדק כחוט ה' כשרואים שה

ן ִמיָתה ָמָרה ְרׁשָ י ֲעִקיָבא ַהּדָ ְפָטם ַרּבִ ׁשָ   .ִנְסֲעָרה ּבְ
  

בּוָרה י ַהּגְ ה ִמּפִ מֹׁשֶ ָבִרים ֵמִאיר ּכְ   .ֹנַגּה ּדְ
  אור

  . ְלָחְקָרה)ג(ְיָקר ָרֲאָתה ֵעינוֹ ־ֶנְעָלם ְוָכל
  כל סתרי תורה

י   :)משלי לא יח(ַסְחָרּה טֹוב ־ָטֲעָמה ּכִ
  :טעם את טעם התורה כי טוב הוא

ל ְלָכל ים־ַסְחָרּה ְמַפְלּפֵ י ִתּלִ ּלֵ   .)ד(קֹוץ ָוקֹוץ ּתִ
  

ִלים־סֹוֵפר ְוׁשֹוֵקל ְודֹוֵרׁש ֶאת ְגּדָ   .)ה(ַהּמִ
  .ודרש הלכות רבות, ו שבתורה"שקל כל ק, ע ספר כל אותיות שבתורה"ר

                                                 
  .אם היא גזרה לא חתומה תוכל לבטלה, במדרש אלה אזכרה. ולולי כבר נחתם  )א(

  .ת שלאחריוהניחו לו שתעמוד זכותו לדורו, במדרש אלה אזכרה. ולדורות תעמוד צדקתם  )ב(

) ח יאיוב כ(ע וחביריו "דברים שלא נגלו למשה נגלו לר) יט' פ(ר "במדרש במדב. 'נעלם וכל יקר וכו  )ג(

  . זה רבי עקיבא וחביריוְיָקר ָרֲאָתה ֵעינוֹ ־ְוָכל

אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן ) ב"ט ע"דף כ(במנחות . לכל קוץ וקוץ תלי תלים  )ד(

  .יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות

ַאּיֵה סֵֹפר ַאּיֵה ׁשֵֹקל ר יצחק מאי דכתיב "א) ב"ו ע"דף ק(בסנהדרין . סופר ושוקל ודורש את המגדלים  )ה(
ִלים־ַאּיֵה סֵֹפר ֶאת ְגּדָ , ששוקל כל קלים וחמורים שבתורהַאּיֵה ׁשֵֹקל , כל אותיות שבתורהַאּיֵה סֵֹפר , ַהּמִ

ִלים־ַאּיֵה סֵֹפר ֶאת ְגּדָ ורח מגדל הפ. כ"ע.  שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל הפורח באוירַהּמִ

א במגדל הפורח באויר הנכנס "ל' ד מפני מה כפופה למטה וכו"י מתג עליונה שלמעלה מן הלמ"באויר פירש

מאות הלכות במגדל הפורח באויר לעשות ' א ג"לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל אם הוא טמא אם לאו ל

ג שלש מאות "ראה דהולמורי נ' כישוף להעמיד מגדל באויר כגון שלש מאות הלכות בנטיעות קשואין וכו

דמשתעי בהכי מגדל העומד באויר ) ד משנה א"פ(הלכות במגדל העומד באויר ומשנה אחת באהלות 

  .וטומאה בתוכה כלים שבתוכו טמאים
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שָׂ  ַמּקֹוִליםסֹופֹו ָהיּו ׁשֹוְקִלים ֶאת־ּבְ   .)א(רֹו ּבְ
  .באיטליז

ה ַמְלֲאֵכי לאֱִֹהים עִֹלים   :)בראשית כח יב( ְוִהּנֵ
  :בשעת פטירתו של אותו צדיק

ר ִזיו אֹוִתּיֹות ה קֹוׁשֵ   .)ב(עִֹלים ֶהְרָאהּו ְלמֹׁשֶ
  .מצייר כתרי האותיות' כשעלה משה למרום מצא את ה

ַאל ִמי ְיָבֵאר ָרֵזי ֲעִלּיֹות   .ָעַמד ְוׁשָ
  .מי יפרש את הסודות שבכתרי האותיות – שאל

ה דֿ  ּמֶ סֹוף ּכַ י ֲעִקיָבא ּבְ   .ֹורֹות ִלְהיֹותָעָנהּו ָעִתיד ַרּבִ
  

יִפּיֹות ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ )ג(רֹוְממֹות לאֵ ּבִ
  :)תהלים קמט ו( 

  

יִפּיֹות ּוִמְגְזֵרי בַֿ    .ְרֶזל ָנדֹון ַאֲחֵרי זֹאת ָרָאהוּ ּפִ
  .על ידי מסרקות של ברזל, י עקיבאבהמשך ראה משה את מותו של רב

ָלְמֵדהוּ  ָכָרּה ּבְ ִמיָתתֹו ֲהזֹאת ּתֹוָרה ּוׂשְ ץ ּבְ ּלַ   .ּפֻ
  .האם זה שכר תורתו  – ממיתתו ושאל נבהל

ַהְרַהר ַקד ַאל ּתְ   . ַאַחר ָאְרֵחהוּ )ד(ּפֻ
  .ציוה לו לא להרהר בדבר' ה

ְרּכֹו ִאְמַרת ְיָי ְצָרָפְתהּו  ִמים ּדַ   :)  יטתהלים קה(ָהלאֵ ּתָ
  :תמימה והוא החליט לייסר אותו' פעולת ה

ּפּור קְֿ )ה(ְצָרַפְתהּו ִאְמָרתֹו ֶעֶרב יֹום ּכִ ה ְלִהְתּבַ   .ׁשָ
  

ֶאָחד ַיֲחדֹו ָיְצָתה ַנְפׁשֹו ּבְ ה)ו(צּור ּבְ ָ ְקֻדׁשּ   . ּבִ
  

הֿ    .ִצְדָקתֹו ָאַחז ַעד ִמּצּוי ַנְפׁשֹו ְלָדְרׁשָ
  .עד רגעו האחרון נשאר בצדקתו

י הה כַֿ ַעזָּ ־ּכִ ֶות ַאֲהָבה ָקׁשָ   :)שיר ח ו( ּמָ
  :היתה חזקה מאוד' ע לה"אהבת ר

ְוָתה ֵעיֵני ְיָי ַלֲחִסיָדיו ַהּמָ ה ָיָקר ּבְ   .ָקׁשָ
  

ְרִסי ַע ַהּגִ הּו ִויהֹוׁשֻ ַפַחד ְוֵאיָמָתה)ז(ְקָברּוהּו ֵאִלּיָ   . ּבְ
  

                                                 
  .באיטליז' פי, ראה ששוקלין בשרו במקולים) ב"ט ע"דף כ(במנחות . במקולים  )א(

ה שיושב וקושר כתרים "משה למרום מצאו להקבבשעה שעלה ) ב"ט ע"דף כ(במנחות . קושר זיו אותיות  )ב(

  .'לאותיות וכו

יִפּיֹות  )ג(   ).ב"ע' קידושין דף ל(דברי תורה נמשלו לכלי זיין מחודדין . ְוֶחֶרב ּפִ

ל שתוק כך עלה במחשבה "א, ע זו תורה וזו שכרה"אמר לפניו רבש) ב"ט ע"דף כ(במנחות . אל תהרהר  )ד(

  .לפני

  .ערב יום טוב) ט"פ(שלי במדרש מ. ערב יום כפור  )ה(

היה מאריך באחד ' ש היה וכו"עקיבא להריגה זמן ק' בשעה שהוציאו את ר) ב"א ע"דף ס(בברכות . באחד  )ו(

  .ע שיצאה נשמתך באחד"ק ואמרה אשריך ר"עד שיצתה נשמתו באחד יצתה ב

  .ט ובמדרש אלה אזכרה"במדרש משלי פ. אליהו ויהושע הגרסי  )ז(
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ָכרֹו ָמה ַרב   .טּוְבָך ָצַפְנתָּ ־ִקּבּול ׂשְ
  .הכנת לו שכר רב

  :)ישעיה סד ג( ָרָאָתה־ים זּוָלְתָך ַעִין לֹאלאֱֹהִ 
  :שאף בריה אינה יכולה לשער

ֶבת י ַהְמֻחּטֶ   .ָרֲאָתה ֵעיִני ַאֲהַבת ַמְלּכִ
  .המיוחדת

ֶאֱהֶבת ּתֹוָרה ַהּנֶ ְבקֹו ּבַ ִהּדָ ַרְדיֹון ּבְ ן־ּתְ י ֲחַנְנָיא ּבֶ   .ַרּבִ
  

ְרָפה ִעּמֹו ְמשֻׁ  ַרׁש ְוִנׂשְ ים ּדָ ַרּבִ   .)א(ּלֶֶבתְרׁשּוֶמיָה ּבָ
  

ְלֶהֶבת  ֵפי ֵאׁש ׁשַ ֶפיָה ִרׁשְ   :)שיר ח ו(ְרׁשָ
  גחליה

ִויֶליהָ  ְלֶהֶבת ּגְ ַמְיָמהׁשַ ָ ָרִפים ְואֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות ַהׁשּ   . ִנׂשְ
  

מּו ְספֹוִגין ַעל ִלּבֹו ְלַהֲעִציָמה   .ׂשָ
  .שמו ספוגין של צמר על לבו שלא ימות מהר ויתייסר

ְבעִ  ֵעי יֹוַמִים ּתִ ֲעׁשֻ ְקָמהׁשַ   .י ֶעְלּבֹוֵנְך ְלִהּנָ
  .נקמה' בקשי מה, תורה

ִמיָמה    :)תהלים יט ח(ּתֹוַרת ְיָי ּתְ
  

ַיד ַאְכָזר ה ּבְ ִתי ֲאנּוׁשָ ִמיָמה ַמּכָ   .ּתְ
  כואבת

י ֶאְלָעָזר ית ְוַרּבִ י ֻחְצּפִ ֲהִריַגת ַרּבִ   .ַנְחָלה ְמֹאד ּבַ
  ָחִליִתי

ם ְמֻנזָּ  ַכְחנּו ׁשֵ נּו ַיֲחקֹר ִאם ׁשָ   .רַמְלּכֵ
  .שם מלכותו

ינּו ְללאֵ ָזר  ּפֵ ְפרֹׂש ּכַ   :)תהלים מד כא(ַוּנִ
  

ּכֹולֹות ל ֶאׁשְ י ְלַבּטֵ ַרר ּבִ   .ָזר ּבֵ
  .שידעו את כל התורה,  ממני את החכמיםלקחהאויב 

ִציִרי ִעם ָהעֵֹללֹת   .ַיַען ָקַצר ּבְ
  . האויב לקח גם את האשכולות וגם את העוללות)המשיל את ישראל לגפן(

ֲהזִ  ןּבַ י ֲחִניָנא ּבֶ ָבב ְלַכּלֹות־ידֹו ַלֲהרֹוג ַרּבִ י ֶיׁשֶ   .ֲחִכיַני ְוַרּבִ
  

בֹוֵצר ַעל )ב(ַסְלִסּלֹות־ּכְ
  :)ירמיה ו ט( 

  :כמי שבוצר ולוקח גם העוללות

                                                 
ְרָפה עִ   )א( ּלֶֶבתְוִנׂשְ ת והקיפוהו בחבילי זמורות "הביאוהו וכרכוהו בס) א"ח ע"דף י(בעבודה זרה . ּמֹו ְמׁשֻ

' והציתו בהן את האור והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה וכו

מבקש עלבונה של ת עמי מי ש"אמר לה אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי עכשיו שאני נשרף וס

  . נשרפין ואותיות פורחותויליןאמר להן ג, אמרו לו תלמידיו רבי מה אתה רואה, ת הוא יבקש עלבוני"ס

בֹוֵצר ַעל  )ב(   .י כבוצר המסלסל והמחפש עוללות"פירש. ַסְלִסּלֹות־ּכְ



 סליחות לערב יום כפור

 

498

ן י ְיהּוָדה ּבֶ ילֹו ַרּבִ ַהּפִ ַחְרּבוֹ ־ַסְלִסּלֹות ֲחִסיַדי ּבְ ָבא ּבְ   .ּבָ
  את אחרון חסידי לקח

ֶבן בְ ־ָזֵקן ּכְ ַנת סּוסׁשִ בוֹ )א(ִעים לֹא ָטַעם ׁשְ ּכָ   . ַעל ִמׁשְ
  

ּבוֹ  ּגַ ם ִמׂשְ ׁש ְלׁשֵ ִרים ָוׁשֵ ה ֶעׂשְ   .ְוִנְתַעּנָ
  .'ו שנה לשם ה"וצם כ

ם ַכב ִלּבֹו ־ּגַ ְיָלה לֹא־ׁשָ ּלַ   :)קהלת ב כג(ּבַ
  

ן י ְיהּוָדה ּבֶ ָהְרגֹו ַרּבִ ץ ָצר ּבְ ָמא־ִלּבֹו ִאּמֵ   .ּדָ
  האויב התחזק להרוג 

ַהְתִחי ׁש קֹול ְלָהִריָמהּכְ ּבֹות ּוְלַקּדֵ   .)ב(לֹו ִלׁשְ
  .כאשר התחיל לקדש קידוש ליל שבת

ְנִעיָמה ִלים ַנְפׁשֹו ּבִ ָרא לאֱִֹהים ִהׁשְ ר ּבָ ֲאׁשֶ   .ּבַ
  

ֵלי ִמְלָחָמהֵאיְך ָנְפלּו גִֿ    :)ב א כז"ש( ּבֹוִרים ַוּיֹאְבדּו ּכְ
  

ָרהּ    .ִמְלָחָמה ִיְפקֹוד ַעל רֹוִמי ְוַעל ׂשָ
  . ועל מלאך שלהעל אדום

ים ְלַצֲעָרהּ  ת ֳחָדׁשִ ׁשֶ ה ֶהָעָנן ׁשֵ ּנָ   .ְיַכּסֶ
  

ַבֶהֶרת ה ּבְ ֶעּנָ ה ַאף ְוֶעְבָרה,)ג(ְיַנּגְ ּנָ   . ְיַרּדֶ
  .יחלה אותה בצרעת וַיְׁשֵלט עליה מלאכי חבלה

י ֶזַבח  ָבְצָרה ײָ לַ ּכִ   :)ישעיה לד ו( ּבְ
  :יעניש את בצרה' כי ה

ֶלךְ  ָבְצָרה ֶהֱעִמיָדה ּמֶ ְקֶמךָ )ד(ּבְ ִהּנָ יל ּבְ ּפִ   . ּתַ
  .ולכן יש להינקם גם ממנה, יצא ממנה מלך על אדום, למרות שבצרה אינה מאדום

ַזְעֶמךָ  ְמַחץ רֹאׁש ַעל ֶאֶרץ ּבְ   .ּתִ
  תדרוס ראש איובינו

עֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל ְרחּוֶמיךָ    .ְוָאז ּתְ
  

ה ְיָי לֹא   :)תהלים מ יב( ְכָלא ַרֲחֶמיךָ תִֿ ־ַאּתָ
  

ר ָאַמְרתָּ ְזָכר־ָלנ ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ י ֶאת .ּו ּבְ ִריִתי־ְוָזַכְרּתִ ַיֲעקֹוב ְוַאף  ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף־ֶאת ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר־ֶאת ּבְ   :ּבְ

                                                 
  .)28' ו עמ" חבית המדרש, קנילי(עשרה הרוגי מלכות במדרש . לא טעם שנת סוס  )א(

הַ   )ב( ׁש קֹול ְלָהִריָמהּכְ ּבֹות ּוְלַקּדֵ ובמדרש , במדרש אלה אזכרה נאמר כך על רבי יהודה בן בבא. ְתִחילֹו ִלׁשְ

במדרש אלה יהודה בן דמא נאמר ' ואילו על ר. אלעזר בן שמוע' ל נאמר כן על ר"עשרה הרוגי מלכות הנ

  .כי נהרג בשעה שרצה לקדש ערב שבועותאזכרה 

ואמר לו כתוב וחתום ששה , קרא למטטרון הסופר הגדול השר,  אלה אזכרהבמדרש. ינגענה בבהרת  )ג(

  .ירקון ושחין רע על אדום הרשעה, חדשים שלמים נגע צרעת שאת וספחת ובהרת

בצרה מערי מואב היא ולפי שהעמידה מלך לאדום עתידה ) בראשית לו לג(י "ברש. בבצרה העמידה מלך  )ד(

  .ללקות עמהם
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  גרשם בר יהודה חזקכ חתום " ואח'ו כפול עד אות ב"אס " עפזמון )נה(

  פותחין ארון הקדש

ִרית ְזכֹ    .ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקר ּבְ
  

בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹ  ב ׁשְ ֶמךָ  ְוהוֹ .בְוָהׁשֵ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   :ׁשִ
  

זֹון ִחּפָ   .ָאַבְדנּו ֵמֶאֶרץ טֹוָבה ּבְ
  

ל ִמים ּוְדַבר ּכָ   .ָחזֹון־ָאְרכּו ַהּיָ
  .והתקיימו כל הנבואות בענין זה, רבו שנות הגלות

ָרזֹון ָרֵאל ָחְדלּו ֿפְ ִיׂשְ   .ּבְ
  .שראל מפחדים מאויביהם ולכן חדלו מלגור בערי הפרזותי

ּלַח ָרזֹון יו ׁשֻ ַמּנָ ִמׁשְ   .ּבְ
  

בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹב ב ׁשְ ֶמךָ . ְוָהׁשֵ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   :ְוהֹוׁשִ
  

  .ּגֹוָלה ַאַחר ּגֹוָלה
  

הּ  ְלָתה ְיהּוָדה ֻכּלָ   .ּגָ
  

ָוה כָֿ    .ַהּיֹום ְוָכָלה־לּדָ
  .ומתמעטת  בצער

ׁש ֵאין ָלהּ ּדֹוֵרׁש וּ    :ְמַבּקֵ
חוֹ ָהִעיר ַהּקֹ    .תזוֹ ֶדׁש ְוַהּמְ

  .שאר ארץ ישראל

ה ּוְלִבזּוֹ    .תָהיּו ְלֶחְרּפָ
  

יָה ַמחֲ ־ְוָכל   .תְגנּוזוֹ ת וּ וֹ לוּ טנְ ַמּדֶ
  

ּיּור ַרק ַהּתוֹ    :אתָרה ַהזֹּ ְוֵאין ׁשִ
  ולא נשאר

  .ֵדנוּ פְֿ  ְלַמַעְנָך ,ֵאל ָחָזקּגוֹ 
  

י ָאְזַלת ָיֵדנוּ    .ְרֵאה ּכִ
  .הלך כוחנו

י ָאְבדּו ֲחִסיֵדינוּ    .ׁשּור ּכִ
  ראה

יַע אַ  ֲעֵדנוּ יִ ַמְפּגִ   :ן ּבַ
  מתפלל

ָבִטים ְ הֹות ְוַהׁשּ ִרית ָאבֹות ְוִאּמָ   .ּבְ
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ים ְרבֹות ִעּתִ   .ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ְזֹכר ּבִ
  .אחרי שנים רבות

ים ְוִנְמָרִטים   .ָיּה ְזֹכר ְלֻמּכִ
  .שאויביהם תולשים את שערם

לְוָעֶלי ָחִטים־ָך ּכָ   :ַהּיֹום ִנׁשְ
  

יֵננוּ  ִמים ּדּון ּדִ   .ּדֹוֵרׁש ּדָ
  

ינוּ  ְבָעַתִים ֶאל ֵחיק ְמַעּנֵ ב ׁשִ   .ָהׁשֵ
  

ם  ְרנוּ ִחּנָ   .ֶכֶסף ְקֵננוּ  ְולֹא בְֿ ִנְמּכַ
  

ֵמם ְלֵעיֵנינוּ  ָ ָך ַהׁשּ ׁשְ ית ִמְקּדָ   .ְזקֹוף ּבֵ
  

בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹ  ב ׁשְ יֵענּו ְלַמעַ ב ְוהוֹ ְוָהׁשֵ ֶמךָ ׁשִ   :ן ׁשְ
  

ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחקְזכֹ ' ק בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹ  .ר ּבְ ב ׁשְ .בְוָהׁשֵ
ֶמךָ ְוהוֹ    יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   :ׁשִ

  

  סוגרין הארון

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ ִרית. ְזָכר־ָלנּו ּבְ י ָלֶהם ּבְ ר ְוָזַכְרּתִ  ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ
ה ֲעשֵׂ : יָ ִהים ֲאִני יְ לאִֹמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵ  ֶרץֹאָתם ֵמאֶ ־הֹוֵצאִתי

נוּ  ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ נּו ּכְ ם. ִעּמָ ְהיֹוָתם־ְוַאף ּגַ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם זֹאת ּבִ ים־לֹא ּבְ  ְמַאְסּתִ
ים ְלַכּלֹ גְֿ ־ְולֹא י ֲאִני יְ ַעְלּתִ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל : ֵהיֶהםלאֱֹ יָ ָתם ְלָהֵפר ּבְ

ִחיֵתנּו  ׁשְ מוֹ ּתַ תּובּכְ ּכָ י .  ׁשֶ ִחיֶתָך ְולֹאלאֱֹ יָ  ַרחּום יְ לאֵּכִ ָך ְולֹא ַיׁשְ ח  ֶהיָך לֹא ַיְרּפְ ּכַ ִיׁשְ
ִרית־ֶאת ע ָלֶהם ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו : ֲאֹבֶתיָך ֲאׁשֶ ב ׁשְ מוֹ ָהׁשֵ תּובּכְ ּכָ ב .  ׁשֶ ְוׁשָ

