
 

 סליחות תענית אסתר
 

י ַרּבוּ ֲעֹוֵנינוּ: נוּ ּכִ ִגינוּ ְמַחל ָלנוּ ַמְלּכֵ נוּ ׁשָ ְלּתֵ רֹוב ִאוַּ י ּבְ   (א) ְסַלח ָלנוּ ָאִבינוּ ּכִ
ֻדּלַת ׁשוָּבה הֹוֵריָת. ּגְ ה וַּבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת. ְוֶדֶרְך ּתְ ִים ַאּתָ  (ב) ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ

י ַרֲחִמים ּכִ ֶפן ֵאֵלינוּ ּבְ ְזּכֹר ַהּיֹום וְּבָכל יֹום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיךָ. ּתֵ  ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּתִ
ֶדם. הֹוַדְעּתָ ֶלָעָניו ִמּקֶ ם. ּכְ ֶניָך ְנַקּדֵ ה ּפָ ַתֲחנוּן וִּבְתִפּלָ ַעל ָהַרֲחִמים. ּבְ ה הוּא ּבַ  ַאּתָ
יֹום ַוּיֵֶרד ה' ָנֶפיָך ֶנֱחֶסה ְוִנְתלֹונָן ּכְ תֹוָרְתָך ּכָתוּב. וְּבֵצל ּכְ מֹו ּבְ ָך ׁשוּב ּכְ  ֵמֲחרֹון ַאּפְ

ְוָעֵתנוּ ֲאִזין ׁשַ ם. ּתַ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ם. ּכְ ע ְוִתְמֶחה ָאׁשָ ׁשַ ֲעבֹר ַעל ּפֶ ָענָן. ּתַ  ּבֶ
ם ֶנֱאַמר: ם ה' ְוׁשָ ְקָרא ְבׁשֵ יֹום ַוּיִ יב ֶמּנוּ ַמֲאַמר. ּכְ   ְוַתְקׁשִ

ְקָרא: ָניו ַוּיִ   (ג) ַוּיֲַעבֹר ה' ַעל ּפָ
ִים, ְוַרב ֶחֶסד, ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד  (ד) ה', ה', ֵאל, ַרחוּם, ְוַחּנוּן, ֶאֶרְך ַאּפַ

נוּ: אֵתנוּ וְּנַחְלּתָ ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננוּ וְּלַחּטָ ָאה, ְונַּקֵ ע, ְוַחּטָ א ָעֹון, ָוֶפׁשַ  ָלֲאָלִפים, נֹׂשֵ
ה אדושם טֹוב י ַאּתָ ְענוּ: ּכִ י ָפׁשָ נוּ ּכִ י ָחָטאנוּ ְמַחל ָלנוּ ַמְלּכֵ  ְסַלח ָלנוּ ָאִבינוּ ּכִ

ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיךָ:   ְוַסּלָ
ינוָּך ֶטיָך ה' ִקוִּ ּפָ ְוָעֵתנוּ: ַאף אַֹרח ִמׁשְ ַמע ׁשַ ינוּ ֶאל ה' ַוּיֵט ֵאֵלינוּ ַוּיׁשְ  (ה) ַקוֹּה ִקוִּ

ֲאַות ָנֶפׁש: ְמָך וְּלִזְכְרָך ּתַ   ְלׁשִ
ָך ִבְרָכֶתָך ַרֵחם ה' ָעֵלינוּ: ַלה' ַהְיׁשוָּעה ַעל ַעּמְ ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ  (ו) ּכְ
ֵרי ָאָדם ּגָב ָלנוּ ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ה' ְצָבאֹות ַאׁשְ נוּ ִמׂשְ ָלה: ה' ְצָבאֹות ִעּמָ  ּסֶ

ֶלְך ַיֲעֵננוּ ְביֹום ָקְרֵאנוּ: יָעה ַהּמֶ ְך: ה' הֹוׁשִ   ּבֹוֵטַח ּבָ
  (ז) חזן –

ְצַרִים ֶּה ִמּמִ אָת ָלָעם ַהז ר ָנׂשָ ָך ְוַכֲאׁשֶ גֶֹדל ַחְסּדֶ ֶּה ּכְ  (ח) ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהז
ם ֶנֱאַמר:   ְוַעד ֵהּנָה ְוׁשָ

  (ט) קהל –
ְדָבֶרךָ: י ּכִ   (י) ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחּתִ

ר ִנְקָרא ַקח ֵעיֶניָך וְּרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינוּ ְוָהִעיר ֲאׁשֶ ָמע ּפְ ה ֱאלַֹקי ָאְזְנָך וּׁשְ  (יא) ַהּטֵ
י ַעל ַרֲחֶמיָך ֲחנוֵּנינוּ ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ י לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתינוּ ֲאַנְחנוּ ַמּפִ ְמָך ָעֶליָה ּכִ  ׁשִ

ַאַחר ה ַאל ּתְ יָבה ַוֲעׂשֵ ָמָעה אדושם ְסָלָחה אדושם ַהְקׁשִ ים: אדושם ׁשְ  ָהַרּבִ
ךָ: ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ י ׁשִ   ְלַמַעְנָך ֱאלַֹקי ּכִ



 (יב) סליחה מיוסד ע"פ א"ב ובסוף חתום שם המחבר מנחם ברבי מכיר
  יחיה אמן ואמן:

חֹו ּפְ ִהְסּתַ קוּם ָעֵלינוּ ִחיל ֲאָחַזְתנוּ ִלְרעֹוד. ּבְ  (יג) ֱאלֵֹקינוּ ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינוּ ָאָדם ּבְ
ִלי ִמְסעֹוד. ֵתל ְוָחִריץ ּבְ ְלנוּ ִלְמעֹוד. ּגְָמרוּ ְלָמְכֵרנוּ ּכְ ׁשַ ְמַעט ּכָ  ְלַמְלכוּת ָחנֵף ּכִ

