
       www.babakama.co.il                            בחסות אתר "בבא קמא" השער הראשון שלך לאינטרנט

 -- טעון גניזה-- 

  
  יום כיפור קטן תפלת

  ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ְיֹהָוה ִיְׁשּפֹו ִׂשיחֹו: ְּתִפָּלה
  ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶלי ָתבֹוא: ְיֹהָוה

  ַּתְסֵּתר ָּפֶני ִמֶּמִני ְּביֹום ַצר ִלי ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנ ְּביֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני: ַאל
  ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: ִּכי

  ָכֵעֶׂשב ַוִּיַבׁש ִלִּבי ִּכי ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאֹכל ַלֲחִמי: הּוָּכה
  ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: ִמּקֹול

  ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות: ָּדִמיִתי
  ּבֹוֵדד ַעל ָּגג:ָוֶאְהֶיה ְּכִצּפֹור  ָׁשַקְדִּתי

  ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: ָּכל
  ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי: ִּכי

  ַזַעְמ ְוִקְצֶּפ ִּכי ְנָׂשאַתִני ַוַּתְׁשִלֵכִני: ִמְּפֵני
  ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש: ָיַמי

  ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ְוִזְכְר ְלֹדר ָוֹדר: ְוַאָּתה
  ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: ַאָּתה

  ָרצּו ֲעָבֶדי ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: ִּכי
  :גֹוִים ֶאת ֵׁשם ְיֹהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹודֶ  ְוִייְראּו

  ָבָנה ְיֹהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: ִּכי
  ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְוא ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם: ָּפָנה

  ֹזאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה: ִּתָּכֶתב
  ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו ְיֹהָוה ִמָּׁשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט: ִּכי 

  ְנַקת ָאִסיר ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה:אֶ  ִלְׁשֹמעַ 
  ְּבִצּיֹון ֵׁשם ְיֹהָוה ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלִים: ְלַסֵּפר

  ַעִּמים ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיֹהָוה: ְּבִהָּקֵבץ
  ַבֶּדֶר ֹּכִחי ִקַּצר ָיָמי: ִעָּנה

  ֹוִרים ְׁשנֹוֶתי:ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי ְּבדֹור ּד ֹאַמר
  ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדי ָׁשָמִים: ְלָפִנים
  ֹיאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעֹמד ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחפּו: ֵהָּמה

  הּוא ּוְׁשנֹוֶתי א ִיָּתּמּו: ְוַאָּתה
  ֲעָבֶדי ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶני ִיּכֹון: ְּבֵני

  
  .רבי יהודה אריה ממודינא ושמו רמוז בתחלת כל חרוזחובר על ידי  להלן פיוטה

  

 ִציץ ִויִהיֶזה ְיִהי ִמְׁשַקל ָּכל ַחֹּטאַתי, ָּבֵטל ְּבִמעּוטֹו ִּכְדמּות ָיֵרַח, ַהּיֹום ְלַבד ִמְסַּפר ָזִכיֹוַתי, ַיְרֶּבה ְוָיִציץ  יֹום
  יום:פֹוֵרַח. 

ְגִּתי ֶאל ִּפְׁשִעי, ְזדֹון ִלִּבי ֶאְצלֹו ָגלּוי, חּוֵטי ֲעֹונֹוַתי ִעם ּדֹוק ִרְׁשִעי, ִּדיִני ֲאִני ֵאָדע ָּבֵאׁש ָקלּוי, ִּכי ַרע ּוִביׁש ָאַר  ַוַּדאי
  :םיוהֹוֵל ְּביֹום ָויֹום ַאַחר ִּבְצִעי, ִמֵּבית ְמקֹום ֵסֶפר ִּתינֹוק ּבֹוֵרַח. 

ן ִנְכָאב ְּבַחְבֵלי ָׁשְוא ָעֹון מֹוֵׁש, ָאחֹור, ְל ֵאִלי ָּבאִתי ִנָּצב, ִרְפאּות ְלֶאֶרס ַמר ָנָחׁש נֹוֵׁש, ׁשֹוֵאל ּוִמְתַחּנֵ  ֵכןָא
  יום:ֶנֱעָּצב, יֹוֵׁשב ְּבִענּוֵיי ֶאֶבן ַמֲחָצב, ָיד ֶּפה ְוַעִין ֵאין ִלי ַטַעם ָוֵריַח. 

ְּמ ָנַתָּת, ִלְזַמן ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ּתֹוְלדֹוָתם, ֵמֵאת ֲאהּוֶבי ׂשֹוֵטן ִהְׁשַּבָּת, ַעל ֵּכן ֲאַקֶּדְמ ֹראׁש ֳחָדִׁשים ֶאל עַ  ֵהן
  . יום:ִּבְתִחָּנָתם, ִמּיֹום ְלָפָניו ָּבא ִּכי ָאז ֵאיָתם, ָאׁשּוב ְלִאיׁש ּתֹוָׁשב א עֹוד אֹוֵרחַ 

קּום ְּתַרֵחם ֶאת ִצּיֹון ָקְדֵׁשנּו, ִּדיַרת ְמנּוָחְת ִׂשים ָּכבֹוד, ִּכי ָבּה ַנֲעֶלה עֹולֹות ָראֵׁשי ֲחָסֶדי ַאָּתה ַמְלִּכי, ָּת  ּוְברֹוב
  :וםיָחְדֵׁשנּו, ָנא ֵאל ְׁשַלח נֹוֵׂשא ֵנֶזר ֹראֵׁשנּו, ִּכי ָׁשם ְלָבֵבנּו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח. 