בּוְתָך ְוִרֲחֶמךָ ־ֶהיָך ֶאתלאֱֹ יָ יְ  ְצךָ  ׁשְ ב ְוִקּבֶ ל ְוׁשָ ר ֱהִפיְצָך יְ ־ִמּכָ ים ֲאׁשֶ ֶהיָך לאֱֹ יָ ָהַעּמִ
ה ּמָ ֵחינּו : ׁשָ ץ ִנּדָ מוֹ ַקּבֵ תּובּכְ ּכָ ְקֵצה ִיְהֶיה־ִאם.  ׁשֶ ֲחָך ּבִ ְצָך יְ  ִנּדַ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ  יָ ַהׁשּ

ֶחךָ לאֱֹ ם ִיּקָ ָ ן ֲחָטֵאינּו כַּ : ֶהיָך ּוִמׁשּ ֶמר ַהְלּבֵ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ מוֹ ׁשּ תּובּכְ ּכָ ְכָחה ָנא־ְלכוּ .  ׁשֶ  ְוִנּוָ
ִנים־ִאם יָ ֹיאַמר יְ  ָ ׁשּ ינּו ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ימּו כַֿ ־ּכַ ֶמר ִיְהיוּ ַיְאּדִ ּצֶ : ּתֹוָלע ּכַ

מוֹ ְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  תּובּכְ ּכָ י ֲעלֵ .  ׁשֶ  ַמִים ְטהֹוִרים יֶכםְוָזַרְקּתִ
ם ל  ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם.ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם־ּוִמּכָ ֵעינּו ְלַמַעְנָך : ּגִ ׁשָ ְמֵחה ֿפְ

ר ָאַמְרתָּ  ֲאׁשֶ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹר. ּכַ ׁשָ ְמֵחה : ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ֿפְ
ָעב ְוֶכעָ  ֵעינּו ּכָ ׁשָ ר ָאַמְרתָּ ֿפְ ֲאׁשֶ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה . ָנן ּכַ ׁשָ ָעב ּפְ ָמִחיִתי ֿכָ

יךָ  ַאְלּתִ י ֿגְ יָנה ֲהִגיֵגנוּ : ֵאַלי ּכִ ינּו ְוֶהְגיֹון ־ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי: ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיָי ּבִ ֿפִ
נּו ְלָפֶניָך ְיָי צּוֵרנּו ְוֹגֲאֵלנוּ  י: ִלּבֵ ה תַֿ ְלךָ ־ּכִ   :ֵהינוּ לאֱֹ  ֲאדָֹניֲעֶנה  ְיָי הֹוָחְלנּו ַאּתָ

   תחנה)נז(

ִצְדַקת ֲעָבֶדיָך ֲחִסיֶדיךָ  ט ּבְ א ַהּבֵ ֶות ָעֶליךָ  .ָאּנָ ם ַלּמָ ר ֶהֱערּו ַנְפׁשָ ְולֹא ָחסּו ַעל . ֲאׁשֶ
י ָהעֹוָלם ַהזֶּה. ַעְצָמם ְוַעל ַזְרָעם ַחּיֵ לּו ְרצֹוָנם מִ . ְוָקצּו ּוָמֲאסּו ּבְ ֵני ְרצֹוֶנךָ ּוִבּטְ . ּפְ
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לּוהוּ  ְמָך ַהְמֻיָחד ְולֹא ִחּלְ ׁשּו ׁשִ אר ְוָעְמדּו בְֿ . ְוִקּדְ טּו ַצּוָ ַבח ּוָפׁשְ יֹון ְוָרצּו ַלּטֶ ִנּסָ
ֵמי ָאבֹות ּוָבִנים ּוְדֵמי . ִמיִמיםֵצרּוף ְוִנְמְצאּו תְֿ ְוִנְבֲחנּו בְֿ . ְוֶנֱאָמנוּ  ְוָנְגעּו ּדְ

ֵמי ַאִחים ַוֲאָחיֹותוְ . ַרֲחָמִנּיֹות ְוַיְלֵדיֶהן ּוְדֵמי . ּוְדֵמי ֲחָתִנים ְוַכּלֹות. ִנְתָעְרבּו ּדְ
ּוְדֵמי ְיָלִדים . ּוְדֵמי ֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות. ּוְדֵמי ֲחָכִמים ַוֲחָכמֹות. ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות

ֵניֶהםפַֿ ּוְדֵמי . חּוִרים ּוַבחּורֹותּוְדֵמי בַֿ . ּוְדֵמי ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות. ִויָלדֹות . ְרָנִסים ְוַחזָּ
ִדים ְוַתְלִמיֵדיֶהם ִנים ְוסֹוְפֵריֶהםּוְדֵמי דַֿ . ּוְדֵמי ְמַלּמְ יֶהם. ּיָ ים ּוְנׁשֵ ּוְדֵמי . ּוְדֵמי ֲאָנׁשִ
ַדִים מּוֵלי ֵמָחָלב ְויֹוְנֵקי ׁשָ ְמָך ַהְמֻיָחדְוֶנֶהְרגּו כֻֿ . ּגְ ֶאֶרץ : ּלָם ַיַחד ַעל ִקּדּוׁש ׁשִ

י דָֿ  ַכּסִ ָמִיםַאל־ּתְ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ְיָי ִמׁשּ  תוֹ מָ קְ ם נִ קֹנְ יִ וְ . ָמם ְוַאל־ְיִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם ַעד ַיׁשְ
. םיִ מַּ ם כַּ מָ  דָֿ כוּ פְ ר שָׁ שֶׁ יו אֲ דָ בָ ם עֲ ת דַּ מַ קְ נִ  וְ תוֹ ָר וֹ ת תּ מַ קְ נִ וְ . וֹ מּ ת עַ מַ קְ נִ וְ 
י וֹ מּ ם עַ יִ וֹ  גּ ינוּ נִ ְר הַ . הזֶ י חוֹ בִ ד אֲ יַ  בְּ נוּ תָּ חְ טַ בְ הִ כְּ  יב  םדַֿ ־ּכִ ֲעָבָדיו ִיּקֹום ְוָנָקם ָיׁשִ

ר ַאְדָמתֹו ַעּמוֹ  חֹות ְזֹכר־ֶאת: ְלָצָריו ְוִכּפֶ ְזּבְ ְרֶאה־ְוֶאת. ֵאּלֶה ַהּמִ . ֵאּלֶה ָהֲעֵקדֹות ּתִ
י ַעל ַאַחת ִהְרִעיׁש ָהעֹוָלם ם ָצֲעקּו חּוָצה. ּכִ ְעּתָ ְלָבֵרְך עֹוֵקד . ְוֵהן ֶאְרֶאּלָ ּבַ ְוִנׁשְ

םְוֶנֱעָקד חֹול ַהּיָ ה ֲעֵקדֹות ָעְקדּו בְֿ .  ְלַהְרּבֹות ַזְרָעם ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ י ַעּתָ ֵניֶהם ְוַאף ּכִ
ד ְכּבַָ ְמָך ַהּנִ ִמים. ַעל ִיחּוד ׁשִ ֵמי בָֿ ,ָנא ּדֹוֵרׁש ּדָ ֲעִקים ֵאֶליָך וֹ ֶניָך צ קֹול ּדְ

ֵחם. כוֹ פְ ם ׁשֹ דַ ם בְּ י־אִ  כִּ הּ ־בָּ ךְ פַּ ר שֻׁ שֶׁ ם אֲ דָּ ר לַ פַּ כֻ א־יְ ץ לֹ רֶ אָ לָ וְ . ָהֲאָדָמה־ִמן  ,ִהּנָ
ְך ַאף ּכֵ ּלֵה,ְוׁשַ ָרֵאל.  ְוֵחָמה ֿכַ ָך ִיׂשְ ֶבר ֵמַעּמְ ית ׁשֹוד ָוׁשֶ ּבִ ֶיֶתר ־ְוחּוס ַוֲחמֹול ֶאת. ְוַתׁשְ

ה ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה ֶאֶרת ְותֹוִציֶאּנָ ׁשְ ֵלָטה ַהּנִ ָנה טֹוָבה. ַהּפְ ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ַנת . ְוַחּדֵ ׁשְ
הָרצֹון ֻאּלָ ַנת ּגְ ר.  ׁשְ ְזּכָ י ּתִ ּדַ ִרית ֶאְזָרח־ׁשַ ר. ָלנּו ּבְ ֱעָקד־ְוִתְזּכָ ֵקנּו . ָלנּו ְזכּות ַהּנֶ ְוַצּדְ

ם ִצְדַקת ִאיׁש ּתָ   :ּבְ

  .)א(לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ 

ֵתנוּ  ִחּנָ ְתַעּלַם ִמּתְ ֵתנּו ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ . ּתָ י י פָֿ ׁשֶ ִנים ּוְקׁשֵ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  ֲאָבל . עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵולאֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

  :ֲאַנְחנּו ָחָטאנוּ 

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו דִֹפי. ּגָ ּבַ ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ּדִ ָטַפְלנּו . ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ
ְבנוּ . ָיַעְצנּו ָרע. ֶקרשֶׁ  זַּ ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמַרְדנוּ . ַלְצנוּ . ּכִ ׁשַ . ָצַרְרנוּ . ּפָ

ינּו עֶֹרף ִ ְענוּ . ִקׁשּ ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינוּ . ּתִ ְענוּ . ּתָ ְעּתָ   :ּתִ

ְצו ֹ  ָוה ַסְרנּו ִמּמִ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ׁשָ ּפָ ׁשְ ל. ָלנוּ ֶתיָך ּוִמּמִ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ א ־ְוַאּתָ ַהּבָ
ְענוּ  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעשִֹ   :ָעֵלינּו ּכִ

יַח ִצְדקְ  ִניְמׁשִ רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמּנִ נּו ְיָי לאֱֵֹהינּו . ָך ָאַמר ְלָפֶניָך ׁשְ ַנּקֵ
ל ל־ִמּכָ ֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמּכָ ׁשָ תּוב . רֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ֻטְמאֹוֵתינּו ּוזְ ־ּפְ ּכָ ּכַ

י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים. ַעל ַיד ְנִביֶאךָ  ם ְוָזַרְקּתִ ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם . ּוְטַהְרּתֶ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־ּגִ   ּוִמּכָ

                                                 
וכן פסק ; ל"מהרי; ב"תר' ח סי"י א"הובא בב, רוקח(ידוי פעם אחת בלבד מרים הובערב יום כיפור או  )א(

  .וודות במנחה ובערביתתכיון שעתיד לה) א שם"הרמ
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ָך ָאַמר ְלָפֶניךָ  א ָעו ֹלאִֵמי־. ִמיָכה ַעְבּדְ מֹוָך ֹנׂשֵ ֵאִרית ן ְועֹבֵ  ּכָ ע ִלׁשְ ׁשַ ר ַעל־ּפֶ
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעו ֹ ֹנֵתינּו ַנֲחָלתֹו לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ל־ַחּטֹאָתם׃ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְמקֹום ְוַתׁשְ ִליְך ּבִ ׁשְ ָרֵאל ּתַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ְוָכל־ַחּטֹאת ַעּמְ
ְכרוּ  ר לֹא ִיזָּ ְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל־ֵלב ְלעֹוָלםֲאׁשֶ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד :  ְולֹא ִיּפָ ּתֵ ּתִ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם׃ ּבַ ר־ִנׁשְ   ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ע ְלָפֶניךָ  ּוַ ִנּיֵאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ׁשִ ה . ּדָ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה לאֱַֹהּטֵ ָמע ּפְ ַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ
יִלים ׁשְֹממֵֹתינּו  י לֹא ַעל־ִצְדקֵֹתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ְמָך ָעֶליָה ּכִ ר־ִנְקָרא ׁשִ ְוָהִעיר ֲאׁשֶ

ים׃ ֲאדָֹני י ַעל־ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יָבה   ּתַ ָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ׁשְ
ַאַחר ְלַמַעְנָך  ה ַאל־ּתְ ְמָך ִנְקָרא לאֱֹ ַוֲעׂשֵ י־ׁשִ ָך׃ַהי ּכִ   ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעּמֶ

י ְלָהִרים לאֱֹ . ֵפר ָאַמר ְלָפֶניךָ וֹ ֶעְזָרא ַהסּ  י ְוִנְכַלְמּתִ ּתִ י לאֱֹ ַהי ּבֹׁשְ ַני ֵאֶליָך ּכִ ַהי ּפָ
ָמֵתנּו גָֿ ֲעו ֹ ָמִים׃ֹנֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ּרֹאׁש ְוַאׁשְ ָ ה  ְדָלה ַעד ַלׁשּ ֹוּהַ ְסִליחֹות לאֱ ְוַאּתָ

םַחּנּון ְוַרחּום ֶארֶ  ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְולֹא ֲעַזְבּתָ ַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל־ַאל: ְך־ַאּפַ נּו ־ּתַ ׁשֵ ּטְ ּתִ
ְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל־ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַעשׂ ־ּתַ ַחּטֹאֵתינוּ ּתַ ָלה ּכְ נּו ּכָ ָלנּו ְיָי לאֱֵֹהינּו ־ְוַקּיֶם.  ִעּמָ

ָלה ַעל יְ ־ֶאת ַקּבָ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ָאמּורַהּדָ ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת . ֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוֶזָך ּכָ ּיָ ּבַ
ׁש ֶאת־ֲעו ֹ יָ ַהִהיא ְנֻאם־יְ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת־ַחּטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא תִֿ  ְיֻבּקַ ֶצאיָנה ן ִיׂשְ ּמָ

ִאיר׃ ר ַאׁשְ י ֶאְסַלח ַלֲאׁשֶ ָך תְּ  ּכִ ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסּדְ ֲעָך ַעּמְ ֵאֵבי ִיׁשְ
ִליחֹות י ַלאדָֹני לאֱֵֹהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכִ   :ַיּכִ

  לא רחום שמך ממשיכים בערב שבתאבל אם חל  )א(כ"כ אומרים בערב יו"ע

ֶמךָ  ֶמךָ : לאֵ ַרחּום ׁשְ ֶמךָ : לאֵ ַחּנּון ׁשְ נּו ִנְקָרא ׁשְ הְיָי : ּבָ ֶמךָ ֲעׂשֵ ה:  ְלַמַען ׁשְ   ְלַמַעןֲעׂשֵ
ךָ  ה: ֲאִמּתֶ ִריֶתךָ ֲעׂשֵ ה:  ְלַמַען ּבְ ךָ ֲעׂשֵ ְדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ה:  ְלַמַען ּגָ ֶתךָ ֲעׂשֵ ה:  ְלַמַען ּדָ  ֲעׂשֵ

ה: ְלַמַען הֹוֶדךָ  ה:  ְלַמַען ִועּוֶדךָ ֲעׂשֵ ה:  ְלַמַען ִזְכֶרךָ ֲעׂשֵ ךָ ֲעׂשֵ ה:  ְלַמַען ַחְסּדֶ  ְלַמַען ֲעׂשֵ
ה: טּוֶבךָ  ה:  ְלַמַען ִיחּוֶדךָ ֲעׂשֵ בֹוֶדךָ ֲעׂשֵ ה:  ְלַמַען ּכְ ה:  ְלַמַען ִלּמּוֶדךָ ֲעׂשֵ  ְלַמַען ֲעׂשֵ

ה: ַמְלכּוֶתךָ  ה:  ְלַמַען ִנְצֶחךָ ֲעׂשֵ ה:  ְלַמַען סֹוֶדךָ ֲעׂשֵ ךָ ֲעׂשֵ ה:  ְלַמַען ֻעזֶּ ֵאֶרךָ ֲעׂשֵ :  ְלַמַען ּפְ
ה ה:  ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ ֲעׂשֵ ֶתךָ ֲעׂשֵ ָ ה:  ְלַמַען ְקֻדׁשּ ים ְלַמַען ַרחֲ ֲעׂשֵ ה: ֶמיָך ָהַרּבִ  ְלַמַען ֲעׂשֵ

ִכיָנֶתךָ  ה: ׁשְ ֶתךָ ֲעׂשֵ ִהּלָ ה:  ְלַמַען ּתְ ה: ְכֵני ָעָפרוֹ  ְלַמַען אֹוֲהֶביָך שׁ ֲעׂשֵ  ְלַמַען ַאְבָרָהם ֲעׂשֵ
ה: ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ה ְוַאֲהרֹןֲעׂשֵ ה:  ְלַמַען מֹׁשֶ לֹמֹהֲעׂשֵ ִוד ּוׁשְ ה:  ְלַמַען ּדָ ַליִ ֲעׂשֵ ם  ְלַמַען ְירּוׁשָ
ךָ  ה: ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדךָ ֲעׂשֵ ן ּכְ ּכַ ה:  ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ ה:  ְלַמַען ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ ֲעׂשֵ  ְלַמַען ֲעׂשֵ

ֶחךָ  ה: ֲהִריסּות ִמְזּבְ פּוךְ ֲעׂשֵ ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ה:  ְלַמַען ּדַ ךָ ֲעׂשֵ ם ָקְדׁשֶ :  ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ
ה ה: חּוֶדךָ  ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל יִ ֲעׂשֵ ֶמךָ ֲעׂשֵ ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ה:  ְלַמַען ּבָ  ֲעׂשֵ

ן ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ה: ְלַמַען ּתִ ּלֹא ָחְטאוּ ֲעׂשֵ ַדִים ׁשֶ ה:  ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ מּוֵלי ֲעׂשֵ  ְלַמַען ּגְ
ּלֹא פָֿ  עוּ ָחָלב ׁשֶ ה: ׁשְ ה : ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹותֲעׂשֵ ה:  ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוּ ֲעׂשֵ  ֲעׂשֵ

יֵענוּ    :ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ

ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֹוְרֵאנוּ ֲעֵננּו בּ : ֲעֵננוּ , ָאִבינוּ ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֵהינוּ לאֱֲֹעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ְייָ 
נוּ ֲעֵננּו דּ : ֲעֵננוּ , ֹוֲאֵלנוּ גּ  :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד:  ֲעֵננוּ ,ֱאָמןַהנֶּ  לאֲֵעֵננּו הָ :  ֲעֵננוּ ,ֹוְרׁשֵ

                                                 
אבל אם חל ערב יום ). ד"תר' הובא בדרכי משה סי, ל"מהרי (לא רחום שמךבערב יום כיפור אין אומרים   )א(

כיון ) נוהג כצאן יוסף, ד"תר' ח סי"קרית חנה על א, 'מ' מעגלי צדק סי(אומרים אותו , כיפור בערב שבת

  .ל"ש המהרי"שאין אומרים אותו בלילה כ
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ר ם:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ָזְך ְוָיׁשָ  ,ֲעֵננּו יֹוֵדַע ֵיֶצר:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ
ָעִסים: ֲעֵננוּ  ָלִכיםעֲ :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ּכְ  ,ֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
ב: ֲעֵננוּ  ּגָ ֵעת :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ :  ֲעֵננוּ ,ָרצֹוןֲעֵננּו עֹוֶנה ּבְ

ילֲעֵננּו  ר:  ֲעֵננוּ ,ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ְוָיׁשָ ֲעֵננּו : נוּ  ֲענֵ ,ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיוֲעֵננּו :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ַצּדִ
ִמיִמים:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים:  ֲעֵננוּ ,ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו : ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ּתְ

ַחד ִיְצָחק:  ֲעֵננוּ ,ֵהי ַאְבָרָהםלאֱֲֹעֵננּו : ֲעֵננוּ  ,ֵתינוּ וֹ ֲאב ֵהילאֱֹ ֲעֵננּו ֲאִביר :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ּפַ
ָבִטים: וּ  ֲעֵננ,ַיֲעקֹב ְ הֹות:  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהׁשּ ב ִאּמָ ּגַ ֲעֵננּו ֲאִבי :  ֲעֵננוּ ,ֲעֵננּו ִמׂשְ

ן ַאְלָמנֹות:  ֲעֵננוּ ,ְיתֹוִמים ּיַ   :ֲעֵננוּ , ֲעֵננּו ּדַ

ַהר ַהּמִֹרּיָה הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ שֶׁ : ִמי ׁשֶ נֹו ּכְ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ֱעַקד ִמי ׁשֶ ּנֶ
ַח הּוא ַיֲעֵננוּ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֵבית לאֵ הּוא ַיֲעֵננוּ : ַעל ּגַ ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ָעָנה ְליֹוֵסף : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
ֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננוּ  ָעָנה ַלֲאב: ּבְ ָעָנה : ֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא ַיֲעֵננוּ וֹ ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ

חֵֹרב הּוא ַיֲענֵ  ה ּבְ ה הּוא ַיֲעֵננוּ : נוּ ְלמׁשֶ ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ ָעָנה ְלִפיְנָחס : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
קּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננוּ  ל הּוא ַיֲעֵננוּ : ּבְ ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ ָעָנה : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ

ה הּוא ַיֲעֵננוּ  ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ָעָנה ְלָדִוד ּושְׁ : ִלׁשְ ָלִים הּוא ַיֲעֵננוּ לֹמֹה בְֿ ִמי ׁשֶ ירּוׁשָ ִמי : נֹו ּבִ
ְרֶמל הּוא ַיֲעֵננוּ  ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ְלֵאִלּיָ יִריחֹו הּוא ַיֲעֵננוּ : ׁשֶ ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ ִמי : ִמי ׁשֶ

ָגה הּוא ַיֲעֵננוּ  ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ ָחְליֹו הוּ : ׁשֶ הּו ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקּיָ ָעָנה : א ַיֲעֵננוּ ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
ן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננוּ  ְבׁשַ תֹוְך ּכִ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּבְ גֹוב : ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ָעָנה ְלָדִנּיֵאל ּבְ ִמי ׁשֶ