רֹום ְקָראִתיָך ּלוּ ֵעיַני ַלּמָ ָרֵאל עֹוד: ּדַ ם ִיׂשְ ֵָּכר ׁשֵ  ָאְמרוּ ְלכוּ ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי ְולֹא ִיז
ר ִנְכֵליֶהם ֲאׁשֶ ם ִלְרקֹוב. ְוָצר צֹוְרַרי ּבְ ָאר וְּמֵחה ׁשֵ ם וּׁשְ  אֹוְיַבי ָלקֹוב. ַהְכֵרת ׁשֵ

לוּ ַלֲעקֹוב. ַוּיֹאְמרוּ לֹא ִיְרֶאה יָּה ְולֹא יִָבין ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב: ְזרוִּים ִעּנָה ַוּיַּגֶה ְולֹא  ִנּכְ
ָברֹו ֵהִקים ַעת ְלַהֲחלֹוָתם. טֹוב ּדְ ֲהָסַרת ַטּבַ ם ּבַ ב ְלַכּלֹוָתם. ָחבוּ ְלָפִנים ְוִרּדָ  ִמּלֵ
ים ְלַכּלֹוָתם: ים ְולֹא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסּתִ  ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ְלַהֲעלֹוָתם. ּבְ
ס. רֹור ְמֻפְרּדָ יר וָּמר ּדְ ר ַאְסּתִ ָתב ַהְסּתֵ ס. ּכְ ר וְּמֻהּדָ ע ֶרֶמז ַהּקֹורֹות ְלַעם ְמֻעּפָ  ִיּדַ

ד ְרּפָ ַחת ַהּנֲַעצוּץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְוַתַחת ַהּסִ ס. ּתַ ֳחָרת ֲהִמן ָהֵעץ ֻקְנּדָ ּבֹות ָהָמן ִמּמָ  ִלׁשְ
ָטָעה ָרד ּכְ ִבְגֵדי ׂשְ ף ּבְ ְטָנה ָוֶעֶצב. ִנְתַעּטֵ ַתב ׂשִ ֶקר ּכָ יב ְדַבר ׁשֶ  ַיֲעֶלה ֲהָדס: ַמְקׁשִ

תֹוָכם ָטן ּבְ ָ ֲחֵצב. ַוּיָבֹא ַגם ַהׂשּ ית ַהּמַ ֵלי ּבֵ ׁשֹוִנים ּכְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ִמְנַין ֶקֶצב. ָסּדַ  ּבְ
ִטיָנם יו ְלַהׂשְ ַער ּפִ ֶַּבח ָעְכָרם. ּפָ ָאְכָלם ִמז ן ּבְ ׁשוּׁשָ ְמָצִאים ּבְ ב: ַעם ַהּנִ  ְלִהְתַיּצֵ

י ְבָרם. ָאַמְרּתִ ד ׂשִ ים ִלְכּתֹוב ִאּגֶֶרת ְלַאּבֵ ַיד נֹוֵתן ִמְכָרם. צוּר ִהְסּכִ יָרם ּבְ  וְּלַהְסּגִ
ְצָעָקה. יוּן ּבִ ֵרת ַמר ִיְבּכָ ים ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ יָתה ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם: ְקדֹוׁשִ ּבִ  ַאְפֵאיֶהם ַאׁשְ

ְגֵדי ַאְלְמנוּת ׁש ּבִ ְלּבַ ה ַוּתִ ְמָעה מֹוָרׁשָ ֵפר ְלַהְרִחיָקה. ׁשָ ִרית ְוַאל ּתָ ט ַלּבְ  ַרחוּם ַהּבֵ
ק ם ֵאזֹור ׂשַ י ׂשָ ּבִ ׁשְ ֶלְך ָהלֹוְך וְּזָעָקה: ּתִ ּה ַוּתֵ ם יָָדּה ַעל רֹאׁשָ ׂשֶ  וּמוָּעָקה. ַוּתָ

ָך ת. ָנַחץ ְלרֹוֶעה ַמה ּלְ לֹׁשֶ ל ָאבֹות ׁשְ ֵני ַמְכּפֵ ת. ִמֵהר ְוהֹוִדיַע ְיׁשֵ ְחּבֹׁשֶ ָמְתָניו ּתַ  ּבְ
ה ר ַנֲעׂשָ ת: חֹוַתם ִטיט ֲאׁשֶ ֵ ת. קוּם ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך אוַּלי ִיְתַעׁשּ ֵ ם ְלִהְתַעׁשּ  ִנְרּדָ

ית ְלתֹות ּבֵ יׁש ּדַ ן ִקיׁש ִהּקִ ַעס ְלָהֵפר. ּבֶ ֵזָרה ּכַ יְנֵוה ָלְמדוּ ְלַאַחר ּגְ ר. ִמּנִ ן ִסּפֵ  ְלִבְלׁשָ
ה ָצִמים לֹׁשָ ינֹוקֹות ְלָפָניו יִָמים ׁשְ ץ ּתִ ב ַעל ָהֵאֶפר: ִרּבֵ ק ַוּיֵׁשֶ ַכס ׂשַ ֶפר. ַוּיְ  ַהּסֵ

יֵלִני ִנים. יָָדיו ֱאמוָּנה ָלֵאל ַהּצִ קֹול ַיֲעקֹב ַלֲחלֹוׁש ְיֵדי ַעז ּפָ ִנים. ּבְ  וֻּמְכּפָ
ֵני ֵאיָתַני ה ּבְ ֶּה ֵאּלֶ ה וִּמז ֶּה ֵאּלֶ ִנים: ִמז ִני ֵאם ַעל ּבָ ן יָבֹוא ְוִהּכַ  ֵמֶעְלּבֹוִנים. ּפֶ

ַאל ִלְפָני. וֶּמה בֹוא ׁשָ ְוָעָתם ֶאל ה'. יָּה ְלקֹול ִרּנוּן ּכְ ַעל ׁשַ ם ָצֲעקוּ ַוּתַ ּלָ ַני. ּכֻ  ְוַרּבָ
ל ְלקוִּחים יבֹו ֵהם ְקַטּנֵי קֶֹדׁש ֶזַרע. יָּה ַהּצֵ ָאְזָני: רֹוֶעה ֱהׁשִ ֶּה ּבְ  קֹול ַהּצֹאן ַהז