  
  ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַלְמַנֵּצחַ 

ֵהי ַיֲעֹקב: ְיֹהָוה ְּביֹום ַיַעְנֵׁשם ֱא ָצָרה. ְיַׂשֶּגְב  
  ֶעְזְר ִמֹּקֶדׁש. ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: ִיְׁשַלח
  ָּכל ִמְנֹחֶתי. ְועֹוָלְת ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה: ִיְזֹּכר
  ְל ִכְלָבֶב. ְוָכל ֲעָצְת ְיַמֵּלא: ִיֶּתן

  ֹּגל. ְיַמֵּלא ְיֹהָוה ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתי:ִּביׁשּוָעֶת. ּוְבֵׁשם ֱאֵהינּו ִנְד  ְנַרְּנָנה
  ָיַדְעִּתי. ִּכי הֹוִׁשיַע ְיֹהָוה ְמִׁשיחֹו. ַיֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו. ִּבְגבּורֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹו: ַעָּתה
  ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים. ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ְיֹהָוה ֱאֵהינּו ַנְזִּכיר: ֵאֶּלה
  ָּכְרעּו ְוָנָפלּו. ַוֲאַנְחנּו ַקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד: ֵהָּמה
  הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ְיֹהָוה

  
  קרבנות, אומרים אשרי, ח"ק, ומתפללין שמו"ע ואחר חזרת הש"ץ מתחילין כאן: סדר

  

 ִּכי ִמּיֹוָמִים ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְיִקֵמנּו ְוִנְחֶיה ְלָפָניו: ְיַחֵּיינּו ְחְּבֵׁשנּו:ְוָנׁשּוָבה ֶאל ְיֹהָוה ִּכי הּוא ָטָרף ְוִיְרָּפֵאנּו ַי ְויַ  ְלכּו
ְׁשָמָעה ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ַהְקִׁשיָבה  ֲאֹדָני א ַעל ִצְדֹקֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶני ִּכי ַעל ַרֲחֶמי ָהַרִּבים:

  ל ְּתַאַחר ְלַמַעְנ ֱאַהי, ִּכי ִׁשְמ ִנְקָרא ַעל ִעיְר ְוַעל ַעֶּמ:ַוֲעֵׂשה ַא
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  ֲהִׁשיֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶלי ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:   "קחו
ֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶּבה ֶמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁש ֵאל   "פ:ג

 ָּלנּו לֹוַמר ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים, ֹעֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח, א ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול, ֵאל הֹוֵריתָ 
ֶדם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ְיֹהָוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ְׁשׁש ֶעְׂשֵרה, ּוְזָכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה, ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּק 

 ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ְיֹהָוהְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ַוַּיֲעבֹור ָׁשם, ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:
ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו  ְסַלח ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ְוָסַלְחָּת  ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ֹנֵצר

  ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאי: ִּכי ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו:
 ֲאָמֵרינּו ם:ְיֹהָוה ֱאֵהי ַהָּׁשַמִים, ִּתּכֹון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֹוֶרת ְלָפֶני ְותֹוִציא ָכאֹור ִצְדֵקנּו ּוִמְׁשָּפֵטנּו ַּכָּצֳהָריִ  ָּנאאָ 

 ַליֹהָוה ְּתַרֵחם ְיֹהָוה ָעֵלינּו:ָאב ַעל ָּבִנים, ֵּכן  ְּכַרֵחם ֲעֵננּו ֱאֵהי ִצְדֵקנּו: ְּבָקְרֵאנּו ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו:
ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמ ִבְרָכֶת ֶּסָלה:

:ַיֲעֵננּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו: ְיֹהָוה ָּב הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל  
  

  ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֹוֶדל ַחְסֶּד, ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָת ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה, ְוָׁשם ֶנֱאַמר: ְסַלח
  ְיֹהָוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר: ַוֹּיאֶמר

ָרא ִׁשְמ ָעֶליָה, ִּכי א ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ֱאַהי ָאְזְנ ּוְׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶני ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְק  ַהֵּטה
ְׁשָמָעה ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר  ֲאֹדָני ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶני, ִּכי ַעל ַרֲחֶמי ָהַרִּבים:

  ל ַעֶּמ:ְלַמַעְנ ֱאַהי ִּכי ִׁשְמ ִנְקָרא ַעל ִעיְר ְועַ 

  

  . חיברה רבי מרדכי בר שבתי ארוך ושמו רמוז בראש כל חרוז:סליחה
  :ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֱאֵהינּו

ִני צּוִרי ַהּיֹום ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנַחת ֶעֶרב ְרֵצה ָנא ְבֹכֶׁשר, ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקטֹוֶרת ְלָפֶני ְּבֹתם ּוְבֹיֶׁשר, ְּבָקְרִאי ֲענֵ   - חזן
  ֶנה:ִיפְ 

  ַּכֲאֶׁשר ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְנָחה:   -  קהל
ֶהְגיֹון ֵריַח ִניחֹוַח ִאְמֵרי ִפי ְלָפֶני צּור עֹוָלִמים, ֶחְלִּבי ְוָדִמי ַהִּנְמַעט ְּבצֹוִמי ְּתמּור ֲחָלִבים ְוָדִמים, ַקֵּבל    - חזן

  ִמים) ַּבְנִעיִמים:ִלִּבי ֲאֶׁשר ָעַרְכִּתי ַהּיֹום (נ"א ֶזה ַּכָמה יָ 
  ְּכַחָּטאת ָּכָאָׁשם ְוַכִּמְנָחה:   -  קהל
ְבָעָתִים, ְדרֹוׁש ָנא ְּביֹום ֶזה ּדֹוְרֶׁשי ְוִהָּדֵרׁש ָלֶהם ְּבִניב ְׂשָפָתִים, ְׁשֵעה ְלַמֲעָמָדם ְוַטֲהֵרם ַּכֶּכֶסף ְמֻזָּקק ִׁש    - חזן

  אָתִים:ּוְרֵצה ִׂשיָחָתם ְּכֶׂשה ַאַחת ִמן ַהֹצאן ִמן ַהּמָ 
  ִמַּמְׁשֵקה ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְנָחה:   -  לקה

פֹו ִליל ְועֹוָלה ְּתִחָנִתי ֵּתָחֵׁשב ּוַמְׂשִטיִני ִריב ָּתִריב, ְותֹוִציא ָכאֹור ִצְדִקי ֶטֶרם ָיבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ְוַיֲעִריב, ׁשָ ּכָ    -חזן 
  יב ָקְרָּבנֹו ַליֹהָוה ִמְנָחה:ַהַּמְקִר  יבְוִהְקִר  -ַּכַמִים ִלּבֹו ִּבְתִפָּלתֹו ָּכל ִאיׁש. קהל 

ֹוֵפף ְּבַׁשֲעֵרי ְיֻׁשרּון ַעְּמ ָיִׁשיר ַחְסְּד ְּבטֹוב ֶלַקח, ַהֵּטה ֵאָליו ָאְזְנ ּוְׁשָמע ְוֵעיֶני ְּפַקח, ּוְרֵאה ִּכי טֹוב ִמְסּת   -חזן 
:ַרֲחֶמי  

  ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְּבָידֹו ִמְנָחה:   -  קהל
י ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ֲהִגיִגי ִּביָנה, ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ֱאֵהי ֶקֶדם ְמעֹוָנה, ְוָלַקְחָּת ְּברֹוב ַרֲחמֶ    -חזן 

  ִמְנָחִתי ִמָּיִדי ֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ְל ִּבְתִחָּנה:
  ַוְיִהי ַּכֲעלֹות ַהִּמְנָחה:   -  קהל

יָת, ַא ְיַכֵּון ַׁשַּדי א ְמָצאנּו ַׂשִּגיא ֹכַח ָלֵעָדה ִמֶּקֶדם ָקִניָת, ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט ְּבׁשּובֹו ַנְפׁשֹו ָרצִ  -חזן 
  :ּהִלּבֹו ְלָפֶני ְּבִמְנָחתֹו ְּבֵעת ַהְקִריב אֹותָ 

  ת ַהִּמְנָחה:ְוֹזאת ּתֹוַר    -  קהל
ַעָּתה ְּבַאְׁשָמֵתנּו ִּבְהיֹות ִמְזְּבִחי ּוִמְקָּדִׁשי ַעל ְמכֹונֹו ּוְגבּולֹו, ָהיּו ְמַכְּפִרים ָעֵלינּו ִּבְׂשִעיִרים ָהעֹוִלים ְלגֹוָרלֹו, וְ    -חזן 

  לּו ָחֵפץ ְיֹהָוה ַלֲהִמיֵתנּו:
  א ָלַקח ִמָּיֵדנּו עֹוָלה ּוִמְנָחה:   -  קהל
ְלֵעת ִנים ְיַדֵּבר ַעְּמ ְיַבֵּקׁש ְסִליָחה ְּבֵלב ָמר, ִהּנֹו ִמְתַיֵּצב ַעל ָמצֹור ְועֹוֵמד ַעל ַהִּמְׁשָמר, ְמַחֶּלה ָפֶני ַּתֲחנּו   -חזן 

  ִמְנַחת ֶעֶרב ּוְמַצֶּפה ּכֹוֶפר:
  ִּכי ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה:   -  קהל
ִּכיֵמי  ְירּוָׁשַלִים ִעיְר ְּבֵנה ְוָעֶריָה ִמָּקֶצה, ֲאסּוִרים ְרעּוִצים ְּפַתח ְוַלָחְפִׁשי הֹוֵצא, ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנָחָתם   -חזן 

  עֹוָלם ְוָתׁשּוב ְוִתְרֶצה:
  עֹוד ְּפנֹות ֶאל ַהִּמְנָחה:   -  קהל
ַהר ֶאת פּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּבץ ָיְד ֵׁשִנית ּתֹוֵסף, ְּכרֹוֶעה ֶעְדרֹו ִּתְרֵעם ִּבְנֵוה טֹוב ְּתַאֵּסף, ְוָיֵׁשב ְמָצֵרף ְוִט ּונְ    -חזן 

  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכָּזָהב ְוַכָּכֶסף:
  ְוָהיּו ַליֹהָוה ַמִּגיֵׁשי ִמְנָחה:   -"ח קו
  
ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶּבה ְמִחיָלה  ֶמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ֵאל

לֹוַמר ְׁשׁש ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים, ֹעֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח, א ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול, ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו 
ּמֹו ָׁשם, ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה, ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ְיֹהָוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב עִ ֶעְׂשֵרה, ּוְזָכָלנּו 

  ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ַוַּיֲעבֹור ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:
  

 ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ֹנֵצר ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאּפַ  ְיֹהָוה
ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב  ִּכי ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ְסַלח ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ְוָסַלְחָּת 

  ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאי: ְוַסָּלח
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ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיֹון  ִיְהיּו ָפִרים ְׂשָפֵתינּו, ִּתּכֹון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֹוֶרת ְלָפֶני ַמְׂשַאת ַּכֵּפינּו ִמְנַחת ָעֶרב: ּוְנַׁשְלָמה
ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמ ִבְרָכֶת  ַליֹהָוה ם, ֵּכן ְּתַרֵחם ְיֹהָוה ָעֵלינּו:ָאב ַעל ָּבִני ְּכַרֵחם ִלֵּבנּו ְלָפֶני ְיֹהָוה צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו:

הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה ֶּסָלה:
  :ַיֲעֵננּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו

  
  רבי אליעזר ברבי יצחק הלוי ושמו רמוז בראש החרוזים: חוברה על ידי. סליחה

  ֱאַהי ְּבַׂשר ַעְּמ ִמַּפְחְּד ָסָמר, ְוָתִמיד עֹוֵמד ַעל ִמְׁשָמר, ּוְמַצֶּפה ְלֵעת ִמְנַחת ָעֶרב:  - חזן

ָמֵאן ְּתָמֵאן, ְסאֹונֹו ְבַרַעׁש ַאל ָנא ְּתִהי סֹוֵאן, ְלַהְקִׁשיב ְלַמְׂשִטיֵננּו  -ִּכי ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה:חזן    -  קהל
  ְוִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשמֹור ֲהא ַרּבּו:

ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ ֲאֶׁשר ְּב ַמֲאִמין, ִאם ִּבְׂשֹמאל ְּדִחיתֹו ָקְרֵבהּו ִּביִמין, ָּבא  -ֵמֵאין עֹוד ְּפנֹות ֶאל ַהִּמְנָחה:חזן    -  קהל
:ְלַׁשֵחר ָּפֶני  

עֹוְרֵכי ֶׁשַוע ְמַׁשְלֵמי ָפִרים ִׂשְפתֹוָתם, ְרֵצה ְוַהְׁשֵל ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל  - ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה:חזן    -  הלק
  ַחֹּטאָתם, ֶיֱעַרב ָעֶלי ִׂשיָחָתם ְוִרָּנָתם:

יר ְּפִניִמי ְוִחיצֹון, ִיְהיּו ָנא ֲאָמֵרינּו ְלָפֶני ְלָרצֹון, ֵזֶכר ַּפר ְּפִנים ְוָׂשעִ  -ַּכַחָּטאת ְוָכעֹוָלה ְוַכִּמְנָחה:חזן    -  קהל
  ְוֶתֱעַרב ִמְנָחֵתנּו ְּכֶׂשה ַאַחת ִמן ַהֹּצאן, ִמן ַהָּמאָתִים:

ֵכן ָלָקחּו, ְּכַבד ְרֵאה ִּכי ָאְזַלת ָיֵדינּו ְויֹוְׁשֵבי ָמרֹום ָׁשחּו, ַּפּסּו ֱאמּוִנים ּובְ  -ִמַּמְׁשֵקה ִיְׂשָרֵאל ַלִמְנָחה:חזן    -  קהל
  ֶּפה ַוֲעַרל ָׂשָפה:

  ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָידֹו ִמְנָחה:   -  קהל
  ָּבֵרר ִניב ְׂשָפַתי ְּכַּׁשַחר ָפרּוׂש, ֲעֵנִני ּוְרָפא ִמְזַּבֲח ֶהָהרּוס, ֶחְלַקת ְלׁשֹוִני ֶּתֱעַרב ַּכֶּׁשֶמן ָלרֹוס:   -חזן 

  ֶאת ָהעֹוָלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה: -  קהל
  ם:ֵּבית ְּתִפָּלָתם ְמקֹום ָצקּון ַלֲחָׁשם, ֲחׁשֹוב ִּכִבְמקֹום ֲאֶׁשר ְיַבְּׁשלּו ָׁשם ַהֹּכֲהִנים ֶאת ַהַחָּטאת ְוֶאת ָהָאׁשָ  -זן ח

  ַוֲאֶׁשר ֹיאפּו ֶאת ַהִּמְנָחה: -  קהל
ִׁשי ְלַחֵּדׁש ֲהַדר ִזיִוי, ְוָיַׁשב ְמָצֵרף ְוִטַהר ֶאת ְיַצֶּוה ְיֹהָוה ַחְסּדֹו קֹוְמִמּיּות ֲהִׁשיֵבִני ְלָנִוי, ְלָפֵאר ְמקֹום ִמְקּדָ  -חזן 

  ְּבֵני ֵלִוי. 
  :ָחהְוָהיּו ַליֹהָוה ַמִּגיֵׁשי ִמנְ  -חו"ק 

  
ָלה ֶמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶּבה ְמִחי ֵאל

ְׁשׁש ִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים, ֹעֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח, א ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול, ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְלַחּטָ 
ָוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם, ֶעְׂשֵרה, ּוְזָכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה, ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ְיהֹ 

  ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ַוַּיֲעבֹור ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:
  

 ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ֹנֵצר ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ְיֹהָוה
ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב  ִּכי ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ְסַלח ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ְחָּת ְוָסלַ 

:ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאי   
 טֹובְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְיֹהָוה: טֹוב ְיֹהָוה ְלֹקָויו ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו: טֹוב ְיֹהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: טֹוב

 ְוָיָׁשר ְיֹהָוה ַעל ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶר: טֹוב ַלֲחסֹות ַּביֹהָוה ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים: טֹוב ַלֲחסֹות ַּביֹהָוה ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם:
טֹוב ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו: ִּכי עֹוז ְּביֹום ָצָרה ְויֹוֵדַע חֹוֵסי בֹו:ְיֹהָוה ְלמָ  טֹוב

 ְיֹהָוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמ ִבְרָכֶת ֶּסָלה: ַליֹהָוה ָאב ַעל ָּבִנים, ֵּכן ְּתַרֵחם ְיֹהָוה ָעֵלינּו: ְּכַרֵחם ְוַעד ֹדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו:
הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ַיֲעֵננּו ְּביֹום  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּב: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה:

   ָקְרֵאנּו:
  

  . שם מחברו בנימין רמוז בראש כל חרוז:פזמון

   ַעִמי א ֶתֱחֶׁשה ְוא ִתְׁשקֹוט ִּבְזָעָקה, ּוִבְמקֹום עֹוָלה ְוִאֶּׁשה ָּתִכין ַּתַחן חּוָקה: ַּבת
  ַמִּגיֵׁשי ִמְנָחה ִּבְצָדָקה: ַליֹהָוה

ְמקֹום ָּתִמיד ְמיּוָמן, ְלַׁשֵחר ֱאִהים ַהֶּנֱאָמן, ֹראׁש צּוִרים ֵאיָתַני, ִהְׁשִּכים ַׁשַחר ּוְזָמן, ֲעמֹוד ַוֲערֹו ַּתֲחנּוַני, ּבִ  ְנִׂשיא
  . ליי:ַעל ָקְרָּבַני, ְוִכי ֶהֱאִמין ַּביֹהָוה, ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה

י ּצֹות ְּפנֵ ְלֵמָאה ֶנֱחַנן, ְוָעקּוד ְּבִמְזַּבח ֲאָבָניו, ִלְפנֹות ֶעֶרב ָחַנן, ְוָהֵאל ָנָׂשא ָפָניו, ִלְתִמיד ֶעֶרב ְמכֹוָנן, ְלִהְתַר  ְיִחידוֹ 
  . ליי:ֲאדֹוָניו, ְּכִאיׁש ָלַקח ְמא ָחְפָניו, ְקטֹוֶרת ַסִּמים ַּדָּקה

ְּתמּוָרם  יֹוֵׁשב ֹאֶהל, ַהָלן ִּבְמקֹום ְמֻׁשָּבח, ְלִרּבּוי ְּפָדִרים ָיֵהל, ְּבִהְתָקֵרב ְּבֵבית ֶזַבח, ְוִאם ֵאין ָקְרָּבן ְלַיֵחל, ְמַפֵּלל
  ליי:ה ִמֶּזַבח, ֲעֵׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה. ֶאֱערֹו ֶׁשַבח, ְוִנְבַחר ַליֹהוָ 

, ִּכי הּוא דּוִמָּיה, ֵמֵאין ֲעבֹוַדת ֹּכֲהִנים, ְוֵאי ָאִׁשיר ַּבִּׁשְבָיה, ְוָאְספּו ְלִוַּיי ֱאמּוִנים, ְוַעל ָּכל ֹזאת אֹוֶדה ָיּה ֶנֱאַלְמִּתי
  ליי:. ַנֲעֶלה ְבִדיִנים, ָלנּו ּב ֶׁׂשת ַהָּפִנים, ּוְל ַהְּצָדָקה