יָרה הּוא ַיֲעֵננוּ : ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננוּ  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָעָנה ְלָמְרּדְ ָעָנה : ִמי ׁשֶ ִמי ׁשֶ
ּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננוּ ְלֶעזְ  ָעָנה ְלָכל: ָרא ּבַ ִרים ־ִמי ׁשֶ ִמיִמים ְוַהְיׁשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ ַהּצַ

  :הּוא ַיֲעֵננוּ 

י י־ַרֲחָמָנא ּדִ י. ֲעֵניָנא, ָעֵנה ַלֲעִנּיֵ יֵכי רּוָחא־ַרֲחָמָנא ּדִ ַרֲחָמָנא . ֲעֵניָנא, ָעֵנה ְלַמּכִ
י ֻרק. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא: ֲעֵניָנא, אָעֵנה ִלְתִביֵרי ִלְבבָ ־ּדִ ַרֲחָמָנא . ַרֲחָמָנא ּפְ

יִזב ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ׁשֵ א ּבַ ּתָ   :ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ

  

א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ י בְֿ . ִיְתּגַ ָעְלָמא ּדִ חַ .  ַמְלכּוֵתהּ ְוַיְמִליךְ  ְרעּוֵתהּ כִֿ ָרא ּבְ יכֹון ּבְ ּיֵ
ָכליּוְבַחיֵּ ּוְביֹוֵמיכֹון  ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן־ ּדְ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ   :ּבֵ

א ְמָבַרךְ  ֵמּה ַרּבָ  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא ְיֵהא ׁשְ

ר ְוִיְתַעלֶּ  א ְוִיְתַהּדַ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ֵמּה ִיְתּבָ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלַ
ִריְך הּוא ְלֵעּלָא ִמן א ּבְ ֻקְדׁשָ ל־ּדְ ֲאִמיָרן ־ּכָ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  :ּבְ
ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת'ק ל ּבְ ֵתנוּ ־ ַקּבֵ ִפּלָ   :ּתְ

ָכל ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבַ איִ ־ּתִ ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן ׂשְ
ם ְייָ 'ק ה ְוַעד  ְיִהי ׁשֵ   :עֹוָלם־ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ

ל ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ְיֵהא ׁשְ   :ִיׂשְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ֶעְזִרי ֵמִעם ְייָ 'ק ה ׁשָ   :עֹׂשֵ

לעֹשֶׂ  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן־ה ׁשָ   :ִיׂשְ

  ע"ב"ל"ש"ו"ת
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  סדר התרת נדרים
   צריך כל אדם שיהיה נזהר שיבין מה שהוא אומר ולא כמו שחושבין עמי,ח"כתב בחיי אדם כלל קל

  .נהיהארצות שהוא איזה תח  

  אוֹ )ג(העָ בוּ  שְׁ  אוֹ )ב(רדֶ נֶ ־ל כָּ )א(יםחִ מְ ים מֻ נִ יָּ י דַּ תַ וֹ בּ א ַר נָ ־עוּ מְ שִׁ 
  אוֹ ץיקִ הָ י בְּ תִּ עְ בַּ שְׁ  נִ י אוֹ תִּ ְר דַ נָּ  שֶׁ )ו(םרֶ  חֵ  אוֹ )ה(םנָ  קוֹ  אוֹ )ד(רסָּ אִ 

                                                 
, יהודה אומר אחד מהם חכם' ר, מתירין את הנדר במקום שאין חכם' ב ג"ו ע"בבכורות דף ל. דינים מומחים  )א(

אמר , מכלל דהנך כל דהו, יהודה אומר אחד מהן חכם' ר, נאר נחמן כגון א"א, במקום שאין חכם כגון מאן

ובירושלמי שלושה שהן יודעין לפתוח פתח . י ואותו חכם ילמד את השנים"פירש. רבינא דמסתברי להו וסברי

. ונימוקו דמי יבוא ויאמר שהוא כרב נחמן, והאידנא אין מומחה שיהיה ראוי להתיר הנדר' ע פ"בשו. מתירין כזקן

  .נ כגון אנא חכם מובהק בדורי"ם האידנא נמי מתיר ביחיד חכם מובהק בדורו דזו היתה כוונת ר"באבל להרמ

י ואותו חכם "שכן פירש, יהודה' י משמע דהיינו רק לר"מפירש, הדיוטות בעינן דמסברי להו וסברי' ש דג"ומ

ש "אבל דעת הרא. גיס הדיוטות כל דהו' א בג"ו משבועות ה"ם בפ"ובזה יובן דעת הרמב, ילמד את השנים

פ "וכ, וגם ידעו לפתוח פתח, יבינו אותן, שאם ילמדם מומחה הלכות נדרים' דמסברי להו וסברי פי' דבעינן ג

רק , ולא בעינן סברי היטב, בשם הלבוש דנוהגים להסתפק בגמירי להו וסברי קצת' ך כ"והש. ע"הטור והשו

אלא חייבים , ו דלא סגי שאם ילמדם מומחה יבינוובא להקל ונמצא מחמיר שמשמע מדברי. שידעו מה יתירו

הדיוטות לא הדיוטות ממש אלא ' ג) ג דנדרים"בפ(א "ונראה שכן כוונת הריטב. שבפועל ילמדם מומחה ויבינו

ז הובא "ד ח"נתיב י(ירוחם ' ד ר"וכ. דגמרי הלכות נדרים ובאיזה פתח ראוי להתיר ובאיזה פתח אין מתירין לו

ב "ה ע"ל ראייתו מדף כ"ונ[הדיוטות בעינן גמירי וסברי כמו שמוכח מיבמות בפרק כיצד ' ה דג"בשם הרמ) י"בב

אבל בשלושה , דווקא ביחיד מומחה' החכם שאסר את האישה בנדר על בעלה הרי זה לא ישאנה ואמרו בגמ

אם יאמר , אי לא חשידי נמי, ואי תימא דסגי בהדיוטות דלא גמרי ולא סברי, דתלתא לא חשידי, הדיוטות מותר

]. כ יש לאסור את החכם שביניהם"וא, איך יחלקו עליו, להם אותו חכם שלפי הדין לא ניתן להתיר את הנדר

. אם התרה זאת הבאה לפניהם על ידי חרטה היא בלא פתח' דבעינן יודעים לפתוח לו פתח אפי' ז כ"ובט

עת אלו נדרים אין להתיר וגם ידעו לד, הורה שיהיו המתירין בקיאין בהלכות התרת נדרים' א כלל ק"ובחכמ

  .למצוא פתח

גם אם לא למדו הלכות התרת נדרים ואינם יודעים למצוא ' ומה שאנחנו נוהגים לומר נוסח התרת נדרים בפני ג

גם אם לא למדו מימיהם , שמבינים מה שלומדים עמהם' ע דסגי בג"שסמכו על פשטות דברי השו' נר, פתח

ובאמירת נוסח התרת , אלא כדי שיוכלו להתיר, אינו לעיכובא, עין לפתוח פתחוגם נקטו דיוד, הלכות נדרים

 .אין צורך, נדרים
) א"תוספתא דנדרים פ(חל רק על דבר שיש בו ממש אבל נדר שאיני ישן שאיני מהלך שאיני מדבר אינו חל . נדר  )ב(

ן איכא בל יחל וצריך התרה ואולם מדרבנ, הטעם דלא משכחת נדר בלא חפצא) א"ז ע"נדרים דף ט(ן "הר' ופי

ונדרי מצוה כגון שנדר לתת צדקה ) א"ג ס"רי' ד סי"ע י"ן שם וכן בשו"א והרמב"ו ע"כדברי רבינא נדרים דף ט(

ִפיךָ ' או ללמוד פרק אחד חלים אף על דבר שאין בו ממש שנא ע שם "שו', ב' א סי"ש נדרים פ"רא(  זו צדקהּבְ

חיישינן לידות שבועה וצריך , דבעם הארץ שנדר על דבר שאין בו ממשב דנדרים "בפ' א כ"והריטב). 'סעיף ב

 .התרה מן התורה
. ה"והלכה כב, א אין שאלה בשבועות ובית הלל אומרים יש שאלה בשבועות"א בש"ח ע"בנדרים דף כ. שבועה  )ג(

ל או שלא ז דאין שאלת חכם בכל שבועות ביטוי אלא רק בנשבע להבא שאוכ"הרדב' א כ"שבועות ה' ו מהל"בפ

ומה תועיל החרטה , לשקר יצאה, משעה שיצאה שבועה מפיו, אוכל אבל הנשבע לשעבר שאכלתי או שלא אכלתי

  .ש"לשעבר כדי להקל מהעונש ובתנאי שעשה תשובה עיי' ומכל מקום כבר נהגו להתיר אפי, לשעבר

עוד זאת בין ). א"ז ע"ם דף טן נדרי"ר(שבועה חלה על גופו ולכן חלה גם על דבר שאין בו ממש , בניגוד לנדר

והשבועה אין מצוה לישאל , )א"ב ע"נדרים דף כ, ג"ר' ד סי"ע יו"שו(שמצוה להישאל על הנדר , נדר לשבועה

' ב מהל"ם בפי"כ הרמב"וכ, )ב"ז ע"כתובות דף ע(ל "ואדרבה זכות תיחשב לו שאינו נשאל כדאשכחן בריב, עליה

בַּ ) תהלים טו ד(' ב שנא"שבועות הי  .ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמרִנׁשְ
ר  )ד( ר) במדבר ל ג(ש "כ. ִאּסָ ר, דהילכתא כוותיה לגבי דאביי) א"ע' שבועות דף כ(לרבא , ֶלְאסֹר ִאּסָ הטילו זה  ִאּסָ

אם אמירתו בלשון שבועה כגון י "ופירש,  בלשון שבועה שבועה,הכתוב בין נדר לשבועה הוציאו בלשון נדר נדר

ר אף ה, לשון הנשבעין אומרים שלא אוכל כן,איסר שלא אוכל ככר זה  שהוציאו בלשון זה שבועה הוא וחייב ִאּסָ

ר ואם לאו אלא הוציאו בלשון נדר שאמר ,קרבן  אף זה נדר , ככר זו עלי שהוא לשון הנודרים קונם זה עליִאּסָ

, שבועה' ופסו בלשבועה את ת' אמרו בל, נדר' א אמרו בלשון נדר את תופסו בל"וכן בירושלמי פ, ופטור מקרבן

ר ר, נדר,  הרי הוא עליִאּסָ נדרים אוסר אדם על עצמו דברים ' ם כתב בריש הל"והרמב. שבועה,  ואיני טועמוִאּסָ
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ים קִ חָ מְ נִ ם ינָ אֵ ים שֶׁ שִׁ דוֹ קְּ ת הַ מוֹ שֵּׁ י בַּ תִּ עְ בַּ שְׁ  נִ  אוֹ )ז(םלוֹ חֲ בַֿ 
י לַ י עָ תִּ לְ בַּ קִּ ת שֶׁ ירוּ זִ  נְ )ט(יינֵ מִ ־לכָ  וְ )ח(א הוּ ךְ רוּ ה בָּ "יָ וָ ם הֲ שֵׁ בְ וּ 
ה אָ נָּ ר הַ וּ סּ  אִ ילוּ פִ אֲ ר וַ וּ סּ ם אִ וּ שׁ ־לכָ  וְ )י(ןוֹ שׁ מְ ת שִׁ ירוּ זִ  נְ ילוּ פִ אֲ וַ 

ן וֹ שׁ לְ ין בִּ ר בֵּ וּ סּ ל אִ ן שֶׁ וֹ שׁ לָ ־לכָ  בְּ )יא(יםִר חֵ ל אֲ  עַ י אוֹ לַ י עָ תִּ ְר סַ אָ שֶׁ 
ה וָ צְ ל מִ  שֶׁ ילוּ פִ ה אֲ לָ בָּ ם קַ וּ שׁ ־לכָ ם וְ נָ  קוֹ ם אוֹ רֶ  חֵ ר אוֹ סָּ אִ 
ן וֹ שׁ לְ ן בִּ י בֵּ )יב(הבָ דָ ן נְ וֹ שׁ לְ ין בִּ ר בֵּ דֶ ן נֶ וֹ שׁ לְ ין בִּ י בֵּ לַ י עָ תִּ לְ בַּ קִ שֶׁ 
ה שֶׂ עֲ נַּ ם הַ גַ ן וְ וֹ שׁ לָ ־לכָ ין בְּ ת בֵּ ירוּ זִ ן נְ וֹ שׁ לְ ין בִּ ה בֵּ עָ בוּ שְׁ 
ל ג שֶׁ הָ נְ ם מִ וּ  שׁ  ּוֵביןהבָ דָ נְ ־לין כָּ בֵ ר וּ דֶ נֶ ־לין כָּ  בֵּ )יג(ףת כָּ יעַ קִ תְ בִּ 

                                                                                                                                            
פ שאין שם שבועה "ואע, הרי זה נאסר בהן, בכל לשון שיאסור, המותרים לו כגון שיאמר פירות אלו אסורין עלי

רתורה ז נאמר ב"וע, כלל ולא הזכרת השם ולא כינוי שיאסור על עצמו דברים המותרים ,  ַעל־ַנְפׁשוֹ ֶלְאסֹר ִאּסָ

רוכן אם אמר הרי הן עלי  ב "ם בפ"הרמב' עוד כ. א"ד ס"ר' ד סי"ע יו"ונפסק בשו. ל" הרי אלו אסורין עכִאּסָ

רז "דשבועות ה עה שבועה הרי היא כשבו' או למי ששמו חנון שלא אעשה או שאעשה הואיל והוציאו בל'  להִאּסָ

ראבל הא דתניא איזהו . ל"עכ  האמור בתורה הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו ִאּסָ

ררבא דלא ב' פי, שבאותו יום שמת בו אביו אסר על עצמו אכילת בשר, והוא שנדור ובא מאותו היום' וכו  ִאּסָ

 .מיירי אלא בעיקר הנדר
 ).א"ע' נדרים דף י(כינוי לקרבן . קונם  )ה(
הרי עלי כחרם אם כחרם של שמים אסור ואם כחרם של כהנים מותר ואם סתם ) ב דנדרים"בפ(דתנן . חרם  )ו(

ל) ויקרא כז כח(' ונא, אסור ים הּוא ַלה־ֵחֶרם קֶֹדשׁ ־ּכָ  .'ָקָדׁשִ
 לו עשרה הנודר בחלום אינו כלום ואינו צריך שאלה ויש אומרים שיתירו' ב' י סע"ר' ד סי"ע יו"בשו. או בחלום  )ז(

דמעיקר הדין סגי בהיתר בשלושה כנדרים ' ח כ"תרס' א בתשובה סי"דידעי למקרי ויש לחוש לדבריהם והרשב

 .א"ז אם אין בקלות עשרה והובא ברמ"ויש לסמוך ע
, ל מתירין שבועות ונדרים אפילו נשבע בהזכרת השם"ר' ע סי"בשו. ה"ה ב"ובשם הוי' בשמות הקדושים וכו  )ח(

ֶלךְ ) ב לו יג"דה(צדקיהו דאשבעיה נבוכדנצר בשם דכתיב ואשכחן נמי ב ּמֶ יעֹו  ְוַגם ּבַ ּבִ ר ִהׁשְ ר ָמָרד ֲאׁשֶ ְנבּוַכְדֶנאּצַ
 ).ג דנדרים"ן פ"רמב( ושרו ליה סנהדרין ִהיםלאֹבֵּ 

שם (ויש נזירות עולם ) א"ד ה"נזירות פ' ם הל"ראה ברמב(יש נזירות סתם ויש נזירות מפורשת . וכל מיני נזירות  )ט(

 .כל מיניע למה דווקא לגבי נזירות כתב לשון "ועדיין צ). ב"ג הי"פ
נזיר עולם הכביד שערו מקל בתער ומביא שלש , א דנזיר מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון"תנן בפ. נזירות שמשון  )י(

 ומאה נזיר שמשון הכביד שערו אינו מקל ואם נטמא אינו מביא קרבן ט,בהמות ואם נטמא מביא קרבן טומאה

הא נזירות שמשון אין לה ' ק ו"ט ס"רל' ד סי"והקשה בפתחי תשובה יו). ואף מותר להיטמא למתים לכתחילה(

ר "ה(ת כוכב מיעקב "ובשו. הכא לא אפשר לאיתשולי' א אמר הריני נזיר שמשון וכו"ד ע"בנזיר דף י' כדאי, התרה

ב "ט ח"ת מהרי"שו(ש לצורך מצוה " המתיר נט"פ דברי המהרי"ד יישב את הנוסח ע"ע' סוף סי) יעקב ויינפלד

כ במנחת "וכ, ועבר עליה ועתיד לעבור עליה שוב, כיון שהוא אינו זוכר את הנזירות, וכאן מצוה איכא, )ד"כ' סי

  .'פ' חלק שמיני סי) ר יצחק יעקב וייס"ה(יצחק 

ד כיון שנזירות שמשון על "נלעו. ומנא לן דלצורך מצוה יש לה היתר, מאי טעמא נזירות שמשון אין לה היתר' וק

ב דעל "ח סכ"רכ' ד סי"א ביו"הרמ' ופ, המקבל עליו נזירות שמשון הוי כנודר על דעת המקום, פי הדיבור היתה

 .דעת המקום אין מתירין לו אלא לדבר מצוה
 .היינו שאסר חפץ שלו על אחר. או על אחרים  )יא(
האומר ,  ואיזהו נדבה,האומר הרי עלי עולה, איזהו נדרא "א מ"בקינים פ. בין בלשון נדר בין בלשון נדבה  )יב(

אין , מתו או נגנבו,  ונדבות,בים באחריותםיחי, מתו או נגנבו, אלא שהנדרים,  מה בין נדרים לנדבות,הרי זו עולה

 .בים באחריותןיחי
, א"והוסיף הרמ. תקיעת כף דינה כדין שאר שבועות ויש לה התרה' ב' ט סע"רל' ד סי"ע יו"בשו. בתקיעת כף  )יג(

יחזקאל יז (' ורמז לתקיעת כף שהיא כשבועה שנא, הגביה ידו ואמר אני תוקע כפי לשמים או לצורי צריך התרה

ִרית ּוָבָזה ָאָלהבענין צדקיה ) יח ה ָנַתן ָידֹו ְוָכל ְלָהֵפר ּבְ ה־ְוִהּנֵ ֵלט ֵאּלֶה ָעׂשָ ר) שמות ו ח(' ונא, לֹא ִיּמָ  ֲאׁשֶ
אִתי ֶאת מֹאלֹו ֶאל) דניאל יב ז(' ונא, ָיִדי־ָנׂשָ ֶרם ְיִמינֹו ּוׂשְ ֵחי־ַוּיָ ַבע ּבְ ָ ׁשּ ַמִים ַוּיִ ָ  .ָהעֹוָלם ַהׁשּ
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 )טו(יפִּ א מִ צָ יָּ י שֶׁ תַ פָ א שְׂ צָ מוֹ ־לכָ וְ  )יד(ימִ צְ עַ ־תי אֶ תִּ גְ הַ נְ הִ ה שֶׁ וָ צְ מִ 
 ת אוֹ ו ֹצְ מִּ הַ ה מֵ וָ צְ ם מִ וּ ת שׁ וֹ שׂ עֲ  לַ )טז(יבִּ לִ י בְֿ תִּ ְר מַ גָ י וְ תִּ ְר דַ נָּ  שֶׁ אוֹ 
א לֹ  וְ )יז(יםמִ עָ  פְּ שׁ לֹ י שָׁ תִּ גְ הַ נָּ ר שֶׁ בָ ה דָֿ יזֶ  אֵ ה אוֹ בָ ה טוֹ גָ הָ נְ  הַ וֹ יזאֵ 
ן י הֵ מִ צְ עַ ־ל עַ ןכֵֿ י יתִ שִׂ עָ ר שֶׁ בָ ן דָּ ר הֵ דֶ י נֶ לִ  בְּ ְהֶיהיִּ י שֶׁ יתִ נֵ תְ הִ 
חּו ר בָ כְּ שֶׁ ֵהן אֹוָתם  דּוִעים ִלין אֹוָתם ַהיְּ ים הֵ ִר חֵ אֲ ־לעַ  ּכְ ִנׁשְ

י ּנִ  שׁ קֵּ בַ מְ ל וּ אֵ וֹ שׁ  וְ )יט(אָר קָּ עִ ן מֵ הוֹ א בְ נָ טְ ַר חָ תְ ן מִ הוֹ לְּ כָ בְּ  )יח(ִמּמֶ
ל שֵׁ כָּ אִ ־ןי פֶּ אתִ רֵ י יָ ם כִּ יהֶ לֵ  עֲ )כ(הָר תָּ ם הַ כֶ תְ לַ עֲ מַּ י מִ נִ אֲ 
ידְ כַּ לְ נִ וְ  ת מוֹ ָר חֲ ת וַ ירוּ זִ נְ ת וּ וֹ עוּ בשְׁ ים וּ ִר דָ ן נְ ו ֹעֲ ם בַּ לוֹ שָׁ ס וְ חַ  )כא(ּתִ

                                                 
ד דברים המותרים והיודעים בהם שהם מותרים נהגו בהם איסור הוי "רי' ד סי"ע יו" בשו.'מנהג של מצוה וכו  )יד(

פעם אחת הוג כן לעולם ונהג כן אפילו אם בשעה שהתחיל לנהוג היה דעתו לנ' כאילו קיבלו עליהם בנדר וכו
  .שהרי הנהיג את עצמו בכוונה לנהוג כן לעולם, לכן כאן לא הזכיר שלוש פעמים. צריך התרה