ְקרֹוא ִהי ּכִ אָֹרע. ַוּיְ ׁש ִלְבּכֹות ַהּמְ ַבּקֵ ֶות ֵמאֹויֵב ָהַרע. ַחּנוּן ִנְכְמרוּ ַרֲחָמיו ַוּיְ  ַלּמָ
ה ַוֲאִביֶהם ִמְלַמְעָלה. ְקָרע: ְיהוִּדי הֹוִקיַע ְיָלָדיו ְלַמּטָ ֶפר ַוּיִ ָרֵאל ֶאת ַהּסֵ  ֶמֶלְך ִיׂשְ

ח ַמח ְוׂשָ ֶנה נָָקם ָחָזה ְוׂשָ ה. ִמׁשְ לֹׁש ַאּמֹות ְוָהְרִביִעית ַאוֵּיר ְמֻגּלָ ׁשָ  ִאיׁש ִאיׁש ּבְ



ְבַהּלֵל ר ּתֹוֶקף ִלְקרֹות ּכִ ְכּתֹוב ֶאְסּתֵ י ְואֹותֹו ָתָלה: ַוּתִ ּנִ יב ַעל ּכַ ה. אֹוִתי ֵהׁשִ ִהּלָ  ּתְ
ָאז ה ּדֹוִדים. נֵס ְינֹוֵסס ְלַפְרֵסם ּכְ לוּ ְלַמּטָ ּבְ ּקִ ֶ ַמְעָלה ִקּיְמוּ ַמה ׁשּ  ְמהֹוִדים. ִמּלְ

ָלה ַיֲעמֹוד ַלּיְהוִּדים: ֵעת ַהזֹּאת ֶרַוח ְוַהּצָ ְלאֹו ַמְסִהיִדים. ּבָ   ּפִ
ֲחִסידוּת, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ  (יד) ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ה ִעים, עֹׂשֶ ִאים וְּסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ  ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

לֹׁש נוּ לֹוַמר ׁשְ ְגמֹול, ֵאל הֹוֵריָת ּלָ ר ָורוַּח, לֹא ְכָרָעָתם ּתִ ׂשָ ל ּבָ  ְצָדקֹות ִעם ּכָ
ּכָתוּב מֹו ׁשֶ ֶדם, ּכְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָניו ִמּקֶ ֵרה, ּכְ לׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ֵרה, וְּזָכר ָלנוּ ַהּיֹום ּבְ  ֶעׂשְ

ם ה': ְקָרא ְבׁשֵ ם, ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָענָן ַוּיִ   ַוּיֵֶרד ה' ּבֶ
ְקָרא: ָניו ַוּיִ   (טו) ַוּיֲַעבֹור ה' ַעל ּפָ

ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים  (טז) ה' ה' ֵאל ַרחוּם ְוַחּנוּן ֶאֶרְך ַאּפַ
נוּ: ְסַלח ָלנוּ אֵתנוּ וְּנַחְלּתָ ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננוּ וְּלַחּטָ ָאה ְונַּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ  נֹׂשֵ

ח ְוַרב ה אדושם טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענוּ: ּכִ י ָפׁשָ נוּ ּכִ י ָחָטאנוּ ְמַחל ָלנוּ ַמְלּכֵ  ָאִבינוּ ּכִ
  ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיךָ:

ר ּצָ ֵענוּ ּבַ ָקְרֵאנוּ ֲעֵננוּ ֱאלֵֹקי ִיׁשְ אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור: ּבְ ָך ְמקֹור ַחּיִים ּבְ י ִעּמְ  (יז) ּכִ
ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ל ָנא ּכַֹח אדושם ּכַ ה ִיְגּדַ ֵתנוּ: ְוַעּתָ ִפּלָ ַמע ּתְ  ִהְרַחְבּתָ ָלנוּ ָחּנֵנוּ וּׁשְ

  ֵלאמֹר:
ָך ִבְרָכֶתָך ַרֵחם ה' ָעֵלינוּ: ַלה' ַהְיׁשוָּעה ַעל ַעּמְ ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ  (יח) ּכְ

ֵרי ָאָדם ּגָב ָלנוּ ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ה' ְצָבאֹות ַאׁשְ נוּ ִמׂשְ ָלה: ה' ְצָבאֹות ִעּמָ  ּסֶ
ֶלְך ַיֲעֵננוּ ְביֹום ָקְרֵאנוּ: יָעה ַהּמֶ ְך: ה' הֹוׁשִ   ּבֹוֵטַח ּבָ

  (יט) סליחה מיוסד ע"פ א"ב ובסוף חתום שם המחבר שמעון בר יצחק:
  (כ) ֱאלֵֹקינוּ ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינוּ

ָך ְזרֹוַע ַעּמְ ים הֹוַדְעּתָ עֹוז נֹוָראֹות. ָגַאְלּתָ ּבִ ַעּמִ ה ְפָלאֹות. ּבָ ה ָהֵאל עֹוׂשֵ  (כא) ַאּתָ
ה קוּמֹו ְלעֹוֵרר ְמָדִנים. ְוִדּמָ מֹוֵתי ַתֲחלוּאֹות: ָהאֹויֵב ּבְ יָת ָצֵריֶהם ּבְ ּכִ ָלאֹות. ּדִ  ִמּתְ
ֵרי ֲאָדִנים: ּכְ קֹול ְלִגְנֵזי ֲאדֹוִנים. ֲחִליֵפי ְמַאת ּכִ ְרֵחי ֲעָדִנים. ָזַמם ִלׁשְ  ְלַהְכִרית ּפִ

ּבוּי ָקִדים. ּכִ ּתָ ִנׁשְ ים. יַָדְעּתָ ָהֲעִתידֹות ְוָדַרׁשְ ְקֵליֶהם ְלַהְקּדִ  ְטָלֶאיָך ִהְזַהְרּתָ ׁשִ
ָעְבָדם ָכה ָצָרה ּבְ ֶות ְלֶתִחי ִנְפָקִדים: ַמּסֵ  ְלַהְמִציא ְלַלַהב יֹוְקִדים. ְלקוִּחים ַלּמָ

