
T1"" T'l lit' T 'ITj ן f <MC י»1ז a«: I M : 

י עמך הסליחה למען תירא ':5 כ e * l f l § 

 הועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org 6 

 ע״י חיים תשע"א6
1awnr ז^ז iin1 t t i f n at" ״ד״""' " " ! יי""' י S 3 

ת ו ח י ל ר ס ד  ם
ת ו ש ר ו פ  מ

 באר יעקב
ן י ל ו ג פ ה נ מ  ב

ל ל ו  כ

ם י י י ח נ י נ  פ
 הערות הארות ליקוטים
 מקורות ופנינים נפלאים

 סהש״ס וממדרשי חדל להראות
 את מקורות הפייט

ב ק ע ר י א  ב
 פרוש הסליחה בלשץ קלה בשלוב

 לשק הסליחות עם באור בונת
yrb הפייק באופן שיוכל הקורא 

 בו ולהבין תפלתו

ר ת ס ת א ל ג  מ
 באורי סיאם קשות ומקורות

 כל אלד. חוברו וליקטו מדברי רבינו אברהם ביר עזריאל
 ומפרוש ״הספרש׳׳ שבדפוס אסשסח־ם, בעזרת החוק לאדם דעת

י ד י ־ ל  ע
ט נ ל פ י ב״ר יעקב ד ב ים צ  חי

V ה ז ף ל ס ו נ " ו י  ו
 * מבוא רחב על תקון הסליחות ועל מ מדות רחמים עפ״י נחלי המפרשים

 * תולדות הפייטנים
 * דיני סליחות ערוכים מספר "מטה אפרים־

 * תומר דבורה, פרק א. על מ מחת רחמים

http://www.hebrewbooks.org


© 

 כל הזכויות שמורות

 ת.ד. 50115 ירושלים

 אץ להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים
 ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני

 או מכני, לרבות צילום והקלטה, ללא
 אישור בכתב

 הוצאת ספרים פלדהיים בע״ה
 ת\. 35002 ירושלים 50נ91

Feldheim Publishers 
200 Airport Executive Park 

Nanuet, NY 10954 

Printed in Israel 



 לזכרון נצח בהיכל ה׳

 גמגמת אבי מורי מוה׳׳ר יעקב ב׳׳ר חיים בצלאל זללה׳׳ה
 גלב״ע כ׳׳ה בשבט תשל״ה

 וגשמת אמי מורתי מרת אסתר ב׳׳ר חיים צבי(שניצלח ע׳׳ה

 נלג׳יע י׳׳ד באייר תשל׳׳ה
 ולע׳׳נ זקני מוה׳ד חיים בצלאל ב״ר יעקב פאגעט ז׳׳ל, הי׳ד

 חקנתי מרת חגה ב״ר משה (הירש) ע״ה, הי״ד
 נעקדו עקה״ש ט׳ בסיון תש״ד, הי״ד

 ולע״ג זקני מוה״ר חיים צבי ב׳׳ר בדיד יהודה שניצלר דל, הי׳׳ד
 געקד עקה׳׳ש ערב שבועות תש״ד, הי׳׳ד

 וארג זקנתי מרת חיה שרה ב׳יר יואל(שורץ) ע״ה
 גלב׳׳ע י״ז כסלו תו־0״ח

 ת.נ.צ.ב.ה

 לזכרון עולם ולעלוי נשמת
T יהודה אלכסנדר שטוב ז׳׳ל  ר׳ אברהם שלמה ב

 גלב׳׳ע י״ד בסיון תשמ׳׳ז

 ורעייתו מרת אסתר בלומה ב׳׳ר משה ןברגדשטטר) ע״ה

 . נלב״ע כ׳׳ו בניסן תשכ׳׳א

 ולע״נ ר ישראל ב״ר אברהם אלפסי דל
 גלב׳׳ע י״ג באב תשכ״ו

 ורעייתו מרת בילא חוה ב׳ד יעקב מאיר(יעקובוביץ) ע״ה

 נלב״ע כ״ז ברסן תטחמ

 ת.נ.צ.ב.ה



ת ו מ כ ס  4 ה

p ירושלים w הרב שמחה זיסל ברוידא ראש ישיבת ז/ברון 
R a b b i S . Z . B R O I D E m a n o r H t u o N y i i m v a JERUSALEM ISRAEL 