' וכן בפי. ב משמע שמדבריהם הצריכו התרה שלא ינהוג קלות ראש בנדרים גמורים"א ע"ן נדרים דף פ"הר' ומפי

 .'ד' ב סי"ש בפ"הראוכן משמע מ. ש כתב שם דצריך התרה מדרבנן"הרא
ָכלאולי בא לרבות ידות דאית תנא דמפיק ליה לידות מן . וכל מוצא שפתי אשר יצא מפי  )טו( ה ַהּיֵֹצא־ּכְ יו ַיֲעׂשֶ  ִמּפִ

פירש שהוא , בענין האומר אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר) 'נדרים דף ח(א "והריטב) ב"ע' נדרים דף ג(

' ה דף ו"ר(ש "אי נמי בא לרבות צדקה כ. כל דבר מצוה חשיב כנדר מדין ידותה המקבל על עצמו "וה, מדין ידות

ִפיךָ ) א"ע  . זו צדקהּבְ
כי אין הנדר או השבועה חלים אלא בכוונת לבו אבל גמר בלבו להוציא פת חטין והוציא פת . וגמרתי בלבי  )טז(

 .א"י ס"ר' ד סי"ע י"ונפסק בשו) ב"ו ע"שבועות דף כ(שעורין אינו נדר 
נעשה מנהגו נדר , פעמים' ה אם נהג כן ג"ואפ,  הכא מיירי כשלא היה בדעתו לנהוג כן תמיד.שלוש פעמים  )יז(

ר "ה(כ בספר בצל החכמה "וכ, ד"ו וסק"ז סק"תקצ' וצריך התרה כדעת פוסקים רבים לרבות משנה ברורה סי

ו הביא ראיה מנוסח "קל' ב סי"ח) ר מאיר אריק"ה(ת אמרי יושר "וכן בשו' א אות ה"קס' ד סי"ח) בצלאל שטרן

ג קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו "א מ"ע במשנה דשקלים פ"וצ(פעמים אף בסתם נהיה נדר ' התרת נדרים שבג

ב למד "ע סק"ת' ח סי"א א"ובמג[וגם אם לא היה דעתו לנהוג כן לעולם , משמע בפעם אחת, שוב אינו פוסק

 ]). דהוי כמו נדרפ"א עבור בנה הבכור בער"משם לאם שהתענתה פ
ה ובסידור שער השמים ואולי " מלים אלה אינן בשל.יהן אותם הידועים לי הן אותם שכבר נשכחו ממנ  )יח(

וכן בסידור עץ (והפוסקים ' בדווקא השמיטו אותן שהידועים לו חייב הוא לפורטם כמו שיתבאר לקמן בשם הגמ

 קלח כתבו דנדרים שלא שכח וזוכר אותם צריך לפרט 'שח סי' עמ] דרך החיים נתיב החיים[החיים ובשער הכולל 

 ).אותם ואם לאו אין מתירין לו
צריך שיתחרט בעיקר הנדר שהיה רוצה שלא נדר ) ז"ח ס"רכ' ד סי"יו(ע "ש בשו" כ.ארקמתחרטנא בהון מע  )יט(

 מעולם אבל אם אמר שעתה הוא מתחרט ועד עתה הוא חפץ במה שנדר לא הוי חרטה שצריך שיעקור הנדר

 אלא מכאן ולהבא מעיקראל אבל אם אינו מתחרט "ל לא וז"ה א"ב ד"א ע"נדרים דף כ' ומקורו בתוס. מעיקרו

 .ע אין פותחין בחרטה זו"לכו
תניא רבי שם '  ובגמהיתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכו) א"ע' דף י(חגיגה '  תנן במס.התרה  )כ(

 שתי פעמים אחת ,אלִ פְ י יַ כִּ ) במדבר ו ב (,אלִ פְ י יַ כִּ ) ויקרא כז ב(נאמר אליעזר אומר יש להם על מה שיסמכו ש

) תהלים צה יא( רבי יהושע אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר ,הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתר

ר י־ֲאׁשֶ י ְבַאּפִ ְעּתִ ּבַ ) שמות לה ה(יצחק אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר '  ר, באפי נשבעתי וחזרתי בי,ִנׁשְ

י ) תהלים קיט קו( חנניה בן אחי רבי יהושע אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר ,ְנִדיב ִלּבוֹ  ּכֹל ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ
ָמה ֵטי ִצְדֶקךָ  ָוֲאַקּיֵ ּפְ מֹר ִמׁשְ הו דידי עדיפא מדידכו  אמר רב יהודה אמר שמואל אי הואי התם אמרי ל,ִלׁשְ

ָברוֹ  לֹא) במדבר ל ג(שנאמר   לכולהו אית להו פירכא לבר הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו אמר רבא ַיֵחל ּדְ

 .ש"עיי'  וכומדשמואל דלית ליה פירכא
אבל (ה "ה ובכל הסידורים והמחזורים לרבות מחזור הרוו"כן הנוסח בשל. פן אכשל ונלכדתי בעון נדרים  )כא(

ו "כי כולו לעתיד משמע בו' פ פשוטו נר"ע). פן אכשל ואלכדה ובמחזורי רעדעלהיים החדשים "בקיצור של

ה כי "ותמהתי על נוסח שבשל' ט בקיצור ההלכות כ"תרי' ח סי"או) ר יאיר חיים בכרך"ה(במקור חיים . ההיפוך

נימוקו כי חשש שמא כבר עבר ופחד העונש יותר סיבה ' ונר. ל"עכ. טוב יותר לומר פן נכשלתי, יראתי פן אכשל
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ם לוֹ שָׁ ס וְ חַ  )כג(אהֵ וֹ י תֿ נִ ין אֲ אֵ  וְ ,)כב(תמוֹ כָּ סְ הַ ת וְ מוֹ נָ קוֹ  וְ םיִר סָּ אִ וְ 
ט רֵ חָ תְ י מִ נִ ק אֲ י ַר יתִ שִׂ עָ ם שֶׁ הֵ ים הָ בִ וֹ טּ ים הַ שִׂ עֲ מַּ ם הַ וּ יּ ל קִ עַ 
ר סָּ  אִ ת אוֹ ירוּ זִ  נְ ה אוֹ עָ בוּ  שְׁ ר אוֹ דֶ ן נֶ וֹ שׁ לְ ים בִּ נִ יָ נְ עִ ת הָ לַ בָּ ל קַ עַ 
י נִ ט אֲ רֵ חָ תְ מִ וּ  )כד(בלֵ ה בְֿ לָ בָּ  קַ ה אוֹ מָ כָּ סְ  הַ ם אוֹ נָ  קוֹ ם אוֹ רֶ  חֵ אוֹ 
ה עָ וּ בשְׁ  וּ )כה(רדֶ י נֶ לִ ה בְּ ר זֶ בָ ה דָּ שֶׂ י עוֹ נִ נְ י הִ תִּ ְר מַ א אָ ּלֹ ה שֶׁ זֶ ־לעַ 
ה ָר תָּ ל הַ אֵ וֹ י שׁ נִ אֲ ן כֵ  לָ ,בלֵ ה בְֿ לָ בָּ קַ ם וְ נָ קוֹ ר וְ סָּ אִ ם וְ רֶ חֵ ת וְ ירוּ זִ נְ וּ 
ים שִׂ עֲ מַּ  הַ יוּ ם הָ ין אִ ר בֵּ כָּ זְ נִּ הַ ־לל כָּ ט עַ רֵ חָ תְ י מִ נִ אֲ ן וַ הוֹ לְּ כָ בְּ 
ין ף בֵּ וּ גּ ים בַּ עִ גְ וֹ נּ ים הַ ִר בָ דְּ ין מִ ן בֵּ מוֹ מָ ים בְּ עִ גְ וֹ נּ ים הַ ִר בָ דְּ מִ 
ן וֹ שׁ ל לְ ט עַ רֵ חָ תְ י מִ נִ ן אֲ הוֹ לְּ כָ ה בְּ מָ שָׁ נְּ הַ ־לים אֶ עִ גְ וֹ נּ ים הַ ִר בָ דְּ מִ 
ה נֵּ הִ  וְ ,בלֵ ה בְֿ לָ בָּ קַ ם וְ נָ קוֹ ם וְ רֶ חֵ ר וְ סָּ אִ ת וְ ירוּ זִ נְ ה וּ עָ בוּ שְׁ ר וּ דֶ נֶ 

                                                                                                                                            
שעבר על נדרו מתחרט אנן סהדי שכל מי ' ה' ג דנדרים סי"ש בפ"כ הרא"וכ, להתחרט מחשש שמא יעבור

ואולי יש . לא שמענו, אבל לומר שמתחרט בגלל שחושש שמא יעבור, ש"ל הרא"עכ, מעיקרו כדי להינצל מעונש

ש וסבר דמחמת "ב שחלק על הרא"ג סק"שכ' ד סי"ז יו"וראה בט. כבר ודוחקונלכדתי לעתיד  פן אכשל לפרש

 .ובנקודות הכסף שם דחה דבריו, יראת העונש אין להתיר
הסכמה לא ידעתי למה לא הזכיר אותן ברשימה הראשונה ואולי . הסכמה או קבלה בלבובהמשך . והסכמות  )כב(

  .וגמרתי בלביש "כלולה במקבלה  ווכל מוצא שפתי שיצא מפיש "כלולה במ

האומר אשכים ) א"ע' נדרים דף ח(ש "דהכא הסכמה בפה לעשות דבר מצוה וחשובה כמו נדר כהסכמה נראה כי 

ל דבקבלה בעלמא לדבר מצוה מהני הגם "ן וקמ"נדר גדול נדר ללאהי ישראל וכתב שם הר' רק זה וכוואשנה פ

ִפיךָ ) א"ע' ה דף ו"ר(ש "שלא הזכיר לא נדר ולא שבועה דומיא דאמרינן דקבלה לחוד מהניא לצדקה כ  זו צדקה ּבְ

' וכן בתוס]. ש דיש יד לצדקה"ן והרא"וכבר פסקו הרמב, א כתב שהוא מדין ידות"והריטב[ה לכל דבר מצוה "וה

ִפיךָ מחייב צדקה באמירה כדדרשינן , ה יד עניים"ב ד"ו ע"ק דף ל"ב ואם ' ד' ג סע"ר' ע סי"ובשו.  זו צדקהּבְ

ך שיאמר בפירוש בלא נדר אבל אם פוסק סתם הוה "הש' וכ, פוסקים צדקה וצריך לפסוק עמהם יאמר בלא נדר

 .ע שבכל דבר שרוצה לעשות יאמר בלא נדר" שירגיל אא צריך אדם"וכן בחכמת אדם כלל צ. נדר
ואומר כך כדי לא להפסיד שכר המעשים , )ב"ע' קידושין דף מ(תוהא על הראשונות  ל"חז' ל. ואין אני תוהא  )כג(

עוֹ ש בקידושין שם "כ, הטובים שעשה ׁשְ יֹום ּפִ יֶלּנּו ּבְ יק לֹא ַתּצִ ּדִ ן "כ הר"וכ.  בתוהא על הראשונותִצְדַקת ַהּצַ

ומקור להתיר את הנדר . ב שהמתחרט ותוהא על תעניות שנדר הפסיד את שכר תעניותיו"ב ע"בנדרים דף כ

א דללישנא קמא פותחין לנודר "ב ע"נדרים דף כ' מגמ, נדר' פ שאינו מתחרט על המעשים עצמם רק על ל"אע

 .פ שאינו תוהא על קיום המעשים"אע, נתן הנודר כאילו בנה במה' בהא דר
ולא מהניא מחשבה אלא , )ב"ו ע"שבועות דף כ (דהא אמר שמואל גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו' ק. לה בלבקב  )כד(

ב ָלֶכם' שנא(ותרומה ) וֹ בּ יב לִ דִ ל־נְ כָּ ' שנא(בקדשים  . ולא גמרינן מינייהו דהוו שני כתובים הבאים כאחד) ְוֶנְחׁשַ

ר הסכמה בלב כמבואר בנוסח היתר נדרים בערב ב כתב ואנו מחמירין להתי"רכ' ד סי"ת חתם סופר יו"ובשו

דאין ' שהוא נגד הגמ' ועדיין ק. וֹ בּ יב לִ דִ ל־נְ כָּ שם דהיינו בנדר שיש בו נדנוד מצוה דבהא כתיב ' וכ, ראש השנה

איתקש צדקה לקרבנות ) א"ע' נדרים דף ז(ש "פ מ"ל ע"וי. 'כתובים הבאים כא'  דהוו בוֹ בּ יב לִ דִ ל־נְ כָּ ללמוד מ

ג "י' ח סע"רנ' ד סי"א יו"כ הרמ"וכ. ה כל דבר מצוה"ד וה"א דצדקה ל"ע' ן בדף ח"וכבר הבאתי את דברי הר

' דרים דף חא בנ"ש והריטב"ן והרא"כ הרמב"וכ. א דאיתקש לקדשים"שחשב בלבו ליתן לצדקה חייב וביאר הגר

  .דלהלכה איתקשו צדקה ודבר מצוה לקדשים

רל "בספרי אין לי אלא שהוציא מפיו קבל עליו בנדר ובשבועה מנין ת  רבנו הלל אם 'ופי ַעל־ַנְפׁשֹו ֶלְאסֹר ִאּסָ

רל " מנין דנדרו נדר תביב לֵ דִ נְ  לכֹּ ' קיבל עליו בנדבה היינו שהתנדב בלבו שבועה כדכתי  ְפׁשוֹ  ַעל־נַ ֶלְאסֹר ִאּסָ

הלל מסכים שאין המחשבה כדיבור ' וייתכן שגם ר. ג דלא הוציא בפיו אלא קאמר בנפשו הוי נדר"משמע דאע

 .אלא בנדר של מצוה
ב "נדרים פ(ש "והרא) ו"ד ח"נתיב י(ש רבנו ירוחם "כ. נ"ז בל"ז שלא אמרתי הנני עושה ד"ומתחרט אני ע  )כה(

ונפסק . שתות יין צריך התרה ויפתח בחרטה שנהג בו לשם נדראם נהג אדם שלא לאכול בשר או שלא ל) 'ד' סי

 .א ויפתח בחרטה שמתחרט שנהג כן לשם נדר"ד ס"רי' ד סי"ע י"בשו
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 )כז(רדֶ נֶּ  הַ טוֹ רפְ  לִ יךְ ִר ה צָ ָר תָּ  הַ שׁ קֵּ בַ מְ ט וּ רֵ חָ תְ מִּ  הַ )כו(יןדִּ ד הַ צַּ מִ 
 )כח(םים הֵ בִּ י ַר ם כִּ טָ ְר פָ לְ ִלי ר שַׁ פְ י אֶ י אִ י כִּ תַ וֹ בּ א ַר נָ ־עוּ  דְּ ךְ אַ 
יר תִּ הַ ין לְ אֵ ים שֶׁ ִר דָ נְּ ם הַ תָ ל אוֹ ה עַ ַרָ תָּ  הַ שׁ קֵּ בַ י מְ נִ ין אֲ אֵ וְ 

  :)ל(םטָ ְר וֹ י פֿ יתִ יִ  הָ וּ לּ אִ כְּ  םיכֶ ינֵ עֵ א בְֿ נָ ־יוּ הְ ן יִ ל כֵּ  עַ )כט(םתָ אוֹ 

                                                 
והוא , ד קודם שיתירו לו צריך שיפרוט להם הנדר והסיבה שבשבילה נדר"י' ח סע"רכ' ד סי"ע יו" בשו.מצד הדין  )כו(

  . ופסק כמו רב פפאו צריך לפרט את הנדר רב פפא אמר צריךרב נחמן אמר אינב "ה ע"מחלוקת בגיטין דף ל

' א במס"ש והרשב"וזו דעת הרא. ע שם שאין התרתן התרה"ובדיעבד אם לא פירט בפניהם את הנדר פסק בשו

משמע , וראיה מהא דאמרו שם בגיטין זימנין דגייז ליה לדיבוריה וחכם מאי דשמע מיפר, )י"הובאו בב(גיטין 

זימנין ' ודברי הגמ, דבדיעבד הויא התרה' ט דנדרים כ"א בפ"אבל הריטב. עי לא תהא התרהדאי לא יפרט כדב

נמצא שאין , וכיון שאינו כן, יתיר החכם על דעת כן,  מקצת בלבדטי שאם יפר"יש לפרש כמו פירש' דגייז וכו

שהרי , האלמנהמה הועילו חכמים להדיר את , א אי דיעבד חלה התרה"ואין להקשות על הריטב. התרתו התרה

וכשישמעו שנדרה בפני יתומים אם , ומן הסתם ישאלו אותה המתירין את סיבת הנדר, ד טועין"אין לנו לחוש לבי

 .נהניתי מכתובתי לא יתירו לה
, לפרט הנדר היינו לפרש האיך נדרה כגון לפני היתומים) ה צריך"ב בד"ה ע"בגיטין דף ל(י " פירש.לפרוט הנדר  )כז(

מספיק , ד אינו צריך לפרט את הנדר"כתב דלמ) ה וחכם"בד(ובהמשך , רה אם נהניתי מכתובתיובאיזה תנאי נד

ט "א בפ"כ הריטב"וכ. ע מיהא חייב לומר על מה נדר"ולכו. שיאמר כך נדרתי ואסרתי עלי פירות מין פלוני

ז "ולפ. פרט הסיבההיינו שי, ס ופוסקים צריך שיפרט הנדר"ה מה דאיתא בש"ק כ"ח ס"רכ' ך סי"וכן בש. דנדרים

וכן בערכין . ד אין צריך לפרט את הנדר"למ' נראה דלא מהניא אפי, התרה דהכא שאינו אומר כלל על מה נדר

, ל"עכ, צ לפרט הנדר כי אם הלשון שנדר בו אבל אין צריך לפרש למה נדר"דאי' ה מר סבר שכ"א תוד"ג ע"דף כ

ד צריך לפרט חייב להגיד לחכם כל לשון נדרו "אלא דלמ, ע צריך לומר מה אסר על עצמו"גם הם מסכימים דלכו

 .צ סגי שיזכיר בקצרה מה אסר על עצמו"ד אי"ולמ, כפי שאמר לרבות כל התנאים שהתנה
כדרך אדם שאינו זוכר מעשים שעשה פעמים ,  אולי יש לפרש כי מחמת רובם אינו זוכר אותם.כי רבים הם  )כח(

 .כאמור לעיל, כ פורטם"ין מתירין לו אאא, גם אם רבים הם, אבל אם זוכרם, רבות
אסר על עצמו הניית בני , ה"בס) 1 – ח"רכ' ד סי"ע יו" מבוארים הם בשו.אותם הנדרים שאין להתיר אותם  )כט(

אסר הנאתו על בני , ולפי הטור, ]שהרי הוא נהנה ממנו בהיתר זה[העיר אסור להישאל לחכם מבני אותה העיר 

ה "ירושלמי נדרים פ] (הרי החכם נוגע בהיתר זה והוי קצת כמתיר נדרי עצמוש[העיר אינו נשאל לחכם ששם 

) 3; והוא נלמד מהדין הקודם, נשבע שלא יהיה גבאי או נאמן מהעיר אינו נשאל לחכם שבעיר, ו"בס) 2; )ד"ה

ך "והש, ]ו"ף כלל מ"ש בשדי חמד מערכת אל"ואיסור זה דאורייתא כ[אין מתירין נדר של דבר איסור , ו"בסט

שאמר קונם ' ב, אינו אלא איסור מדרבנן' נשבע שלא לעבור עבירה אפי' א, ו ביאר שזה כולל שני עניינים"ק כ"ס

ל כל נדר שיש "ר' א בסי"כ הרמ"וכ, ב"ה ע"בגיטין ל' ונראה מקורו מהגמ, עלי פירות אם אעבור עבירה פלונית

ים שעדיין לא חלו כגון שעמד בניסן ונשבע שלא אין מתירין נדר, ז"בסי) 4; בהתרתו נדנוד עבירה אין להתירו

כ "שאין מתירין לו אא, כ מבואר דין נדר על דעת חבירו"בס) 5; )א"ע' נדרים דף צ(יאכל בשר בחודש אייר 

א מבואר דין נדר על דעת רבים "בסכ) 6; )א"ה ע"נדרים דף ס(א מדעתו ורצונו "הודיעו למי שנדר על דעתו וי

א על דעת "ט ע"שבועות דף כ' ב ומקורו בגמ"א סכ"נדר על דעת המקום מבואר ברמ) 7;  )א"ו ע"גיטין דף ל(

נדר ) 9; )ב"מ' סע(נדר לצדקה ומסרה ליד גבאי ) 8; המקום למה לי אלא כי היכי דלא תיהוי הפרה לשבועתייהו

 על ה מי שנשבע על דבר אחד ואמר שאם ישאל"ד בהג"ט ס"רכ' בסי) 10; ה"א סמ"בשעת צרה מבואר ברמ

ב המודר הנאה מחבירו בפניו אין נשאלין "הא דתניא בתוספתא סוף פ) 11; נדרו אינו יהודי אסור לשאול על נדרו

 .ז"ו משבועות ה"ם פ"ונפסק ברמב) א"ה ע"נדרים דף ס' הובא בגמ(לו אלא בפניו 
נדר לאפרושי מאיסורא כיון שהחיוב לפרט את הנדר הוא כדי שלא יבואו להתיר לו נדר ש. כאילו הייתי פורטם  )ל(

יש להתיר , אם אינו מבקש להתיר נדרים כאלה, ]ח"רכ' ב ובבית יוסף סי"ה ע"גיטין דף ל' כמבואר בגמ[או מגזל 

