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פִּ ְר ֵקי מַ חֲ שָׁ בָ ה וְ עִ יּוּן
י ְִתבָּ ֵרְ Jשׁמוֹ וְ י ְִתעַ לֶּה זִ כְ רוֹ שֶׁ הוּא ְמחַ בֵּ ב ֶאת י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ִת ֵקּן לָהֶ ם עֲשֶׂ ֶרת יְמֵ י ְתּשׁוּבָ ה .שֶׁ אֲ פִ לּוּ י ִָחיד עוֹשֶׂ ה
בָּ הֶ ם ְתּשׁוּבָ ה ְמ ַקבְּ לִין ְתּשׁוּבָ תוֹ כִּ ְתשׁוּבַ ת צִ בּוּר .לְפִ יכָ Jצְ ִריכִ ין כֹּל י ְִשׂ ָר ֵאל לְהַ ְחזִ יק בִּ ְתשׁוּבָ ה וְ ַלעֲשׂוֹת
וּתפִ לּ ָָתם לִפְ נֵי
פּוּרים ,כְּ דֵ י שֶׁ ִתּ ְת ַקבֵּ ל ְתּשׁוּבָ ָתם ְ
שָׁ לוֹם בֵּ ין ָאדָ ם וַחֲ בֵ רוֹ וְ ל ְִמחֹל זֶה ָלזֶה בְּ עֶ ֶרב יוֹם כִּ ִ
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Jהוּא בְּ שָׁ לוֹם וּבְ ִחבָּ ה י ְֵת ָרה.
פסיקתא רבתי פג
'בַּ חוּץ ל ֹאָ -ילִין גֵּר' – שֶׁ ֵאין הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Jהוּא פּוֹסֵ ל לִבְ ִריָּה ֶאלָּא ַלכֹּל הוּא ְמ ַקבֵּ ל ,הַ ְשּׁעָ ִרים נִפְ ָתּ ִחים
בְּ כָל שָׁ עָ ה ,וְ כָל ִמי שֶׁ הוּא ְמבַ ֵקּשׁ ִל ָכּנֵס ִי ָכּנֵס.
שמות רבה יט
פּוּרים.
חוֹרה אֲ נִי כָּל יְמוֹת הַ שָּׁ נָה .וְ נָאוָה – בְּ יוֹם הַ כִּ ִ
)שׁיר הַ ִשּׁ ִירים א( – ְשׁ ָ
חוֹרה אֲ נִי וְ נָאוָה' ִ
'שׁ ָ
ְ
ילקוט שמעוני ,שיר השירים
ַרבִּ י בּוּנֵם ִמפְּ ִשׁ ְסחָ א הָ יָה אוֹמֵ ר לַחֲ ִסידָ יו :הָ ַא ְשׁמָ ה הַ גְּ דוֹלָה שֶׁ ל הָ ָאדָ ם ֵאינָהּ הַ חֲ טָ ִאים שֶׁ הוּא חוֹטֵ א –
הַ נִּסָּ יוֹן עָ צוּם הוּא וְ כֹחוֹ דַּ ל! הָ ַא ְשׁמָ ה הַ גְּ דוֹלָה שֶׁ ל הָ ָאדָ ם ִהיא שֶׁ יָּכוֹל הוּא בְּ כֹל ֶרגַע ַלעֲשׂוֹת ְתּשׁוּבָ ה
וְ ֵאינוֹ עוֹשֶׂ ה.
אור הגנוז
בּוֹקעַ
מַ עֲשֶׂ ה בְּ ר' י ְִשׂ ָר ֵאל ִמסָּ ַלנְט שֶׁ יָּצָ א ל ְִרחוֹבוֹת הָ עִ יר בְּ ֶאחָ ד ִמלֵּילוֹת יְמֵ י הַ ְתּשׁוּבָ ה וְ ָר ָאה אוֹר ָקלוּשׁ ֵ
ירה ְרעוּעָ ה .נִכְ נָס ר' י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ָר ָאה ְמ ַת ֵקּן נְעָ לִים יוֹשֵׁ ב ְליַד נֵר דּוֹעֵ  Jוּמַ כֶּה בְּ ִחפָּזוֹן בְּ פ ִַטּישׁוֹ עַ ל הַ נַּעַ ל.
ִמ ִדּ ָ
ְהוּדי? עָ נָה אוֹתוֹ הַ סַּ נ ְְדּלָרַ :רבִּ י ,הֲ ֵרי כָּל עוֹד הַ נֵּר דּוֹלֵק ֶאפְ שָׁ ר
ְשׁ ָאלוֹ ר' י ְִשׂ ָר ֵאל :מַ ה לָ Jכִּ י נ ְֶחפַּזְ ָתּ ,ר' י ִ
ְהוּדים :כָּל עוֹד הַ נֵּר דּוֹלֵק ֶאפְ שָׁ ר
ְהוּדיםִ ,שׁ ְמעוַּ ,א ִחים י ִ
עוֹד ל ְַת ֵקּן! יָצָ א ר' י ְִשׂ ָר ֵאל ל ְָרחוֹב וְ ָק ָרא :י ִ
ל ְַת ֵקּן.
סיפור עממי
ית ֶת .bשָׁ אֲ לוּ ַתּל ְִמידָ יו ֶאת ַרבִּ י אֱ לִיעֶ זֶר :וְ כִ י ָאדָ ם יוֹדֵ עַ
ַרבִּ י אֱ לִיעֶ זֶר אוֹמֵ ר :שׁוּב יוֹם ֶאחָ ד לִפְ נֵי ִמ ָ
ֵאיזֶהוּ יוֹם יָמוּת? – ָאמַ ר לָהֶ ן :וְ כָל שֶׁ כֵּן ,יָשׁוּב הַ יּוֹם שֶׁ מָּ א יָמוּת לְמָ חָ ר ,וְ נ ְִמצָ א כָּל יָמָ יו בִּ ְתשׁוּבָ ה .וְ ַאף
ֹאשַׁ bאל י ְֶחסַ ר'.
ְשׁeמֹה ָאמַ ר בְּ חָ כְ מָ תוֹ' :בְּ כָל עֵ ת י ְִהיוּ בְ גָדֶ י bלְבָ נִים וְ שֶׁ מֶ ן עַ ל ר ְ
תלמוד בבלי ,שבת
אוֹתנוּ וְ צִ וָּנוּ לָשׁוּב ְל ָפנָיו בְּ כָל עֵ ת שֶׁ נֶּחֱ טָ א.
יטיב ָ
בְּ ַאהֲ בַ ת הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Jהוּא ֶאת עַ מּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאלִ ,ה ְרבָּ ה לְהֵ ִ
יוֹתר ,שֶׁ ְמּ ֻקבֶּ לֶת ְתּשׁוּבָ תוֹ ִמ ְשּׁ ָאר
וְ ַאף שֶׁ הַ ְתּשׁוּבָ ה טוֹבָ ה בְּ כָל עֵ תִ ,מכֹּל מָ קוֹם חֹדֶ שׁ אֱ לוּל מֻ בְ חָ ר וּמוּכָן ֵ
יְמוֹת הַ שָּׁ נָה .לְפִ י שֶׁ יּ ִָמים ֵאלֶּה הֵ ם יְמֵ י ָרצוֹן מֵ עֵ ת נִבְ חַ ְרנוּ לְעַ ם .שֶׁ כְּ שֶׁ חָ ְטאוּ י ְִשׂ ָר ֵאל בָּ עֵ גֶל וְ נ ְִשׁ ַתּבְּ רוּ
הַ לּוּחוֹת בְּ ִשׁבְ עָ ה עָ שָׂ ר בְּ ַתמּוּז ,וְ ַאחַ ר זֶה עָ לָה מֹשֶׁ ה בָּ הָ ר וְ ִה ְת ַפּלֵּל וְ ָאמַ ר לוֹ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Jהוּא 'פָּסוּל
לָ 'Jוְ נ ְִת ַרצָּ ה ל ִֵתּן לוֹ לוּחוֹת שֵׁ נִית – וְ ָאז עָ לָה בְּ ר ֹאשׁ חֹדֶ שׁ אֱ לוּל וְ נ ְִשׁ ַתּהָ ה שָׁ ם עַ ד יוֹם הַ כִּ פּוּר שֶׁ הָ יָה גְּ מַ ר
ַכּפּ ָָרה.
ר' אברהם דנציג ,חיי אדם
יאת הָ עוֹלָם ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר :בְּ טֶ ֶרם הָ ִרים יֻלָּדוּ...
ירא :גְּ דוֹלָה ְתּשׁוּבָ ה שֶׁ ָקּ ְדמָ ה לִבְ ִר ַ
ָאמַ ר ד' ַאבׇּ הוּ בַּ ר זְ עֵ ָ
ָתּשֵׁ ב אֱ נוֹשׁ עַ ד דַּ כָּא וַתּ ֹאמֶ ר :שׁוּבוּ בְ נֵי ָאדָ ם.
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בראשית רבה א
מּוֹרה דֶּ ֶרְ Jתּשׁוּבָ ה .שָׁ אֲ לוּ לַחָ כְ מָ ה :חוֹטֵ א מַ הוּ עָ נְשׁוֹ? – ָא ְמ ָרה לָהֶ ם:
יוֹרה חַ טָּ ִאים בַּ דֶּ ֶר 'Jשֶׁ ֶ
'עַ ל כֵּן ֶ
ְבוּאה :חוֹטֵ א מַ הוּ עָ נְשׁוֹ? ָא ְמ ָרה לָהֶ ם' :הַ ֶנּפֶשׁ הַ חֹטֵ את ִהיא ָתמוּת'
'חַ טָּ ִאים ְתּ ַרדֵּ ף ָרעָ ה' .שָׁ אֲ לוּ ַלנּ ָ
וּת ַכפֵּר לוֹ .שָׁ אֲ לוּ לְהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Jהוּא:
ַתּוֹרה :חוֹטֵ א מַ הוּ עָ נְשׁוֹ? ָא ְמ ָרה לָהֶ ם :יָבִ יא ָאשָׁ ם ְ
שָׁ אֲ לוּ ל ָ
יוֹרה חַ טָּ ִאים בַּ דֶּ ֶר– 'J
חוֹטֵ א מַ הוּ עָ נְשׁוֹ? ָאמַ ר לָהֶ םַ :יעֲשֶׂ ה ְתּשׁוּבָ ה וְ י ְִת ַכּפֵּר לוֹ .זֶהוּ שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :עַ ל כֵּן ֶ
יוֹרה לַחַ טָּ ִאים דֶּ ֶרַ Jלעֲשׂוֹת ְתּשׁוּבָ ה.
ֶ
תלמוד ירושלמי ,מכות
ָאמַ ר ַרבִּ י ע ֲִקיבָ אַ :א ְשׁ ֵריכֶם י ְִשׂ ָר ֵאל ,לִפְ נֵי ִמי ַא ֶתּם ִמטַּ הֲ ִרין? ִמי ְמטַ הֵ ר ֶא ְתכֶם? אֲ בִ יכֶם שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם.
'מ ְקוֵה י ְִשׂ ָר ֵאל ְייָ' מָ ה הַ ִמּ ְקוֶה ְמטַ הֵ ר ֶאת
וּטהַ ְר ֶתּם' וְ אוֹמֵ ר ִ
הוֹרים ְ
שֶׁ נֶּאֱ מַ ר וְ ז ַָר ְק ִתּי ֲעלֵיכֶם מַ יִם ְט ִ
הַ ְטּמֵ ִאיםַ ,אף הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Jהוּא ְמטַ הֵ ר ֶאת י ְִשׂ ָר ֵאל.
תלמוד בבלי ,יומא
דּוֹדי דוֹפֵק ,פִּ ְת ִחי לִי אֲ ח ִֹתי ַרעְ י ִָתי יוֹנ ִָתי ַתּמָּ ִתי'ָ .אמַ ר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Jהוּא
'אֲ נִי יְשֵׁ נָה וְ לִבִּ י עֵ ר ,קוֹל ִ
פּוֹתחַ ָלכֶם פְּ ָת ִחים שֶׁ יּ ְִהיוּ ֲעגָלוֹת
ְלי ְִשׂ ָר ֵאל' :בָּ נַי פּ ְָתחוּ לִי פּ ֶַתח ֶאחָ ד שֶׁ ל ְתּשׁוּבָ ה כְּ חֻ דָּ הּ שֶׁ ל מַ חַ ט ,וַאֲ נִי ֵ
וּקרוֹנוֹת נִכְ נָסוֹת בּוֹ'.
ְ
שיר השירים רבה כד
רוּאיו כִּ י הֵ כִ ין לָהֶ ם הַ דֶּ ֶרַ Jלעֲלוֹת ִמתּוֹ Jפָּחַ ת מַ עֲשֵׂ יהֶ ם
יטיב הַ שֵּׁ ם י ְִתבָּ ֵר Jעִ ם בְּ ָ
ִמן הַ טּוֹבוֹת אֲ שֶׁ ר הֵ ִ
ירם לָשׁוּב ֵאלָיו כִּ י
וְ לָנוּס ִמפַּח פִּ ְשׁעֵ יהֶ ם ,לַחֲ שֹ Jנַפְ שָׁ ם ִמנִּי שַׁ חַ ת וּלְהָ ִשׁיב מֵ ֲעלֵיהֶ ם ַאפּוֹ ,וְ ל ְִמּדָ ם וְ ִהזְ ִה ָ
יוֹרה חַ טָּ ִאים בַּ דָּ ֶר,'J
יֶחֶ ְטאוּ לוֹ ְלרֹב טוּבוֹ וְ י ְָשׁרוֹ ,כִּ י הוּא יָדַ ע יִצְ ָרם ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :טוֹב וְ יָשָׁ ר ְייָ ,עַ ל כֵּן ֶ
וְ ִאם ִה ְרבּוּ לִפְ שׁע וְ ל ְִמרֹד וּבֶ גֶד בּוֹגְ ִדים בָּ גָדוּ ,ל ֹא סָ גַר בַּ עֲדָ ם דַּ ל ְֵתי ְתשׁוּבָ ה ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר :שׁוּבוּ בָּ נִים
שׁוֹבָ בִ יםֶ ,א ְרפָּה ְמשׁוּב ֵֹתיכֶם'.
רבי יונה גירונדי ,שערי תשובה ,שער א