ָפִנים. ֵעיֵניֶהם ָכל ּדְ ים ּבְ  ְלָפִנים. ִנְמְסרוּ ְלָהֵתז ְקנֹוְקנֹות וְּגָפִנים. ְסָבבוּם מֹוְקׁשִ
לֹוט. ְצִליָבה הוַּכן ֲאָגִגי אֹוְיִבים ִלׁשְ ְך ּבְ ִנים: ּפוּר ֶנְהּפַ  ְלָך ּתֹוִלים וְּבִסְתְרָך ִנְצּפָ

לֹום ֶוֱאֶמת ים ַלֲעלֹוט: ׁשָ ַמּנִ ַאׁשְ ֵני ַהּלֹוט ַהּלֹוט. ִריֵבי ָעם ּבְ ע ּפְ ע וַּבּלַ  ִלְקלֹוט. ַקּלַ



ִני ּתֹו נֹוַצד. ְמָלׁשְ ד וְּבִרׁשְ ּדַ ע ֶסַלע וְּמַצד. ׁשֹוֵדד ֻהׁשְ ב ְלָכל ַצד. ּתֹוֶקף יֶׁשַ  ִנְכּתַ
ׁשוּם ְולֹא ּלְ ָמחֹות ְוַלּדֹורֹות ְקָבעוּם. וִּמְקָראֹות ׁשִ  ִנְסַחף ִנְצַמת ְוִנְרַצד: ָעׂשוּ ׂשְ

ֶפר ֶנֱחַקק ַעל ַמה ְקָבעוּם: ָרָמה יְָדָך ּסֵ עוּם. ּבַ ה ִטּבְ ַעל וְּלַמּטָ מוּ ִמּמַ עוּם. ִנְסּכְ  ִרּבְ
יִעים. ִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד ה ֵהַקְמּתָ מֹוׁשִ ִעים. ְיהוִּדי ַוֲהַדּסָ  ִלְסלֹוַח ַלּפֹוׁשְ

ׁש. ֲחֵזה ְמָך נֹוָרא ְוִנְקּדָ ִעים: ַקּנֵא ְלׁשִ ֵָּכר ְלנֹוׁשָ בֹוָדם ְלִהז ֲעׁשוִּעים. ֵחֶקר ּכְ  ְלׁשַ
ית ִבְנַין ּבֵ ׁש. ַקּיְֵמם ְוַהֲחיֵם ּבְ יר ְלָך ְיֻחּדָ ץ ְוׁשִ ׁש. ְזרוּיֵינוּ ַקּבֵ  ַכְרְמָך ֶנֱהַרס ְוִנּדָ
ׁשוַּעת עֹוָלִמים. נוּ ַהְפֵלא ּתְ אֹוָתן ַהּיִָמים. ִאּתָ ׁש: ְוַכֲעׂשֹוְתָך נֹוָראֹות ּבְ ְקּדָ  ַהּמִ

א ַרֲחִמים: ּסֵ ב ַעל ּכִ   ְמצֹוא ְלָפֶניָך ּכֶֹפר ְוַתְנחוִּמים. ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ֲחִסידוּת, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ  (כב) ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ה ִעים, עֹׂשֶ ִאים וְּסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ  ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

לֹׁש נוּ לֹוַמר ׁשְ ְגמֹול, ֵאל הֹוֵריָת ּלָ ר ָורוַּח, לֹא ְכָרָעָתם ּתִ ׂשָ ל ּבָ  ְצָדקֹות ִעם ּכָ
ּכָתוּב מֹו ׁשֶ ֶדם, ּכְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָניו ִמּקֶ ֵרה, ּכְ לׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ֵרה, וְּזָכר ָלנוּ ַהּיֹום ּבְ  ֶעׂשְ

ם ה': ְקָרא ְבׁשֵ ם, ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָענָן ַוּיִ   ַוּיֵֶרד ה' ּבֶ
ְקָרא: ָניו ַוּיִ   (כג) ַוּיֲַעבֹור ה' ַעל ּפָ

ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים  (כד) ה' ה' ֵאל ַרחוּם ְוַחּנוּן ֶאֶרְך ַאּפַ
נוּ: ְסַלח ָלנוּ אֵתנוּ וְּנַחְלּתָ ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננוּ וְּלַחּטָ ָאה ְונַּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ  נֹׂשֵ

ח ְוַרב ה אדושם טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענוּ: ּכִ י ָפׁשָ נוּ ּכִ י ָחָטאנוּ ְמַחל ָלנוּ ַמְלּכֵ  ָאִבינוּ ּכִ
  ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיךָ:

  (כה) פזמון מיוסד ע"פ תשר"ק ובסוף חתום שם המחבר משלם:
ִחּנָָתם ב ּתְ ְעֵלם ָאְזֶנךָ. ַהְקׁשֵ ְוַעת ְנֵכִאים ַאל ּתַ ינוּ ָפֶניךָ. ְלׁשַ ר ִחּלִ ְמֵתי ִמְסּפָ  (כו) ּבִ

ב. ה יֹוׁשֵ ָרֵאל ַאּתָ ִהּלֹות ִיׂשְ ְעּתָ ָבֶניךָ: ּתְ ִביֵמי מֹור ַוֲהַדס הֹוׁשַ ֵמי ְמעֹוֶנךָ. ּכְ ְ  ִמׁשּ
ב. ְקנוּיֶיָך ְלֵהיִטיב ֵ ים וְּמַחׁשּ ב. ִרְפאוּת ְלַמַחץ ַמְקּדִ ְוָעָתם ַמֲאִזין ְוִרּנָָתם קֹוׁשֵ  ׁשַ

ב. ֵ   ְוָנֵויֶהם ְלַיׁשּ
ּלֹו ׁשֶ ת ּבְ ֵ אֹוף ָעָניו. ִעׁשּ יהוּ ָפַער ִלׁשְ  (כז) במתי: ָצר ְואֹויֵב ִהְלִטיׁש ֵעיָניו. ּפִ