היינו , צ לפרט את הנדר"ד אי"וכבר כתבתי דאפילו למ. ד אות מח"רל' כ בפרישה סי"לו למרות שאינו מפרט וכ

ז "ולפ. ע"בל עיקר נדרו מה אסר על עצמו ודאי צריך לומר לכוא, שאין צריך לפרט את הסיבה או את התנאים

ה דנדרים תניא נדר בנזיר "אולם בתוספתא פ. ע אי מהניא כלל התרת נדרים דהכא ומה הועילו בתקנתם"צ

אם אמר נדרתי ואיני יודע מה נדרתי פותחין לו פתח אחד על , בקרבן ובשבועה פותחין לו פתח אחד על כולם

 .פתאל התוס"כולם עכ
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   בזה הלשון)לא(פ"והמתירין משיבין לו ג

 .ךְ ם לָ יִ רוּ ל שְׁ כֹּ  הַ ךְ ים לָ לִ חוּ ל מְ כֹּ  הַ ךְ ים לָ ִר תָּ  מֻ )לג(יוּ הְ  יִ )לב(ּכֹלהַ 
ר סָּ א אִ לֹ ם וְ רֶ א חֵ לֹ ת וְ ירוּ זִ א נְ לֹ ה וְ עָ בוּ א שְׁ לֹ  וְ )לד(רדֶ א נֶ ן לֹ ין כַּ אֵ 
ין יִר תִּ מַּ ם שֶׁ שֵׁ כְ  וּ .)לה(הָר פָּ כַ ה וְ יחָ לִ סְ ה וּ ילָ חִ ן מְ  כַּ שׁ  יֵ .םנָ א קוֹ לֹ וְ 
ֵבית ים ִר תָּ  מֻ יוּ הְ  יִ ךְ ה כָּ טָּ ל מַ ין שֶׁ ית דִּ בֵ בְּ    :)לו(הלָ עְ ל מָ ין שֶׁ דִּ ּבְ

                                                 
פעמים מותר לך או שרוי לך או ' כיצד היא ההתרה יאמר לו ג' ג' ח סע"רכ' ד סי"ע יו"ש בשו"כ. פעמים' ג  )לא(

וכן , הותר הנדר הותר הנדר) א"ח ע"גיטין ס(יהושע ' וסמך לזה מדאמר ר, פ שבפעם אחת סגי"אע, מחול לך

י "א פ"וכן בריטב. פ"אמרו כן ג) אורו שםבבי(א "ח ולפי הגר" כגרסת הבמופר לך מופר לךא "ד ע"ב דף ע"בב

אולי משום דתנן שבועה שלא אוכל , ומה שמרבים בלשונות התרה. פעמים' דנדרים נהגו לומר מותר לך שרי לך ג

, נשאל על הראשונה שניה חלה עליו) א"ח ע"נדרים דף י(שבועה שלא אוכל אינו חייב אלא אחת ואמר רבא 

' ע אינו יכול להתיר את השניה עד שתחול לכן פ"ולדעת השו, )ג"ט ס"רכ' סיד "יו(ע "ה לנדרים לדעת השו"וה

א להתיר את כולם "ו מי שנשבע על דבר אחד פעמים ושלוש צריך התרה לכל אחד ואחד וא"ח סמ"רכ' בסי

, ז שיכול לישאל על השניה לפני שהתירו לו את הראשונה"שבועות הי' ו מהל"ם בפ"אבל דעת הרמב(בהיתר אחד 

ע וכתבו שאין "ט ובנקודות הכסף שם השיגו על השו"רכ' ח בסי"והב, ה שיוכל להתיר שתיהן בהיתר אחד"כ ה"וא

 ).ם בזה"הראשונים חלוקים על הרמב
בהיתר אחד ומקורו בתשובות המיוחסות ' ו מתירין כמה נדרים לאיש אחד אפי"ח סמ"רכ' ד סי"ע יו" בשו.הכל  )לב(

ח עד שלא היתה יוצאת בתו מרשותו "דרך ת) ב"ב ע"נדרים דף ע( מהא דתנן שהוכיח כן) י"הובאה בב(ד "רע' סי

 .ה להיתר חכם"אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין וה
ו "קמ' ד סי"ח) ר אפרים גרינבלט"ה(וברבבות אפרים .  ליתאִיְהיוּ ה ובסידור שער השמים " בשל.יהיו מותרים  )לג(

ס בסידורים כתוב הנוסח הכל יהיו מותרים שמשמעו להבא והרי חכם עוקר נשאל למה בהתרת נדרים הנדפ

לא משמע דווקא להבא  ִיְהיוּ ותירץ ד. ִיְהיוּ ע הנוסח של התרה מותר לך בלי המילה "והרי בשו' הנדר מעיקרו וכו

לא מ וה"הקשו איך ייחשב נדרים דשיל) ד"ו ה"נדרים פ(ובירושלמי .  שמשמע למפרעמותריםוהעיקר שיאמר 

מ כיון שחכם עוקר נדר "ב כתבו דנזיר אינו דשיל"ד ע"פסחים דף מ' ובתוס[חכם עוקר את הנדר מעיקרו 

פ שהוא עוקרו "בפני משה שאע' ופי, ותירצו דאין עוקרו אלא מכאן ולהבא, ]מעיקרו ונמצא שלא נאסר מעולם

א משמע שאינו "ז ע"בבלי דף סוכן ב. מעיקרא היה אסור עד עתה מחמת נדרו ולכן חשוב דבר שיש לו מתירין

. וחזר המקיים ונשאל על הקמתו הפרה קמייתא דאידך בטלה לה' מהם וקיים א' עוקר לגמרי למפרע הפר א

מ שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה "המקדש את האשה ע) ב"ד ע"כתובות דף ע(ן דתניא "והקשה הר

ינן לה כאילו לא היה עליה נדרים כלל בשעת קידושין ז מקודשת דחשב"מקודשת הלכה לפני חכם והתירה הר

ולאחר ההיתר , רק שתלאם בתנאי, ואולי כוונתו שהקידושין תקפים מצד עצמם, ותירץ דקידושין הם מעשה גמור[

ח "רל' ד סי"ע י"וכן בשו]. כ ההתרה מצד עצמה לא יכלה לחול כלל בזמנה"משא, נודע שאין התנאי מבטל אותם

בע על דבר וחזר ונשבע לבטל שבועה ראשונה ונשאל על שבועה ראשונה יש להסתפק אי ז מי שנש"סעיף י

, אמרינן שנפטר מידי שבועת שוא ותחזור שבועה שניה משבועת שוא לשבועת ביטוי כיון שמצאה מקום לחול

תחול וכן הבאתי לעיל שאינו יכול להתיר את השניה עד ש. אין מקום להסתפק, ואם העקירה למפרע ממש, ל"עכ

יוכשר למפרע , ולכשיתיר את הראשונה, יתיר את השניה לפני הראשונה, ואם למפרע ממש, י היתר הראשונה"ע

 .היתר השניה
אין כאן נדר אין כאן נערה המאורסה והזקן אומר ' ש בירושלמי פ"התרה כ'  גם זה ל.אין כאן לא נדר  )לד(

מותר לך מותר לך בשני הלשונות גם יחד ואמר שהשתמש משה רבנו ) מג' ר פר"שמו(ומצאנו במדרש . שבועה
 .אין כאן נדר ואין כאן שבועה

ש "כ, פ שהותר לו למפרע"ואע, הוא למחילה סליחה וכפרה אם עבר על הנדרזקוק . מחילה סליחה וכפרה  )לה(

כפרה  באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר שהיא צריכה יסלח לה' וה) א"ג ע"נזיר כף כ(
ע אצל "וכשהיה מגיע ר] ה דמחיל וכאן נקט כולן"א ד"ב ע"קידושין דף ל' תוס'  רמחילה וכפרהג "וי[ וסליחה

פסוק זה היה בוכה ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה המתכוון 

, כפרה כיון שעבר על איסורשצריך ' עוד נר. לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה

 .ואין ההיתר למפרע לגמרי, כמו שכתבתי לעיל דנדרים הוי דבר שיש לו מתירין
יֵאל) י ה(ר "במדרש ויק. בבית דין של מעלה  )לו( ַאְלּתִ . ה לבית דין של מעלה והתירו לו נדרו"נשאל הקבש ׁשְ

כדמשמע , ד של מעלה כביכול"כ של בי"עאי נמי יש לפרש יהיו מותרים גם ב. ומבקשים שגם הם יתירו את הנדר

א שהיה בידי רבה בר בר חנה להתיר את שבועתו של מקום "ד ע"ב דף ע"על ב) על עין יעקב(מאהבת איתן 
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  כ יהא מוסר מודעה לפניהם ואומר בלשון הזה"חוא

א בָּ הַ לְ ן וּ כַּ ל מִ טֵּ בַ מְ י נִ אֲ ם וַ יכֶ נֵ פְ  לִ )לז(העָ דָ ר מוֹ סֵ י מוֹ נִ י אֲ רֵ הֲ 
 םיִר סָּ אִ ת וְ ירוּ זִ נְ  וּ )לח(תעוֹ בוּ שְׁ ־לכָ ים וְ ִר דָ נְּ הַ ־לי כָּ לַ ל עָ בֵּ קַ אֲ שֶּׁ ־המַ 
 םלוֹ חֲ ן בַּ  הֵ ץיקִ הָ ן בְּ ב הֵ לֵ ה בְֿ לָ בָּ קַ ת וְ מוֹ כָּ סְ הַ ת וְ מוֹ ָר חֲ ת וַ מוֹ נָ קוֹ וְ 

י נַ תְ  לִ )מ(חכַּ שְׁ אֶ ם שֶׁ אִ בְ  וּ ,)לט(החָ נְ ת מִ עַ שְׁ ית בִּ נִ עֲ י תַֿ רֵ דְ נִּ ץ מִ חוּ 
                                                                                                                                            

יישאל , ה נשבע או נדר להיפרע ממנו"ו הקב"אי נמי תפילה שאם ח. ד של מעלה לא הסכימו להתיר"למרות שבי

 .ד של מעלה ויתירו לו"בבי
יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר , והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה) ב"ג ע"נדרים כ(ש "כ. ודעהמוסר מ  )לז(

הרי הוא מיפר נדרי עצמו עד שלא ) ו"ו ה"נדרים פ(אלעזר בתוספתא ' והוא שאמר ר, שאני עתיד לידור יהא בטל

כיון ששכח תנאו בשעת נדרו ) ב"עה "נדרים דף ע(ן "הר' וטעמא כ, ידור וכפירוש אביי דרבא לא פליג עליה בהך

כתב דגם ' ובתוס. ה בכל עת שירצה"ש ורבינו ירוחם וה"הרא' כ, בראש השנהש "ומ. ל נדר בטעות ולא חל"ה

ָעׂשֹור ַלחֶֹדשׁ ) יחזקאל מ א(יום כיפור נקרא ראש השנה כדכתיב  ָנה ּבֶ ָ רֹאׁש ַהׁשּ   .ּבְ
, ות שבינו לבין המקום אבל נדרים ושבועות שבינו לבין חבירון ורבינו ירוחם דהיינו דווקא נדרים ושבוע"וכתבו הר

  .ד"א ס"רי' ד סי"ע י"ונפסק בשו. אין מודעה מועילה להם שעל דעת חבירו הוא נודר או נשבע

פ שקיבל התנאי בלבו וקיימו הרי הנדר "ד ואם לא זכר התנאי אלא אחר שנדר אע"ב דנדרים ה"ם בפ"הרמב' ול

עליו לבטל את , מ שלמד מדבריו שמיד שיזכור התנאי"ועיין בכס. ה החזרה בפיופ שלא הוציא עת"בטל ואע

  .בטלה המודעה והנדר קיים, ואי לאו, הנדר בלבו ולקיים את התנאי

' ע סי"וכן הובא בשו. ם ויש שמורה להחמיר ואומר והוא שיזכור התנאי אחר שנדר בתוך כדי דיבור"ש ברמב"עו

כ יזכרנו תוך כדי דיבור לנדר ויאמר בלבו שהוא סומך " מועיל לבטל הנדר אאב יש אומרים שאין התנאי"א ס"רי

' א בביאורו כתב שהיא שיטת התוס"הגר, ובכוונת דעה זו נחלקו הפוסקים. כ"על התנאי ויש לחוש לדבריהם ע

י י דרבא חולק על אביי ולדעת רבא דהילכתא כוויתיה לא מהניא מודעה ולכן אם לא יזכור את התנא"בשם הר

ע שאפילו אם "ז צידד דכוונת השו"אבל הט). ד"ב ה"נדרים פ' מ הל"כ בלח"וכ(חל הנדר , תוך כדי דיבור לנדר

יחליט בליבו שהוא סומך על התנאי , תוך כדי דיבור, מיד כשיזכור בליבו את התנאי, עבר זמן מרובה מהנדר

  .מוך על המודעה אלא לצורך גדולד שאין לס"בחכמת אדם כלל צ' ומחמת ספק זה פס. ע"ויבטל את הנדר וצ

ל רבא תנא קא מסתים ליה סתומי ואת דרשת ליה "שם רב הונא בר חיננא סבר למדרשיה בפירקא א' בגמ

פשוט שאין דורשין אותו בדרשה שלא ינהגו קלות ראש עמי הארץ ) ג"ד ח"נתיב י(ורבנו ירוחם כתב . בפירקא

האיך עושין כן בבית , כיון שאין מפרסמים הלכה זו) שנהג דנדרים על המ"פ(והקשה המאירי . ל"בנדרים עכ

  .דהאידנא אין עמי הארץ מצויים' דהאידנא קילי נידרי ממילא ועוד תי' הכנסת ותי

) ב"א סק"רי' ך סי"הובאו בש(ש ורבינו ירוחם "אולי הוא מחמת דברי הרא, והא שמוסר את המודעה בפני אחרים

 .שצריך שיאמר כן בקול רם ובפרהסיא
ו יש מן הגאונים שאומרים אין כל אלו הדברים נוהגין אלא בנדרים בלבד "ב מנדרים ה"ם פ"ברמב. וכל שבועות  )לח(

הסיק שהלכה זו ) ג דנדרים על המשנה"פ(והמאירי . ויש מי שמורה שדין הנדרים והשבועות בענינים אלו אחד הם

' ד סי"י(ע "וכן בשו. ם וכן הדין בשבועה"מבהמשניות כתב הר' אבל בפי. לא הוכרעה ויש לחוש לדברי המחמירים

 .ג"ק' ם אלשיך סי"פ בתשובת מהר"וכ. פסק דמועיל גם לשבועות) ד"א ס"רי
ואז אין , החרגה זו כדי למנוע שיקבל תענית במנחה ולא תהיה קבלתו קבלה. חוץ מנדרי תענית בשעת מנחה  )לט(

א אבן "חזו (בל עליו מבעוד יום לאו שמיה תעניתכל תענית שלא קי) א"ב ע"תענית דף י(ש "כ, תעניתו תענית

וכן (כ כמה אחרונים " משמע מדבריו שקבלת תענית טעונה נדר וכ.)'ג אות ה"נדרים פ' ו מס"קל' העזר סי

  ).ב"ח ריש סימן תקס"משמע מלבוש א

שמים כן בסידור שער ה( ובלי שבועה בלי נדרפ בנוסח קבלת תענית "אבל בהרבה בסידורים המצויים כמ) 1

משמע שקבלת תענית אינה טעונה נדר ואינה מענין נדר ואם , )ה"ובסידור דרך ישרה לבעל קיצור של, ה"להשל

ק אמר רב "ב בל"ב ע"תענית דף י' וכן בגמ) 2. כן אין צורך להחריג נדרי תעניות בשעת מנחה ממסירת המודעה

והלא שמואל '  וכי נדר קיבל עליה וכויהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע כי אמריתה קמיה דשמואל אמר

ק לאו "ג דדברי שמואל בל"ואע, כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום לאו שמיה תענית) א"בע(עצמו דאמר 

 ולכן אי נמי נקטינן שמי קיבל תענית, מ יש ללמוד מהם דאין קבלת תענית כרוכה בהכרח בנדר"הילכתא נינהו מ

ט "נדרים סוף פ' ן בהל"כ הרמב"וכ) 3.  אם אמר בלי נדר קבלתו קבלהאולם גם, יש בקבלתו גם נדר, סתם

וקבלת תענית לא חמירא כנדרים כדאמרינן התם גבי לוה אדם תעניתו ופורע וכי נדר הוא דלא סגי דלא משלם 

ולכן אמרו בירושלמי שאם קיבל תענית , מ נדר גמור לא הוי"מ, ולאידך לישנא נמי דקאמר לא יהא אלא נדר

ן "וכל דברי הרמב) 4. ויום טוב אוכל ואינו צריך התרה ולוקה מכת מרדות מדרבנן ואף לפרוע אינו צריךלשבת 
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ם יהֶ לֵ ט עֲ רֵ חָ תְ י מִ נִ ה אֲ תָּ עַ  מֵ ,דם עוֹ וֹ יּ הַ ר מֵ וֹ דּ אֶ את וְ זֹּ  הַ העָ דָ מוֹ 
א לָ ין וְ יִר ִר א שְׁ  לָ םילִ טָּ בֻ מְ  וּ םילִ טֵ  בְּ םלָּ  כֻֿ יוּ הְ יִּ ם שֶׁ יהֶ לֵ ה עֲ נֶ תְ מַ וּ 

                                                                                                                                            
. ט כתב שהריני בתענית אינו לשון נדר"ג דנדרים ה"ד פ"בהשגת הראב) 5. ש שם"י הרא"האלה הועתקו ע

א דקבלת תענית "ב ע"יתענית דף ' א במס"כ הריטב"וכ) 6. ק דתענית"ן בפ"ש והר"כ בשם הרא"מ שם כ"ובכס

יואל א ( 'שם כל תענית שלא קבילה מבעוד יום לא שמה תענית שנא' ף כ"והרי) 7. היינו כדי לעשות קבע לדבר

ׁשוּ ) יד כתב , )א"ב ע"דף י(א דתענית על הא דנחלקו אם גמר אינו אוכל או ישן אינו אוכל "ובפ) 8. צֹום־ַקּדְ

ש שהביא את "ש ברא"ועיי, ישן אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחרף דאיסורא דרבנן ולקולא הלכך אם לא "הרי

שמא לא חשיב ' ותי, ד שפסק לחומרה והקשה עליו למה פסק בשל סופרים הלכה כאיכא דאמרי לחומרא"הראב

ף "משמע מהרי, ד וליה לא סבירא ליה"כ בשיטת הראב"וכ, ליה מדברי סופרים דקיום נדרו הוי דאורייתא

בעי ' ג' א סי"ש נדרים פ"ש הרא"והשווה עם מ[ם שקיבל בו תענית אינו עובר על בל יחל ש שהאוכל ביו"והרא

ט דנדרים "ובנמוקי יוסף סוף פ) 9]. רבא יש יד לצדקה או אין יד לצדקה ולא איפשטיא ותיקו דאורייתא לחומרא

ובתענית ) 10. ותדהעובר על קבלת תענית עבר על דרבנן ולוקה מכת מרד' כ) בסוף פיסקא דפותחין בשבתות(

י הא לא "ל לר"ל ר"א, לצפרא אודעינהו, ל"יוחנן ור' א דבי נשיאה גזור תעניתא ולא אודעינהו לר"ד ע"דף כ

, ג דוודאי אין קבלת הנשיא מחילה דין נדר ואיסור בל יחל"אע, ל אנן בתרייהו גררינן"א, קבלינא עלן מאורתא

ב במי שנדר להתענות זמן ידוע והתענה "ב ע"דרים דף כן נ"וכן בר) 11. טובה היא להיחשב קבלה לכל העם

פ שהתירו את "כ תוהא על הראשונות אע"משמע שאינו מפסיד שכר תעניותיו אא, מקצת ומבקש להתיר את נדרו

' א מהל"וכן במגיד משנה פ) 12. קבלת התעניות לא בטלה, פ שבטל הנדר"נדרו בהתרה דמעיקרא ומשמע שאע

אם אמר הריני ) ט"נדרים ה' ג מהל"פ(מ "ובכס) 13. ת התענית נדר גמור וחמורט כתב אין קבל"תעניות ה

מחלק בין קבל עליו תענית בלשון נדר לקיבלו ) ם"הרמב(הרי ברור שהוא , ובסוף דבריו, בתענית אין לו דין נדר

' ח סי"ע א"בשו) 15. ג קבלת תענית אינה לשון נדר"ו ס"רט' ד סי"ע יו"בשו) 14. בלשון קבלת תענית בעלמא

כ אם "ח חנוכה ופורים או עריו"ט או ר"א יחיד שקיבל עליו תענית כך וכך ימים ואירעו בהם שבתות וי"ע ס"תק

ה אם אמר הריני נודר להתענות יום לא "ב דה"א סק"ש במג"ועיי, קיבלו בלשון תענית בעלמא אינו צריך התרה

) 16. צ התרה"ח וא"צ להתענות בר"כל ימות השנה א' וה' מקרי נדר ולכן נהגו שמי שאמר הריני נודר להתענות ב

ב ואם קיבל עליו התענית במנחה צריך להתענות יש אומרים שאם מצטער הרבה "ח ס"תקס' ח סי"א א"ברמ

ה באונס אחר ונראה דוקא אם קיבל עליו התענית בעלמא אבל אם קיבלו דרך "בתעניתו יכול לפדותו בממון וה

ב הסיק שלדברי רוב הראשונים המקבל תענית "תקס' ח סי"וכן בערוך השולחן א) 17. נדר צריך לקיים נדרו