כְּ שֶׁ הָ יוּ י ְִשׂ ָר ֵאל בַּ ִמּ ְדבָּ ר סָ ְרחוּ בְּ מַ עֲשֵׂ יהֶ ם .חָ זְ רוּ וְ עָ שׂוּ ְתּשׁוּבָ ה בַּ סֵּ ֶתר שֶׁ נֶּאֱ מַ ר' :וְ ָר ָאה כָל הָ עָ ם ֶאת עַ מּוּד
)שׁמוֹת לג(ְ .מלַמֵּ ד שֶׁ עָ שׂוּ ְתּשׁוּבָ ה
הֶ עָ נָן עֹמֵ ד פּ ֶַתח הָ אֹהֶ ל ,וְ ָקם כָּל הָ עָ ם וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ ִאישׁ פּ ֶַתח ָאהֳ לוֹ' ְ
פּוּרים ל ְִמ ִחילָה
בַּ סֵּ ֶתר ,לְפִ יכָ Jנ ְִת ַגּלְגְּ לוּ ַרחֲ מָ יו שֶׁ ל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ Jהוּא ֲעלֵיהֶ ם וְ נ ַָתן לָהֶ ם יוֹם הַ כִּ ִ
וְ ל ְִסלִיחָ ה .לָהֶ ם וְ לִבְ נֵיהֶ ם וְ לִבְ נֵי בְּ נֵיהֶ ם עַ ד סוֹף כָּל הַ דּוֹרוֹת.
תנא דבי אליהו
אוֹתם בִּ ְריוֹנִים שֶׁ הָ יוּ בִּ ְשׁכֵנוּתוֹ שֶׁ ל ר' מֵ ִאיר וְ הָ יוּ ְמצַ ע ֲִרים אוֹתוֹ הַ ְרבֵּ הִ .ה ְת ַפּלֵּל ֲעלֵיהֶ ם ַרבִּ י מֵ ִאיר
ָ
)תּ ִהלִּים קד(? וְ כִ י נֶאֱ מַ ר
רוּריָהּ ִא ְשׁתּוֹ :מָ ה דַּ עְ ָתִּ ?Jמשּׁוּם שֶׁ נֶּאֱ מַ ר 'י ִַתּמּוּ חַ טָּ ִאים' ְ
שֶׁ יָּמוּתוָּ .א ְמ ָרה לוֹ בְּ ְ
'וּרשָׁ עִ ים עוֹד ֵאינָם' ,כֵּיוָן שֶׁ יּ ִַתּמּוּ חֲ טָ ִאים,
'חוֹט ִאים'? – 'חֲ טָ ִאים' נֶאֱ מָ ר! וְ עוֹד ,לְסוֹף הַ ִמּ ְק ָראְ :
ְ
ְוּרשָׁ עִ ים עוֹד ֵאינָם? ֶאלָּא בַּ ֵקּשׁ ַרחֲ ִמים ֲעלֵיהֶ ם שֶׁ יּ ְַחזְ רוּ בִּ ְתשׁוּבָ ה – בִּ ֵקּשׁ ַרחֲ ִמים ֲעלֵיהֶ ם וְ חָ זְ רוּ
בִּ ְתשׁוּבָ ה.
תלמוד בבלי ,ברכות י ע"א
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סליחות
כוונות
ִה ְת ַגּנֵּב הַ בָּ צִ יר לָעוֹלָם...
וּשׁחָ ִקים עוֹד בְּ ִה ִירים
עוֹד שָׁ קוּף הַ מֶּ ְרחָ ב ְ
רוֹמזִ ים מֶ ְרחַ ִקּים...
קוֹס ִמים ,עוֹד ְ
עוֹד ְ
ְטוּשׁים,
ַא Jעֶ צֶ ב ִמ ְת ַר ֵקּם בַּ שָּׂ דוֹת הַ נּ ִ
ִירים,
בְּ ִד ְממַ ת ַגּנִּים וּבְ ִשׁ ְממַ ת נ ִ
מוּשׁים,
בִּ ְמלוּנוֹת עֲזוּבוֹת וּבֵ ין עָ לִים כְּ ִ
וְ חוֹדֵ ר לָרוֹם וְ לַמַּ עֲמַ ִקּים...
ִה ְת ַגּנֵּב הַ בָּ צִ יר לָעוֹלָם...
דּוֹמ ִמים
קוּרים ְ
לַבְּ ָק ִרים ְמ ַרפְ ְרפִ ים ִ
מַ זְ ִה ִיריםֲ ,ענֻגִּ ים ,ע ֲִדינִים
וּתלוּיִים עַ ל בְּ לִימָ ה...
ַאוְ ִר ִיריִּים ְ
יתוֹמים
ִ
ַא Jחֶ ֶרשׁ הֵ ם שָׁ ִטים ,הֵ ם תּוֹעִ ים כִּ
עֲזוּבִ ים ,עֲלוּבִ ים ,הַ ְמּבַ ְקּ ִשׁים ֶאת ִאמָּ א,
שֶׁ מֵּ ָתה ,וְ הֵ ם ל ֹא מַ אֲ ִמינִים...
ִה ְת ַגּנֵּב הַ בָּ צִ יר לָעוֹלָם...
ִה ְת ַגּ ְלגֵּל קוֹל שׁוֹפָר בִּ ְד ִמי הָ ֲעי ָָרה
וּלְבָ בוֹת נָמוֹגוּ ,נָמַ סּוּ...
יהוּדים ִה ְת ַקבְּ צוּ בִּ ְרעָ דָ ה וּבְ ִחילָה.
ִ
וִ
ַו ִיּצְ קוּ ֶאת לַחֲ שָׁ ם בִּ ְד ָאגָה נ ְִס ָתּ ָרה
ַויּ ְִרעַ ד הָ אֲ וִ יר בְּ בָ ֵתּי הַ ְתּפִ לָּה
וּתפִ לּוֹת ִה ְתנ ְַשּׂאוִּ ,ה ְתנ ְַשּׂאוּ...
ְ
דוד שמעוני

וּשׂפ ֶָתיִ bמדַּ בֵּ ר ִמ ְרמָ ה :סוּר מֵ ָרע
ִמי הָ ִאישׁ הֶ חָ פֵץ חַ יִּים ,אֹהֵ ב י ִָמים ל ְִראוֹת טוֹב :צוּר לְשׁוֹנְ bמֵ ָרעְ ,
ַועֲשֵׂ ה טוֹב ,בַּ ֵקּשׁ שָׁ לוֹם וְ ָר ְדפֵהוּ:
תהילים לד

אסיף
אֱ סֹף ֶאת הַ מַּ ע ֲִשׂים
ֶאת הַ ִמּלִּים וְ הָ אוֹתוֹת
כְּ מוֹ יְבוּל בְּ ָרכָה כָּבֵ ד ִמשֵּׂ את.
אֱ סֹף ֶאת הַ פְּ ִריחָ ה
אֲ שֶׁ ר גּ ְָמלָה לַזִּ כְ רוֹנוֹת
שֶׁ ל ַקיִץ שֶׁ חָ לַף בְּ טֶ ֶרם עֵ ת.
אֱ סֹף ֶאת כָּל מַ ְראוֹת ָפּנֶיהָ הַ יָּפִ ים
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כְּ מוֹ ֶאת הַ פְּ ִרי וְ ֶאת הַ בַּ ר.
הָ אֲ דָ מָ ה ִהיא אֲ פ ָֹרה ִמ ַתּחַ ת ל ְַשּׁלָפִ ים
וְ ֵאין לָהּ עוֹד ל ֵָתת לְ bדָּ בָ ר.
יוֹתר גִּ בְ עוֹל חוֹלֵם עַ ל ִשׁבָּ לְתּוֹ
וְ ֵאין ֵ
יוֹתר נ ְִד ֵרי וֶאֱ סָ ֵרי
וְ ֵאין ֵ
ַרק הַ בְ טָ חַ ת הָ רוּחַ כִּ י הַ גֶּשֶׁ ם בְּ עִ תּוֹ
עוֹד יְחוֹנֵן ֶאת עָ פ ָָרהּ בְּ תֹם ִתּ ְשׁ ֵרי.
איתמר פרת ונעמי שמר
אשרי יושבי ביתך
ית ,bעוֹד יְהַ לְלוּ bסֶּ לָה:
יוֹשׁבֵ י בֵ ֶ
ַא ְשׁ ֵרי ְ
ַא ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ ָכּכָה לּוַֹ ,א ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ ְי ָי אֱ eהָ יו:
ְתּ ִהלָּה לְדָ וִ ד
רוֹמ ְמ bאֱ לוֹהַ י הַ מֶּ לֶ ,Jוַאֲ בָ ְרכָה ִשׁ ְמ bלְעוֹלָם וָעֶ ד:
אֲ ִ
בְּ כָל יוֹם אֲ בָ ְר ֶכךָּ ,וַאֲ הַ ְללָה ִשׁ ְמ bלְעוֹלָם וָעֶ ד:
וּמהֻ לָּל ְמאֹד ,וְ לִגְ ֻדלָּתוֹ ֵאין חֵ ֶקר:
גָּדוֹל ְי ָי ְ
דּוֹר לְדוֹר יְשַׁ בַּ ח מַ עֲשֶׂ י ,bוּגְ בוּר ֶֹתי bיַגִּ ידוּ:
הֲ דַ ר כְּ בוֹד הוֹדֶ  bוְ ִדבְ ֵרי נִפְ ְלא ֶֹתיָ bא ִשׂיחָ ה:
נוֹרא ֶֹתי bי ֹאמֵ רוּ ,וּגְ ֻדלּ ְָת bאֲ סַ פְּ ֶרנָּה:
ֶועֱזוּז ְ
ֵזכֶר ַרב טוּבְ  bיַבִּ יעוּ ,וְ צִ ְד ָק ְת bי ְַרנֵּנוּ:
חַ נּוּן וְ ַרחוּם ְייֶָ ,א ֶרַ Jא ַפּיִם וּגְ דָ ל חָ סֶ ד:
טוֹב ְי ָי ַלכֹּל ,וְ ַרחֲ מָ יו עַ ל כָּל מַ עֲשָׂ יו:
יוֹדוְּ bי ָי כָּל מַ עֲשֶׂ י ,bוַחֲ ִסידֶ י bיְבָ ְרכוּכָה:
בוּר ְת bיְדַ בֵּ רוּ:
ְכוּת bי ֹאמֵ רוּ ,וּגְ ָ
כְּ בוֹד מַ ל ְ
ְהוֹדיעַ לִבְ נֵי הָ ָאדָ ם גְּ בוּר ָֹתיו וּכְ בוֹד הֲ דַ ר מַ לְכוּתוֹ:
ל ִ
ְכוּת bמַ לְכוּת כָּל ֹעל ִָמים ,וּמֶ ְמשַׁ ל ְְתּ bבְּ כָל דּוֹר וָדוֹר:
מַ ל ְ
זוֹקף ְלכָל הַ כְּ פוּפִ ים:
סוֹמֵ ְ Jי ָי ְלכָל הַ נֹּפְ לִים ,וְ ֵ
נוֹתן לָהֶ ם ֶאת ָאכְ לָם בְּ עִ תּוֹ:
עֵ ינֵי כֹל ֵאלֶי bיְשַׂ בֵּ רוּ ,וְ ַא ָתּה ֵ
פּוֹתחַ ֶאת יָדֶ  ,bוּמַ ְשׂבִּ יעַ ְלכָל חַ י ָרצוֹן:
ֵ
צַ ִדּיק ְי ָי בְּ כָל ְדּ ָרכָיו ,וְ חָ ִסיד בְּ כָל מַ עֲשָׂ יו:
ָקרוֹב ְי ָי ְלכָל ק ְֹר ָאיוְ ,לכֹל אֲ שֶׁ ר י ְִק ָראֻ הוּ בֶ אֱ מֶ ת:
יוֹשׁיעֵ ם:
ְרצוֹן י ְֵר ָאיו ַיעֲשֶׂ ה ,וְ ֶאת שַׁ וְ עָ ָתם י ְִשׁמַ ע וְ ִ
שׁוֹמֵ ר ְי ָי ֶאת כָּל אֹהֲ בָ יו ,וְ ֵאת כָּל הָ ְרשָׁ עִ ים י ְַשׁ ִמיד:
ְתּ ִהלַּת ְי ָי יְדַ בֶּ ר-פִּ י ,וִ יבָ ֵר Jכָּל בָּ שָׂ ר שֵׁ ם ָק ְדשׁוֹ לְעוֹלָם וָעֶ ד:
וַאֲ נ ְַחנוּ נְבָ ֵר Jיָהּ ,מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד עוֹלָם ,הַ לְלוּיָהּ:
חצי קדיש
ְכוּתהּ בְּ חַ יֵּיכוֹן וּבְ יוֹמֵ יכוֹן וּבְ חַ יֵּי ְדכָל
עוּתהּ וְ י ְַמלִי Jמַ ל ֵ
י ְִתגַּדַּ ל וְ י ְִת ַקדַּ שׁ ְשׁמֵ י ַרבָּ א .בְּ עָ לְמָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְר ֵ
בֵּ ית י ְִשׂ ָר ֵאל בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן.
יְהֵ א ְשׁמֵּ ה ַרבָּ א ְמבָ ַר Jלְעָ לַם וּלְעָ לְמֵ י עָ לְמַ יָּא.
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י ְִתבָּ ַר Jוְ י ְִשׁ ַתּבַּ ח וְ י ְִתפּ ַָאר וְ י ְִתרוֹמַ ם וְ י ְִתנַשֵּׂ א וְ י ְִתהַ דָּ ר וְ י ְִתעַ לֶּה ַויּ ְִתהַ לׇל ְשׁמֵּ הּ ְדּ ֻק ְדשָׁ א בְּ ִרי Jהוּא .לְעֵ לָּא
ירן בְּ עָ לְמָ א ,וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן.
יר ָתא תֻּ ְשׁבְּ חָ ָתא וְ נֶחֱ מָ ָתא דַּ אֲ ִמ ָ
ִמן כָּל בִּ ְרכ ָָתא וְ ִשׁ ָ
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פיוטי פתיחה
לְ bאֲ ֹדנָי הַ צְּ דָ ָקה וְ לָנוּ בֹּשֶׁ ת הַ ָפּנִים:
מַ ה נּ ְִתאוֹנֵן וּמַ ה נּ ֹאמַ ר .מַ ה נְּדַ בֵּ ר וּמַ ה נִּצְ טַ דָּ ק:
נ ְַחפְּ שָׂ ה ְד ָרכֵינוּ וְ נ ְַחק ָֹרה וְ נָשׁוּבָ ה ֵאלֶי bכִּ י י ְִמינְ bפְּ שׁוּטָ ה ל ְַקבֵּ ל שָׁ בִ ים:
ל ֹא בְ חֶ סֶ ד וְ ל ֹא בְ מַ ע ֲִשׂים בָּ אנוּ ְל ָפנֶי .bכְּ דַ לִּים וּכְ ָר ִשׁים דָּ פ ְַקנוּ ְדּל ֶָתי:b
יקם ִמ ְלּ ָפנֶי:b
ְדּל ֶָתי bדָּ פ ְַקנוּ ַרחוּם וְ חַ נּוּן .נָא ַאל ְתּ ִשׁיבֵ נוּ ֵר ָ
יקם ַאל ְתּ ִשׁיבֵ נוּ .כִּ י ַא ָתּה שֹׁמֵ עַ ְתּפִ לָּה:
ִמ ְלּ ָפנֶי bמַ ְלכֵּנוּ ֵר ָ

בֶּ ן ָאדָ ם
ְשׁפִֹ Jשׂיחָ ה
וּטהַ ר
ְרחַ ץ ְ
וּמהֵ ׇרה
ְ
וּמפֶּשַׁ ע
ִ
ָאנָּא ְשׁעֵ ה
לְ bאֲ ֹדנָי
ֲעמֹד כְּ גֶבֶ ר
יָהּ ֵאל ְדּרֹשׁ
כִּ י לְעוֹלָם
וְ כָל מַ אֲ מָ ר
הַ ְמּ ַרחֵ ם

מַ ה לְּ bנ ְִרדָּ ם
ְדּרֹשׁ ְסלִיחָ ה
וְ ַאל ְתּ ַאחַ ר
רוּץ לְעֶ זְ ָרה
וְ גַם ֶרשַׁ ע
יוֹדעֵ י
ִשׁ ְמְ b
הַ צְּ דָ ָקה
וְ ִה ְתגַּבֵּ ר
בְּ כֹבֶ ד ר ֹאשׁ
ל ֹא נֶעְ לַם
אֲ שֶׁ ר י ֵָאמַ ר
הוּא י ְַרחֵ ם

קוּם ְק ָרא
מֵ אֲ דוֹן
בְּ טֶ ֶרם
לִפְ נֵי שׁוֹכֵן
בְּ ַרח וּפְ חַ ד
י ְִשׂ ָר ֵאל
וְ לָנוּ
ל ְִה ְתוַדּוֹת
ְל ַכפֵּר
ִממֶּ נּוּ
ְל ָפנָיו
כְּ ַרחֵ ם ָאב