P.O.I. «1U .TJI TaL 02 TK333 טל־ 

 ב״ה ירושלים א תמוז תשמ׳׳ו

 הנה בא לפני האברך המצויין ת״ח מובהק שלא מש מאהלה של תורה חו״ב
 הרה״ג ר׳ תיים צבי פנט שליט׳׳א, שלמד מלפנים בישיבתנו הקדושה ובידו עלימ
 מסדר טליתות מפורשות ומבוארות שהולך ומדפיס עתה, ורואה אני כי משמיא
 זיכוהו למחבר בזכות גדולה ומיותדת לאטוף וללקט פנינים יקרים וביאורים
 נפלאים מתורתן של ראשונים מצוקי ארץ על סדר סליחות, אין לתאר ולשער
 גודל חשיבות הדבר וריבוי ערכו באשר לא רבים יחכמו להבין עומק כוונת
 הסליחות כראוי הן מפאת קיצור וקושי הלשון והן מחמת עמקן וסודם, שהנסתר
 יותר מהגלוי. וכמה זה חטר לנו בפרט בימים הנוראים כשאנו עומדים לפני אבינו
 שבשמים ומבקשים ומתחננים למחילה וכפרה ולשנה טובה, ולפחות שנדע לנכון
 ביאורי הדברים שנוכל להעמיק ולהבין נועם תחנונם, ע״כ בואו ונחזיק טובה
 מרובה להרה׳׳ג המחבר אשר השקיע עמל רב וידע מעמיק ללקט ליקוטים יקרים
 אלו מרישא דטליתות עד גמירא אשר ברובו נשען על "המפרש" בדפום
 אמטטרדם, שהוא לחד מקמאי וכן על בעל ״ערוגת הבושם״ - לרבינו אברהם
 ב״ר עזריאל תלמיד הרוקח. והכל טידר המחבר וביאר בשפה קלה בטוב טעם
 ודעת דבר דבור על אופניו, ועוד הוטיף המחבר הנכבד מדיליה ביאור מקיף
 ומקורות רבים מדברי חז״ל שעליהם נשענו הפייטנים המוסיף הרבה בהבנת

 זכות גדולה זכה המחבר הנכבד וזיכה את כולנו שהעלה טדר טליתות מבואר
 ומפורש על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן בטותני שת״ח ובני תורה יוקירו
 ויעריכו את פעלו זה כי הביא ברכה גדולה ויהא בזה פתיחת שער אל אבינו

 ומעומק הלב שלוחה ברכתי להרב המתבר שיפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל

 הטליתות.

 שבשמים.

 תורה ולהאדירה אמן ואמן.



ת 5 ו מ כ ס  ה

 משה הלברטזטאם
 מו-צ העדה החרדית

 ראש ישיבת •דברי חיים• טשאקאווע
 מחים שו־ת •דברי משה•
 סעיהיק ירושלים תובב־־א

 m• יואל • טל. 170514

 הנה בא לפני חד מהני מרביצי תורה אשר בעיר קדשנו ירושת״ו ה״ח הרה״ג יו״ש
 זי״ר חכם וסופר וממשפחת אפרתים כש״ת הרב חיים צבי פנס שליט״א, ובידו
 פירוש רחב על סדר הסליחות, לבאר ולהסביר דברי קדשם של הני פייסנים ומחברי
 הסליחות. ובעיקר מטרתו למצוא דברי חפץ ומקור דבריהם בחז״ל היינו בש״ס
 ומדרשים. ואכן זכה ועלתה בידו פנינים יקרים ומקורות נאמנים, גם הביא בקצרה
 פירושם של רבותינו הראשונים כמלאכים והכל בלשח צח וקל. והכל יפה עשה
 בעט״ו עט סופרים דבר דיבור על אופניו, וכפי שהעיד בו מורו ורבו הגאון הגדול
 רבי שמחה זיסל ברוידא שליט״א ראש ישיבת חברון, וניכרים דברי אמת שיגע ועמל
 הרבה עד שעלתה בידו דבר סוב ומועיל ומתקבל. וכבר איתחזק גברא בספריו שזכה
 להוציאם לאור, ונתקבלו בברכה באהלי תורה, ורבנן ותלמידיהון שבחוט וקלסום.
 ובודאי רבים וכן טובים יכירו לו טובה על פעלו הטוב באשר ידעו ויכוונו לבוראם
 בעת תחינתם בעת רצון ורחמים. ויזכה המחבר שליט״א שיפוצו מעיינותיו חוצה
 ויתגלגל זכות על ידו להרבות התפילה בכונה, ויהיו נא אמרנו לרצון לפני אדון כל.