כשמברכין בשבת שאחר ) ט"ק ל"ב ס"תקס' סי(וכן במשנה ברורה ) 18. בשעת מנחה אינו חייב לצום אלא מדרבנן

 צ לקבלו עוד במנחה שלפניו"ב והעם אומרים אמן זהו הקבלה ואי"פסח וסוכות מי שיקבל עליו להתענות בה

ב "ח) ר משה שטרנבוך"ה(כ בספר תשובות והנהגות "וכ) 19. כ שלא להתענות הרשות בידו"מ אם רוצה אח"ומ

ו "קנ' ד סי"י יו"ח) ר שמואל וואזנר"ה(וכן בספר שבט הלוי ) 20. ו דקבלת תענית בלי נדר מועילה"רנ' סי

ה ובסידור "ודע כי בשל) 21. בלי נדרפ לקבל תענית בלשון "לקיים נוסח סידורי מ' ר אלחנן ברלין כ"בתשובה לה

  .חוץ מנדרי תענית בשעת מנחהה בנוסח המודעה ליתא "שער השמים להשל
וביאר , )ב"דף י(ט דנדרים וכן בתענית "א בסופ"ש הריטב"כ, וודאי יש פוסקים דקבלת תענית סתם הויא נדר

ד "ז י"ועיין בט,  שעובר על בל יחללפי דבריו נראה. קבלה לעשות מצוה' פי, דאינו נדר איסור אלא נדר הקדש

אולם גם אלה יסכימו שהמקבל תענית בלי נדר קבלתו קבלה . ג שהצריך היתר בקבלת תענית"ק י"ב ס"רל' סי

  .ומקבל שכר על תעניתו
ם "ל פסק הרמב"ח שכתב וז"תקס' ח סי"ועוד ראיה שאין קשר בין קבלת תענית לחיוב לצום מצאתי בבית יוסף א

ז הנודר לצום עשרה ימים באיזה יום שירצה והיה מתענה ביום אחד והוצרך לדבר מצוה או מפני "ד הט"נדרים פ

ש "כבוד אדם גדול הרי זה אוכל ופורע יום אחר שהרי לא קבע הימים בתחילת הנדר וכן נראה שהוא דעת הרא

ובמנחה קיבל עליו במה שפירש הירושלמי דקאמר דביום סתם לוה ופורע היינו שקיבל עליו להתענות יום אחד 

להתענות אותו תענית למחר ובשביל קבלתו לא מיקרי יום זה דמשמע הא אם לא קיבל עליו קודם לכן להתענות 

ולענין הלכה כיון ' עשרה ימים אלא במנחה קיבל עליו להתענות למחר מיקרי תענית זה ואינו יכול ללוותו וכו

 ימים אלא קיבל עליו סתם להתענות ביום זה אין יכול ם סובר דהיכא דלא נדר להתענות קודם לכן סך"דהרמב

עולה . ל בבית יוסף"עכ. ל הכי נקטינן"ק דשבת משמע דהכי ס"ש בפ"מפני דבר מצוה והרא' ללוותו כלל אפי

אין קבלתו נדר , ומקבל תענית במנחה אדעתא דנדרו הראשון, מדבריו שאצל מי שנדר כבר להתענות עשרה ימים

 .ה קבלתו קבלה ותעניתו תענית ומתפלל עננו"ואפ, ואינו עובר על בל יחל, ות את התעניתולכן יכול ללו, כלל
 .ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר) ב"ג ע"נדרים כ(ש "כ. ובאם שאשכח  )מ(
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ה תָּ עַ ן מֵ הוֹ א בְֿ נָ טְ ַר חָ תְ  מִ ּלָםכֻ ל בְּ לָ כְ ל וּ לָ ין כְּ לִ  חָ ןהוֹ א יְ לָ ין וְ מִ יָּ קַ 
  :)מא(םלָ עוֹ ־דעַ וְ 

                                                 
יכול להתנות כך גם , )ב"ג ע"נדרים דף כ(פ ששנו הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה "ואע. מעתה ועד עולם  )מא(

כל נדר שאדור מכאן ) ד"ב ה"נדרים פ(וכן במשנה תורה ) המשנה' ם בפי"רמב(או לכל זמן שירצה לעשר שנים 

 .ועד עשר שנים
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  מקורות
  

ומחזור יום כיפור שהוציא אחד , סליחות כמנהג פולין, תחת שם זה כלולים סליחות כמנהג ליטא: גולדשמידט 

  .רובם המכריע של התיקונים מבוסס על עבודותיו של גולדשמידט. החוקרים המרכזיים בתחום הפיוטים בדור שלפנינו

  . מופיעות הרבה סליחות כמנהג אשכנזכאשר בסוף הספר, ה כמנהג פראג"סליחות פראג רצ : 1פראג

  .המהדורה הראשונה של הסליחות מסודרות כמנהג אשכנז, ז כמנהג אשכנז"סליחות פראג שמ : 2פראג

  .)2פראג קרוב לנוסח (המהדורה השניה של הסליחות מסודרות כמנהג אשכנז  ,ס כמנהג אשכנז"סליחות בזל ש : בזל

אולם , סליחות אלה לא נוקדו בדפוס. ה"אולי משנת רל, שכנזים שבאיטליהסליחות פיובה די סאקו כמנהג הא: ס "פד

  .קיים עותק עם ניקוד שהוסף בכתב יד

, ח"שכ, ח" מהדורות של הסליחות כמנהג האשכנזים שבאיטליה אשר נדפסו בוצניאה בשנים ש3בפני היו  : וניציאה

  .הנוסח של שלוש מהדורות אלה מאוד קרוב. ס"ש

בסוף הספר מופיעות כמה סליחות כמנהג . ו כמנהג האשכנזים שבאיטליה"ת אויגשפורג שנת רצסליחו. אויגשפורג

  .שוואבען

  .המכיל סליחות רבותמפורסם י "כת. י נירנברג"כת

  .בספריית מינכן, י כמנהג פולין המכיל סליחות רבות"מחזור כת. 21מינכן 

  .ד"ים תשהברמן ירושל' מהד : גרשום מאור הגולה' סליחות ופזמונים ר

  .ח"הברמן ברלין ירושלים תרצ' מהד. ר יצחק"שמעון ב' פיוטי ר

  .ז"האקדמיה האמריקאית לעניני יהדות תשל. אליה בר שמעיה' פיוטי ר

  .ט"הברמן ירושלים תשנ' מהד. אפרים בר יעקב' פיוטי ר

  .ג"האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשל. שלמה הבבלי' פיוטי ר

על . ז"וכן מחזור כמנהג אשכנז מעץ תקע, משה בידינגן' ב בהגהת ר"נהג עלזאס מעץ תרעסליחות כמ. האדאמאר

  .מהדורה זו שאינה מבוססת על כתבי יד הסתמכתי רק לעניני ניקוד ודקדוק

ז שהוגה על "מבוסס בעיקר על מחזור האדאמאר תקע, ב"כ נדפס בפאריש דפוס ראשון תרי"מחזור ליו. דורלאכער

  .גןנמשה בידי' ידי ר

, )המוכר בשם המסביר(ב "אמשטרדם תע, ד" אמשטרדם תכ,ספרי הדפוס כמנהג אשכנז שהיו בפני. א"דפוסי מ

  . אחד לשניקרובא "נוסח דפוסי מ. ב"פיורדא תקנ, )מאיי(ה "מעץ תקמ, ל"מחזור זולצבאך תק, ז"הומבורג תקי

  .עם סליחות כמנהג אשכנז, ל"מחזור זולצבאך תק:  זולצבאך

  .המצוי בסדורים או סליחות כמנהג פוליןנוסח . פ"מ

  .ממנו ניתן להבין מה היה הנוסח לפניו, על פיוטים וסליחות מזמן הראשונים' פי. ערוגת הבושם

  . במוזיאון הבריטיAdd 27,205 י"כת. י לונדון"כת

  .ט"קראטאשין תקצ) בעהמן מעהרן ואונגארן(סליחות כמנהג פראג . מטיב שפה

ה לא הוציא לאור סליחות כמנהג "הרוו[ה "חות כמנהג אשכנז נדפסו לאחר פטירתו של הרווסלי. ד"רעדעלהיים תקצ

הגהות , לפי המבוא. שלום כהן' עם פירוש של ר" וואלף היידנהיים שהגיה על פי כתבי יד' מוגהות על פי ר] "אשכנז

  . ה נלקטו מספר הסליחות בו הוא השתמש"הרוו

  .יה הלאומית בירושליםבספר Heb. 34°1114י "כת. ט"י קע"כת

  .סליחות כמנהג פיורדא. ד"וילהרמרשדורף תע

  .כ כמנהג האשכנזים שבאיטליה"מחזור כמנהג אשכנז עם סליחות ליו. ז"פיזרו רע

  .ה"סליחות כמנהג האשכנזים שבאיטליה פאנו רס. אנופ

  .ו"ש) הידרנום(סליחות כמנהג האשכנזים שבאיטליה העדערנהיים . העדערנהיים

  .ג"כפי שנדפס בוניציאה של. ומניאמחזור ר

  .סליחות כמנהג שווייץ ושוואבען דפוס צירנדארף בפיורדא. )ש"ש (שווייץ שוואבען

  .ט בוילהרמרש דורף עם סליחות כמנהג פיורדא"מחזור כמנהג אשכנז נדפס תע. פיורדא

  ארבע תעניות כמנהג הספרדים: ד"וניציאה שפ

  

  

  
  ים הקבועאותהנוסח

  

יצחק בן אריה יוסף דוב המכונה ' ה שערך ר"בועים בסליחות לקחתי מסליחות רעדעלהיים תרמאת הנוסחאות הק

  .נאלצתי לתקן במספר מקומות כפי שיפורט, עם זאת. זליגמאן בער

  
ִאים - לא מלך יושב ִאיםה תיקן "אלא שהרוו ִאיםטָ ְמִחיָלה ַלחֲ א היה "הנוסח בסליחות כמ. ְמִחיָלה ַלַחּטָ ונימוקיו  ַחּטָ

ִאים –חזור כל נדרי במ ִעים ַלַחּטָ ִאיםלְ ה תיקן "והרוו, כן נמצא בכל הספרים, א הידיעה"בה. ַלּפֹוׁשְ ִעיםלְ  ַחּטָ וכן  פֹוׁשְ
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ִעיםבתפילת נעילה היה כתוב  ִעיםלְ ה " ותיקן רווַלּפֹוׁשְ שבתי סופר בסידורו ' כיון שר, אני דבקתי בנוסח הישןו פֹוׁשְ

תהלים קג (הכתוב ' ן כל" בצירה תחת הסי.ה ְצָדקֹותעֹשֵׂ  -ה ידועים הם "שלפני הקבא הידיעה "מסביר שהוא נכון בה

לֹא  -) א יח מה"מ(כ "ה וכלה" כרווו"בשווא תחת הו. רּוחַ וְ  – ה" וכן ניקד גולדשמידט וכן ניקד בסליחות מעץ תקמ)ו
ְגמֹולכְֿ  נוּ הֹוֵריָת  -ה ובכל הספרים "כן הוא אצל רוו. ָרָעָתם ּתִ   .מ"ה ובהרבה סליחות כמנהג פפד" הוא אצל הרווכן. ּלָ
  

ֲחו ָֹיבֹוא כָֿ  - שומע תפלה ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ  חסרה בסליחות רעדעלהיים אבל נמצאת במחזור ְייָ  המילה :ְלָפֶניָך ְייָ ת ל־ּבָ

נוּ  לאֱֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלוּ  ְלָפֶניָך ְייָ  -. וכן בכל ספרי הסליחות שראיתי, ה של כל נדרי"הרוו ְמָך ְיָקר ִיּתֵ משפט  :ְוִלְכבֹוד ׁשִ

 ונראה כי הוא מנהג ,מ" ובהרבה ספרים כמנהג פפד,ד" אמשטרדם תכ,ס" בזל ש,ז"פסוק נמצא בפראג שמזה שאינו 

מ בליל "ש בדברי קהלות שאין אומרים אותו בפפד"ומ. אבל האשכנזים שבאיטליה ובני פולין אין אומרים אותו, מ"פפד

 משפט זה נמצא גם בסדר . שונה מימי הסליחותשומע תפלה שהרי בליל כל נדרי הנוסח של ,ענייננואינו ל, כל נדרי

  ).תפילת כל נדרי(וכן במחזור וורמייזא , טרוייש

  

ָמה ָלךְ  ׁשָ ךְ  ְוַהּגוּ ַהּנְ ּלָ ֳעֶלךָ  : חּוָסה ַעל ֲעָמֶלךָ ,ף ׁשֶ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ֶמךָ , ַהּנְ ה ְלַמַען ׁשְ בזל , ז"כן הוא פראג שמ :ְיָי ֲעׂשֵ

  .רעדעלהייםכל סליחות , ז בחלק הסליחות"הומבורג תקי, )ב"תע(המסביר , ד"אמשטרדם תכ, ס"ש
  

יב ֶמּנּו ַמֲאָמר - לא ארך אפים    .ה ובכל הספרים"כן הוא אצל הרוו) ממנוולא . (ְוַתְקׁשִ

  

ַמִים ַעל –מה נאמר  ָ ְגֹבּהַ ַהׁשּ י ֿכִ ר חַ ־ּכִ ן ַהְגּבֵ ָך ָעֵלינוּ ָהָאֶרץ ּכֵ ְרחֹק: ְסּדְ ּנּו  ּכִ ְרִחיק ִמּמֶ ן ּתַ ֲעָרב ּכֵ ִמְזָרח ִמּמַ
ֵעינוּ ־ֶאת ׁשָ ַרֵחם ָאב: ּפְ ַרֵחם ְיָי ָעֵלינוּ ־ַעל ּכְ ן ּתְ ִנים ּכֵ ןפסוקים אלה החסירו בסליחות רעדעלהיים את המילה '  בג:ּבָ  ּכֵ

ן מחק  ונראה טעם מי ש.י"אבל היא נמצאת בכל הספרים שראיתי דפוס וכת ' אבל כן ל, כי חשב מילה זו מיותרתּכֵ

ַתרהמקרא  ר ּפָ ֲאׁשֶ ן ָהָיה־ּכַ   .ועוד הרבה מקומות) בראשית מא יג (ָלנּו ּכֵ

  

 שני פסוקים אלה אינם מופיעים :'אתה יי לא תכלא רחמיך וכו: 'ועתה יי אבינו אתה וכו – ואתה קדוש

אמשטרדם , ס"בזל ש, ז"פראג שמ, )מ"דש למנהג פפדבחלק המוק(ה "מ פראג רצ"בסליחות הראשונות כמנהג פפד

כ " ביואףו, מ"לכן נראה כי אינם מתקנת חכמי פפד) ב ותעניות"סליחות בה(ט "י קע"במחזור כתאף לא ו, ד"תכ

ה " והרוושל כל נדרי שונה מימי הסליחות' שהרי גם נוסח טוב ה(ע "ובכל נדרי צ,  אין לאומרםשחרית מוסף ומנחה

  ).א"אמחזור יד כל בו בכל נדרי כתוב על שני פסוקים אלה בו,  אומריםק אין"כתב שבק

  

מוֹ ב גרס "הרז – זכר לנו ברית ָמה במקום ּכְ   .ס בהגדה של פסח"וכן דעת הרש) שהיה כתוב בספרים ישנים( ּכְ

  

ךָ  –לא רחום שמך  ותימה למה . םבניגוד לכל ספרי הסליחות הישני, ה במחזור כל נדרי"כן ניקד הרוו. ְלַמַען ֲאִמּתֶ

ךְ שינה אותו מהושענות שם ניקד  את ). ס"ה בנספחים לסידור רש"ראה נימוקי הרוו( ואף הצדיק ניקוד זה ְלַמַען ֲאִמּתָ

ךָ ניקוד ה וכן . ל בהלכות ראש השנה כל תיבה שמסיימת לך מך תך היה אומרו בסגול"המהרייש לתמוך בדברי , ֲאִמּתֶ

  .הלכתי בעקבות הני אשלי רברביני גם א .ס בהושענות"סידור הרשניקד ב

ֲממֹותולא . (ׁשֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ  ; דניאל ט יח; ישעיה סא ד; ישעיה מט יט(כ "י וכן לה"דפוס וכת כן בכל הספרים) ׁשִ

ֲממֹות גם ) דניאל ט כו   . אבל אינו נמצא בספרי הסליחות)ירמיה כה יב ומקומות אחרים(כ "נמצא בלהׁשִ

  
ָבִטים ' ע: 'ֲאִביר ַיֲעקֹב ע' ע  בימי הסליחותבסוף הפיוטהסדר  –עננו יי עננו  ְ הֹות' ע: 'עֶעְזַרת ַהׁשּ ב ִאּמָ ּגַ : ' עִמׂשְ

ן ַאְלָמנֹות ' ע: ' ע ֲאִבי ְיתֹוִמים'ע ּיַ ב ד "אבל אמשטרדם תכ[מ " כן הוא בכל ספרי הדפוס כמנהג פפד:'עּדַ ּגַ ִמׂשְ
הֹות ָבִטיםלפני  ִאּמָ ְ אבל בסליחות רעדעלהיים סדר אחר עם הוספות והוא הנוסח של ] רי קהלותוכן בדב, ֶעְזַרת ַהׁשּ

  .ליל כל נדרי

  

חַ  – מי שענה ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   .כן הוא בכל ספרי הדפוס וכן אצל גולדשמידט) על גבולא . (ַעל ּגַ

  

לֹ  - שומר ישראל ׁשָ ֹות ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ּבְ ואני רשמתי כפי . ים במאמר זהרבו שינויי הנוסחאות בין הספר .ׁש ְקֻדׁשּ

  .י ניו יורק"מ לפי עדות קע"שהוא מנהג פפד

  

  הפזמון
  

. ץ ושוב בסוף הפזמון"אלא שקהל חוזר על המאמר הראשון מיד אחרי שאמרו ש, פיוט הנקרא פזמון נאמר על ידי החזן

חוזרין לאומרו פעמים רבות ן הוא הדבר ש"ל וכן מלת פזמו"ד והשיב וז"י מיגאש בתשובה ר"הר השם פזמון נשאל לוע

ה וכן "וזה שבעלי לשון זה קוראים את האיש החוזר לשנות דבריו פעם אחר פעם וחוזר על הדבר פעמים רבות פזמאנ

ד כוונתו שבזמן הקדום היה "ולענ. ל"עכ. הפזמון להיות לעולם סובב וחוזר על כל בית ובית מבתי השיר קראוהו פזמון
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רוב הפזמונים תיקן להם הפייטן . כעניית הודו שבהלל, ץ"אחרי כל מאמר שאמר השהקהל חוזר על המאמר הראשון 

.  בסוף כל מאמר ומאמראולי יחוס עם עני ואביון' ט'  או בסילשמוע אל הרנה ואל התפלה' חוזר כמו בסימן ד

ד כי "הלות יום כולכן כתב בדברי ק, אולם בני אשכנז לא נהגו לחזור על החוזר אחרי כל מאמר אלא רק בסוף הפזמון

חריגים למנהג זה הם . ומנהג זה ישן נושן כבר מתחילת האלף השישי. פזמון הוא סליחה שסופה כסוף מאמרה הראשון

בהם , )קיא' סי (ירצה צום עמך ו)נה' סי (זכור ברית אברהם, )נג' סי (שופט כל הארץכ "ה וערי"הפזמונים לער

נראה כי . בסוף הפזמון' ופעם ג, ושוב בסוף המאמר השני, ראשוןבמקומו בסוף המאמר ה, פעמים' החוזר נאמר ג

' פזמונים אלה הציבור חוזר על המאמר הראשון ג' שבגובוורמז נשמר באמשטרדם , תופעה זו קשורה עם מנהג עתיק

ים כ לפזמונ"מ ביו"וכן נוהגים בפפד [ץ את המאמר השני ובסוף הפזמון"אחרי שאמר ש, ץ"מיד אחרי שאמרו ש, פעמים

  .]בנעילהזכור ברית אברהם  בשחרית ושרי קודש, שופט כל הארץ

, )כד' סי (יי יי, )נג' סי (שופט כל הארץ ,חוזר ואלה הםלהם מצאתי פזמונים שבהם כוונת הפייטן לא היתה לתקן 

 את צורת ועם זאת בני אשכנז איחדו ,]ז תמוז"תענית אסתר וי, בטבת' וכן בפזמונים לי [)סו' סי (הורית דרך תשובה

  .אמירת הפזמונים וגם באלה נהגו לסיים את הפזמון בחזרה על סוף המאמר הראשון

  

  נפילת אפים בסליחות בערב ראש השנה
  

ת לא יפלו "ה וא"הג. בערב ראש השנה בהשכמה לסליחות נופלים לתחנון ובתפלת יוצר אין נופלין: ל "ל המהרי"ז

ט ושמא אותם שרגילים ליפול משום שרגילים לסיים סליחות " עיוכ ושאר"ה מאי שנא מעיו"בערב ר' בסליחות אפי

ל שאף אם אירע שהמשיכו עד היום "ג בכוונת הגהת המהרי"ק י"א ס"תקפ' א סי"וביאר במג. ל"קודם עלות השחר עכ

 אף מדברי קהילות עולה שלעולם לא נמנעו. אלא בהשכמה, שלא כתב באשמורת, ל עצמו מוכיח כן"המהרי' ול. נופלין

  .ה"מ מלומר תחנון בסליחות בער"בפפד

  

ייזהרו במאוד , ל וכן בערב ראש השנה שדרך הנערים והבתולות לאכול קודם עלות השחר"ולעיל מיניה כתב המהרי

משמע .  ובהמשך דבריו כתב שבשבוע ראשון לסליחות מתחילין את הסליחות אחר עלות השחרשיהא עדיין לילה