בַּ ַתּחֲ נוּנִים:
הָ אֲ דוֹנִים:
י ִָמים פּוֹנִים:
ְמעוֹנִים:
מֵ אֲ סוֹנִים:
נֶאֱ מָ נִים:
בֹּשֶׁ ת הַ ָפּנִים:
עַ ל חֲ טָ ִאים:
עַ ל פְּ שָׁ עִ ים:
נִפְ ל ִָאים:
הֵ ם נ ְִק ָר ִאים:
עַ ל בָּ נִים:

ָא ָתאנוּ עַ ל ִשׁ ְמְ .bי ָי עֲשֵׂ ה לְמַ עַ ן ִשׁ ְמ:b
בַּ עֲבוּר ִשׁ ְמ .bכִּ י ֵאל מֶ לֶ Jחַ נּוּן וְ ַרחוּם ְשׁמֶ :b
ִשׁ ְמ bנ ְִק ָרא עָ לֵינוְּ .י ָי אֱ להֵ ינוּ:
ִשׁ ְמ bנ ְִק ָרא בְּ ִק ְרבֵּ נוַּ .אל ַתּנִּיחֵ נוּ ְי ָי אֱ eהֵ ינוּ:
ֲוֹנוֹתינוּ:
בּוֹשׁנוּ בְּ מַ עֲשֵׂ ינוּ .וְ נִכְ ל ְַמנוּ בַּ ע ֵ
אֱ eהֵ ינוּ ְ
ֵאין לָנוּ פֶּה לְהָ ִשׁיב .וְ ל ֹא מֵ צַ ח לְהָ ִרים ר ֹאשׁ:
שׁוּבוֹתינוּ .לְ bחָ טָ אנוּ:
ֵ
כִּ י ַרבּוּ ְמ
בוֹתינוּ .הֶ עֱוִ ינוּ ִה ְרשָׁ עְ נוּ:
חָ טָ אנוּ עִ ם אֲ ֵ
מַ ה נּ ֹאמַ ר ְל ָפנֶיְ bי ָי אֱ eהֵ ינוּ .מַ ה נְּדַ בֵּ ר וּמַ ה נִּצְ טַ דָּ ק:
מַ ה נּ ֹאמַ ר ְל ָפנֶי bיוֹשֵׁ ב מָ רוֹם .וּמַ ה נְּסַ פֵּר ְל ָפנֶי bשׁוֹכֵן ְשׁחָ ִקים:
הֲ ל ֹא הַ נּ ְִס ָתּרוֹת וְ הַ נִּגְ לוֹת ַא ָתּה יוֹדֵ עַ :
ַא ָתּה יוֹדֵ עַ ָרזֵי עוֹלָם .וְ ַתעֲלוּמוֹת ִס ְת ֵרי כָל חָ י:
רוֹאה כְ לָיוֹת ָולֵב:
ַא ָתּה חוֹפֵשׂ כָּל חַ ְד ֵרי בָ טֶ ןֶ .
ֵאין דָּ בָ ר נֶעְ לָם ִממָּ  .Jוְ ֵאין נ ְִס ָתּר ִמ ֶנּגֶד עֵ ינֶי:b
ִאם עֲוֹנֵינוּ עָ נוּ בָ נוְּ .י ָי עֲשֵׂ ה לְמַ עַ ן ְשׁמֶ :b
ִאם עֲוֹנוֹת ִתּ ְשׁמָ ר יָהּ .אֲ ֹדנָי ִמי ַי ֲעמֹד:
כִּ י עִ ְמּ bהַ ְסּלִיחָ ה .לְמַ עַ ן ִתּוּ ֵָרא:
אוֹר bנ ְִר ֶאה אוֹר:
כִּ י עִ ְמְּ bמקוֹר חַ יִּים .בְּ ְ
קוֹתינוּ אֲ נ ְַחנוּ מַ פִּ ילִים ַתּחֲ נוּנֵינוּ ְל ָפנֶי .bכִּ י עַ ל ַרחֲ מֶ י bהָ ַרבִּ ים:
כִּ י ל ֹא עַ ל צִ ְד ֵ
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לקט פסוקים
ִשׁ ַתּחֲ ווּ ְל ָפנֶי Eאֲ ֹדנָי
שֹׁמֵ עַ ְתּפִ לָּה עָ דֶ י Eכָּל בָּ שָׂ ר יָבוֹאוּ :יָבוֹא כָל בָּ שָׂ ר ל ְִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת ְל ָפנֶיְ Eייָ :יָבוֹאוּ וְ י ְ
ִשׁ ַתּחֲ וֶה לַהֲ דֹם
נוֹתיו נ ְ
ָבוֹאה ל ְִמ ְשׁכְּ ָ
ִשׁ ַתּחֲ וֶה וְ נִכְ ָרעָ ה נִבְ ְרכָה לִפְ נֵי ְי ָי עֹשֵׂ נוּ :נ ָ
ִשׁמֶ  :Eבֹּאוּ נ ְ
וִ יכַבְּ דוּ ל ְ
יתE
ַרגְ לָיו :בֹּאוּ ְשׁעָ ָריו בְּ תוֹדָ ה חֲ צֵ ר ָֹתיו בִּ ְת ִהלָּה הוֹדוּ לוֹ בָּ ְרכוּ ְשׁמוֹ :וַאֲ נ ְַחנוּ בְּ רֹב חַ ְס ְדּ Eנָבוֹא בֵ ֶ
ִשׁ ַתּחֲ וֶה ֶאל הֵ יכַל ָק ְד ְשׁ Eבְּ י ְִר ָא ֶת:E
נ ְ
רוֹממוּ ְי ָי
ִהנֵּה בָּ ְרכוּ ֶאת ְי ָי כָּל עַ בְ דֵ י ְי ָי הָ ע ְֹמ ִדים בְּ בֵ ית ְי ָי בַּ לֵּילוֹתְ :שׂאוּ יְדֵ כֶם קֹדֶ שׁ וּבָ ְרכוּ ֶאת ְייְָ :
רוֹממוּ ְי ָי אֱ eהֵ ינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ לְהַ ר ָק ְדשׁוֹ כִּ י ָקדוֹשׁ ְי ָי
ְ
אֱ eהֵ ינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ לַהֲ דֹם ַרגְ לָיו ָקדוֹשׁ הוּא:
אֱ eהֵ נוִּ :ה ְשׁ ַתּחֲ ווּ ַל ְי ָי בְּ הַ ְד ַרת קֹדֶ שׁ ִחילוּ ִמ ָפּנָיו כָּל-הָ ָא ֶרץ :נ ְִשׁ ַתּחֲ וֶה ֶאל הֵ יכַל ָק ְד ְשׁ bוְ נוֹדֶ ה ֶאת ְשׁמֶ b
עַ ל חַ ְס ְדּ bוְ עַ ל אֲ ִמ ֶתּ bכִּ י ִהגְ דַּ ל ְָתּ עַ ל כָּל ִשׁ ְמִ bא ְמ ָר ֶת:b
יבוֹתי :bכִּ י ִמי בַּ שַּׁ חַ ק ַי ֲערַֹ Jל ְי ָי י ְִדמֶ ה ַל ְי ָי בִּ בְ נֵי ֵאלִים:
ֶ
ְי ָי אֱ eהֵ י צְ בָ אוֹת ִמי כָמוֹ bחֲ ִסין יָהּ וֶאֱ מוּנ ְָתְ bסבִ
eהים לְבַ דֶּ  :bכִּ י גָדוֹל מֵ עַ ל שָׁ מַ יִם חַ ְסדֶּ  bוְ עַ ד ְשׁחָ ִקים אֲ ִמ ֶתּ :bגָּדוֹל
כִּ י גָדוֹל ַא ָתּה וְ עֹשֵׂ ה נִפְ לָאוֹת ַא ָתּה אֱ ִ
eהים :כִּ י ֵאל גָּדוֹל ְי ָי
נוֹרא הוּא עַ ל כָּל אֱ ִ
וּמהֻ לָּל ְמאֹד ָ
וּמהֻ לָּל ְמאֹד וְ לִגְ ֻדלָּתוֹ ֵאין חֵ ֶקר :כִּ י גָדוֹל ְי ָי ְ
ְי ָי ְ
eהים :אֲ שֶׁ ר ִמי ֵאל בַּ שָּׁ מַ יִם וּבָ ָא ֶרץ אֲ שֶׁ ר ַיעֲשֶׂ ה כְ מַ עֲשֶׂ י bוְ כִ גְ בוּר ֶֹת:b
וּמֶ לֶ Jגָּדוֹל עַ ל כָּל אֱ ִ
וּמ ְשׁפָּט ְמכוֹן כִּ ְס ֶאb
לְכוּ נ ְַר ְנּנָה ַל ְי ָי נ ִָריעָ ה לְצוּר י ְִשׁעֵ נוּ :נ ְַק ְדּמָ ה ָפנָיו בְּ תוֹדָ ה בִּ זְ ִמרוֹת נ ִָריעַ לוֹ :צֶ דֶ ק ִ
eהים נְהַ לֵּ Jבְּ ָרגֶשׁ :אֲ שֶׁ ר לוֹ הַ יָּם וְ הוּא עָ שָׂ הוּ
חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת י ְַק ְדּמוּ ָפנֶי :bאֲ שֶׁ ר י ְַחדָּ ו נ ְַמ ִתּיק סוֹד בְּ בֵ ית אֱ ִ
וְ יַבֶּ שֶׁ ת יָדָ יו יָצָ רוּ :אֲ שֶׁ ר בְּ יָדוֹ ֶנפֶשׁ כָּל חָ י וְ רוּחַ כָּל בְּ שַׂ ר ִאישׁ:
הַ נְּשָׁ מָ ה לָ Qוְ הַ גּוּף ָפּ ֳעלָ Qחוּסָ ה עַ ל עֲמָ לָ :Qהַ נְּשָׁ מָ ה לָ .Qוְ הַ גּוּף שֶׁ לְָּ Qי ָי עֲשֵׂ ה לְמַ עַ ן ְשׁמֶ ָ :Eא ָתאנּוּ עַ ל
ִשׁ ְמְ Eייָ ,עֲשֵׂ ה לְמַ עַ ן ְשׁמֶ  :Eבַּ עֲבוּר כְּ בוֹד ִשׁ ְמ Eכִּ י ֵאל חַ נּוּן וְ ַרחוּם ְשׁמֶ  :Eלְמַ עַ ן ִשׁ ְמְ Eי ָי וְ סָ ל ְַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ
כִּ י ַרב הוּא:
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פיוטי הסליחות וי"ג מידות הרחמים
פיוט א :אדון הסליחות )מנהג עדות ספרד והמזרח(
בֹּחֵ ן לְבָ בוֹת
דּוֹבֵ ר צְ דָ קוֹת

אֲ דוֹן הַ ְסּלִיחוֹת
גּוֹלֶה עֲמֻ קּוֹת
חָ טָ אנוּ ְל ָפנֶיַ bרחֵ ם עָ לֵינוּ:

ו ִָתיק בְּ נֶחָ מוֹת
חוֹקר כְּ לָיוֹת
ֵ

הָ דוּר בְּ נִפְ לָאוֹת
זוֹכֵר בְּ ִרית ָאבוֹת
חָ טָ אנוּ ְל ָפנֶיַ bרחֵ ם עָ לֵינוּ:

יוֹדֵ עַ כָּל נ ְִס ָתּרוֹת
לוֹבֵ שׁ צְ דָ קוֹת

טוֹב וּמֵ ִטיב לַבְּ ִריּוֹת
כּוֹבֵ שׁ עֲוֹנוֹת
חָ טָ אנוּ ְל ָפנֶיַ bרחֵ ם עָ לֵינוּ:

וֹרא ְת ִהלּוֹת
נ ָ
עוֹ ֶנ ַה בְּ עֵ ת צָ רוֹת

מָ לֵא זַכִּ יוּת
סוֹלֵחַ עֲוֹנוֹת
חָ טָ אנוּ ְל ָפנֶיַ bרחֵ ם עָ לֵינוּ:

צוֹפֶה ע ֲִתידוֹת
רוֹכֵב ע ֲׇרבוֹת
ְתּ ִמים דֵּ עוֹת

פּוֹעֵ ל יְשׁוּעוֹת
קוֹרא הַ דּוֹרוֹת
ֵ
שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לּוֹת
חָ טָ אנוּ ְל ָפנֶיַ bרחֶ ם עָ לֵינוּ:
ֶאל ַרחוּם ִשׁ ְמֶ .bאל חַ נוּן ִשׁ ְמֵ .bאל ֶא ֶרַ Jא ַפּיִם ִשׁ ְמ.b
מָ לֵא ַרחֲ ִמים ִשׁ ְמ .bבׇּ נוּ נ ְִק ָרא ִשׁ ְמְ .bי ָי עֲשֵׂ ה לְמַ עַ ן ְשׁמֶ .b

ִיחוֹתיָ bאנוּ ְמ ַקוִּ ים .וְ לִישׁוּעָ ְתb
ֶ
קוֹתיָ bאנוּ נ ְִשׁעָ נִים .וְ ל ְִסל
טוּחים .וְ עַ ל צִ ְד ֶ
כִּ י עַ ל ַרחֲ מֶ י bהָ ַרבִּ ים ָאנוּ בְּ ִ
ָאנוּ ְמצַ פִּ ים:
ית .גְּ ֻדלַת ַרחֲ מֶ י bוַחֲ סָ דֶ יִ bתּזְ כֹּר הַ יּוֹם
הוֹר ָ
את .וְ דֶ ֶרְ Jתּשׁוּבָ ה ֵ
ל-א ֶרַ Jא ַפּיִם ַא ָתּה .וּבַ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים נ ְִק ֵר ָ
ֵא ֶ
וּבְ כָל יוֹם ְלז ֶַרע י ְִדידֶ יֵ .bתּפֶן ֵאלֵינוּ בְּ ַרחֲ ִמים ,כִּ י ַא ָתּה הוּא בַּ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים .בְּ ַתחֲ נוּן וּבִ ְתפִ לָּה ָפּנֶיb
תוֹר ְת bכָּתוּב .וּבְ צֵ ל כְּ ָנפֶי bנ ְֶחסֶ ה וְ נ ְִתלוֹנָן ,כְּ יוֹם
נ ְַקדֵּ ם ,כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם .מֵ חָ רוֹן ַאפְּ  Jשׁוּב ,כְּ מוֹ בְּ ָ
ַויּ ֵֶרד ְי ָי בֶּ עָ נָןַ .תּ ֲעבֹר עַ ל פֶּשַׁ ע וְ ִת ְמחֶ ה ָאשָׁ ם ,כְּ יּוֹם ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ םַ .תּאֲ זִ ין שַׁ וְ עָ ֵתנוּ וְ ַת ְק ִשׁיב מֶ נּוּ מַ אֲ מָ ר,
כְּ יּוֹם ַויּ ְִק ָרא בְּ שֵׁ ם ְייָ .וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ַו ַיּ ֲעבֹר ְי ָי עַ ל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא
ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
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אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ .סלַח לָנוּ ָאבִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשָׁ עְ נוּ .כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹר ֶאי:b
כְּ ַרחֵ ם ָאב עַ ל בָּ נִים כֵּן ְתּ ַרחֵ ם ְי ָי עָ לֵינוַּ :ל ְי ָי הַ יְשׁוּעָ ה עַ ל עַ ְמּ bבִ ְרכ ֶָת bסֶּ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת עִ מָּ נוּ ִמ ְשׂגָּב לָנוּ
הוֹשׁיעָ ה .הַ מֶּ לֶַ Jי ֲענֵנוּ בְ יוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
אֱ eהֵ י ַי ֲעקֹב סֶ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת ַא ְשׁ ֵרי ָאדָ ם בֹּטֵ חַ בָּ ְ :Jי ָי ִ
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה :וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E