ּו ְמַבֵּׂשר ָקְרְּבנֹות ֶּפֶדר, ְּתִפָּלִתי ֵתָרֶאה, ְּבָזְכִרי ַעל ַהֵּסֶדר, ֲעבֹוַדת ְמָׁשְרִתים ָּבֵאי ֵהיָכל ֶחֶדר ְּבֶחֶדר, ְוָׁשְמע ֵחֶלף
  ְּבַמְרֶאה, ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה:

  ַמִּגיֵׁשי ִמְנָחה ִּבְצָדָקה: ַליֹהָוה
ה ֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶּבה ְמִחילָ מֶ  ֵאל

ַמר ְׁשׁש לוֹ ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים, ֹעֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח, א ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול, ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו 
ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם, ֶעְׂשֵרה, ּוְזָכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה, ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ְיֹהָוה 

  ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ַוַּיֲעבֹור ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:
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 ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ֹנֵצר ָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:ְיהֹ  ְיֹהָוה
ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב  ִּכי :ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו ְסַלח ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ְוָסַלְחָּת 

:ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאי   
  קהל: חזן :"כ יאמר עשרה רחמנא למספר עשרה מאמרות ועשרת הדברותואח

  ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמיּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור: ַרֲחָמָנא
  א. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור:ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמיּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָד  ַרֲחָמָנא
  ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמיּה ְּדַיֲעֹקב ְׁשֵליָמא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור: ַרֲחָמָנא
  ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתיּה ְּדיֹוֵסף ַצִּדיָקא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור: ַרֲחָמָנא
  ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמיּה ְּדמֶׁשה ְנִבָּיא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור: ַרֲחָמָנא
  ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמיּה ְּדַאֲהֹרן ַּכֲהָנא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור: ַרֲחָמָנא
  ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמיּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור: ַרֲחָמָנא
  ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמיּה ְּדָדִוד ְמִׁשיָחא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור: ַרֲחָמָנא
  ּה ִּדְׁשֹמה ַמְלָּכא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבֹור:ִאְדַּכר ָלן ְצלֹוֵתי ַרֲחָמָנא
  ּתּוב ֵמרּוְגָז ְוָלא ֶנֱהַּדר ֵריָקם ִמן ֳקָדָמ: ַרֲחָמָנא

  
ָלה ְלַחָּטִאים ֶמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרֶּבה ְמִחי 

הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשׁש ֶעְׂשֵרה, ּוְזָכר  לִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים, ֹעֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח, א ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול, אֵ ּוְס 
ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם  ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה, ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ְיֹהָוה ֶּבָעָנן

  ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ַוַּיֲעבֹור ְיֹהָוה:
  

 ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ֹנֵצר ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ְיֹהָוה
ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב  ִּכי ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ְסַלח ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ְוָסַלְחָּת 

:ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאי  
  

ִּמְׁשָּפט, ְּבֹבא תֹוֵכָחה ְלֶנְגֶּד, ְׁשֵמנּו ִמִּסְפְר ַאל ִּתָּמח, , ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו ָּכָלה, ֹּתאֵחז ָיְד ּבַ ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֱאֵהינּו
, ָקֵרב ֶצֶדק ֵמֵאֶלי, הֹוֵרינּו ְּבַזֲעֵקנּו ָל, ַצו ִּגְׁשְּת ַלֲחקֹור מּוָסר, ַרֲחֶמי ְיַקְּדמּו ָרְגֶז, ַּדּלּות ַמֲעִׂשים ְּבׁשּוֶר 

ִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ָתם, ְּפָתָחיו ְרֵאה ִּכי ָׁשֵממּו, ְזכֹור ָנַאְמָּת ֵעדּות א ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו, ְיׁשּוָעֵתינּו ְּבַמְפִּגיַע, ְותָ 
ר ַעם , ַטּבּור ֲאַּגן ַהַּסַהר, ָנא ַאל ֶיֱחַסר ַהָּמֶזג, ָיּה ַּדע ֵאת ֲאֶׁשר ְיָדעּו, ַמּגֵ ֶדחֹוָתם ְּתעּוָדה ַּתִּתיר, סֹוְד ִׂשים ְּבִלּמּו

  ֲאֶׁשר א ְיָדעּו, ִּכי ָתִׁשיב ְלִבָּצרֹון, ְלכּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה:
  

  הגדול של רבינו נסים זצ"ל: וידוי

ת נוֹ ֶׁשל עֹוָלם, קֹוֶדם ָּכל ָּדָבר ֵאין ִלי ֶּפה ְלָהִׁשיב ְוא ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש, ִּכי ִמְּפֵני ֶׁשֲעֹונֹוַתי ָרּבּו ִמִלְמ  ִרּבֹונוֹ 
 ַהי ִּבְכִפיַפת ֹראׁש, ִּבְכִפיַפת קֹוָמה,  ְיֹהָוהְוַחֹּטאַתי ָעְצמּו ִמַּסֵּפר, ּוְכַמָׂשא ָכֵבד ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני, ִמְתַוֶדה ֲאִני ְלָפֶניֱא

ִהְׁשַּתֲחָוָיה, ְּבֵאיָמה, ִּבְבָעָתה, ִּבְכִניַעת ָחִיל, ַּבֲחִליׁשּות ֹּכַח, ִּבְׁשִביַרת ֵלב, ִּבְנִמיכּות רּוַח, ְּבִקיָדה, ִּבְכִריָעה, ּבְ 
ִמְּדָרַכי ַהְמכּוָעִרים ְּבֶרֶתת, ִּבְזָוָעה, ְּבִחְלחּול, ְּבִיְרָאה, ְּבמֹוָרא, אֹוֵמר ֲאִני ְלָפֶני ְיֹהָוה ֱאַהי ִמְקַצת ַמֲעַׂשי ָהָרִעים ּו

ם ֵאין ִּבי ֹּכַח, ְלַגּלֹוָתם א ֶאֱעצֹור ָחִיל, ְלַדְּבָרם א ֵאָדֵעם, ּוִמַמֲעָלַלי ַהְּמקּוְלָקִלים, ְלָאְמָרם ִאי ֶאְפַׁשר, ְלָבְרָר 
, ִלְתּבֹוַע ֲעֵליֶהם ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ְוַכָּפָרה ָמה ֲאִני ֶמה ַחָיי, ֲאִני ֶהֶבל ָוִריק ֲאִני ִרָּמה ְותֹוֵלָעה, איְלַהִּגיָדם ֵאיִני ְכדַ 