ָוָניו. ּתְ ִנׁשְ ד ָחַרת ּבְ ִמיד ְקַהל ֲהמֹוָניו. ֶסֶגל ְלַאּבֵ   ְלַהׁשְ
ָזדוּ ַלֲאהוִּבים. לֹוֵחם ָתם ּכְ  (כח) במתי: נֹוֵקם ְלָצִרים ְונֹוֵטר ְלאֹוְיִבים. ָמַדְדּתָ ִמּדָ

חוִּבים. ִגים חֹוְרזוּ ּתְ ַבֲחרֹוֶזת ּדָ   ְוִניָניו הוְּתלוּ ֻמְצָלִבים. ּכְ
ת ָפה ַהּדָ ַעם ְנצוִּרים. ֻחּלְ ית ּבְ רוּ צֹוְרִרים. ִטְבָחה ָלׁשִ ּבְ ר ׂשִ  (כט) במתי: יֹום ֲאׁשֶ

  ְוָנְפלוּ ְפָגִרים. ֻזְלֲעפוּ זֹוֲעמוּ מוָּבִסים ֻמָגִרים.



רֹוִמְמָך ים ּבְ ּכִ ה. ּדַ ּסָ ַמִים ּכִ ֵמי ׁשָ א. הֹוְדָך ׁשְ ֵ ְמָך ְוִיְתַנׂשּ ה ׁשִ  (ל) במתי: וְּבֵכן ִיְתַעּלֶ
ה. ְתָך ְמַכּסָ ִהּלָ ה. ּגֵיא ַוֲאָפֶסיָה ּתְ ּסָ   ְנתוִּנים ִלְמׁשִ

ר. ָאדֹון ָך קוָּמה ַעל צֹוֵרר ַהּצָ ַאּפְ ר. ּבְ ה וְּרֵאה ַבּצָ יָנה ֲהִגיֵננוּ ַעּתָ  (לא) במתי: ּבִ
ר. ֵצנוּ ִמּצָ ְרָחב ְוַחּלְ ָצר. ָאּנָא הֹוִציֵאנוּ ַלּמֶ   ְקָראנוָּך ִמן ַהּמֵ

ְפָלה. לֹוֲחֵצינוּ ה ְוַהֲעֵבר ּתִ ִפּלָ ַמע ּתְ ה ָלנוּ ְמִחיָלה. ׁשְ ְרּבֶ  (לב) במתי: ְמאֹד ּתַ
ּנוּ ַרֲחֶמיָך לֹא ִתְכָלא ְמצוָּלה. ִמּמֶ ִליְך ּבִ נוּ ַוֲעֹונֹוֵתינוּ ַתׁשְ ִלימוּ ִאּתָ   ַיׁשְ

  (לג) במתי:
ֲחִסידוּת, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ  (לד) ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ה ִעים, עֹׂשֶ ִאים וְּסִליָחה ַלּפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ  ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ַמְרּבֶ

לֹׁש נוּ לֹוַמר ׁשְ ְגמֹול, ֵאל הֹוֵריָת ּלָ ר ָורוַּח, לֹא ְכָרָעָתם ּתִ ׂשָ ל ּבָ  ְצָדקֹות ִעם ּכָ
ּכָתוּב מֹו ׁשֶ ֶדם, ּכְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָניו ִמּקֶ ֵרה, ּכְ לׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ֵרה, וְּזָכר ָלנוּ ַהּיֹום ּבְ  ֶעׂשְ

ם ה': ְקָרא ְבׁשֵ ם, ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָענָן ַוּיִ   ַוּיֵֶרד ה' ּבֶ
ְקָרא: ָניו ַוּיִ   (לה) ַוּיֲַעבֹור ה' ַעל ּפָ

ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים  (לו) ה' ה' ֵאל ַרחוּם ְוַחּנוּן ֶאֶרְך ַאּפַ
נוּ: ְסַלח ָלנוּ אֵתנוּ וְּנַחְלּתָ ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננוּ וְּלַחּטָ ָאה ְונַּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ  נֹׂשֵ

ח ְוַרב ה אדושם טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענוּ: ּכִ י ָפׁשָ נוּ ּכִ י ָחָטאנוּ ְמַחל ָלנוּ ַמְלּכֵ  ָאִבינוּ ּכִ
  ֶחֶסד ְלָכל קְֹרֶאיךָ:

ָך ָפְקֵדנוּ ְרצֹון ַעּמֶ ה: ָזְכֵרנוּ ה' ּבִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ  (לז) ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ַכְנּתָ ּבֹו: ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ׁשָ יׁשוָּעֶתךָ: ְזכֹור ֲעָדְתָך ָקִניָת ֶקֶדם ּגַָאְלּתָ ׁשֵ  ּבִ

ַרֵחם ִצּיֹון ה ָתקוּם ּתְ ח ָלֶנַצח: ַאּתָ ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ ת ְירוּׁשָ  ְזכֹור ה' ִחּבַ
ָלִים ָהאֹוְמִרים י ָבא מֹוֵעד: ְזכֹור ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירוּׁשָ י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ  ּכִ

ְעּתָ ּבַ ר ִנׁשְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ ּה: ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְּלִיׂשְ  ָערוּ ָערוּ ַעד ַהּיְסֹוד ּבָ
ַמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ה ֶאת ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ  ָלֶהם ּבָ

ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלוּ ְלעֹוָלם: ְזכֹור ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ  ֲאׁשֶ
אתֹו: עֹו ְוֶאל ַחּטָ ֶּה ְוֶאל ִרׁשְ י ָהָעם ַהז ֶפן ֶאל ְקׁשִ   וְּלַיֲעקֹב ַאל ּתֵ

ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת י ֶאת ּבְ ר ָאַמְרּתָ ְוָזַכְרּתִ ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ  (לח) ְזכֹור ָלנוּ ּבְ
ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹור ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור: ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ   ּבְ