פיוט ב' :במוצאי מנוחה )מנהג פולין ואשכנז לליל הסליחות הראשון במוצאי שבת(
בְּ מוֹצָ ֵאי ְמנוּחָ ה ִקדַּ ְמנוְּ bתּ ִחלָּה .הַ ט ָאזְ נְִ bממָּ רוֹם יוֹשֵׁ ב ְתּ ִהלָּה.
ל ְִשׁמֹעַ ֶאל הָ ִרנָּה וְ ֶאל הַ ְתּפִ לָּה:
עוֹר ָרה ַלעֲשׂוֹת חַ יִל .בְּ צֶ דֶ ק ֶנע ֱַקד וְ נ ְִשׁחַ ט ְתּמוּרוֹ ַאיִל .גְּ נוֹן נָא גִּ זְ עוֹ בְּ ַזע ֲָק ָתם בְּ עוֹד ָליִל:
ֶאת י ְִמין עֹז ְ
ל ְִשׁמֹעַ ֶאל הָ ִרנָּה וְ ֶאל הַ ְתּפִ לָּה:
דּוֹרשֶׁ י bבְּ דָ ְרשָׁ ם ָפּנֶיִ .bהדָּ ֶרשׁ לָמוֹ ִמ ְשּׁמֵ י ְמעוֹנֶ .bוּלְשַׁ וְ עַ ת ִחנּוּנָם ַאל ַתּ ֲעלֵם ָאזְ נֶ:b
ְדּרוֹשׁ נָא ְ
ל ְִשׁמֹעַ ֶאל הָ ִרנָּה וְ ֶאל הַ ְתּפִ לָּה:
יר ָתם בְּ עָ ְמדָ ם בַּ לֵּילוֹתְ .שׁעֵ ה נָא בְ ָרצוֹן כְּ ָק ְרבָּ ן ָכּלִיל וְ עוֹלוֹתַ .תּ ְר ֵאם נִסֶּ י bעוֹשֶׂ ה גְ דוֹלוֹת:
ְרצֵ ה ע ֲִת ָ
ל ְִשׁמֹעַ ֶאל הָ ִרנָּה וְ ֶאל הַ ְתּפִ לָּה:
ֶאל מֶ לֶ ,Jיוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א ַרחֲ ִמיםִ ,מ ְתנַהֵ ג בַּ חֲ ִסידוּת ,מוֹחֵ ל עֲוֹנוֹת עַ מּוֹ .וּמַ עֲבִ יר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן .מַ ְרבֶּ ה
ית
הוֹר ָ
ְפוֹשׁעִ ים .עוֹשֶׂ ה צְ דָ קוֹת עִ ם כָּל בָּ שָׂ ר וְ רוּחַ  ,ל ֹא כְ ָרעָ ָתם ִתּגְ מֹלֵ .אל ֵ
וּסלִיחָ ה ל ְ
ְמ ִחילָה לְחַ טָּ ִאים ְ
לָנוּ לוֹמַ ר ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .זְ כֹר לָנוּ הַ יּוֹם בְּ ִרית ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם .כְּ מוֹ שֶׁ כָּתוּבַ :ויּ ֵֶרד ְי ָי
בֶּ עָ נָן ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ םַ ,ויּ ְִק ָרא בְ שֵׁ ם ְייָ.
ַו ַיּ ֲעבֹר ְי ָי עַ ל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא:
ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ :סלַח לָנוּ ָאבִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשַׁ עְ נוּ :כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹר ֶאי:b
כְּ ַרחֵ ם ָאב עַ ל בָּ נִים כֵּן ְתּ ַרחֵ ם ְי ָי עָ לֵינוַּ :ל ְי ָי הַ יְשׁוּעָ ה עַ ל עַ ְמּ bבִ ְרכ ֶָת bסֶּ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת עִ מָּ נוּ ִמ ְשׂגָּב לָנוּ
הוֹשׁיעָ ה .הַ מֶּ לֶַ Jי ֲענֵנוּ בְ יוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
אֱ eהֵ י ַי ֲעקֹב סֶ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת ַא ְשׁ ֵרי ָאדָ ם בֹּטֵ חַ בָּ ְ :Jי ָי ִ
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה :וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E
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פיוט ג' :אנשי אמונה )מנהג ספרד ועדות המזרח(
ַאנְשֵׁ י אֱ מוּנָה ָאבָ דוּ .בָּ ִאים בְּ כֹחַ מַ עֲשֵׂ יהֶ ם:
דּוֹחים ֶאת הַ גְּ זֵרוֹת:
בּוֹרים ַל ֲעמֹד בַּ פּ ֶֶרץִ .
גִּ ִ
הָ יוּ לָנוּ לְחוֹמָ ה .וּלְמַ ְחסֶ ה בְּ יוֹם זַעַ ם:
זוֹעֲכִ ים ַאף בְּ לַחֲ שָׁ ם .חֵ מָ ה עָ צְ רוּ בְּ שַׁ וְּ עָ ם:
יוֹדעִ ים ַל ֲעתֹר וּל ְַרצּוֹת:
ִיתםְ .
טֶ ֶרם ְק ָראוֲּ bענ ָ
יקם:
יבוֹת פְּ נֵיהֶ ם ֵר ָ
כְּ ָאב ִרחַ ְמ ָתּ לְמַ ֲענָם .ל ֹא הֱ ִשׁ ָ
מֵ רֹב עֲוֹנֵינוּ אֲ בַ ְדנוּם .נ ֶֶא ְספוּ מֶ נּוּ בַ חֲ טָ ֵאינוּ:
אוֹתנוּ לַאֲ נָחוֹת:
סָ עוּ הֵ מָּ ה ל ְִמנוּחוֹת .עָ זְ בוּ ָ
גוֹד ֵרי גָדֵ ר .צ ְֻמּתוּ ְמ ִשׁיבֵ י חֵ מָ ה:
פַּסּוּ ְ
צּותָ bאפֵסוּ:
ָק ִמים בַּ פּ ֶֶרץ ַאיִןְ .ראוּיִים ל ְַר ְ
שׁוֹטַ ְטנוּ בְּ ַא ְרבַּ ע פִּ נּוֹתְ .תּרוּפָה ל ֹא מָ צָ אנוּ:
שַׁ בְ נוּ ֵאלֶי bבְּ בשֶׁ ת ָפּנֵינוּ .לְשַׁ חֲ ָרֵ Jאל בְּ עֵ ת ְסלִיחָ ֵתנוּ:

ית.
הוֹר ָ
את .וְ דֶ ֶרְ Jתּשׁוּבָ ה ֵ
ֵאל ֶא ֶרַ Jא ַפּיִם ַא ָתּה .וּבַ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים נ ְִק ֵר ָ
גְּ ֻדלַת ַרחֲ מֶ י bוַחֲ סָ דֶ יִ bתּזְ כֹּר הַ יּוֹם וּבְ כָל יוֹם ְלז ֶַרע י ְִדידֶ י.b
ֵתּפֶן ֵאלֵינוּ בְּ ַרחֲ ִמים ,כִּ י ַא ָתּה הוּא בַּ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים.
בְּ ַתחֲ נוּן וּבִ ְתפִ לָּה ָפּנֶי bנ ְַקדֵּ ם ,כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם.
תוֹר ְת bכָּתוּב.
מֵ חָ רוֹן ַאפְּ  Jשׁוּב ,כְּ מוֹ בְּ ָ
וּבְ צֵ ל כְּ ָנפֶי bנ ְֶחסֶ ה וְ נ ְִתלוֹנָן ,כְּ יוֹם ַויּ ֵֶרד ְי ָי בֶּ עָ נָן.
ַתּ ֲעבֹר עַ ל פֶּשַׁ ע וְ ִת ְמחֶ ה ָאשָׁ ם ,כְּ יוֹם ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ ם.
ַתּאֲ זִ ין שַׁ וְ עָ ֵתנוּ וְ ַת ְק ִשׁיב מֶ נּוּ מַ אֲ מָ ר ,כְּ יוֹם ַויּ ְִק ָרא בְּ שֵׁ ם ְייָ .וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:

ַו ַיּ ֲעבֹר ְי ָי עַ ל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא
ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ .סלַח לָנוּ ָאבִ י bכִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשַׁ עְ נוּ .כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ְלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹר ֶאי:b
כְּ ַרחֵ ם ָאב עַ ל בָּ נִים כֵּן ְתּ ַרחֵ ם ְי ָי עָ לֵינוַּ :ל ְי ָי הַ יְשׁוּעָ ה עַ ל עַ ְמּ bבִ ְרכ ֶָת bסֶּ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת עִ מָּ נוּ ִמ ְשׂגָּב לָנוּ
הוֹשׁיעָ ה .הַ מֶּ לֶַ Jי ֲענֵנוּ בְ יוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
אֱ eהֵ י ַי ֲעקֹב סֶ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת ַא ְשׁ ֵרי ָאדָ ם בֹּטֵ חַ בָּ ְ :Jי ָי ִ
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E
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פיוט ד' :אלהי צבאות יושב הכרובים )מנהג ספרד ועדות המזרח(
ְי ָי אֱ eהֵ י הַ צְּ בָ אוֹת יוֹשֵׁ ב הַ כְּ רוּבִ ים.
ית לְעַ ְמּ bשׁוּבוּ בָּ נִים שׁוֹבָ בִ ים.
בָּ ִט ָ
גְּ שׁוּ נָא ֵאלַי בִּ ְדבָ ִרים ע ֲֵרבִ ים.
ִדּ ְרשׁוּנִי וִ ְחיוּ י ִָמים ַרבִּ ים.
הֲ ל ֹא ְדבָ ֶרי bלְעוֹלָם נִצָּ בִ ים.
וּבָ ם אֲ נ ְַחנוּ נ ְִשׁעָ נִים וְ נ ְִק ָרבִ ים.
זָכְ ֵרנוּ לְחַ יִּים טוֹבִ ים.
חָ נֵּנוּ בַּ חֲ סָ דֶ י bהָ ַרבִּ ים.
טוֹב ַא ָתּה ל ָָרעִ ים וְ לַטּוֹבִ ים.
י ְִמינְ bפְּ שׁוּטָ ה ל ְַקבֵּ ל שָׁ בִ ים.
יתת חַ יָּבִ ים.
כִּ י ל ֹא ַת ְחפֹּץ בְּ ִמ ַ
ימים וּמַ ע ֲִריבִ ים.
ָלכֵן אֲ נ ְַחנוּ מַ ְשׁכִּ ִ
מֶ לְֶ Jמהֻ לָּל בְּ מַ חֲ נוֹת כְּ רוּבִ ים.
וּמכָּל ִחיּוּבִ ים.
נ ֵַקּנוּ מֵ חֵ ְטא ִ
ְסלַח לָנוּ כִּ י פְ שָׁ עֵ ינוּ ְמרֻ בִּ ים.
צוּרים הַ חֲ צוּבִ ים.
ֲענֵנוּ לְמַ עַ ן ִ
פִּ ְתחֵ י ְתשׁוּבָ ה בַּ ל י ְִהיוּ ְמשֻׁ לָּבִ ים.
ֲקוֹתינוּ ְל ָפנֶי bי ְִהיוּ נ ְִק ָרבִ ים.
צַ ע ֵ
ָק ְרבֵ נוּ ֵאלֶי bחוֹצֵ ב לְהָ בִ ים.
ְרצֵ נוּ כְּ עוֹלוֹת פּ ִָרים וּכְ שָׂ בִ ים.
שַׁ בְ נוּ ֵאלֶי bנְעָ ִרים וְ שָׂ בִ ים.
טוּחים עַ ל ַרחֲ מֶ י bהָ ַרבִּ ים.
ְתּמוּכִ ים בְּ ִ
רוֹמים .
ַרחֵ ם ְתּ ַרחֵ ם עָ לֵינוּ צוּר שׁוֹכֵן ְמ ִ
ֵאל מֶ לֶ Jיוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א ַרחֲ ִמים:

ֶאל מֶ לֶ ,Jיוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א ַרחֲ ִמיםִ ,מ ְתנַהֵ ג בַּ חֲ ִסידוּת ,מוֹחֵ ל עֲוֹנוֹת עַ מּוֹ .וּמַ עֲבִ יר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן .מַ ְרבֶּ ה
ית
הוֹר ָ
ְפוֹשׁעִ ים .עוֹשֶׂ ה צְ דָ קוֹת עִ ם כָּל בָּ שָׂ ר וְ רוּחַ  ,ל ֹא כְ ָרעָ ָתם ִתּגְ מֹלֵ .אל ֵ
וּסלִיחָ ה ל ְ
ְמ ִחילָה לְחַ טָּ ִאים ְ
לָנוּ לוֹמַ ר ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .זְ כֹר לָנוּ הַ יּוֹם בְּ ִרית ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם .כְּ מוֹ שֶׁ כָּתוּבַ :ויּ ֵֶרד ְי ָי
בֶּ עָ נָן ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ םַ ,ויּ ְִק ָרא בְ שֵׁ ם ְייָ.
ַו ַיּ ֲעבֹר ְי ָי עַ ל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא:
ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ :סלַח לָנוּ ָאבִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשַׁ עְ נוּ :כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹר ֶאי:b
כְּ ַרחֵ ם ָאב עַ ל בָּ נִים כֵּן ְתּ ַרחֵ ם ְי ָי עָ לֵינוַּ :ל ְי ָי הַ יְשׁוּעָ ה עַ ל עַ ְמּ bבִ ְרכ ֶָת bסֶּ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת עִ מָּ נוּ ִמ ְשׂגָּב לָנוּ
הוֹשׁיעָ ה .הַ מֶּ לֶַ Jי ֲענֵנוּ בְ יוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
אֱ eהֵ י ַי ֲעקֹב סֶ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת ַא ְשׁ ֵרי ָאדָ ם בֹּטֵ חַ בָּ ְ :Jי ָי ִ
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה :וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E
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פיוט ה' :מחזור כוונת הלב
בִּ גְ מַ ר ְשׁנַת מַ אֲ זָן לְחֶ ְשׁבּוֹנוֹת הַ ֶנּפֶשׁ ֶאפְ ַתּח ֶאת ְסגֹר לִבִּ י וְ ֶא ְתוַדֶּ ה:
בּוֹרים ִממֶּ נִּי נ ְִק ְטלוּ בַּ ְקּ ָרב,
ִאם חֲ רוּצִ ים ִממֶּ נִּי ָרעֲבוּ ְללֶחֶ םִ ,אם גִּ ִ
ימים ִממֶּ נִּי נ ְִתחַ יְּבוּ בַּ ִדּין
וּת ִמ ִ
ְ
כוּתי עוֹמֵ ד אֲ נִי הַ יּוֹם בֵּ ין הַ חַ יִּים.
ל ֹא בִּ זְ ִ
ִאם אֲ סַ פֵּר כָּל פְּ ִריסַ ת שָׁ לוֹם שֶׁ ִקּבַּ ל ְִתּי,
ִאם ֶא ְמנֶה כָּל ְשׁעַ ת ֵרעוּת שֶׁ נָּטַ ל ְִתּי ,וַאֲ סַ כֵּם הַ כֹּל ְלפ ֵָרעוֹן כּ ִַדּין
ִהנֵּה גָּדוֹל הַ חוֹב שֶׁ חָ ב אֲ נִי לַאֲ חֵ ִרים.
וְ לוּ יָדַ עְ ִתּי בְּ ִמי ָפּגַעְ ִתּי בְּ הֶ סַּ ח הַ דַּ עַ ת,
וְ לוּ ָזכ ְַר ִתּי ֶאת ִמי ִהכְ ל ְַמ ִתּי בְּ לִי ִשׂים לֵב,
וְ הֶ עֱמַ ְד ִתּי כָּל ֵאלֶּה ִמנֶּגְ ִדי כְּ תוֹבְ עִ ים ל ְִדין
כִּ י ָאז גָּדוֹל הָ יָה חוֹבִ י כִּ פְ ַליִם,
וְ ל ֹא ָי ֹכל ְִתּי לְשַׁ לְּמוֹ.
ִמי י ְִתּ ֵננִי ָראוּי ל ְִחיוֹת בְּ צֶ לֶם ֵאל.
שׁוֹתי.
לָחוּשׁ ִרגְ שׁוֹת-זוּלָת כְּ ִרגְ ַ
יתי דֶּ ֶר Jיְשָׁ ִרים ְל ָפנַי –
ִמי י ִֵתּן וְ ָר ִא ִ
eהים שֹׁפְ ִטים בָּ ָא ֶרץ!
כִּ י יֵשׁ אֱ ִ
חנוך יעקבזן
ֶאל מֶ לֶ ,Jיוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א ַרחֲ ִמיםִ ,מ ְתנַהֵ ג בַּ חֲ ִסידוּת ,מוֹחֵ ל עֲוֹנוֹת עַ מּוֹ .וּמַ עֲבִ יר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן .מַ ְרבֶּ ה
ית
הוֹר ָ
ְפוֹשׁעִ ים .עוֹשֶׂ ה צְ דָ קוֹת עִ ם כָּל בָּ שָׂ ר וְ רוּחַ  ,ל ֹא כְ ָרעָ ָתם ִתּגְ מֹלֵ .אל ֵ
וּסלִיחָ ה ל ְ
ְמ ִחילָה לְחַ טָּ ִאים ְ
לָנוּ לוֹמַ ר ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .זְ כֹר לָנוּ הַ יּוֹם בְּ ִרית ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם .כְּ מוֹ שֶׁ כָּתוּבַ :ויּ ֵֶרד ְי ָי
בֶּ עָ נָן ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ םַ ,ויּ ְִק ָרא בְ שֵׁ ם ְייָ.
ַו ַיּ ֲעבֹר ְי ָי עַ ל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא:
ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ :סלַח לָנוּ ָאבִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשַׁ עְ נוּ :כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹר ֶאי:b
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה :וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E
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פיוט ו' :וידוי )מחזור כוונת הלב(
ָאטַ ְמנוּ
בַּ זְ נוּ
גָּבַ הּ
דָּ ִחינוּ
ִה ְסכּ ְַמנוּ
וִ ַתּ ְרנוּ
זָבַ ְחנוּ
חָ ַר ְטנוּ
טַ ְחנוּ
ָי ֹכלְנוּ
כּ ִָרינוּ
לָטַ ְשׁנוּ
ִמהַ ְרנוּ
נִצַּ לְנוּ כָּל
סָ מַ כְ נוּ
עָ בַ ְדנוּ
פָּחַ ְדנוּ
צָ חַ ְקנוּ
ִקדַּ ְשׁנוּ
ָר ִאינוּ
שָׁ כ ְַחנוּ
ָתּפ ְַשׂנוּ