ִמְּנׂשֹוא  ִניָטַאי, ּומּוְכָלם ֲאִני ִמְּפָׁשָעי, ֵאין ִלי ִּפְתחֹון ֶּפה ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶני, ָּגדֹול ֲעוֹ ֲאִני ָעָפר ָוֵאֶפר, ּבֹוׁש ֲאִני ֵמחֲ 
   ָעְצמּו ְפָׁשַעי ִמַּסֵּפר, ּבֹוְׁשִּתי ְוַגם ִנְכַלְמִּתי ְּכַגָּנב ַהִנְמָצא ַּבַּמְחֶּתֶרת:

ֲחָטַאי ּוְלָבֲאָרם, ִיְכֶלה ַהְזַמן ְוֵהם א ִיְכלּו, ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ֶאְתַּבע, ְוַעל  ֶׁשל עֹוָלם, ִאם ָעַמְדִּתי ְלָפֵרׁש ֶאת ּבֹונוֹ ִר 
אֹו ַעל ַהִּנְגלֹות, ַעל ָהִראׁשֹונֹות  רֹותֵאיֶזה ֵמֶהם ֲאַבֵּקׁש, ְוַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ֶאְתַוֶּדה, ַעל ַהְּכָלל אֹו ַעל ַהְּפָרט, ַעל ַהִּנְסָּת 

ַעל ַהֲחָדׁשֹות אֹו ַעל ַהְיָׁשנֹות, ַעל ַהְּטמּונֹות אֹו ַעל ַהּנֹוָדעֹות, ַעל ַהִּנְזָּכרֹות אֹו ַעל ַהִּנְׁשָּכחֹות  אֹו ַעל ָהַאֲחרֹונֹות,
ילּות א ַדַעת ְוא ְתבּוָנה א ְצָדָקה ְוא ַיְׁשרּות ְוא ְגִמ  ְכָמהִמֶּמִּני, יֹוֵדַע ֲאִני ְּבַעְצִמי ֶׁשֵאין ִּבי א תֹוָרה ְוא חָ 

ִּדיק, ַרע ְוא טֹוב, ֲחָסִדים, ֲאָבל ֲאִני ָסָכל ְוא יֹוֵדַע, ַּבַער ְוא ֵמִבין, ַּגְזָלן ְוא ֶנֱאָמן, ַחָּיב ְוא ַזַּכאי, ָרָׁשע ְוא צַ 
י אֹוי ִלי ַווי ִלי ֲאָהּה ָעַלי אֹוָיה ְוָכל ַמֲעִׂשים ָרִעים ָעִׂשיִתי, ְוַגם ֲעֵבירֹות ָרעֹות ָעִׂשיִתי, ְוִאם ַאָּתה ָדן אֹוִתי ְּכַמֲעׂשַ 

ְפֵני ֵאׁש ּוְכֵעִצים ַעל ַנְפִׁשי, ְוִאם ְּתַבֵקׁש ְלַנקֹוִתי ִּכְמַטֵהר ְוִכְמָצֵרף ֶּכֶסף א ִיָּׁשֵאר ִמֶּמִּני ְמאּוָמה, ִּכי ֲאִני ְּכַקׁש לִ 
  ֲהָבִלים ֵאין ּבֹו ַמָּמׁש: ְיֵבִׁשים ִלְפֵני ָהאֹור, ֶּכֶסף ִסיִגים ְמֻצָּפה ַעל ָחֶרׂש, ֲהֵבל

ַרּבֹו, ֲאַקֵּדם, אֹו ַמה ְרפּוָאה ֲאַבֵּקׁש, ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהִייִתי, ְּכֶעֶבד מֹוֵרד ַעל ֲאדֹוָניו, ְּכַתְלִמיד חֹוֵלק ַעל  ַּבָּמה
ַסְרִּתי, ַוֲאֶׁשר ָאַסְרָּת ִהַּתְרִּתי, ֶאת ֲאֶׁשר ֵאת ֲאֶׁשר ִטַהְרָּת ִטֵּמאִתי, ַוֲאֶׁשר ִטֵּמאָת ִטַהְרִּתי, ֶאת ֲאֶׁשר ִהַּתְרָּת ָא

ֶׁשר ֵקַרְבָּת ָאַהְבָּת ָׂשֵנאִתי, ַוֲאֶׁשר ָׂשֵנאָת ָאַהְבִּתי, ֵאת ֲאֶׁשר ֵהַקְלָּת ֶהֱחַמְרִּתי, ַוֲאֶׁשר ֶהֱחַמְרָּת ֵהַקְלִּתי, ֵאת אֲ 
, ּוְבַעזּות ֶמַצח ָּבאִתי ְלַבֵקׁש ְסִליָחה ִמְּלָפֶני, ַׂשְמִּתי ָפַני ַּוְנִּתי ִנְתּכַ ִרַחְקִּתי, ַוֲאֶׁשר ִרַחְקָּת ֵקַרְבִּתי, ַא א ְלַהְכִעיסֶ 

  ָל ֵמַאְנְּת ִהָּכֵלם:ַּכֶּכֶלב, ֵהַעְזִּתי ֶמַצח ַּכּזֹוָנה, ְוַגְׁשִּתי ְלָפֶני ְּבבֹוֶׁשת ָּפִנים, ְוֵכן ָּכתּוב ּוֵמַצח ִאָּׁשה זֹוָנה ָהָיה 
  

ְוַאף ַעל ִּפי ל עֹוָלם, א ַעל ַעְצִמי ִּבְלָבד ֲאִני ִמְתַּפֵלל ּוִמְתַוֶּדה, ִּכי ִאם ַּבֲעִדי ּוְבַעד ְקָהֶלי ָהעֹוְמִדים ְלָפֶני, ׁשֶ  ִרּבֹונוֹ 
י ַאֶּפ, ּוִמָּדְת ְלַהֲעִביר , ֲאָבל ִּכי ַדְרְּכ ְלַהֲאִר םֶׁשֵאיִני ָראּוי ְוא ַזַּכאי ְלִהְתַוּדֹות ַעל ַעְצִמי, ְוָכל ֶׁשֵּכן ַעל ֲאֵחִרי