ל עצמו כתב ליפול לתחנון "ה המהרי"ואפ, ה לפני עלות השחר"ליחות בערמדבריו שלא הקפידו לסיים את הס

  .בסליחות

  

פ שנופלין על פניהם "ט אע"ה כמו בשאר עיו"שאין נפילת אפים בערא ונוהגין באשכנז "תקפ' ח סוף סי"הטור א' ל

פ שאין נפילת "עויש לדקדק למה לא נקט איפכא שנופלין על פניהם בסליחות א). ע"ונפסק בשו(בבוקר באשמורת 

ה שחרית "ל הימים הללו ימי תענית ותפילה הן הילכך ער"ונראה שהוא מכוון כנגד דבר שבולי הלקט וז. אפים בשחרית

ל שהוכיח ליפול על פניהן בתפילת "אין נמנעין מליפול על פניהן ולומר ווידוי שהרי משכימין לשחרית לתחנונים עכ

פ כן באשכנז נהגו שאין נפילת אפים בשחרית "ז בא הטור לומר שאע"ע. שחרית ממה שתיקנו להשכים לסליחות

ה לאו יום שמחה הוא אלא יום תענית ותפילה והוא עצמו הורה לצום "והטור ודאי מודה דער, ט"להשוותו לשאר עריו

, תאל מעיקרא לי"ולפי זה קושית הגהת מהרי. ט"ועיאלא רק לענין זה שלא ליפול שחרית נהגו להשוותו לשאר , בו

ולא כתב , הטור שכתב בבוקר באשמורת' וגם מל. שהרי ודאי ערב ראש השנה ראוי מצד עצמו ליפול על פניהם

 וגם במקור חיים .יש ללמוד שגם אם האיר הבוקר יש נפילת אפים בסליחות, באשמורת גרידא או באשמורת הבוקר

ה גם אם "ות השחר ונופלים על פניהם בערשלא נהגו להשכים אלא מעל' כ' וג' א סעיפים א"קיצור הלכות סי תקפ

  .האיר היום
  

כ בספר "וכ, וכן מצוין בסליחות כמנהג פיורדא, אבל מנהג נירנברג ופיורדא שלא ליפול על פניהם אחר עלות השחר

בבכהופן אמרו סליחות כמנהג , וכפי ששיער בספר מקום שנהגו[וכן מנהג בכהופן , מעגלי צדק שמחברו יליד נירנברג

  ].מ"ולא כמנהג פפד, דאפיור

  

  פיוטיםה נוסח
  

. זליגמאן בעריצחק בן אריה יוסף דוב המכונה  ' רערךה ש"לקחתי מסליחות רעדעלהיים תרמפיוטי הסליחות נוסח 

 בער בעצמו היה מסכים עם רובם 'רוסבורני כי , ה" תרמבמקום הצורך לא נמנעתי מלשפר את נוסח, עם זאת

  . המכריע של השינויים
  

אם . המקורות לשינוי, בהמשךו, ה"הנוסח של תרמ() בסוגריים עגולים , הנוסח של ספר זה []  יופיעיים מרובעיםבסוגר

 מול אותה סליחהבכל השינויים , )פ וניציאה ואויגשבורג"ע(ב : מופיע בסוגריים מקורות לאחר סימן הסליחה כמו 

  ].ה"נוסח מבוסס בעיקר על סליחות תרמועדיין ה[סים על הנוסח המופיע במקורות אלה מבוסה "ספר תרמ
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 –) העדערנהיים, פאנו, ד"וילהרמרשדורף תע, ל"זולצבאך תק, בזל, 2פראג,  אויגשבורג,פ וניציאה"ע(ב 
  ).עלינו] (לעמך[;  1 פראג)כבד עלך] (עלך[

  ).ברשמך] (ברשומיך[; )תצדיק] (וצדיק [–) פ גולדשמידט"ע(ג 
ב עָ תְ ר נִ צֶ נֵ [; )טועים] (טמאים [- ) ח"רי' עמ, ר שמואל דוד מונק" ה– וראה גם פאת שדך פ גולדשמידט"ע(ו 

] החישה למו[; )מביניהם] (ביניהם[; )רוח תגרות] (רבה המהומה[; )נטות מדרכיך ותהו לקבל] (לבֵּ קַ  לְ הַּ ֵלאלוֹ 
  .ד"אמשטרדם תכ, 2 פראג)החישה לנו(

; )הפושט יד] (הפושט[; )מחלציו] (מי חלציו[; )אליל] (טמאה[; )להשיב] (להשיב להם [–) פ גולדשמידט"ע(ז 
  ).בלועה] (בלוע[

 כל )ובפי] (כמו בפי[;  כל הספרים)מכורים] (מכורי[;  רוב הספרים)שפוחי] (פשוחי [–) פ גולדשמידט"ע(ט 
  .הספרים

ךְ [; פאנו, י לונדון"כת, ס"פד, ט"י קע"כת, 1פראג, גולדשמידט )ועליהם] (ועל הגוים [–י  ךָ ] (ֵמִאּתֵ ) ֵמִאּתְ
  .י לונדון"כת, גולדמשידט

  . כל הספרים)תקיף] (תרחם[; )ְלָעֵמל ְוָיֵגעַ ] (ְלָעָמל ְוָיָגע [–) פ גולדשמידט"ע(יא 
  ).רעים] (רעי גוים[; )וכמה רבות] (וכמה צרות[ –) פ גולדשמידט"ע(יב 
ה [- )  פ גולדשמידט"ע(יג  ָקׁשָ ה( ]ּבְ ְקׁשֵ   ).'שבור וכו] ('שכול וכו[; )'דוחקת וכוסגלתך ] ('סגלתך דוחק וכו[; )ּבִ
  .1פראג, ספרי פולין, י" כל כת)שעבוד מלכיות] (שעיר וחותנו [-)  פ גולדשמידט"ע(יד 
ָחה[; )תמכה] (סמכה[; )אבדון] (לאבדון[; )בניבותים] (בשתים [–) פ גולדשמידט"ע(טו  ָחה( ]ֻזּנְ ֻטְמָאה [; )ִזּנָ

קַ [; )ֻטְמָאה ְטֵמָאה] (ֻטְמָאה ַקְנָאה] (ְנָאהּ ּתְ   .)ּתְ
ְלטֹון[; )ּוְלקּוִים] (ולוקים [-)  פ גולדשמידט"ע(יז  ְלָטן] (ׁשִ   .)ׁשָ
ֲעֵלי ְדָבָבם [-)  ס"פד, פ גולדשמידט"ע (חי ֲעֵלי ְדָבָבם] (סּור ָעֵרל ְוָטֵמא ּבַ ל ּבַ ׁש ְוָנָבל ּכֶֹמר [; )סּור ֵמֲעֵליֶהם ּכָ ִטּפֵ

ִבים ּלָ ַער ַהּגַ ִליִכים ְיָהִביםְטהֹוֵרי לֵ ] (ּתַ   ).ב ָעֶליָך ַמׁשְ
) מושכי] (נושקי[; דורלאכער, האדאמאר, ז"פיזרו רע, 1פראג, י"כל כת, גולדשמידט) לחננם] (לחננו [- יט  

  .רוב כתבי היד
  .)ועדן] (עדן[ –) פ גולדשמידט"ע(כ 

ֹבַחן [–) פ גולדשמידט"ע(כא  ַבַחן] (ּבְ ָעה [;)להשיב] (להחשב [;)ְוִיּתּור ַצַחן] (ִויתּור ַצַחן[ ;)ּבְ ִמּקֶֹצר (] ִמּקֶֹצר ּדֵ
  ).ֲעבּוִדים] (ֲעבּוִטים[; )רּוחַ 
ת ֲאסּוִרים] (' וכוָקֵרב יֹום ִיְקְראּו נֹוְצִרים[; )ְנָהָרהּ ] (ַנֲהרֹוֶתיהָ  [–) פ גולדשמידט"ע(כב  ֻאּלַ ; )' וכוָקֵרב יֹום ּגְ

צוֹ [ צוֹ ] (ִקּבְ יָך ִמּגֹוי מַ [; )ְלַקּבְ ר ִחּצֶ ּכֵ יָך ְוָתֹהם ַמְזִעיֶמיךָ ] (ְזִעיֶמךָ ׁשַ ַלח ִחּצֶ יָרם ִנְמָסךְ [; )ׁשְ ִרים ְלַהּגִ ִרים ( ]ַלּצָ ִנְמַסר ַלּצָ
יָדם   ).ְלַהּגִ

רֹוְך [; )ענותם] (וענותם [–) ח"רי' עמ, ר שמואל דוד מונק" ה–וראה גם פאת שדך  פ גולדשמידט"ע(כג  ּפּוָרה ּדְ
ת וְ ] (ְוִנְצָחם ִיזֶּה הּדֹוֵרְך ּגַ ל ָרָבה[; )ִנְצָחם ַיזֶּ ה( ]ּכֹוׁשֵ ל ַרּבָ ֵנֶצר ַנֲאפּוף[ ;)ּכֹׁשֶ ּסּוף] (ּבְ ְהיוּ ] (ְוִיְהיוּ [; )ּוְנָתנּום ְלׁשִ ; )ַוּיִ

לּוי[ ָך ׁשֹוֲחִחים ַלּתָ ִקְצּפֶ ת ּבְ ָגלּוי] (ַצּמֵ יֵענּו ּבְ ריבה ריבנו למען ] ('ריבה ריבנו מעם חרמך וכו[; )צּור עֹוָלִמים הֹוׁשִ
  .ס"פד, אויגשפורג, 1 פראג)' וכוחסדך
  ).יהי( ]יהו [–) פ גולדשמידט"ע(כה 
ָלהּ  [–) גרשם' פ פזמונים וסליחות ר"ע(כו  ָלה] (ְלַכְלּכְ אֹון מֹוְרֶדיךָ [; )ְלַכְלּכָ ְ ק מֵ ם הָ ָר אֵ שְׁ [; )עם ידידיך] (ִמׁשּ

ּלֹא יִ ] (' וכוסמָּ ם תִּ נָ וֹ שׁ לְ וּ  ֶניָך ְלַמְסָמס וכוׁשֶ   ).'ְהיּו ּבָ
ֵצא[ – כז ֵצא] (ֲהִיּמַָ ) מרצה עותר עתר] (מרצה עתר[; ד וכן משמע מערוגת הבושם"רעדעלהיים תקצ) ִהּמָ

 ;פאנו, בזל, 2פראג,  אויגשפורג,שםות הבג ערו)ְזכּות] (ַזּכֹות[; פאנו, בזל, 2פראג, אליה בר שמעיה' פיוטי ר
] וצמר גזז[; פאנו, בזל , 2 פראג,יגשפורג או,1 פראג,אליה בר שמעיה' פיוטי ר) אחר רוע גזרה] (אחר גזרה[
] שלמים להולמים[; פאנו, בזל, 2 פראג , אויגשפורג,1 פראג,אליה בר שמעיה' פיוטי ר) וצמר צחר גזז(
ְרֵתת ְוֶרֶטט[; 1+2 פראג,אליה בר שמעיה' פיוטי ר) שלמים תמימים להולמים( ֶרֶתת ָוֶרֶטט] (ּבִ תיקנתי על פי ) ּבְ

ר ֶאְפַרִים )הושע יג א(פ "לה ַדּבֵ . כמו שניתן לעשות כאשר הניגון בראש המלה, ו החיבור בקמץ"ב ניקד ו"רז. ְרֵתת ּכְ

מ כאן שהוא "ומ. ז בדברי קהלות"וכבר תמה ע, בטעם משרתָוקדמה   ָופרץאבל מצאנו, כ בטעם מפסיק"וזה קורה בד

  .וכן לא ייעשה, ו החיבור בקמץ"אינו נראה כלל לנקד ו, בסמיכות
  .פ"דפוסי מ) נשאלת] (שואלת[; פ"דפוסי מ) ורחק] (וחקור [–כח 
] מתֹוק [;)תוע] (טוע[; י"רוב כת, ערוגת הבושם, י לונדון"כת, 1+2 פראג)ֵצת] (תצָ   [–) פ גולדשמידט"ע(כט 

 ]ָנֵקל[;  כל כתבי היד)לב] (לך[; 1+2פראג, אויגשפורג, י לונדון"כת,  כל כתבי היד)ומלבלב] (ומכלב[; )ָמתּוק(
ל( ם [;)ָנׁשּוי ָנשֹּוי] (ָנשֹּוי ָנׁשּוי[; )ישעיה מט ו( ָנֵקל ִמְהיֹוְתָך ִלי ֶעֶבד כמופ ערוגת הבושם " ע)ַנּקֵ ּתָ ] ִהְסּתַ
ם( ּתֵ ֵעין ָעו ֹ ] (ןעֹז ֵעין ָעו ֹ[ ;כל הספרים) ִהְסּתַ   .אויגשפורג, י" כל כת)ןעֹז ּבְ

ֵקר [–ל  ֶפה ְוִיּדָ ררֹוְדַפי ְוָצַר . רֹוִדי ִיּסָ   . כל הספרים)'רגז מעמו יעקר וכו] (י ְיַעּקֵ
  ).צדקתם] (צדקותם[; )תמוכים] (תומכים[; )קמח] (קמעה  [–) פ גולדשמידט"ע(לא 
ּלוּ [; )אף] (גם[; )ְבִצְדקֹוֵתינוּ ] (ְבִצְדָקֵתנוּ   [–) פ גולדשמידט"ע(לב  ּלוּ ] (ּבִ   ).תבוא] (יבוא[ ;)ּכִ
ה בַמַעְרֵכי לֵ   [–) פ גולדשמידט"ע(לג  ּוֶ ֶוה] (ְמׁשַ ַעְרֵכי ֵלב ַמׁשְ ֹאֶפל] (ְוָאֵפל[; )ִמּמַ ל] (ְמחָֹללוּ [; )ּבָ   ).ּוְמֻחּלָ
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ֵדָלֶתךָ   [–) פ גולדשמידט"ע(לד  ֶתךָ ] (ּגְ שהרי היא גדילה שלך שגידלת  : ערוגת הבושם, י נירנברג" כת)ְגֻדּלָ

ָגִדים[; ורוממת ִחּמּוץ ּבְ ָגִדים] (ּבֹא ּבְ ֹבא ֲחמּוץ ּבְ וכל ספרי , ו"אויגשפורג רצ, ז"פיזארו רע, ס"פד, י"כל כת )ּבְ
, פאנו, העדערנהיים, ס"פד, בזל, 1+2 פראג)ֲאגּוד] (ַאַחר[; העדערנהיים, פאנו, וניציאה וכן בערוגת הבושם

ים[;  כל הספרים)חרוקים] (שנים שחוקים[; ז"פיזארו רע,  ספרי וניציאהלכ, אויגשפורג ת ָהֵעדוּ ] (ָהֵעדֹת ְוַהֻחּקִ
ים   .)ְוַהֻחּקִ

  .האדאמאר) ְוֶיְחֶסה] (ְוַיְחֶסה [–לה 
  .א"דפוסי מ) ֲעֵקִבים] (ֲעֵקַבִים[;  לקט יושר, גולדשמידט )מקו] (מיד [–מ 

שפוך מי ] ('שפוך חמתך על עם וכו[; )דחית] (דחתה[; )השקיפה] (השקיפה וראה  [–) פ גולדשמידט"ע(מא 
  .ד"תכאמשטרדם , ז"פראג שמ, ס" פד)' וכוטוהר

נ [–פסוקים לפני סליחה מב  ֵנה ֵאֵלינוּ ִהים כְּ לאֱֹ וּ ָחּנֵ רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ ָך ּכְ טֹוב ־יֲעֵננּו ְיָי כִּ ] ()סט יז' תה+ נא ג' תה( ַחְסּדֶ
ֵנה ֵאֵלינוּ  רֹב ַרֲחֶמיָך ּפְ ָך ּכְ   .א"דפוסי מ, בזל, 2פראג) סט יז' תה ַחְסּדֶ

ֹכף[; )מחזיק] (מחזיר [–) פ גולדשמידט"ע(מב  כֹוף] (ּתָ ֶוה ְלַכף[; )ּתְ ה ְלַכף] (ׁשָ ּוֵ , כ"ה במחזור יו"הרוו )ׁשַ
  .ח"וניציאה ש, ז"פראג שמ, ד"אמשטרדם תכ, דורלאכער

ֵבם [–) פ גולדשמידט"ע(מג  ֵבם( ]ָחׁשְ ְ , י לונדון"כת, גולדשמידטלגבי הניקוד , א שגיאת הדפוס"הה )ַהׁשּ
מֹר ָאַלת[; האדאמאר  ָמר] (ׁשְ   .מערוגת הבושם משמע שגרס ָאָלה, ס"פד, י" כל כת)ֵאּלֶה־ׁשְ

ֶקר ְוָכָזב [–) פ גולדשמידט"ע(מד  ] 'רעוץ תרעץ וכו[; )נענו] (נענינו[; )' וכוטובך ומדת רחמיך] (' וכוטֹוְפִלים ׁשֶ
  ).מתקוממיך] (מתקוממי[; )השפוך] (שפכו בני נבל[; )'ידידיך יעלוזו וכו] ('יריבי ריב וכו[; )'רחמיך וכו(

ְלטֹון [–) פ גולדשמידט"ע(מה  ְלָטן( ]ׁשִ   ).כי תש] (בתשות[ ;)ׁשָ
; )הֹוִציָאנוּ ] (הֹוִציֵאנוּ [; )אחריו] (אחריך[; )חיתך על צרתם תמהו] (חקות העמים תהו [–) פ גולדשמידט"ע(מו  

  ).צעקתנו לפניך נרץ] (צרים כלות בחרץ[
אֹות [–) פ גולדשמידט"ע  (חמ לַּ [; )ַחּטֹאת( ]ַחּטָ ַלְחתָּ ( ]ְחתָּ ׁשִ ְבָעַתִים[; )ׁשָ ָדהּ [; ס"פד )' וכושובנו] (' וכוׁשִ ] ּוְתַיּסְ
ָדה(   ).ּוְתַיּסְ

ה וכו [–) פ גולדשמידט"ע(מט  ּמָ   ).יכמרו] (תכמרו[; ס"פד )'ִיחּודֹו וכו] ('ִיחּום ַהזִּ
ו[ –) פ גולדשמידט"ע(נ    ).ְוַנְפׁשֹוָתם] (ְוַעל ַנְפׁשֹוָתם[; ס"פד )רשע( ]ֵעׂשָ
אּות] (ְוִדְכאּות [–) פ גולדשמידט"ע(א נ   ).ְוַדּכְ

ְתַחר[; העדערנהיים, פאנו,  אויגשפורג,בזל ,1+2 פראג,ס" פד,וניציאה) ְלדּוֵננוּ ] (ְלדּוֵנִני [–נב  ֵרִעים ִלי ּתִ ] ּוַבּמְ
ְתַחר( ֵרִעים ַאל ּתִ  , בזל,1+2אגפר, ונציאה, ס"פד, אפרים בר יעקב'  המובאים בספר פיוטי רי"רוב כ) ּוַבּמְ

ֵעת ָמָחרעד '  וכונֹוָרא ַמֵהר[; )ֲאִבי] (ָאִבי[; העדערנהיים, פאנו, אויגשפורג ֶקל ִיְהֶיה ּכָ ׁשֶ ' פיוטי ר) חסר] (:ּבְ
  .1פראג, אפרים בר יעקב' פיוטי ר )שטן (]שעיר[; פאנו, אויגשפורג, ס"פד, 1פראג, אפרים בר יעקב

א ובמנהגי אמשטרדם מפורש אין החזן "ואינו ברוב ספרי הסליחות כמ, א להגיד את החוזר"אין מ' אחר מאמר ג – נג

  .'אחרי פסוק ג' חוזר המלים עולת הבוקר וכו

ַעל עֹוֵבד ֱאִליִלים [–נד  ִלּיַ ַבּה ֵלב ּבְ ְגדֹוִלים] (ּגָ ַבּה ִלּבֹו ּבִ , מחזור רומניא, ז"פיזארו רע, גולדשמידט, ס"פד )ּגָ
ר ֲאִחיֶהם ְמָכרּוהוּ ַאּיֵה ֲאבֹוֵתיכֶ [; ד"וניציאה שפ ר ֲאבֹוֵתיֶכם ְמָכרּוהוּ ] (ם ֲאׁשֶ , ז"פיזארו רע )ַאּיֵה ֲאִחיֶכם ֲאׁשֶ
ד בשינוי "וניציאה שפ, בזל,  בשינוי קל2פראג, ס"פדוכן , מחזור רומניא, ט"מחזור באמבערג ל, גולדשמידט

ְקפּו [; גולדשמידט )ְמַעט( ]ָעטמֻ [;  בשינוי קל2 וכן פראג,ד"וניציאה שפ, גולדשמידט )גזרות] (גזרת[; קל ּתָ
ְקפּו ָעֵלינּו ָצרֹות ִמְצֹות ְלָהֵפר] (ָעֵלינּו ִמְצֹות ְלָהֵפר , מחזור רומניא, ז"פיזארו רע, בזל, 2 פראג,גולדשמידט )ּתָ

  .ד"וניציאה שפ
  ).'השב שבותנו וכו] ('השב שבעתים וכו [– )פ גולדשמידט"ע(נה 
; )השעבודכי משך עלינו עול ] (תיוהמלכוינו השעבוד וארך עלינו עול כי משך על [– )גולדשמידט פ"ע(נו 