ִרית ִראׁשֹוִנים י ָלֶהם ּבְ ר ָאַמְרּתָ ְוָזַכְרּתִ ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ  (לט) ְזכֹור ָלנוּ ּבְ
ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאלִֹקים ֲאִני ה':  ֲאׁשֶ



ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְהיֹוָתם ּבְ נוּ ְוַאף ּגַם זֹאת ּבִ ִהְבַטְחּתָ ָמה ׁשֶ נוּ ּכְ ה ִעּמָ  ֲעׂשֵ
ב י ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶהם: ָהׁשֵ ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ים ְלַכּלֹוָתם ְלָהֵפר ּבְ ים ְולֹא ְגַעְלּתִ  ְמַאְסּתִ
ְצָך ב ְוִקּבֶ בוְּתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ב ה' ֱאלֶֹקיָך ֶאת ׁשְ ּכָתוּב ְוׁשָ ָמה ׁשֶ בוֵּתנוּ ְוַרֲחֵמנוּ ּכְ  ׁשְ

ּכָתוּב ִאם ִיְהיֶה ָמה ׁשֶ ֵחינוּ ּכְ ץ ִנּדָ ה: ַקּבֵ ּמָ ר ֱהִפיְצָך ה' ֱאלֶֹקיָך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ  ִמּכָ
ָעב ֵעינוּ ּכָ ֶחךָ: ְמֵחה ְפׁשָ ם ִיּקָ ָ ְצָך ה' ֱאלֶֹקיָך וִּמׁשּ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמׁשּ ָ ְקֵצה ַהׁשּ ֲחָך ּבִ  ִנּדַ

יךָ: י ְגַאְלּתִ ֶעיָך ְוֶכָענָן ַחּטֹאֶתיָך ׁשוָּבה ֵאַלי ּכִ ׁשָ ּכָתוּב ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ָמה ׁשֶ  ְוֶכָענָן ּכְ
ֶעיָך ְלַמֲעִני ר ָאַמְרּתָ ָאנִֹכי ָאנִֹכי הוּא מֹוֶחה ְפׁשָ ֲאׁשֶ ֵעינוּ ְלַמַעְנָך ּכַ  ְמֵחה ְפׁשָ
ּכָתוּב. ְלכוּ ָנא ָמה ׁשֶ ֶמר ּכְ ֶלג ְוַכּצֶ ֶ ׁשּ ן ֲחָטֵאינוּ ּכַ  ְוַחּטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזּכֹור: ַהְלּבֵ

ימוּ ַכּתֹוָלע ינוּ. ִאם ַיְאּדִ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים ּכַ ָ ׁשּ  ְוִנוְָּכָחה יֹאַמר ה' ִאם ִיְהיוּ ֲחָטֵאיֶכם ּכַ
י ֲעֵליֶכם ּכָתוּב. ְוָזַרְקּתִ ָמה ׁשֶ ֶמר ִיְהיוּ: ְזרֹוק ָעֵלינוּ ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנוּ ּכְ ּצֶ  ּכַ
ּלוֵּליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַרֵחם ל ּגִ ם ִמּכֹל ֻטְמאֵֹתיֶכם וִּמּכָ  ַמִים ְטהֹוִרים וְּטַהְרּתֶ

ָך ְולֹא י ֵאל ַרחוּם ה' ֱאלֶֹקיָך לֹא יְַרּפְ ּכָתוּב. ּכִ ָמה ׁשֶ ִחיֵתנוּ ּכְ ׁשְ  ָעֵלינוּ ְוַאל ּתַ
ע ָלֶהם: מֹול ֶאת ְלָבֵבנוּ ּבַ ר ִנׁשְ ִרית ֲאבֶֹתיָך ֲאׁשֶ ח ֶאת ּבְ ּכַ ִחיֶתָך ְולֹא ִיׁשְ  ַיׁשְ

ּכָתוּב וָּמל ה' ֱאלֶֹקיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ָמה ׁשֶ ֶמָך ּכְ  ְלַאֲהָבה ֶאת ׁשְ
ֵצא ָלנוּ ָך ְלַמַען ַחּיֶיךָ: ִהּמָ ָכל ְלָבְבָך וְּבָכל ַנְפׁשְ  ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ

ָכל נוּ ּבְ י ִתְדְרׁשֶ ם ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך וָּמָצאָת ּכִ ָ ם ִמׁשּ ּתֶ ׁשְ ּכָתוּב וִּבּקַ ָמה ׁשֶ ֵתנוּ ּכְ ׁשָ ַבּקָ  ּבְ
ּכָתוּב ָמה ׁשֶ ֶתָך ּכְ ִפּלָ ֵבית ּתְ ֵחנוּ ּבְ ּמְ ָך ְוׂשַ ִביֵאנוּ ֶאל ַהר ָקְדׁשֶ ךָ: ּתְ  ְלָבְבָך וְּבָכל ַנְפׁשֶ
ִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ  ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ

ים: ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִחי ּכִ   ַעל ִמְזּבְ
ַרֲחִמים וְּבָרצֹון ֶאת ל ּבְ ַמע קֹוֵלנוּ ה' ֱאלֵֹקינוּ חוּס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ ְוַקּבֵ  (מ) ׁשְ

יָנה ֶקֶדם: ֲאָמֵרינוּ ַהֲאִזיָנה ה' ּבִ ׁש יֵָמינוּ ּכְ יֵבנוּ ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשוָּבה ַחּדֵ ֵתנוּ: ֲהׁשִ ִפּלָ  ּתְ
נוּ ְלָפֶניָך ה' צוֵּרנוּ ְוגֹוֲאֵלנוּ: ַאל  ֲהִגיֵגנוּ: ִיְהיוּ ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינוּ ְוֶהְגיֹון ִלּבֵ

ְכלֹות ִליֵכנוּ ְלֵעת ִזְקָנה ּכִ ׁשְ ּנוּ: ַאל ּתַ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורוַּח ָקְדׁשְ ִליֵכנוּ ִמּלְ ׁשְ  ּתַ
נוּ אֹות ה ִעּמָ נוּ: ֲעׂשֵ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבנוּ ה' ֱאלֵֹקינוּ, ַאל ּתִ ַעְזֵבנוּ: ַאל ּתַ  ּכֵֹחנוּ ַאל ּתַ