ם ַעל ִּפְׁשֵעיֶהם ְוא ִקְצֶּפ, ּוִמְנָהְג ְלַרֵחם ַעל ְּבִריֹוֶתי, ּוְביֹוֵתר ְלָׁשִבים ֵאֶלי ּומֹוִדים ְלָפֶני ְועֹוְזִבים ּוִמְתַנֲחִמי
  ֹוֶדה ְועֹוֵזב ְיֻרָחם, ּוַמִּציל ֶאת ַנְפׁשֹו ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהָּנם:ְפָׁשָעיו א ַיְצִליַח ּומ ֶּסהְמַכִּסים אֹוָתם, ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ְמכַ 

הּוא ּתֹוֵבַע ֶאת ֶׁשל עֹוָלם, ִמְנַהג ֵּבית ִּדיְנ ַהֶּצֶדק א ְּכִמְנַהג ָּבֵּתי ִדיִנין ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם, ֶׁשִּמַּדת ְּבֵני ָאָדם ְּכׁשֶ  ִרּבֹונוֹ 
, ְוִאם יֹוֶדה ִמְתַחֵּיב ִלֵּתן, ּוֵבית ִּדיְנ ַהֶּצֶדק ָּממֹוןִּדין אֹו ֶאל ַהּׁשֹוֵפט, ִאם ִיְכּפֹור ִיָּנֵצל ִמן הַ  ֲחֵבירֹו ְּבָממֹון ֶאל ֵּבית

  א ֵכן הּוא, ֶאָּלא ִאם ִיְכּפֹור ָאָדם אֹוי לֹו ְואֹוי ְלַנְפׁשֹו, ְוִאם מֹוֶדה ְועֹוֵזב ַאָּתה ְמַרֲחֵמהּו:
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לּוֵלי ֲחָטֵאינּו ּוְפָׁשֵעינּו א ָהִיינּו ּבֹוִׁשים ְוִנְכָלִמים, ְוַעל ָמה ָהִיינּו ִמְתַוִּדים, ִּכי ִאי ֶאְפַׁשר לֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ִרּבֹונוֹ 
ִּבְלָבד ַחֹּטאת ְיֵרֶאי, ְוא ַעל ַעְצִמי  יְרְלָאָדם ְלַבֵּקׁש ַעל ֵחְטא ְוהּוא א ָחָטא, ְוא ִיָּוַדע ע ׂז ַרֲחֶמי ֶאָלא ְּבַהֲעבִ 

:ֲאִני ִמְתַוֶּדה ִּכי ִאם ַּבֲעִדי ּוְבַעד ָּכל ְקָהֶלי  
ּוְתַכֶּפר ָלנּו ַעל ָרצוֹן ִמְלָפֶני ְיֹהָוה ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבוֵֹתינּו ֶׁשִּתְסַלח ְוִתְמחוֹל ָלנּו ַעל ָּכל ֲעוֹנוֵֹתינּו ּוְפָׁשֵעינּו  ְיִהי

  ָּכל ַחֹּטאֵתינּו:
ֶרף לֹוַמר ְלָפֶני ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָּתֹבא ְלָפֶני ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו, ֶׁשֵאין ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֹ  ֱאֵהינּו

   ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: ָבלִקים ֲאַנְחנּו ְוא ָחָטאנּו, אֲ ְיֹהָוה ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדי
ָרע, ִּכַּזְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו,  ָיַעְצנּו , ְוִהְרַׁשְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר:ֶהֱעִוינּו , ָּבַגְדנּו, ָּגַזְלנּו, ִּדַּבְרנּו ֹּדִפי:ָאַׁשְמנּו

ִמִמְצו ֶׂתי  ַסְרנּו , ִׁשַחְתנּו, ִּתַעְבנּו, ָּתִעינּו, ִּתְעָּתְענּו:ָרַׁשְענּו ְרנּו, ָעִוינּו, ָּפַׁשְענּו, ָצַרְרנּו, ִקִּׁשינּו ֹעֶרף:ִנַאְצנּו, ָסַר 
  ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו, ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: ְוַאָּתה ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְוא ָׁשָוה ָלנּו:

ע ְּפֵאֵרנּו, ְזבּול ֵּבית ִמָּכל ָעם, ּבֹוְׁשנּו ִמָּכל ּדֹור, ָּגָלה ִמֶּמנּו ָמׂשֹוׂש, ָּדָוה ִלֵּבנּו ַּבֲחָטֵאינּו, הּוְחַּבל ִאּוּוֵיינּו, ְוִנְפַר  ָאַׁשְמנּו
א ַׁשְבנּו ִמָּטעּוֵתנּו,  ַוֲעַדִין ְלָזִרים, ֹּכֵחנּו ְלָנְכִרים: ַאְדָמֵתנּוָחַרב ַּבֲעֹוֵנינּו, ִטיָרֵתינּו ָהְיָתה ְלַׁשָּמה, יֹוִפי  ִמְקָדֵׁשנּו

ם ֲאַנְחנּו ְוא ָחָטאנּו, ֲאָבל ְוֵהי ָנִעיז ָּפֵנינּו ְוַנְקֶׁשה ָעְרֵּפנּו, לֹוַמר ְלָפֶני ְיֹהָוה ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקי
ָעְׁשקּו ֲעָמֵלינּו, ְמֻמָׁש ּוְממֹוָרט ִמֶּמנּו, ָנְתנּו ֻעָּלם ָעֵלינּו, ָסַבְלנּו ַעל ִׁשְכֵמנּו,  ְלֵעיֵנינּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ַּבֲעֹוֵנינּו, ַׁשְבנּו  ְקָראנּו ְיֹהָוה ֱאֵהינּו, ָרַחְקָּת ִמֶמנּו ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו, ּפֹוֵרק ֵאין ִמָיָדם, ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבּונּו,
   ֵמַאֲחֶרי, ָּתִעינּו ְוָאָבְדנּו:

יִקים ֵתינּו ַצִּד א ַׁשְבנּו ִמָּטעּוֵתנּו, ְוֵהי ָנִעיז ָּפֵנינּו ְוַנְקֶׁשה ָעְרֵּפנּו, לֹוַמר ְלָפֶני ְיֹהָוה ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבוֹ  ַוֲעַדִין
   ֲאַנְחנּו ְוא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