ָאזְ נֵינוּ ִמזְּ עָ קוֹת דַּ ל אֻ ְמלָל
לִישַׁ ר דֶּ ֶר Jוּנ ְִקי ַכּ ַפּיִם
לִבֵּ נוּ
דֶּ ֶרֶ Jא ֶרץ מֵ חַ יֵּינוּ
עִ ם בַּ ֲעלֵי מֵ ָאה
עַ ל הַ ְקּדֻשָּׁ ה
לְעֵ גֶל הַ זָּהָ ב
"רק בְּ חַ יִל וְ ַרק בְּ כֹחַ "
עַ ל ִדּגְ לֵנוּ ַ
ָתּפֵל ֶאת חַ ְד ֵרי לְבָ בֵ נוּ
ַא Jל ֹא ָרצִ ינוּ
בּוֹר ל ְִת ִמימֵ י דֶּ ֶרJ
עַ יִן ֶאל זוּל ֵָתנוּ
לְהָ ִרים קוֹל וְ יָד
ִהזְ דַּ ְמּנוּת ְלנַצֵּ ל
עַ ל עַ צְ מֵ נוּ
אֱ לִילֵי ֵנכָר
לְהַ כְ ִריז עַ ל הָ אֱ מֶ ת בְּ קוֹל
וְ לָעַ גְ נוּ ל ָָרשׁ
ֶאת הַ חוֹל וְ ֶאת הַ חֹמֶ ר
וְ ל ֹא הֵ עַ ְדנוּ
ֶאת שֶׁ לּ ֹא נָעַ ם לָנוּ לִזְ כֹּר
ְמרֻ בֶּ ה  -ל ֹא ָתּפ ְַשׂנוּ
הרב מרדכי רותם

ית.
הוֹר ָ
את .וְ דֶ ֶרְ Jתּשׁוּבָ ה ֵ
ֵאל ֶא ֶרַ Jא ַפּיִם ַא ָתּה .וּבַ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים נ ְִק ֵר ָ
גְּ ֻדלַת ַרחֲ מֶ י bוַחֲ סָ דֶ יִ bתּזְ כֹּר הַ יּוֹם וּבְ כָל יוֹם ְלז ֶַרע י ְִדידֶ י.b
ֵתּפֶן ֵאלֵינוּ בְּ ַרחֲ ִמים ,כִּ י ַא ָתּה הוּא בַּ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים.
בְּ ַתחֲ נוּן וּבִ ְתפִ לָּה ָפּנֶי bנ ְַקדֵּ ם ,כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם.
תוֹר ְת bכָּתוּב.
מֵ חָ רוֹן ַאפְּ  Jשׁוּב ,כְּ מוֹ בְּ ָ
וּבְ צֵ ל כְּ ָנפֶי bנ ְֶחסֶ ה וְ נ ְִתלוֹנָן ,כְּ יוֹם ַויּ ֵֶרד ְי ָי בֶּ עָ נָן.
ַתּ ֲעבֹר עַ ל פֶּשַׁ ע וְ ִת ְמחֶ ה ָאשָׁ ם ,כְּ יוֹם ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ ם.
ַתּאֲ זִ ין שַׁ וְ עָ ֵתנוּ וְ ַת ְק ִשׁיב מֶ נּוּ מַ אֲ מָ ר ,כְּ יוֹם ַויּ ְִק ָרא בְּ שֵׁ ם ְייָ .וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:

ַו ַיּ ֲעבֹר ְי ָי עַ ל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא
ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ .סלַח לָנוּ ָאבִ י bכִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשַׁ עְ נוּ .כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ְלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב-חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹר ֶאי:b
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כְּ ַרחֵ ם ָאב עַ ל בָּ נִים כֵּן ְתּ ַרחֵ ם ְי ָי עָ לֵינוַּ :ל ְי ָי הַ יְשׁוּעָ ה עַ ל עַ ְמּ bבִ ְרכ ֶָת bסֶּ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת עִ מָּ נוּ ִמ ְשׂגָּב לָנוּ
יוֹם-ק ְר ֵאנוּ:
ָ
הוֹשׁיעָ ה .הַ מֶּ לֶַ Jי ֲענֵנוּ בְ
אֱ eהֵ י ַי ֲעקֹב סֶ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת ַא ְשׁ ֵרי ָאדָ ם בֹּטֵ חַ בָּ ְ :Jי ָי ִ
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה :וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E

פיוט ז' סוֹף אֱ לוּל )אוגדן הסליחות "פתח לנו שער"(
מַ חֲ זוֹר הַ ְתּפִ לּוֹת נוֹטֵ ף ְדּבָ שׁ

בֵּ ין ִרנָּה ל ְִתפִ לָּה

אוֹספוֹת ְתּאוּצָ ה
ְשׂפ ַָתיִם ְ

ֶא ְת ַפּנֶּה

אֲ נִי שׁוּב ֶאת נַפְ ִשי ְמעַ נֶּה:

ֶא ְת ַפּנֵּם

אוּלַי הַ שָּׁ נָה

ִיתי
לְחֶ ְשׁבּוֹן הָ י ִ

בֵּ ין פִּ יּוּט לְוִ דּוּי

לְחֶ ְשׁבּוֹן ֶא ְהיֶה.

הרב גיל נתיב

ֶאל מֶ לֶ ,Jיוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א ַרחֲ ִמיםִ ,מ ְתנַהֵ ג בַּ חֲ ִסידוּת ,מוֹחֵ ל עֲוֹנוֹת עַ מּוֹ .וּמַ עֲבִ יר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן .מַ ְרבֶּ ה
ית
הוֹר ָ
ְפוֹשׁעִ ים .עוֹשֶׂ ה צְ דָ קוֹת עִ ם כָּל בָּ שָׂ ר וְ רוּחַ  ,ל ֹא כְ ָרעָ ָתם ִתּגְ מֹלֵ .אל ֵ
וּסלִיחָ ה ל ְ
ְמ ִחילָה לְחַ טָּ ִאים ְ
לָנוּ לוֹמַ ר ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .זְ כֹר לָנוּ הַ יּוֹם בְּ ִרית ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם .כְּ מוֹ שֶׁ כָּתוּבַ :ויּ ֵֶרד ְי ָי
בֶּ עָ נָן ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ םַ ,ויּ ְִק ָרא בְ שֵׁ ם ְייָ.
ַו ַיּ ֲעבֹר ְי ָי עַ ל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא:
ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ :סלַח לָנוּ ָאבִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשַׁ עְ נוּ :כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָל -ק ְֹר ֶאי:b
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה :וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E
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פיוט ח' :שבט יהודה בדחק ובצער )נוסח ספרד ועדות המזרח ,הקדמת מזמור נא לסליחה היא
כמנהג יהדות איטליה(
^הים כְּ חַ ְסדֶּ  Eכְּ רֹב ַרחֲ מֶ יE
ל ְַמנַצֵּ חַ ִמזְ מוֹר לְדָ וִ ד בְּ בוֹא ֵאלָיו נ ָָתן הַ נָּבִ יא ,כַּאֲ שֶׁ ר בָּ א ֶאל בַּ ת שָׁ בַ ע .חָ ֵנּנִי אֱ ִ
אתי נֶגְ ִדּי ָת ִמיד .לְ Eלְבַ ְדּE
אתי טַ הֲ ֵרנִי .כִּ י פְ שָׁ עַ י אֲ נִי ֵאדָ ע וְ חַ טָּ ִ
ְמחֵ ה פְ שָׁ עָ י .הֶ ֶרב כַּבְּ סֵ נִי מֵ עֲוֹנִי ,וּמֵ חַ טָּ ִ
יתי לְמַ עַ ן ִתּצְ דַּ ק בְּ דָ בְ ֶרִ ,Eתּזְ כֶּה בְ שָׁ פְ טֶ  .Eהֵ ן בְּ עָ ווֹן חוֹ ָלל ְִתּי וּבְ חֵ ְטא יֶחֱ מַ ְתנִי
אתי וְ הָ ַרע בְּ עֵ ינֶי Eעָ ִשׂ ִ
חָ טָ ִ
וּמשֶּׁ לֶג
תוֹדיעֵ נִיְ .תּחַ ְטּ ֵאנִי בְ ֵאזוֹב וְ ֶא ְטהָ רְ ,תּכַבְּ סֵ נִי ִ
ִא ִמּי .הֵ ן אֱ מֶ ת חָ פַצְ ָתּ בַ טֻּ חוֹת וּבְ סָ תֻ ם חָ כְ מָ ה ִ
ית .הַ ְס ֵתּר ָפּנֶי Eמֵ חֲ טָ ָאי ,וְ כָל עֲוֹנ ַֹתי ְמחֵ ה .לֵב
ַאלְבִּ יןַ .תּ ְשׁ ִמיעֵ נִי שָׂ שׂוֹן וְ ִשׂ ְמחָ הָ ,תּ ֵג ְלנָה עֲצָ מוֹת ִדּכִּ ָ
^הים ,וְ רוּחַ נָכוֹן חַ דֵּ שׁ בְּ ִק ְרבִּ יַ .אל ַתּ ְשׁלִי ֵכנִי ִמ ְלּ ָפנֶי ,Eוְ רוּחַ ָק ְד ְשַׁ Eאל ִתּ ַקּח ִממֶּ נִּי.
טָ הוֹר בְּ ָרא לִי אֱ ִ
ִשׁעֶ  ,Eוְ רוּחַ נ ְִדיבָ ה ִת ְס ְמ ֵכנִי .אֲ ל ְַמּדָ ה פ ְֹשׁעִ ים ְדּ ָרכֶי ,Eוְ חַ טָּ ִאים ֵאלֶי Eיָשׁוּבוּ.
הָ ִשׁיבָ ה לִּי ְשׂשׂוֹן י ְ
^הים אֱ ^הֵ י ְתּשׁוּעָ ִתיְ ,תּ ַרנֵּן לְשׁוֹנִי צִ ְד ָק ֶת .Eאֲ ֹדנָי ְשׂפ ַָתי ִתּפְ ָתּח ,וּפִ י יַגִּ יד ְתּ ִהלּ ֶָת.E
הַ צִּ י ֵלנִי ִמדָּ ִמים אֱ ִ
^הים ל ֹא
ִשׁבָּ ר וְ נ ְִדכֶּה ,אֱ ִ
ִשׁבָּ ָרה לֵב נ ְ
^הים רוּחַ נ ְ
כִּ י ל ֹא ַת ְחפֹּץ זֶבַ ח וְ ֶא ֵתּנָה ,עוֹלָה ל ֹא ִת ְרצֶ ה .זִ בְ חֵ י אֱ ִ
יטיבָ ה בִ ְרצוֹנְֶ Eאת צִ יּוֹןִ ,תּבְ נֶה חוֹמוֹת יְרוּשָׁ ָל ִםָ .אז ַתּ ְחפֹּץ זִ בְ חֵ י צֶ דֶ ק עוֹלָה וְ ָכלִילָ ,אז ַיעֲלוּ
ִתבְ זֶה .הֵ ִ
עַ ל ִמזְ בַּ חֲ  Eפ ִָרים.

ִשׁ ַאג ַא ְריֵה בַ יַּעַ ר:
שֵׁ בֶ ט יְהוּדָ ה בְּ דֹחַ ק וּבְ צַ עַ ר .הֲ י ְ
ְמ ַקוִּ ים יְשׁוּעָ ְתָ Eאבוֹת וּבָ נִים .הָ ֲע ִניִּים וְ הָ ֶאבְ יוֹנִים:
ִשׂחֹק .לָמָּ ה ְי ָי ְ ַתּ ֲעמֹד בְּ ָרחוֹק:
ֲעמֹד בַּ פּ ֶֶרץ בַּ ל נ ְִהיֶה ל ְ
יוֹנ ְָת Eעַ ד שַׁ ע ֲֵרי מָ וֶת ִהגִּ יעָ ה .יוֹשֵׁ ב הַ כְּ רוּבִ ים הוֹפִ יעָ ה:
הָ בָ ה לָּנוּ עֶ זְ ַרת ִמצָּ רְ .י ָי ְ ה' ִתּ ְקצָ ר:
...
ִשׂמַ ח הַ ר צִ יּוֹן ָתּ ֵג ְלנָה בְ נוֹת יְהוּדָ ה:
ֵקץ הַ נּ ְֶח ָתּם ַגּלֵּה ְל ַגלְמוּדָ ה .י ְ
רוֹמיםֶ .אל מֶ לֶ Qיוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א ַרחֲ ִמים:
ִשׁמֵ י ְמ ִ
שַׁ וְ עָ ֵתנוּ ַתּ ֲעלֶה ל ְ
ֶאל מֶ לֶ ,Jיוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א ַרחֲ ִמיםִ ,מ ְתנַהֵ ג בַּ חֲ ִסידוּת ,מוֹחֵ ל עֲוֹנוֹת עַ מּוֹ .מַ עֲבִ יר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן .מַ ְרבֶּ ה
ית
הוֹר ָ
ְפוֹשׁעִ ים .עוֹשֶׂ ה צְ דָ קוֹת עִ ם כָּל בָּ שָׂ ר וְ רוּחַ  ,ל ֹא כְ ָרעָ ָתם ִתּגְ מֹלֵ .אל ֵ
וּסלִיחָ ה ל ְ
ְמ ִחילָה לְחַ טָּ ִאים ְ
לָנוּ לוֹמַ ר ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .זְ כֹר לָנוּ הַ יּוֹם בְּ ִרית ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם .כְּ מוֹ שֶׁ כָּתוּבַ :ויּ ֵֶרד ְי ָי
בֶּ עָ נָן ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ םַ ,ויּ ְִק ָרא בְ שֵׁ ם ְייָ.

ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ :סלַח לָנוּ ָאבִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשַׁ עְ נוּ :כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹר ֶאי:b
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה :וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E
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פיוט ט' :יְעִ ירוּנִי ַרעְ יוֹנָי  /ר' יהודה הלוי )נוסח תימן(
יְעִ ירוּנִי ַרעְ יוֹנָי
וּמ ְשׁ ָאלוֹ
וְ סוֹד לִבִּ י ִ
הֲ גוֹת ִדּבְ ֵרי ַתחֲ נוּנָי
בְּ זִ ְמ ַרת ֵאל וּמַ הֲ לָלוֹ
וְ ל ֹא ֶא ֵתּן ְשׁנָת לְעֵ ינָי
חֲ צוֹת ַל ְילָה בִּ גְ לָלוֹ
לַחֲ זוֹת בְּ נֹעַ ם ְי ָי
וּלְבַ ֵקּר בְּ הֵ יכָלוֹ.
יצוֹתי וַאֲ חַ שֵּׁ ב
הֱ ִק ִ
ִמי הוּא אֲ שֶׁ ר הֱ ִקיצָ נִי
וְ ִהנֵּה ָקדוֹשׁ יוֹשֵׁ ב
לּוֹתיו הֱ ִאיצָ נִי
ְתּ ִה ָ
וְ נ ַָתן בְּ ָאזְ נַי ֶקשֶׁ ב
וְ ִחזְ ַקנִי וְ ִא ְמּצָ נִי
רוּחי הָ שֵׁ ב
וְ כָל עוֹד ִ
אֲ בָ ֵר Jאֲ שֶׁ ר יְעָ צָ נִי
צוּר אֲ שֶׁ ר הַ נְּשָׁ מָ ה לוֹ
וְ הַ גְּ וִ יָה ִמפְ עָ לוֹ
ִהנֵּה עֶ בֶ ד עֲבָ ִדים
לִפְ נֵי מֶ לְֶ Jמלָכִ ים
עוֹמֵ ד וְ יָדָ יו כְּ בֵ ִדים
וּדמָ עָ יו נֶהֱ לָכִ ים
ְ
לְְ bיצ ָֻריו ֶנעֱבָ ִדים
בְּ עוֹד חַ יָּיו נ ְִמשָׁ כִ ים
מוֹדים
וְ כָל ֵאבָ ָריו ִ
וּמבָ ְרכִ ים
וּמ ְתו ִַדּים ְ
ִ
ְסלַח ְלרֹעַ מַ ֲעלָלוֹ
אֲ שֶׁ ר כַּחוֹל ִמ ְשׁ ָקלוֹ.
ית.
הוֹר ָ
את .וְ דֶ ֶרְ Jתּשׁוּבָ ה ֵ
ֵאל ֶא ֶרַ Jא ַפּיִם ַא ָתּה .וּבַ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים נ ְִק ֵר ָ
גְּ ֻדלַת ַרחֲ מֶ י bוַחֲ סָ דֶ יִ bתּזְ כֹּר הַ יּוֹם וּבְ כָל יוֹם ְלז ֶַרע י ְִדידֶ י.b
ֵתּפֶן ֵאלֵינוּ בְּ ַרחֲ ִמים ,כִּ י ַא ָתּה הוּא בַּ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים.
בְּ ַתחֲ נוּן וּבִ ְתפִ לָּה ָפּנֶי bנ ְַקדֵּ ם ,כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם.
תוֹר ְת bכָּתוּב.
מֵ חָ רוֹן ַאפְּ  Jשׁוּב ,כְּ מוֹ בְּ ָ
וּבְ צֵ ל כְּ ָנפֶי bנ ְֶחסֶ ה וְ נ ְִתלוֹנָן ,כְּ יוֹם ַויּ ֵֶרד ְי ָי בֶּ עָ נָן.
ַתּ ֲעבֹר עַ ל פֶּשַׁ ע וְ ִת ְמחֶ ה ָאשָׁ ם ,כְּ יוֹם ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ ם.
ַתּאֲ זִ ין שַׁ וְ עָ ֵתנוּ וְ ַת ְק ִשׁיב מֶ נּוּ מַ אֲ מָ ר ,כְּ יוֹם ַויּ ְִק ָרא בְּ שֵׁ ם ְייָ .וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:

ַו ַיּ ֲעבֹר ְי ָי עַ ל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא
ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
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אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ .סלַח לָנוּ ָאבִ י bכִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשַׁ עְ נוּ .כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹר ֶאי:b
כְּ ַרחֵ ם ָאב עַ ל בָּ נִים כֵּן ְתּ ַרחֵ ם ְי ָי עָ לֵינוַּ :ל ְי ָי הַ יְשׁוּעָ ה עַ ל עַ ְמּ bבִ ְרכ ֶָת bסֶּ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת עִ מָּ נוּ ִמ ְשׂגָּב לָנוּ
הוֹשׁיעָ ה .הַ מֶּ לֶַ Jי ֲענֵנוּ בְ יוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
אֱ eהֵ י ַי ֲעקֹב סֶ לָהְ :י ָי צְ בָ אוֹת ַא ְשׁ ֵרי ָאדָ ם בֹּטֵ חַ בָּ ְ :Jי ָי ִ
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה :וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E
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פיוט י' :אתוודה על עבירות )נוסח ספרד ועדות המזרח(
ִרבּוֹנוֹ שֶׁ ל עוֹלָם! ֶא ְתוַדֶּ ה עַ ל עֲבֵ רוֹת ַקלּוֹת וַחֲ מוּרוֹת .בַּ ַלּ ְילָה לְסוֹף ַא ְשׁמוּרוֹת:
יִצְ ִרי ֲעלִילוֹת בְּ ֶרשַׁ ע ל ְִה ְתעוֹלֵל .שׁוֹמֵ ר מַ ה ִמּ ַלּ ְילָה שׁוֹמֵ ר מַ ה ִמּלֵּיל:
לִבִּ י וְ עֵ ינַי לַחֲ ט ֹא יֵאוֹתוּ .וְ יוֹם ָו ַל ְילָה ל ֹא י ְִשׁבֹּתוּ:
וּשׁ ַאר ֵאבָ ַרי ַלעֲשׂוֹת הָ ַרע בְּ עֵ ינֶי bי ְִתלַחֲ שׁוּ .כָּל הַ יּוֹם וְ כָל הַ ַלּ ְילָה ָתּ ִמיד ל ֹא יֶחֱ שׁוּ:
ְ
וְ יַעַ ן אֲ שֶׁ ר עָ בַ ְר ִתּי עַ ל ִמצְ וֹת עֲשֵׂ ה וְ עַ ל ִמצְ וֹת ל ֹא ַתעֲשֶׂ הִ .מי י ִֵתּן וְ ַא ְשׂחֶ ה בְ כָל ַל ְילָה ִמטָּ ִתי ,בְּ ִד ְמעָ ִתי
עַ ְר ִשׂי ַא ְמסֶ ה:
נוֹרא ֲעלִילָה .יוֹם צָ עַ ְק ִתּי בַּ ָלּ ְילָה:
אוּלַי י ְִשׁמַ ע קוֹל בִּ כְ יִי ָ
דוּמיָּה לִי:
ֶא ְק ָרא יוֹמָ ם וְ ָא ִרים קוֹלִי עַ ל פִּ ְשׁעִ י וּמַ ֲעלִי .וְ ַל ְילָה וְ ל ֹא ִ
ֶאת ִמ ְקצַ ת חֲ טָ ַאי אֲ נִי מַ זְ כִּ יר לִפְ נֵי צוֹפֶה ע ֲִתידוֹתַ .ל ְילָה ָאקוּם לְהוֹדוֹת:
וְ אוֹדֶ ה ֲעלֵי פְ שָׁ עַ י וּזְ דוֹנַי .הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ַל ְייָ:
ֶאל מֶ לֶ ,Jיוֹשֵׁ ב עַ ל כִּ סֵּ א ַרחֲ ִמיםִ ,מ ְתנַהֵ ג בַּ חֲ ִסידוּת ,מוֹחֵ ל עֲוֹנוֹת עַ מּוֹ .וּמַ עֲבִ יר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן .מַ ְרבֶּ ה
ית
הוֹר ָ
ְפוֹשׁעִ ים .עוֹשֶׂ ה צְ דָ קוֹת עִ ם כָּל בָּ שָׂ ר וְ רוּחַ  ,ל ֹא כְ ָרעָ ָתם ִתּגְ מֹלֵ .אל ֵ
וּסלִיחָ ה ל ְ
ְמ ִחילָה לְחַ טָּ ִאים ְ
לָנוּ לוֹמַ ר ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .זְ כֹר לָנוּ הַ יּוֹם בְּ ִרית ְשׁeשׁ עֶ ְשׂ ֵרה .כְּ הוֹדָ עְ ָתּ לֶעָ נָו ִמ ֶקּדֶ ם .כְּ מוֹ שֶׁ כָּתוּבַ :ויּ ֵֶרד ְי ָי
בֶּ עָ נָן ַויּ ְִתיַצֵּ ב עִ מּוֹ שָׁ םַ ,ויּ ְִק ָרא בְ שֵׁ ם ְייָ.
ַו ַיּ ֲעבֹר ְי ָי עַ ל ָפּנָיו ַויּ ְִק ָרא:
ְי ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ חַ נּוּןֶ ,א ֶרַ Qא ַפּיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ ים נֹשֵׂ א עָ וֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקּה.
אתנוּ וּנְחַ ל ְָתּנוְּ :סלַח לָנוּ ָאבִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ ְלכֵּנוּ כִּ י פָשַׁ עְ נוּ :כִּ י ַא ָתּה
וְ סָ ל ְַח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְחַ טָּ ֵ
אֲ ֹדנָי טוֹב וְ סַ לָּח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹר ֶאי:b
אתה לָעָ ם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִם וְ עַ ד הֵ נָּה :וְ שָׁ ם נֶאֱ מַ ר:
ְסלַח נָא ַלעֲוֹן הָ עָ ם הַ זֶּה כְּ גֹדֶ ל חַ ְסדֶּ  bוְ כַאֲ שֶׁ ר נָשָׂ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר ְי ָי סָ ל ְַח ִתּי כִּ ְדבָ ֶר:E
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פסוקי זכרונות
ִית
זְ כֹר ַרחֲ מֶ יְ Eי ָי וַחֲ סָ דֶ י Eכִּ י מֵ עוֹלָם הֵ מָּ ה :זָכְ ֵרנוּ ְי ָי בִּ ְרצוֹן עַ מֶּ  Eפּ ְָקדֵ נוּ בִּ ישׁוּעָ ֶת :Eזְ כֹר עֲדָ ְתָ Eקנ ָ
ֶקּדֶ ם גּ ַָאל ְָתּ שֵׁ בֶ ט נַחֲ ל ֶָת Eהַ ר צִ יּוֹן זֶה שָׁ ַכנ ְָתּ בּוֹ :זְ כֹר ְי ָי ִחבַּ ת יְרוּשָׁ ַליִם ַאהֲ בַ ת צִ יּוֹן ַאל ִתּ ְשׁכַּח ָלנֶצַ ח:
ַא ָתּה ָתקוּם ְתּ ַרחֵ ם צִ יּוֹן כִּ י עֵ ת לְחֶ ְננָהּ כִּ י בָ א מוֹעֵ ד:
זְ כֹר ל ְַאבְ ָרהָ ם ְליִצְ חָ ק וּ ְלי ְִשׂ ָר ֵאל עֲבָ דֶ י bאֲ שֶׁ ר נ ְִשׁבָּ עְ ָתּ לָהֶ ם בָּ  Jו ְַתּדַ בֵּ ר אֲ לֵהֶ ם ַא ְרבֶּ ה ֶאת ז ְַר ֲעכֶם כְּ כוֹכְ בֵ י
הַ שָּׁ מָ יִם וְ כָל הָ ָא ֶרץ הַ זּ ֹאת אֲ שֶׁ ר ָאמַ ְר ִתּי ֶא ֵתּן ְלז ְַר ֲעכֶם וְ נָחֲ לוּ ְל ֹעלָם :זְ כֹר ַלעֲבָ דֶ י bל ְַאבְ ָרהָ ם ְליִצְ חָ ק
וּ ְל ַי ֲעקֹב ֶאל ֵתּפֶן ֶאל ְק ִשׁי הָ עָ ם הַ זֶּה וְ ֶאל ִר ְשׁעוֹ וְ ֶאל חַ טָּ אתוֹ :זְ כָר-לָנוּ בְּ ִרית ָאבוֹת כַּאֲ שֶׁ ר ָאמַ ְר ָתּ
יתי ַאבְ ָרהָ ם ֶאזְ כֹּר וְ הָ ָא ֶרץ ֶאזְ כֹּר:
יתי יִצְ חָ ק וְ ַאף ֶאת-בְּ ִר ִ
יתי ַיעֲקוֹב וְ ַאף ֶאת בְּ ִר ִ
וְ ָזכ ְַר ִתּי ֶאת בְּ ִר ִ
אתי א ָֹתם מֵ ֶא ֶרץ
שׁנִים אֲ שֶׁ ר הוֹצֵ ִ
זְ כוֹר לָנוּ בְּ ִרית ִראשׁוֹנִים כַּאֲ שֶׁ ר ָאמַ ְר ָתּ :וְ ָזכ ְַר ִתּי לָהֶ ם בְּ ִרית ִרא ֹ
יוֹתם
ֵאeהים אֲ נִי ְייָ :עֲשֵׂ ה עִ מָּ נוּ כְּ מָ ה שֶׁ ִהבְ טַ ְח ָתּנוּ :וְ ַאף גַּם ז ֹאת בִּ ְה ָ
ִמצְ ַריִם לְעֵ ינֵי הַ גּוֹיִם ל ְִהיוֹת לָהֶ ם ל ִ
יתי ִא ָתּם כִּ י אֲ נִי ְי ָי אֱ eהֵ יהֶ ם :הָ שֵׁ ב
ַnתם לְהָ פֵר בְּ ִר ִ
איְבֵ יהֶ ם ל ֹא ְמ ַא ְס ִתּים וְ ל ֹא גְ עַ ל ְִתּים ְלכ ָ
בְּ ֶא ֶרץ ֹ
בוּת bוְ ִרחֲ מֶ  bוְ שָׁ ב וְ ִקבֶּ צְ ִ bמכָּל הָ עַ ִמּים אֲ שֶׁ ר
בוּתנוּ וְ ַרחֲ מֵ נוּ כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב :וְ שָׁ ב ְי ָי אֱ eהֶ יֶ bאת ְשׁ ְ
ְשׁ ֵ
הֱ פִ יצְ ְ bי ָי אֱ eהֶ י bשָׁ מָּ הַ :קבֵּ ץ נִדָּ חֵ נוּ כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּבִ :אם-י ְִהיֶה נִדַּ חֲ  bבִּ ְקצֵ ה הַ שָּׁ מָ יִם ִמשָּׁ ם י ְַקבֶּ צְ ְ bי ָי
וּמשָּׁ ם י ִָקּחֶ :b
אֱ eהֶ יִ b
ֹאתי bשׁוּבָ ה ֵאלַי כִּ י גְ ַאל ְִתּי:b
יתי כָעָ ב פְּ שָׁ עֶ י bוְ כֶעָ נָן חַ טּ ֶ
ְמחֵ ה פְ שָׁ עֵ ינוּ כָּעָ ב וְ כֶעָ נָן כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב :מָ ִח ִ
ֹאתי bל ֹא ֶאזְ כֹּר :הַ לְבֵּ ן
ְמחֵ ה פְ שָׁ עֵ ינוּ לְמַ עַ נְ bכַּאֲ שֶׁ ר ָאמַ ְר ָתָּ :אנֹכִ י ָאנֹכִ י הוּא מֹחֶ ה פְ שָׁ עֶ י bלְמַ ֲענִי וְ חַ טּ ֶ
חֲ טָ ֵאינוּ כַּשֶּׁ לֶג וְ כַצֶּ מֶ ר כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב :לְכוּ נָא וְ ִנוָּכְ חָ ה י ֹאמַ ר ְי ָי ִאם י ְִהיוּ חֲ טָ ֵאיכֶם כַּשָּׁ נִים כַּשֶּׁ לֶג ַילְבִּ ינוּ
הוֹרים וְ טַ הֲ ֵרנוּ כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב :וְ ז ַָר ְק ִתּי ֲעלֵיכֶם מַ יִם
ִאם י ְַא ִדּימוּ כַתּוֹלָע כַּצֶּ מֶ ר י ְִהיוּ :זְ רֹק עָ לֵינוּ מַ יִם ְט ִ
יתנוּ כְּ מָ ה
וּמכָּל גִּ לּוּלֵיכֶם אֲ טַ הֵ ר ֶא ְתכֶםַ :רחֵ ם עָ לֵינוּ וְ ַאל ַתּ ְשׁ ִח ֵ
אוֹתיכֶם ִ
וּטהַ ְר ֶתּם ִמכֹּל טֻ ְמ ֵ
הוֹרים ְ
ְט ִ
ית bוְ ל ֹא י ְִשׁכַּח ֶאת בְּ ִרית אֲ ב ֶֹתי bאֲ שֶׁ ר נ ְִשׁבַּ ע לָהֶ ם:
שֶׁ כָּתוּב :כִּ י ֵאל ַרחוּם ְי ָי אֱ eהֶ י bל ֹא י ְַרפְּ  bוְ ל ֹא י ְַשׁ ִח ֶ
מוֹל ֶאת לְבָ בֵ נוּ ל ְַאהֲ בָ ה ֶאת ְשׁמֶ  Eכְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב :וּמָ ל ְי ָי אֱ ^הֶ יֶ Eאת לְבָ בְ  Eוְ ֶאת לְבַ ב ז ְַרעֶ  Eל ְַאהֲ בָ ה ֶאת
ְי ָי אֱ ^הֶ י Eבְּ כָל לְבָ בְ  Eוּבְ כָל נַפְ ְשׁ Eלְמַ עַ ן חַ יֶּיִ :Eהמָּ צֵ א לָנוּ בְּ בַ ָקּשָׁ ֵתנוּ כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב :וּבִ ַקּ ְשׁ ֶתּם ִמשָּׁ ם ֶאת
יאנוּ ֶאל הַ ר ָק ְדשֶׁ  Eוְ שַׂ ְמּחֵ נוּ בְּ בֵ ית ְתּפִ לּ ֶָתE
את כִּ י ִת ְד ְרשֶׁ נּוּ בְּ כָל לְבָ בְ  Eוּבְ כָל נַפְ שֶׁ ְ :Eתּבִ ֵ
ְי ָי אֱ ^הֶ י Eוּמָ צָ ָ
עוֹ^תיהֶ ם וְ זִ בְ חֵ יהֶ ם ל ְָרצוֹן עַ ל
ֵ
יאוֹתים ֶאל הַ ר ָק ְד ִשׁי וְ ִשׂמַּ ְח ִתּים בְּ בֵ ית ְתּפִ לּ ִָתי,
ִ
כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב :וַהֲ בִ
יתי בֵּ ית ְתּפִ לָּה י ִָקּ ֵרא ְלכָל הָ עַ ִמּים:
ִמזְ בְּ ִחי כִּ י בֵ ִ