י ְלָך ה' הֹוָחְלנוּ, נוּ: ּכִ נוּ ְוִנַחְמּתָ ה ה' ֲעַזְרּתָ י ַאּתָ  ְלטֹוָבה, ְוִיְראוּ ׂשֹוְנֵאינוּ ְויֵבֹוׁשוּ ּכִ
ה ַתֲעֶנה אדושם ֱאלֵֹקינוּ:   ַאּתָ

ִחּנֵָתנוּ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ֵתנוּ ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹא ְלָפֶניָך ּתְ  (מא) ֱאלֵֹקינוּ ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינוּ. ּתָ
יִקים י עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינוּ ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינוּ ַצּדִ ֵּי ָפִנים וְּקׁשֵ ֵאין ָאנוּ ַעז  ׁשֶ

  ֲאַנְחנוּ ְולֹא ָחָטאנוּ ֲאָבל ֲאַנְחנוּ ַוֲאבֹוֵתינוּ ָחָטאנוּ:



ְענוּ. ַזְדנוּ. ָחַמְסנוּ. ְרנוּ ּדִֹפי: ֶהֱעִוינוּ. ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנוּ. ּדִ ַגְדנוּ. ּגָ ְמנוּ. ּבָ  (מב) ָאׁשַ
ְענוּ. ׁשַ ְַּבנוּ. ַלְצנוּ. ָמַרְדנוּ. ִנַאְצנוּ. ָסַרְרנוּ. ָעִוינוּ. ּפָ ז ֶקר: יַָעְצנוּ ָרע. ּכִ  ָטַפְלנוּ ׁשֶ

ְענוּ: ְעּתָ ִעינוּ. ּתִ ַעְבנוּ. ּתָ ַחְתנוּ. ּתִ ְענוּ. ׁשִ ינוּ עֶֹרף: ָרׁשַ ִ   ָצַרְרנוּ. ִקׁשּ
יק ַעל ּכָל ה ַצּדִ ָוה ָלנוּ: ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך וִּמּמִ  (מג) ַסְרנוּ ִמּמִ

ְענוּ ְענוּ ָלֵכן לֹא נֹוׁשָ ְענוּ וָּפׁשַ ְענוּ: ִהְרׁשַ יָת ַוֲאַנְחנוּ ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינוּ ּכִ  ַהּבָ
ע ּכָתוּב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ַיֲעזֹוב ָרׁשָ ע: ּכַ ע ְוִחיׁש ָלנוּ יֶׁשַ ֶרְך ֶרׁשַ נוּ ַלֲעזֹוב ּדֶ ִלּבֵ  ְוֵתן ּבְ

ה י יְַרּבֶ בֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהוּ ְוֶאל ֱאלֵֹקינוּ ּכִ ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ  ּדַ
נוּ ה' ִני:נַּקֵ רֹות נַּקֵ ְסּתָ ִגיאֹות ִמי יִָבין ִמּנִ יַח ִצְדֶקָך ָאַמר ְלָפֶניךָ. ׁשְ  ִלְסלֹוַח: ְמׁשִ

ל ֻטְמאֹוֵתינוּ וְּזרֹוק ָעֵלינוּ ַמִים ְטהֹוִרים ֵעינוּ ְוַטֲהֵרנוּ ִמּכָ ׁשָ ל ּפְ  ֱאלֵֹקינוּ ִמּכָ
ם ִמּכֹל י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְּטַהְרּתֶ ּכָתוּב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָזַרְקּתִ  ְוַטֲהֵרנוּ ּכַ

ָך ְוַנֲחָלְתָך ְרֵעֵבי טוְּבָך ְצֵמֵאי ּלוֵּליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַעּמְ ל ּגִ  ֻטְמאֹוֵתיֶכם וִּמּכָ
ִליחֹות: י ַלה' ֱאלֵֹקינוּ ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ירוּ ְויְֵדעוּ ּכִ ֶעךָ. ַיּכִ ֵאֵבי ִיׁשְ ָך ּתְ   ַחְסּדֶ

ֶמךָ: ה ְלַמַען ׁשְ ֶמךָ. ה' ֲעׂשֵ נוּ ִנְקָרא ׁשְ ֶמךָ. ּבָ ֶמךָ. ֵאל ַחּנוּן ׁשְ  (מד) ֵאל ַרחוּם ׁשְ
ה ךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּגְָדְלָך ְוִתְפַאְרּתֶ ִריֶתךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּבְ ךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ֲאִמּתֶ  ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען ה ְלַמַען ִזְכֶרךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ִועוֶּדךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען הֹוֶדךָ. ֲעׂשֵ ֶתךָ. ֲעׂשֵ  ְלַמַען ּדָ
ה ְלַמַען בֹוֶדךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּכְ ה ְלַמַען ִיחוֶּדךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען טוֶּבךָ. ֲעׂשֵ ךָ. ֲעׂשֵ  ַחְסּדֶ

ה ְלַמַען ה ְלַמַען סֹוֶדךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ִנְצֶחךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ַמְלכוֶּתךָ. ֲעׂשֵ  ִלּמוֶּדךָ. ֲעׂשֵ
ה ְלַמַען ֶתךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְקֻדׁשָ ה ְלַמַען ִצְדָקֶתךָ. ֲעׂשֵ ֵאֶרךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּפְ ֶּךָ. ֲעׂשֵ  ֻעז

ה ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ֶתךָ. ֲעׂשֵ ִהּלָ ה ְלַמַען ּתְ ִכינֶָתךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ ים. ֲעׂשֵ  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ
ה ה ְוַאֲהרֹן. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען מֹׁשֶ ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. ֲעׂשֵ  ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ֲעׂשֵ