, ּפֹוֵרק ֵאין ָעְׁשקּו ֲעָמֵלינּו, ְמֻמָׁש ּוְממֹוָרט ִמֶּמנּו, ָנְתנּו ֻעָּלם ָעֵלינּו, ָסַבְלנּו ַעל ִׁשְכֵמנּו, ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו ְלֵעיֵנינּו
  ַּבֲעֹוֵנינּו, ַׁשְבנּו ֵמַאֲחֶרי, ָּתִעינּו ְוָאָבְדנּו: ּונּו, ְקָראנּו ְיֹהָוה ֱאֵהינּו, ָרַחְקָּת ִמֶמנּוִמָיָדם, ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבב

ּו ַצִּדיִקים ֵתינא ַׁשְבנּו ִמָּטעּוֵתנּו, ְוֵהי ָנִעיז ָּפֵנינּו ְוַנְקֶׁשה ָעְרֵּפנּו, לֹוַמר ְלָפֶני ְיֹהָוה ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבוֹ  ַוֲעַדִין
  ֲאַנְחנּו ְוא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ר ַהּיֹום ּוְבָכל ֶאֶר ַאַּפִים ַאָּתה, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת, ְוֶדֶר ְּתׁשּוָבה הֹוֵריָת, ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי, ִּתְזּכוֹ  ֵאל
ֶפן ֵאֵלינּו ְּבַרֲחִמים, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ָהַרֲחִמים, ְּבַתֲחנּון ּוִבְתִפָּלה ָּפֶני ְנַקֵּדם, ְּכהֹוַדְעָּת יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדי, ֵּת 

ֶּבָעָנן, ַּתֲעבֹור  ֶרד ְיֹהָוהֶלָעָניו ִמֶקֶּדם, ֵמֲחרֹון ַאְּפ ׁשּוב ְּכמֹו ְּבתֹוָרְת ָּכתּוב, ּוְבֵצל ְּכָנֶפי ֶנְחֶסה ְוִנְתלֹוָנן, ְּכיֹום ַוּיֵ 
ִעּמֹו ָׁשם, ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוַתְקִׁשיב ֶמּנּו ַמֲאַמר, ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה ְוָׁשם  ִּיְתַיֵּצבַעל ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם, ְּכיֹום וַ 

  ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ַוַּיֲעֹבר ֶנֱאַמר:
  

 ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ֹנֵצר ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ְיֹהָוה
  ְענּו:ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפׁשָ  ְסַלח ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ְוָסַלְחָּת 

  צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו: ָחָטאנּו ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאי: ִּכי
  ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד:  :חתא פעם
  ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:   :"פ בלחשג
  ָהֱאִהים:ְיֹהָוה הּוא    :' פעמיםז

  ְיֹהָוה ֶמֶל ְיֹהָוה ָמָל ְיֹהָוה ִיְמלֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  :חתא פעם
ּו ֱאֵהי ַהֶמְרָּכָבה ֱאֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ַּפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ָמֵגן ָדִוד ֲעֵננּו, ֲעֵננ ֲעֵננּו

, ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחנּון ֲעֵננּועֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו, ֲעֵננּו הָ 
ל ֲאָחָנא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֲעֵננּו, ַרֲחָמָנא ֲעֵנָנן, ַרֲחָמָנא ְּפרֹוק, ַרֲחָמָנא ִאְתַמֵלי ַרֲחִמין ֲעָלן, ְוַעל ָּכל ֱאָנֵׁשי ֵביָתָנא, ְוַעל ּכָ 

  ְּבִדיל ְׁשָמ ַרָּבא: יָנןּוֵמֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא ַאְפִק 
  

  ק"י: עלינו שלם: קדיש

  ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְּתָנה הֹוְד ַעל ַהָּׁשָמִים: ְיֹהָוה ַעל ַהִּגִּתית ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַלְמַנֵּצחַ 
ֶאְרֶאה ָׁשֶמי ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתי ָיֵרַח  ִּכי עֹוְלִלים ְוֹיְנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז ְלַמַען צֹוְרֶרי ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: ִמִּפי

ְמַעט ֵמֱאִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר  ַוְּתַחְּסֵרהּו ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו: ָמה ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה:
ָׁשַמִים ּוְדֵגי  ִצּפֹור ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: ֹצֶנה ְבַמֲעֵׂשי ָיֶדי ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָליו: ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּתַעְּטֵרהּו:

  ְּבָכל ָהָאֶרץ: ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמ ְיֹהָוה ַהָּים ֹעֵבר ָאְרחֹות ַיִּמים:
  

  לשני וחמישי ושני ותעניות: סליחות

  ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ְּברֹוב ִאַּוְלֵּתנּו ָׁשִגינּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ַרּבּו ֲעֹוֵנינּו: ְסַלח
ֶמי ַוֲחָסֶדי ִּתְזֹּכר ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ֶאֶר ַאַּפִים ַאָּתה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת. ְוֶדֶר ְּתׁשּוָבה הֹוֵריָת. ְּגֻדַּלת ַרחֲ  ֵאל

ּוִבְתִפָּלה ָּפֶני ְנַקֵּדם. ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו  ַתֲחנּוןְלֶזַרע ְיִדיֶדי. ֵּתֶפן ֵאֵלינּו ְּבַרֲחִמים ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ָהַרֲחִמים. ּבְ 
ה ֶּבָעָנן. ַּתֲעֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִמֶּקֶדם. ֵמֲחרֹון ַאְּפ ׁשּוב ְּכמֹו ְּבתֹוָרְת ּכָ  תּוב. ּוְבֵצל ְּכָנֶפי ֶנֱחֶסה ְוִנְתלֹוָנן ְּכיֹום ַוֵּיֶרד ְיהֹוָ

ה ְוָׁשם ֶנֱאַמר: ַיֵּצבְוִתְמֶחה ָאָׁשם. ְּכיֹום ַוִּיְת   ִעּמֹו ָׁשם. ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוַתְקִׁשיב ֶמּנּו ַמֲאַמר. ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהֹוָ
ה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ַוַּיֲעֹבר   ְיהֹוָ

  
ֶחֶסד ָלֲאָלִפים, ֹנֵׂשא ָעֹון, ָוֶפַׁשע, ְוַחָּטָאה,  ֹנֵצר , ְיֹהָוה, ֵאל, ַרחּום, ְוַחּנּון, ֶאֶר ַאַּפִים, ְוַרב ֶחֶסד, ֶוֱאֶמת:ְיֹהָוה

ַאָּתה ֲאֹדָני  ִּכי ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ְסַלח ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:
:טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאי  

 