פסוקי "שמע קולנו"
נוהגים לפתוח את ארון הקודש ולעמוד.
ְשׁמַ ע קוֹלֵנוּ ְי ָי אֱ ^הֵ ינוּ חוּס וְ ַרחֵ ם עָ לֵינוּ וְ ַקבֵּ ל בְּ ַרחֲ ִמים וּבְ ָרצוֹן ֶאת ְתּפִ לּ ֵָתנוּ:
הֲ ִשׁיבֵ נוּ ְי ָי ֵאלֶי Eוְ נָשׁוּבָ ה חַ דֵּ שׁ יָמֵ ינוּ כְּ ֶקדֶ ם:
אֲ מָ ֵרינוּ הַ אֲ זִ ינָה ְי ָי בִּ ינָה הֲ גִ יגֵנוּ:
צוּרנוּ וְ ג ַֹאלֵנוּ:
י ְִהיוּ ל ְָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ נּוּ וְ הֶ גְ יוֹן לִבֵּ נוּ ְל ָפנֶיְ Eי ָי ֵ
ַאל ַתּ ְשׁלִיכֵנוּ ִמ ְלּ ָפנֶי Eוְ רוּחַ ָק ְד ְשַׁ Eאל ִתּ ַקּח ִממֶּ נּוּ:
ַאל ַתּ ְשׁלִיכֵנוּ לְעֵ ת זִ ְקנָה כִּ כְ לוֹת כֹּחֵ נוּ ֶאל ַתּעַ זְ בֵ נוּ:
ַאל ַתּעַ זְ בֵ נוּ ְייָ ,אֱ ^הֵ ינוּ ַאל ִתּ ְרחַ ק ִממֶּ נּוּ:
עָ שֵׂ ה עִ מָּ נוּ אוֹת לְטוֹבָ ה וְ י ְִראוּ שׂנ ְֵאינוּ וְ ֵיבֹשׁוּ כִּ י ַא ָתּה ְי ָי ֲעז ְַר ָתּנוּ וְ נִחַ ְמ ָתּנוּ:
כִּ י לְְ Eי ָי הוֹחָ לְנוַּ ,א ָתּה ַתּ ֲענֶה אֲ ֹדנָי אֱ ^הֵ ינוּ:
סוגרים את הארון
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וידוי
אומרים הווידוי בעמידה.
וּקשֵׁ י ע ֵֹרף
בוֹתינוּ ָתּבוֹא ְל ָפנֶיְ bתּפִ לּ ֵָתנוּ וְ ַאל ִתּ ְתעַ לַּם ִמ ְתּ ִחנּ ֵָתנוּ שֶׁ ֵאין ָאנוּ עַ זֵּי ָפנִים ְ
אֱ eהֵ ינוּ וֵאeהֵ י אֲ ֵ
בוֹתינוּ חָ טָ אנוּ:
יקים אֲ נ ְַחנוּ וְ ל ֹא חָ טָ אנוּ אֲ בָ ל אֲ נ ְַחנוּ וַאֲ ֵ
בוֹתינוּ צַ ִדּ ִ
לוֹמַ ר ְל ָפנֶיְ bי ָי אֱ eהֵ ינוּ וֵאeהֵ י אֲ ֵ
ָאשַׁ ְמנוּ .בָּ ג ְַדנוָּ .גּ ַזלְנוִּ .דּבַּ ְרנוּ דֹּפִ י :הֶ עֱוִ ינוּ .וְ ִה ְרשַׁ עְ נוּ .ז ְַדנוּ .חָ מַ ְסנוּ .טָ ַפלְנוּ שֶׁ ֶקר :יָעַ צְ נוּ ָרע .כִּ זַּבְ נוּ.
לַצְ נוּ .מָ ַר ְדנוּ .נ ִַאצְ נוּ .סָ ַר ְרנוּ .עָ וִ ינוּ .פָּשַׁ עְ נוּ .צָ ַר ְרנוִּ .ק ִשּׁינוּ ע ֶֹרףָ .רשַׁ עְ נוִּ .שׁחַ ְתנוִּ .תּעַ בְ נוָּ .תּעִ ינוּ.
ִתּעְ ַתּעְ נוּ:
ית
וּמ ִמּ ְשׁפָּטֶ י bהַ טּוֹבִ ים וְ ל ֹא שָׁ וָה לָנוּ .וְ ַא ָתּה צַ ִדּיק עַ ל כָּל הַ בָּ א עָ לֵינוּ כִּ י אֱ מֶ ת עָ ִשׂ ָ
וֹתיִ b
סַ ְרנוּ ִמ ִמּצְ ֶ
וַאֲ נ ְַחנוּ ִה ְרשָׁ עְ נוּ:
יאַ bי ֲעזֹב
ִה ְרשַׁ עְ נוּ וּפָשַׁ עְ נוּ ָלכֵן ל ֹא נוֹשָׁ עְ נוּ וְ ֵתן בְּ לִבֵּ נוּ ַל ֲעזֹב דֶּ ֶרֶ Jרשַׁ ע וְ ִחישׁ לָנוּ יֶשַׁ עַ .כּכָּתוּב עַ ל יַד נְבִ ֶ
ירחֲ מֵ הוּ וְ ֶאל אֱ eהֵ ינוּ כִּ י י ְַרבֶּ ה ל ְִסלוֹחַ :
ָרשָׁ ע דַּ ְרכּוֹ וְ ִאישׁ ָאוֶן מַ ְח ְשׁב ָֹתיו וְ ָישֹׁב ֶאל ְי ָי וִ ַ

נפילת אפיים )תפילה ווידוי אישי(
נוהגים להניח הראש המורכן על אמת היד ולומר תפילה אישית .לפני נפילת אפיים מקדימים את
תחינת דוד:
וַיּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד ֶאל גָּד ,צַ ר לִי ְמאֹד ,נִפְּ לָה נָּא בְ יַד ְייָ ,כִּ י ַרבִּ ים ַרחֲ מָ ו ,וּבְ יַד ָאדָ ם ַאל ֶא ֹפּלָה:
לאחר נפילת אפיים נוהגים לומר:
אתי ְל ָפנֶיְ .bי ָי מָ לֵא ַרחֲ ִמיםַ .רחֵ ם עָ לַי וְ ַקבֵּ ל ַתּחֲ נוּנָיְ :י ָי ַאל בְּ ַאפְּ  bתוֹכִ יחֵ נִי וְ ַאל
ַרחוּם וְ חַ נּוּן חָ טָ ִ
בַּ חֲ מָ ְתְ bתי ְַסּ ֵרנִי .חָ ֵנּנִי ְי ָי כִּ י אֻ ְמלַל ָאנִיְ ,רפ ֵָאנִי ְי ָי כִּ י נִבְ הֲ לוּ עֲצָ מָ י .וְ נַפְ ִשׁי נִבְ הֲ לָה ְמאֹד וְ ַא ָתּה ְי ָי עַ ד מָ ָתי.
הוֹשׁיעֵ נִי לְמַ עַ ן חַ ְסדֶּ  .bכִּ י ֵאין בַּ מָּ וֶת זִ כְ ֶר ,bבִּ ְשׁאוֹל ִמי יוֹדֶ ה לָָּ .Jיגַעְ ִתּי בְּ ַאנְחָ ִתי,
שׁוּבָ ה ְי ָי חַ לְּצָ ה נַפְ ִשׁיִ ,
צוֹר ָרי .סוּרוּ ִממֶּ נִּי כָּל
ַא ְשׂחֶ ה בְ כָל ַל ְילָה ִמטָּ ִתי ,בְּ ִד ְמעָ ִתי עַ ְר ִשׂי ַא ְמסֶ ה .עָ ְשׁשָׁ ה ִמכַּעַ ס עֵ ינִי ,עָ ְת ָקה בְּ כָל ְ
איְבָ י ,יָשֻׁ בוּ ֵיבֹשׁוּ
ֹפּ ֲעלֵי ָאוֶן כִּ י שָׁ מַ ע ְי ָי קוֹל בִּ כְ יִי .שָׁ מַ ע ְי ָי ְתּ ִחנּ ִָתיְ ,י ָי ְתּפִ לּ ִָתי י ִָקּחֵ .יבֹשׁוּ וְ יִבָּ הֲ לוּ ְמאֹד כָּל ֹ
ָרגַע:
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ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ )נוסח מחזור כוונת הלב(
חוּסי וְ ַרחֲ ִמי עָ לֵינוּ.
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ – ִשׁ ְמעִ י קוֹלֵנוּ ִ
נוֹתיִ Jאֲ נ ְַחנוּ.
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ  -זִ כְ ִרי כִּ י בָּ ַניִ Jוּבְ ַ
לוֹתינוּ.
אוֹתנוּ לְהַ כִּ יר בְּ ִמגְ בְּ ֵ
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ  -חַ נְּכִ י ָ
אוֹתנוּ בְּ דַ ְרכֵי נֹעַ ם.
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ  -הַ ְד ִריכִ י ָ
אוֹתנוּ ַרחֲ ִמים וּצְ דָ ָקה.
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ  -ל ְַמּ ִדי ָ
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ  -ע ֲִשׂי לְמַ עַ ן הַ נֶּאֱ בָ ִקים לְשָׁ לוֹם וּלְצֶ דֶ ק.
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ ִ -הפְ כִ י ֶאבְ לֵנוּ לְשָׂ שׂוֹן וִ יגוֹנֵנוּ ל ְִשׂ ְמחָ ה.
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ  -בָּ ְרכִ י ַא ְדמָ ֵתנוּ וְ כָל מַ עֲשֵׂ ה יָדֵ ינוּ.
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ ַ -קבְּ צִ י בָּ ַניִ Jמֵ ַא ְרבַּ ע ַכּנְפוֹת הָ ָא ֶרץ לִגְ בוּלָם.
ִימי בִּ ְניַן יְרוּשָׁ ַליִם עִ יר ָק ְדשֵׁ נוּ.
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ  -הַ ְשׁל ִ
ְשׁכִ ינָה ְמקוֹר חַ יֵּינוּ ְ -תּנִי ָֹשלוֹם בָּ ָא ֶרץ.