ן ּכַ ה ְלַמַען ִצּיֹון ִמׁשְ ךָ. ֲעׂשֵ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ה ְלַמַען ְירוּׁשָ לֹמֹה. ֲעׂשֵ ִוד וּׁשְ  ְלַמַען ּדָ
ה ְלַמַען ֶחךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ֲהִריסוּת ִמְזּבְ ְממֹות ֵהיָכֶלךָ. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשִ בֹוֶדךָ. ֲעׂשֵ  ּכְ
ֵאי ָבֵאׁש ה ְלַמַען ּבָ ה ְלַמַען ְטבוִּחים ַעל ִיחוֶּדךָ. ֲעׂשֵ ךָ. ֲעׂשֵ ם ָקְדׁשֶ  ֲהרוִּגים ַעל ׁשֵ

מוֵּלי ה ְלַמַען ּגְ ּלֹא ָחְטאוּ. ֲעׂשֵ ַדִים ׁשֶ ה ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ ֶמךָ. ֲעׂשֵ ִים ַעל ִקּדוּׁש ׁשְ  וַּבּמַ
ה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ן. ֲעׂשֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ה ְלַמַען ּתִ עוּ. ֲעׂשֵ ׁשְ ּלֹא ּפָ  ָחָלב ׁשֶ

יֵענוּ: ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ   ְלַמֲעֵננוּ. ֲעׂשֵ
 (מה) ֲעֵננוּ ה' ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ֱאלֵֹקינוּ ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ָאִבינוּ ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ּבֹוְרֵאנוּ ֲעֵננוּ.

נוּ ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ָהֵאל ַהּנֱֶאָמן ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ָוִתיק ְוָחִסיד  ֲעֵננוּ ּגֹוֲאֵלנוּ ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ּדֹוְרׁשֵ
ר ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ַחי ְוַקּיָם ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ טֹוב וֵּמִטיב ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ יֹוֵדַע  ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ַזְך ְויָׁשָ



ָעִסים ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ֶמֶלְך ַמְלֵכי  יֶֶצר ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ּכֹוֵבׁש ּכְ
ֵעת ּגָב ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ סֹוֵלַח וּמֹוֵחל ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ עֹוֶנה ּבְ ָלִכים ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ נֹוָרא ְוִנׂשְ  ַהּמְ
ר ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו יק ְויָׁשָ יל ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ַצּדִ  ָצָרה ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ּפֹוֶדה וַּמּצִ

ִמיִמים  ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ַרחוּם ְוַחנוּן ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ּתֹוֵמְך ּתְ
ַחד ִיְצָחק  ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינוּ ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ֱאלֵֹקי ַאְבָרָהם ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ּפַ

הֹות ּגַב ִאּמָ ָבִטים ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ִמׂשְ ְ  ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ֲאִביר ַיֲעקֹב ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ֶעְזַרת ַהׁשּ
ֵעת ָרצֹון ֲעֵננוּ. ה ִלְכעֹוס ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ַרְך ִלְרצֹות ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ עֹוֶנה ּבְ  ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ָקׁשֶ

ּיַן ַאְלָמנֹות ֲעֵננוּ:   ֲעֵננוּ ֲאִבי ְיתֹוִמים ֲעֵננוּ. ֲעֵננוּ ּדַ
נֹו ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ַהר ַהּמֹוִרּיָה הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינוּ ּבְ  (מו) ִמי ׁשֶ
ֵבית ֵאל הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ ַח הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ּנֱֶעַקד ַעל ּגַ ׁשֶ  ּכְ
ָעָנה ַלֲאבֹוֵתינוּ ַעל ַים סוּף הוּא ֵבית ָהֲאסוִּרים הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ָעָנה ְליֹוֵסף ּבְ  ׁשֶ

ה הוּא ְחּתָ ּמַ ָעָנה ְלַאֲהרֹן ּבַ חֹוֵרב הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ה ּבְ ָעָנה ְלמֹׁשֶ  ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ
ַע ָעָנה ִליהֹוׁשֻ קוּמֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ  ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ

ָעָנה ְלָדִוד ה הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ְצּפָ ּמִ מוֵּאל ּבַ ָעָנה ִלׁשְ ְלּגָל הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ּגִ  ּבַ
ְרֶמל הוּא ַיֲעֵננוּ. ַהר ַהּכַ ָעָנה ְלֵאִלּיָהוּ ּבְ ָלִים הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ירוּׁשָ לֹמֹה ְבנֹו ּבִ  וּׁשְ
ָגה הוּא ַיֲעֵננוּ. ְמֵעי ַהּדָ ָעָנה ְליֹוָנה ּבִ יִריחֹו הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ  ִמי ׁשֶ

ֵאל ָעָנה ַלֲחַנְניָה ִמיׁשָ ָחְליֹו הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ָעָנה ְלִחְזִקּיָהוּ ֶמֶלְך ְיהוָּדה ּבְ  ִמי ׁשֶ
גֹוב ָהֲאָריֹות הוּא ָעָנה ְלָדִניֵאל ּבְ ן ָהֵאׁש הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ְבׁשַ תֹוְך ּכִ  ַוֲעַזְריָה ּבְ

ָעָנה ְלֶעְזָרא יָרה הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ ן ַהּבִ ׁשוּׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָעָנה ְלָמְרּדְ  ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ
ִרים ׁשָ ִמיִמים ְוַהּיְ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ ּדִ ָעָנה ְלָכל ַהּצַ ּגֹוָלה הוּא ַיֲעֵננוּ. ִמי ׁשֶ  ּבַ

  הוּא ַיֲעֵננוּ:
א ֲעֵנינָן. ַרֲחָמָנא ְדָעֵני  (מז) ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ַלֲעִניֵי ֲעֵניָנא. ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלּבָ
ִזיב. רֹוק. ַרֲחָמָנא ׁשְ יֵכי רוָּחא ֲעֵנינָן. ַרֲחָמָנא ֲעֵנינָן. ַרֲחָמָנא חוּס. ַרֲחָמָנא ּפְ  ְלַמּכִ

ֲעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריב: א ּבַ ּתָ  ַרֲחָמָנא ְרַחם ֲעָלן. ַהׁשְ
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