ר ָאַמְרתָּ . עד ּוִמי ְיַנֲחֵמנּו ' ְמַנֵהל ָלּה וכו־ֵאין[ ֲאׁשֶ   ).חסר] (.ּכַ
ר ַאְדָמתֹו ַעּמוֹ עד '  וכותוֹ מָ קְ ם נִ קֹ נְ יִ וְ  [– )פ גולדשמידט"ע(נז   הּ ־בָּ ךְ פַּ ר שֻׁ שֶׁ ם אֲ דָּ ר לַ פַּ כֻ א־יְ ץ לֹ רֶ אָ לָ וְ  [;)חסר] (ְוִכּפֶ
  ).חסר] (כוֹ פְ ם ׁשֹ דַ ם בְּ י־אִ כִּ 

ִרים[; )ְלעֹוַלת] (ְלעֹוָלם[; )ִלְרצֹות( ]ְלַרּצֹות[; )ְוֶעְרּכוֹ ] (ַיַעְרכוֹ  [–) פ גולדשמידט"ע(נח  זָּ ָזִרים] (ּגִ ח[; )ַהּגְ ] ְלִמְזּבַ
חַ (   .י"כל הספרים דפוס וכת )צדקה] (צדק[; )ּורְזכּותֹו ָחז] (ָזִכיָת ֲחזֹור[; )ושר ופחד] (ושר הפחד[; )ְלִמְזּבֵ

כֹוִחים [–) פ גולדשמידט"ע(נט  חֹוִכים] (ְוַהּנְ לא הקשבנו למורים ולשמוע ] (לא הקשבנו למורים ומוכיחים[; )ְוַהּנְ
  ).למוכיחים

  ).ביום] (מיום [–) פ גולדשמידט"ע(ס 
  ).דותלהתוו] (ודות[; )טַֹהר ֵלב( ]ָטהֹור ֵלב [–) פ גולדשמידט"ע(סא 
ל[; )ואתה לא רחום מקבל בורחיך] (ואתה רחום מסביר מקבל בורחיך [–) פ גולדשמידט"ע(סג  ל] (ִיְגּדַ ; )ְיַגּדֵ

ַזר[ ַזר] (ּגָ ִליְך [; )ְוַאֲחרֹוִנית] (ְוַאֲהרֹוִנית[; )וניחוחים] (וניחוחי[; )אין עוד] (איך אין[; )ּגְ ְכּבֹׁש ְוַתׁשְ ַרֲחֵמנּו ּתִ ׁשּוב ּתְ ּתָ
, ס"פד, 1+2 פראג)רתומנחה טהורה וקט] (מנחה וקטורת[; )תשוב תרחמנו ותכבוש כל עונותינו] (ֵתינוּ נוֹ ו ֹעֲ 

  .ערוגת הבושם, ח"ונציאה ש
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חקיך ו] (ֹאְרחֹוֶתיָך למדני[; )ראי חטאך] (ראי חטאתך[; )מה אשמתי] (אשר אשמתי [–) פ גולדשמידט"ע(סד 
  ).למדני
ְחׂשֹךְ ְלקּוִחים מִ  [–) גולדשמידטפ "ע(סה  ֶות ּתַ ה] (:ְלִפי ַמְסִטיֵנינּו ְסתֹום ַוֲחׂשֹךְ . ּמָ ים ְלָך . ְלקּוִחים ְלָך ִלְסֻגּלָ ּוְמַחּכִ

ה יל ְוַתְחׂשֹךְ : ִלְגֻאּלָ ּצִ ֶות ּתַ   ):ְלִפי ַמְסִטיֵנינּו ְסתֹום ַוֲחׂשֹךְ . ִמּמָ
  . הבושםערוגת,  כל ספרי פולין וליטא)המתחת ארץ] (המתחת ערץ [–) גולדשמידטפ "ע( סו

ים[; פיורדא, ש"ש, 2פראג, אויגשפורג, א" דפוסי מ)ככבודך] (בכבודך [–כסא כונן  ם] (שִֹ , א"דפוסי מ) ׂשָ
יִקי[;  פיורדא, ש"ש,  האדאמאר,המסביר, 1פראג יֵקי] (ַמְצּדִ ; א" דפוסי מ)ֶרֶדת] (ְיִדידּות[;  האדאמאר)ַמְצּדִ

ְוָעה[   .האדאמאר, 1פראג) ׁשֹוֶעה] (ׁשַ
תֹוַתִיךְ [ –) גולדשמידטפ "ע(סז  תֹוֶתיךָ ( ]ּדָ רוּ ] (ָיְקרוּ [; )ּדָ ִני[; )ְלַפּלֵשׂ ( ]ְלַפּלֵשׁ [; )נודדה] (נודדת[; )ַיּקְ ; )ְוִחְנִני] (ְוַחּנְ

ִיְרָאה ְטהֹוָרה[ הֹוָרה] (ּבְ ִיְרַאת ַהּטְ   ).ּבְ
 כל )נא־וישב] (וישוב[; )ודעטובך אשר נ] (טובך נודע[; )להקדים ָלנוּ ] (להקדים ָלמוֹ  [–) פ גולדשמידט"ע(סט 

  .י"הספרים דפוס וכת
ב [; ה איננו ואני הלכתי בעקבותיו"ובסליחות תקמא "אונחלקו הספרים אם להקדים לסליחה זאת  –ע  ל ַהּלֵ ְלּגַ ּגֻ

ְלּגּול ַהּלֵב ֻטְמַטם] (ְוֻטְמַטם  הייתי כעדים] (הייתי כבגד עדים וכשמלה מגוללה[; פאנו, 2פראג,  גולדשמידט)ּגִ
;  גולדשמידט המובאים על ידיי גרמנים"כתוכן מצאתי בכל דפוסי איטליה  2פראג) והושמתי כשמלה מגוללה

  .גולדשמידט, פאנו, 2פראג )ובצל] (בצל[
; )כשל כחנו] (כשל כחנו לסבול[; )טיט] (טנוף[; )דמנו] (דכנו [–) 2פראג, שמעון בן יצחק' פ פיוטי ר"ע(עא 

  ).ול יעוזוא] (ואל יעוזו גוים[
ָכא[; )ָאמֹון] (ֵאמּון[ –) פ גולדשמידט"ע(עב  ָבא] (ַהּבָ ְפתָּ [; )ַהּבָ ְפתָּ [; )ָחַצְפתָּ ] (ִחּצַ   ).ֲענֹות] (ַעּנֹות[; )ָהָסְפתָּ ] (ָחׂשָ
ִית[; בזל, 2פראג,  כל דפוסי איטליה,י נירנברג"כת) נֹוֵדד] (נֹוֶדֶדת [–עג   כל דפוסי )ּוֵבית ָנָחשׁ ] (ָנָחשׁ  ּוַבּבַ

  .בזל, 2פראג, יהאיטל
ּכֹות] (ֻסּכֹות [–) פ גולדשמידט"ע(עד    ).ִמּסֻ
ַרְגֵלי [–עו  ַרְגִלי( ]ּבְ ; כל הספרים) תהאהאביון  (]האביון עתה[; האדאמאר, 2פראג, 1פראג,  גולדשמידט)ּבְ

ְפָלה[ ׁשִ ָפָלה] (ּבְ ׁשְ גולדשמידט ) ורענינו זכ] (ענינו הביטה[;  1פראג, גולדשמידט) מלאה] (מלאו[; האדאמאר) ּבִ
ֶקר[; גולדשמידט) 'וחוסיך לא יכלמו וכו] (' וכונוּ יקֵ  ְבחֵ נוּ ֵאתֵ שְׂ [; 1ס פראג"פד ) ִיְדָממוּ ] (ִיְדְממּו ּדֹוְבֵרי ׁשֶ

ִאּבּוד] (ֲאֹבדבַּ [; גולדשמידט   .האדאמאר, ד"רעדעלהיים תקצ, ד"אמשטרדם תכ, 1+2 פראג,גולדשמידט) ּבְ
ים] (ָלֲאדִֹמים[  ;גולדשמידט) רֹוֶאה] (ְרֵאה [–עז  ים  הנוסח – פ"מ) ַלֲאֻדּמִ   .לא נמצא בספריםַלֲאֻדּמִ

; }מציקים צוררי: פאנו {)מורדים פושעים] (מציקים צוררים[; )םבעל ג] (גבם [–) שלמה הבבלי' פיוטי ר(עט 
  .2 פראג)בארץ אויביהם] (אויביהם[; )לב בנים לאביהם] (לך בנים אביהם[
ב[ – פ ַסּבֵ סוֹ ] (ּכְ ; אויגשפורג, שםוערוגת הב, 1פראג) ָצָפה] (צֹוֶפה[; אויגשפורג, 1פראג, א"דפוסי מ )ֵבבּבְ
ר[ ר] (ְתֻחּבַ ָזָהב: אויגשפורג{א "דפוסי מ, בזל )ָקלּוט] (לֹוטקָ [; אויגשפורג, ערוגת הבושם, 1 פראג)ְתַחּבֵ  ;}ְקלֹוט ּכְ
הּ [; אויגשפורג, לונדוןי "כת, ערוגת הבשם, מטיב שפה, 1פראג) ִיְכְמרוּ ] (ִנְכְמרוּ [ כל ) ַחְבָרָתהּ ] (ֲחֶבְרּתָ

רוּ [; ע"כן ניקד גולדשמידט במערבית של שהספרים ו ֵלְך ִנְזּכָ ֶלְך ִנְזָהרוּ ] (ְלִהּמָ  ערוגת ,1 פראג,א"דפוסי מ) ִמּמֶ
ֵלךְ : אויגשפורג {י לונדון" כת,שםוהב  אויגשפורג, ב שפה מטי,שםו ערוגת הב,1פראג) ּדֹורֹוֵננוּ ] (ּדֹורֹונוֹ [; }ִלּמָ

  .אויגשפורג,  מטיב שפה,1פראג) ָנַתן] (נֹוֵתן[; }דורינו: בזל{
י [–) פ גולדשמידט"ע(פא    ).לך חבוי גלוי ותאב רגוגי] (גוגילך צפוי וגלוי תאב ר[; )רוחי] (ַנְפׁשִ

ור תחתיות מב' קראתי שמך הולשון הפסוק י נירנברג "כת) קראנוך שמך] (קראנו שמך [–פב ' פסוקים לפני סי

  .)איכה ג נה(
ע] (ֶנַגע ָיָגע[; 2 פראג)בי מאוד (]כי רב[; 2 פראג)ָלנּו אין] (ָלנּו ְוֵאין [–) פ גולדשמידט"ע(פב  ֲעִמיד [; )ֶנַגע ִיּגַ ּתַ

ֲעבֹור מלבוש] (ִמּלֵבֹוש ֲעֵבר2 אבל פראג)ּתַ ְרָבן[;  ּתַ ה ּדָ ּנֶ ְרָבן] (ַהְמׁשֻ ה ּדָ ּנֶ ז[; )ָאכֹול(] ָאכּול[;  2 פראג)ַהְמׁשַ ] ִיְרּגַ
ז(   .2 פראג)ֻיְרּגַ

פֹוְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך וְ  [–פה  רֹוֶמיךָ חָ ׁשְ ךָ ] (רֹון ִמּמְ ָרֵאל ַעּמֶ ֶמיָך ַעל ִיׂשְ ָ פֹוְך רּוַח ִמׁשּ כל כתבי היד שהביא  )ׁשְ
ל[;  אויגשפורג, 1+2פראג, ס"פד, גולדשמידט ּגֹוִים ְמֻחּלָ ר ּבַ ָאֶרץ ] (ֲאׁשֶ ר ּבָ , ס"פד, ולדשמידט ג)לְמֻחלָּ ֲאׁשֶ

, ערוגת הבושם, י"רוב כת, גולדשמידט )ורודה] (ְורֶֹבה[; העדערנהיים, פאנו, אויגשפורג, 1+2פראג
סליחות , יד כל בו, ד"וילהרמרש דורף תע, ז"זולצבאך תקי, ז"הומבורג תקי, המסביר, ד"אמשטרדם תכ

, בזל ,1+2פראג, י"רוב כת, טגולדשמיד )יורוח] (ותותחו[; מטיב שפה, ל"זולצבאך תק, ישנות כמנהג ליטא
  .}ותותח: פ"מ {מטיב שפה, מחזור אלטונה, י לונדון"כת
דּוׁש ּגֹוִים [–פו  ַאף ּתָ ָגֵרׁש ָלַטַעת: ּבְ ל[; ס"פד) גועים ביראתך לטעת: בקרנך תרום גועים] (ּגֹוִים ּתְ ּכֵ ל] (ׂשַ ּכֵ  )ׁשַ
ֶסַלע [; העדערנהיים, פאנו, בזל, 2 פראגס וניציאה"פד) ֻהְקַצְפנוּ ] (ִהְקַצְפנוּ [; העדערנהיים, פאנו, ס ונציאה"פד

  .העדערנהיים, פאנו, בזל, 2 פראג, וניציאה,ס"פד) ֶסַלע ּוְמצּוָדִתי] (ְמצּוָדֵתנוּ 
ר [–פז  ר] (ֶחְלֵקנּו ַיְכׁשֵ ֵ   .גולדשמידט) ֶחְלֵקנּו ְיַפׁשּ

יָנם עֹוְמִדים] (יָנם עֹוֵמדדִּ [; )ַהּמֵֹלךְ ָלמֹו ] (ּמֶֹלךְ לַ  [–) פ גולדשמידט"ע(פט  ָחְכָמָתם [; )ְולֹא ֵנַדע] (ְולֹא נֹוַדע[; )ּדִ
ע ֵהיָמן ְוַדְרּדַ ע] (ּכְ ֵהיָמן ְוַדְרּדַ ֵני ַעְוָלה[; )ָחְכמֹות ּכְ א[; )ולא כלה] (ְלַמְלֵכי ּבְ ] ַהּקֹוְרִאים ָנִביא ְלִאיׁש ֵמעֹוָלם לֹא ִנּבָ
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ר ָעַלי ֻנבָּ ( ֲאׁשֶ ים ִלי ּכַ ; )ברציון] (ברעיון[; )ואני ברוב חסדך יגל לבי] (ואני בחסדך בטחתי יגל לבי [;)אְועֹוׂשִ
  .1+2ה"פראג רצ, ו"אויגשפורג רצ,  כל כתבי היד)משמי מעונך] (ממכון שבתך[

ךְ  [–צ  ךְ ] (ֶמׁשֶ ֲעַמִים ָקִציר[; 2 פראג,גולדשמידט) ּוָמׁשַ ה ְפָעִמים] (ּפַ ּמֶ יר אֱ [; גולדשמידט) ּכַ ּוְמֵתי ] (ָיַליּוְמֵתי ׁשִ
יר ַאְיַלי  )ָרִאינוּ ] (ָרִוינוּ  [;} ֲאָיַלי : 2פראג {י נירנברג ולונדון" ומכתוכן משמע מערוגת הבושם, האדאמאר) ׁשִ
  .2 פראג,ר האדאמא, דפוסי איטליה,א"דפוסי מ

יעַ  [–) פ גולדשמידט"ע(צא  ֲעֹונֹו ַמְפּגִ יעַ ] (ּבַ יֵנינּו ַמְפּגִ ְנֵחם] (ֵלם ַנֲהֵגםידידיך ַנהֲ [; 2 פראג)ּבֵ ; )ְיַנֲהֵלם ְיַנֲהֵגם ּתַ
  .2 פראג)ובמים] (באש ובמים[

  .2 פראג )רחם] (רחק [–) פ גולדשמידט"ע(צב 
ים [–) פ גולדשמידט"ע(צג  ִ ָתאִים[; )גברו מאד] (גברו עד מאד[; )כפושים] (ְמֻעׂשּ גודר ] (גודר[; )ּפֹוִתים] (ּפְ
ךְ [; )שה אובד בקש עם נושע] (שה אובד עם נושע[; )למה לנצח תשכחנו] (תשכחנו[; )גדר ךְ ] (ָהׁשֵ ; )ֵיָחׂשֵ

  ).שמע יה דורשיך] (שמעה יודעיך[
  .1פראג, י" רוב כת)יהי] (תהי[; י" כל הספרים דפוס וכת)למקריבים] (למקריבי [–) פ גולדשמידט"ע(צה 
ִבים] (ִחּטּוִבים [–) 2 פראגפ גולדשמידט"ע(צח  ְרּכֻ   ).ּכַ
ִפיצָ  [–קא  פֹוֶצה( ]הּבְ ה ְוָחֵפָרה' ש הפס"ע) ּבּוׁש ָוֵחֶפר] (ּבֹוׁש ְוָחֵפר[; גולדשמידט) ּכְ ישוב  [;)ירמיה טו ט( ּבֹוׁשָ
  . גולדשמידט)ישוב ירצה] (ונחם

י מובאים "כת) סמלי הקנאה וגלולימו. סעפים שנא לבמו] (סחובים ילוד ואמו. סמלי הקנאה וגלולימו[ –קג 
ה[; בזל, 2פראג, ד"עלהיים תקצדברע ַח ַרְגַלִים ְמַקּצֶ ּסֵ ֲאֵתי פֵֿ . ּפִ פסילי חמנים . פה שקר פוצה] (ָאה ְקצּוֵציּפַ
  .בזל, 2פראג, ד"עלהיים תקצדי מובאים ברע" כת)רוצה

ּוֹות] (ּוִמְכוֹות [–קו  ֶבר[; ר יצחק"שמעון ב'  פיוטי ר)ּוִמּכַ קּוׁש ִמּדֶ ֶבר] (ִמּיָ   .ר יצחק"שמעון ב' פיוטי ר) ִמּדֶ
ָקָלא [; )אידי ואידי] (אדום ומצרים אידי ואידי[; )דבר מצרא] (דבר עשו [–) אפרים בר יעקב' פ פיוטי ר"ע (קז 

ְנָוָאה ׂשָ   .} דסנוותא2פראג {)קלא] (ּדְ
ן [- קח  ן] (ְוָיׁשֵ   .ד"כל הספרים לפני שנת תכ) לפניו] (לפני[; )ְוָיׁשָ
ִנים] (ִמְדָיִנים [–) פ גולדשמידט"ע(קט   ).ְלָרצֹון] (ָרצֹון[; )ְמַדּיְ
  .כל הספרים) עקדו] (עקרו [–קי 
, ג"רעדעלהיים תקצ )בכסה ליום חגנו חג ליי מחר] (חג ליי מחרבעשור לחדש  [– )של ערב יום כפור(נב 

, ה"זולצבאך תקצ, ז"סביוטינה שי, המסביר, ב"תע+ח"ונציאה ש 2פראגב(בהרבה ספרים , כ"אמשטרדם תר
בדברי קהלות הורה , "בעשור לחודש אומרים הבכסבמקום "נרשם  )ב"זולצבאך תקמ, יד כל בו, ז"הומבורג תקי

אפרים ' פיוטי ר) חסר] (תשמידנה ותכחידנה מחר בעשור לחדש[; כ אינו חג"כי יומחר בעשור לחדש לומר 
  .מחר ביום קודש  ובאויגשפורגד"י על אמשטרדם תכ"בהגהת כתאבל בר יעקב 

םְוִתנְ  [–) פ גולדשמידט"ע(קיא  ּמָ ם ֲעָבֶדיָך ֵמאֹוְיֶביָך ַעד ּתֻ ָמם. קֹם ּדַ ֶפְך ּדָ ,  פיובה די סאקו)חסר] (ְוִתְדרֹׁש ְלׁשֶ
  .י"וכל כת, 1פראג , פאנו
  .1פראג) רשעה] (רומי[; 1פראג) חסר] (באדום [-קיב 

  
   התרת נדריםנוסח

  

במקום הצורך לא נמנעתי , את עם ז.לא ידעתי מי ערכו, התרת נדרים לקחתי ממחזורי רעדעלהיים החדשיםנוסח 

, ה"מחזור הרוו, ץ"סידור יעב, סידור שער השמים, ה"קיצור של, ה"של:  על פי המקורות דלהלןנוסחהמלשפר את 

  .סידורי פולין, מחזור דורלאכער, מחזור האדאמאר

  

ָאה־ְוָכל[ ר ַוֲאִפילּו ִאסַּ ־ְוָכל(] ׁשּום ִאּסּור ַוֲאִפילּו ִאּסּור ַהּנָ ָאהׁשּום ִאּסָ   .כל הספרים )ר ַהּנָ
י[ ִהְנַהְגּתִ י( ]ׁשֶ ַהְגּתִ ּנָ שנהגתי או {אבל בסידור שער השמים , האדאמאר ודורלאכער, ה"הרוו, ץ"סדור יעב ) ׁשֶ

  .}הנהגתי את עצמי
יִתי ֵכן ַעל[ ָעׂשִ ָבר ׁשֶ יִתי ֵהן ַעל( ]ַעְצִמי־ֵהן ּדָ ָעׂשִ ָבר ׁשֶ ץ "בל ביעבא, ה וסידור שער השמים" של) ַעְצִמי־ֵהן ּדָ
ְך ַעל{ יִתי ּכָ ָעׂשִ ָבר ׁשֶ   .}ַעְצִמי־ֵהן ּדָ
ה[ ל ַמּטָ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ יִרין ּבְ ּתִ ּמַ ם ׁשֶ ה( ]ּוְכׁשֵ ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ יִרין ַהּבֵ ּתִ ּמַ ם ׁשֶ   . ה"מחזור הרוו, פ"סידורי מ) ּוְכׁשֵ
ל ָמְעָלה[ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ִרים ּבְ ְך ִיְהיּו ֻמּתָ ְך ִיְהיּו מֻ (] ּכָ ל ָמְעָלהּכָ ין ׁשֶ ית ּדִ ִרים ִמּבֵ   .פ"סידורי מ) ּתָ
  
 