אלוהינו שבשמים )נוסח עדות ספרד והמזרח(
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ְשׁמַ ע קוֹלֵנוּ וְ ַקבֵּ ל ְתּפִ לּ ֵָתנוּ בְּ ָרצוֹן:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ַאבֵּ ד כָּל הַ ָקּ ִמים עָ לֵינוּ ל ְָרעָ ה:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם בָּ ֵרֶ Jאת ל ְַחמֵ נוּ וְ ֶאת מֵ ימֵ ינוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם גְּ זֹר עָ לֵינוּ גְּ זֵרוֹת טוֹבוֹת:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ְדּ ַר ְשׁנוִּ bהמָּ צֵ א לָנוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם הֵ עָ ֵתר לָנוּ הַ יּום וּבְ כָל יוֹם וָיוֹם בִּ ְתפִ לּ ֵָתנוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם וְ ַאל ְתּבִ ישֵׁ נוּ ִמ ִשּׂבְ ֵרנוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם זָכְ ֵרנוּ בְּ זִ כָּרוֹן טוֹב ִמ ְלּ ָפנֶי:b
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם חֲ מֹל עָ לֵינוּ וְ עַ ל טַ פֵּינוּ וְ עַ ל עוֹ ָללֵינוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם טַ הֲ ֵרנוּ מֵ עֲוֹנֵינוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם יֶהֱ מוּ נָא ַרחֲ מֶ י bעָ לֵינוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם כּ ְָתבֵ נוּ בְּ סֵ פֶר חַ יִּים טוֹבִ ים:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם לְמַ ֲענָ Jעֲשֵׂ ה ִאם ל ֹא לְמַ ֲענֵנוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם מַ לֵּא ִמ ְשׁאֲ לוֹת לִבֵּ נוּ לְטוֹבָ ה ַלעֲבוֹדָ ֶת:b
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ְנקֹם ֶאת נ ְִקמָ ֵתנוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ְסמֶֹ Jאת נְפִ יל ֵָתנוּ:
יר ֵתנוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ֲענֵה ֶאת ע ֲִת ָ
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם פְּ דֵ נוּ ִמידֵ י יִצְ ֵרנוּ הָ ַרע:
כוֹתי:b
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם צַ וֵּה ִא ָתּנוּ בִּ ְר ֶ
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ָק ְרבֵ נוּ ַלעֲבוֹדָ ֶת:b
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ְרפָא כָּל חוֹלֵי עַ ְמּ bי ְִשׂ ָר ֵאל ְור ֵאה בְּ דֹחַ ק הַ שָּׁ עָ ה:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ִשׁית שָׁ לוֹם בֵּ ינֵינוּ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ֵתּן שָׁ לוֹם בָּ ָא ֶרץ:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ֵתּן טַ ל וּמָ טָ ר לִבְ ָרכָה בְּ עִ ָתּם בָּ ָא ֶרץ:
ַזּוֹרעַ וְ לֶחֶ ם לָאוֹכֵל:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ֵתּן ז ֶַרע ל ֵ
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ֵתּן לֶחֶ ם לְפִ י הַ טָּ ף ָלשֹׂבַ ע:
אֱ eהֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם עֲשֵׂ ה עִ מָּ נוּ אוֹת לְטוֹבָ ה .עֲשֵׂ ה עִ מָּ נוּ אוֹת לִישׁוּעָ ה .עֲשֵׂ ה עִ מָּ נוּ אוֹת ל ְַרחֲ ִמים.
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בְּ ֹרגֶז ַרחֵ ם ִתּזְ כֹּר .בְּ ֹרגֶז ַאהֲ בָ ה ִתּזְ כֹּר .בְּ ֹרגֶז ע ֲֵקדָ ה ִתּזְ כֹּר .בְּ ֹרגֶז ְתּ ִמימוּת ִתּזְ כֹּר .הַ בֵּ ט לַבְּ ִרית וְ ַאל ָתּפֵר
יתִ Eא ָתּנוֲּ .ענֵנוּ בָ עֵ ת וּבָ עוֹנָה הַ זּ ֹאת:
בְּ ִר ְ
הוֹשׁיעֵ נוּ:
ָאבִ ינוּ מַ ְלכֵּנוּ חָ נֵּנוּ ַו ֲענֵנוּ .כִּ י ֵאין בָּ נוּ מַ ע ֲִשׂים .עָ שֵׂ ה עִ מָּ נוּ צְ דָ ָקה וָחֶ סֶ ד וְ ִ
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פיוטי חתימה
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ְַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינוּ בְּ הַ ר הַ מּ ִֹריָּה הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לְשָׂ ָרה בְּ בַ ְקּשָׁ הּ פְּ ִרי בֶּ טֶ ן הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה ְליִצְ חָ ק בְּ נוֹ כְּ שֶׁ ֶנּע ֱַקד עַ ל גַּבֵּ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ הוּא ַי ֲענֵנוּ.
יר ָתהּ הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ְִרבְ ָקה בַּ ע ֲִת ָ
ִמי שֶׁ עָ נָה ְל ַי ֲעקֹב בְּ בֵ ית ֵאל הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ְָרחֵ ל הַ ְמּבַ ֶקּשֶׁ ת עַ ל בָּ נֶיהָ הוּא ַי ֲענֵנוּ.
סוּרים הוּא ַי ֲענֶנּוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לְיוֹסֵ ף בְּ בֵ ית הָ אֲ ִ
בוֹתינוּ עַ ל יַם סוּף הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לַאֲ ֵ
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ְִמ ְריָם עַ ל ְשׂפַת הַ יְּאוֹר הוּא ַי ֲענֵנוּ.
פּוֹרה הַ ְמּגִ נָּה עַ ל ִמ ְשׁפּ ְָח ָתּהּ הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לִצִ ָ
חוֹרב הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה ְלמֹשֶׁ ה בְּ ֵ
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ְַאהֲ רֹן בַּ מַּ ְח ָתּה הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לִיהוֹשֻׁ עַ בַּ גִּ ְלגַּל הוּא ַי ֲענֵנוּ.
מוֹאב הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה ְל ָנע ֳִמי וְ רוּת הַ שָּׁ בוֹת ִמ ְשּׂדֵ י ָ
בוֹרה הַ יּוֹשֶ בֶ ת ַתּחַ ת הַ תֹּמֶ ר הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ְִד ָ
ִמי שֶׁ עָ נָה לְחַ נָּה בְּ ִשׁיeה הוּא ַי ֲענֵנוּ.
מוּאל בְּ ִמצְ פָּה הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ְִשׁ ֵ
וּשׁeמֹה בְ נוֹ בִּ ירוּשָׁ ַליִם הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לְדָ וִ ד ְ
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ְֵא ִליָּהוּ בְּ הַ ר הַ כּ ְַרמֶ ל הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ִָאשָּׁ ה הַ שּׁוּנ ִָמית בְּ בַ ְקּשָׁ הּ עַ ל בְּ נָהּ הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לְיוֹנָה בִּ ְמעֵ י הַ דָּ גָה הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לֶאֱ לִישָׁ ע בִּ ִיריחוֹ הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה ל ְִחזְ ִקיָּהוּ מֶ לֶ Jיְהוּדָ ה בְּ חָ לְיוֹ הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לְדָ ִניֵּאל בַּ גֹּב הָ אֲ ָריוֹת הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לְעֶ זְ ָרא בַּ גּוֹלָה הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ירה הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ִמי שֶׁ עָ נָה לְמָ ְר ְדּכַי וְ ֶא ְס ֵתּר בְּ שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
ימים וְ הַ יְּשָׁ ִרים הוּא ַי ֲענֵנוּ.
ידים וְ הַ ְתּ ִמ ִ
יקים וְ הַ חֲ ִס ִ
ִמי שֶׁ עָ נָה ְלכָל הַ צַּ ִדּ ִ

*
אוֹמ ִרים ְשׁמַ ע י ְִשׂ ָר ֵאל:
שׁוֹמֵ ר י ְִשׂ ָר ֵאלְ ,שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית י ְִשׂ ָר ֵאל ,וְ ַאל י ֹאבַ ד י ְִשׂ ָר ֵאל ,הָ ְ
שׁוֹמֵ ר גּוֹי ֶאחָ דְ ,שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית עַ ם ֶאחָ ד ,וְ ַאל י ֹאבַ ד גּוֹי ֶאחָ ד ,הַ ְמּיַחֲ ִדים ִשׁ ְמְ bי ָי אֱ eהֵ ינוּ ְי ָי ֶאחָ ד:
שׁוֹמֵ ר גּוֹי ָקדוֹשְׁ ,שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית עַ ם ָקדוֹשׁ ,וְ ַאל י ֹאבַ ד גּוֹי ָקדוֹשׁ ,הַ ְמּשַׁ לּ ְִשׁים בְּ שָׁ eשׁ ְקדֻשּׁוֹת ל ְָקדוֹשׁ.

*
מַ כְ נִיסֵ י ַרחֲ ִמים הַ כְ נִיסוּ ַרחֲ מֵ ינוּ לִפְ נֵי בַּ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים.
מַ ְשׁ ִמיעֵ י ְתפִ לָּה הַ ְשׁ ִמיעוּ ְתפִ לּ ֵָתנוּ לִפְ נֵי שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לָּה.
מַ ְשׁ ִמיעֵ י צְ עָ ָקה הַ ְשׁ ִמיעוּ צַ ע ֲָק ֵתנוּ לִפְ נֵי שׁוֹמֵ עַ צְ עָ ָקה.
עוֹתינוּ לִפְ נֵי מֶ לִֶ Jמ ְת ַרצֶּ ה בִּ ְדמָ עוֹת.
מַ כְ נִיסֵ י ִדּ ְמעָ ה הַ כְ נִיסוּ ִד ְמ ֵ
ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּ וְ הַ ְרבּוּ ְתּ ִחנָּה וּבַ ָקּשָׁ ה לִפְ נֵי מֶ לֵֶ Jאל ָרם וְ נִשָּׂ א.
תּוֹרה וּמַ ע ֲִשׂים טוֹבִ ים שֶׁ ל שׁוֹכְ נֵי עָ פָר.
הַ זְ כִּ ירוּ ְל ָפנָיו הַ ְשׁ ִמיעוּ ְל ָפנָיו ָ
יִזְ כֹּר ַאהֲ בָ ָתם וִ יחַ יֶּה ז ְַרעָ ם שֶׁ לּ ֹא ת ֹאבַ ד ְשׁ ֵא ִרית ַי ֲעקֹב.
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מַ הֵ ר ֲענֵנוּ אֱ eהֵ י י ְִשׁעֵ נוּ וּפְ דֵ נוּ ִמכָּל גְּ זֵרוֹת ָקשׁוֹת.

*

ֲענֵנוּ אֱ eהֵ י ַאבְ ָרהָ ם ֲענֵנוּ:

ֲענֵנוּ וּפַחַ ד יִצְ חָ ק ֲענֵנוּ:

ֲענֵנוּ אֲ בִ יר ַי ֲעקֹב ֲענֵנוּ:

ֲענֵנוּ מָ גֵן דָּ וִ ד ֲענֵנוּ:

ֲענֵנוּ הָ עוֹנֶה בְּ עֵ ת ָרצוֹן ֲענֵנוּ:

ֲענֵנוּ הָ עוֹנֶה בְּ עֵ ת צָ ָרה ֲענֵנוּ:

ֲענֵנוּ הָ עוֹנֶה בְּ עֵ ת ַרחֲ ִמים ֲענֵנוּ:

ֲענֵנוּ אֱ eהֵ י הַ מֶּ ְרכָּבָ ה ֲענֵנוּ:

ֲענֵנוּ ַרחוּם וְ חַ נּוּן ֲענֵנוּ
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קדיש תעתרו ותענו )נוסח ספרד ועדות המזרח( ושירי חתימה
)קץ(
יק ֵרב ֵ
ְכוּתהּ וְ יַצְ מַ ח פּ ְֻר ָקנֵהּ וִ ָ
עוּתהּ ,וְ י ְַמלִי Jמַ ל ֵ
י ְִתגַּדַּ ל וְ י ְִת ַקדַּ שׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א .בְּ עָ לְמָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְר ֵ
ְמ ִשׁיחֵ הּ ,בְּ חַ יֵּיכוֹן וּבְ יומֵ יכוֹן וּבְ חַ יֵּי ְדכָל בֵּ ית י ְִשׂ ָר ֵאל בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן.
יְהֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר Jלְעָ לַם וּלְעָ לְמֵ י עָ לְמַ יָּא.
י ְִתבָּ ַר Jוְ י ְִשׁ ַתּבַּ ח וְ י ְִתפּ ַָאר וְ י ְִתרומַ ם וְ י ְִתנַשֵּׂ א וְ י ְִתהַ דָּ ר וְ י ְִתעַ לֶּה וְ י ְִתהַ לָּל ְשׁמֵ הּ ְדּ ֻק ְדשָׁ א בְּ ִרי Jהוּא .לְעֵ לָּא
ירן בְּ עָ לְמָ א ,וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן.
יר ָתא ,תֻּ ְשׁבְּ חָ ָתא וְ נֶחֱ מָ ָתא .דַּ אֲ ִמ ָ
ִמן כָּל בִּ ְרכ ָָתאִ ,שׁ ָ
יר ְתכֶם.
ֵתּעָ נוּ וְ ֵתעָ ְתרוּ בְּ ַרחֲ ִמים ִמן הַ שָּׁ מַ יִםְ .תּ ֻקבַּ ל צַ ע ֲַק ְתכֶםִ .תּשָּׁ מַ ע ְתּפִ לּ ְַתכֶם בְּ ָרצוֹן .וְ יֵעָ נֶה קוֹל ע ֲִת ַ
בוֹתיכֶם יֹסֵ ף ֲעלֵיכֶם ָכּכֶם ֶאלֶף פְּ עָ ִמים .וִ יבָ ֵרֶ Jא ְתכֶם כַּאֲ שֶׁ ר
יקיֵּם בָּ כֶם ִמ ְק ָרא שֶׁ כָּתוּבְ :י ָי אֱ eהֵ י אֲ ֵ
וִ ַ
ִדּבֶּ ר ָלכֶם) .בעשרת ימי תשובה :וְ יִכְ ָתּבְ כֶם הָ ֵאל בְּ סֵ פֶר חַ יִּים טובִ ים( וְ כֵן י ְִהי ָרצוֹן ,וְ נ ֹאמַ ר ָאמֵ ן:
עוּתהוֹן ְדּכָל בֵּ ית י ְִשׂ ָר ֵאלֳ ,קדָ ם אֲ בוּנָא ְדבִ ְשׁמַ יָּא וְ ַא ְרעָ א,
לוֹתהוֹן וּבָ ְ
עוּתנָא עִ ם צְ ְ
לוֹתנָא וּבָ ָ
ִתּ ְת ַקבַּ ל צְ ָ
וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן:
וּסלִיחָ ה וְ ַכפּ ָָרה וְ ֶרוַח
פוּאה וּגְ אֻ לָּה ְ
יְהֵ א ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא .חַ יִּים וְ שָׂ בָ ע וִ ישׁוּעָ ה וְ נֶחָ מָ ה וְ שֵׁ יזָבָ א ְוּר ָ
וְ הַ צָּ לָה .לָנוּ וּ ְלכָל עַ מּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן.
יוֹשׁבֵ י ֵתּבֵ ל,
עושֶׂ ה שָׁ לוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו .הוּא בְּ ַרחֲ מָ יו ַיעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם עָ לֵינוּ ,וְ עַ ל כָּל עַ מּוֹ י ְִשׂ ָר ֵאל ,וְ עַ ל כָּל ְ
וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן.

בּוֹרא וְ ָאהַ בְ ָתּ ל ְֵרעֲ Eכָּמוֹ.E
הֲ ֵרינִי ְמ ַקבֵּ ל ֲעלֵי ֶאת ִמצְ ווֹת הַ ֵ

ֵאלִי ֵאלַי שֶׁ לּ ֹא ִיגָּמֵ ר לְעוֹלָם
הַ חוֹל וְ הַ יָּם
ִר ְשׁרוּשׁ שֶׁ ל הַ מַּ יִם
בְּ ַרק הַ שָּׁ מַ יִםְ ,תּפִ לַּת הָ ָאדָ ם.
חנה סנש
הוֹשׁיעֵ נוּ:
ָאבִ ינוּ מַ ְלכֵּנוּ חָ נָנוּ ַו ֲענֵנוּ .כִּ י ֵאין בָּ נוּ מַ ע ֲִשׂים .עָ שָׂ ה עִ מָּ נוּ צְ דָ ָקה וָחֶ סֶ ד וְ ִ
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