 ובעה״ח היום יום ג׳ שנכפבכ״ט לסדר כי אני ד׳ שוכן בתוך בני ישראל
 כ׳׳ו תמוז יומא הילולא של כ״ק זקני הגה״צ חו״פ מוהר׳׳ר טיני זצוקללה׳׳ה
 אבדק׳׳ק זמיגראד, (נלב״ע בשנות הזעם, בערבות סיביר, ושם מנו״כ.) שנת

. ה ש י פ ב י ר ו כ ל ו ו ד ג ן ה ו א ג ב ה ר ו ה ״ נ י ו י י ר ב ר ד ח ה א ז ת ב ו א ל פ י ל נ נ , ה ת ״ י ש ה ז ע  ב

ב ו י ח ך ה ר ב א ל ה ב ש ו ט ו ה ל ע פ * ל י ג פ ח ה ב ש , ב ן " ה י » ב « ״ פ ו א ד ״ ס י ל ס ש א מ ש ר ב ל  ה

ן י כ ר ה ש ב א ת ר ו ה ר ו א י ב , ב א ״ ס י ל ס ש נ י פ ב ס ב י י ר ח ״ ה ו ד ס ״ י ו ת פ ב ״ ו ן פ ו ר ש כ ר ה י ר  ב

ן ו א ג ה ה ז ך ב י ר א ר ה ש א , כ ל ״ ז כ י ח ש ר ד פ ס ו ״ ש ס ב ר ו ק פ , פ ת ו ח י ל ס ר ה ד ל ס ר 7 ד י ס  ו

י ק י ד 1 פ ת פ ו י ה ל , ו ר פ ג ו פ ל ה ך « ר ב ה ל ר ה פ ה ב כ ז י י ו כ כ ר ב י ל נ נ ה , ו א ״ ס י ל ל ש ״ נ  ה

• ר ״ י כ א א ל * פ ת ד כ ר ב ת ו ח נ ה ו ב ח ר ך ה ו ת , פ ס י ב ר  ה

 ״יבוא אות לרחמים״ לפ״ק

 הסכמת הגאב״ד זצ׳׳ל, בעל ״מנחת יצחק״, שניתנה בתשמ׳׳ו.

ג " 1 ש פ ס ס ב ״ ח ו ת כ כ ר ב ח ב ״ ה ד א ז ב ״ ע  ו



 8 הקדמת
, וידוע דסגולה זו מכרחת הרבה פעמים ל1;מוזבר  במליצה ולא בספור פחי
 לעקם את הלשון כמעס רק כדי שיחלו ראשי החרוזים באות הנדרש לו

 וכו׳.״

 ואמנם ישנן סליחות שבהן לא ניתן להבין את הפייט כלל מבלי להצביע על
 מקור הסליחה, כגון בטליחה נט ״שערי שמים בלולי אש ומים״ המיוסדת על הגמרא
 בחגיגה (יב:) ואליבא דריש לקיש. הפרוש, באר יעקב, משתדל לענות על צרכים אלה
 יחד עם שמירה על לשון הפיוט. לכן, הפרוש מבוסס על לשון הסליחה, המובאת
 באותיות בולטות, ורק מילים הצריכות באור מתבארות לאחר המקף. לפעמים מלה
 בטליחה מתבארת ע׳׳י חברתה הטמוכה לה, אזי המימן, =, ביניהם מראה שמובנם
 שווה כגון: ״בעוני = ורשיון״, רשיון מלשון רש, וכן: ״נפשם = וחייתם״, מובן
 של חייתם שווה לנפשם. כמובן שהוטפת מילות קישור כגון: אלא, משום, לכן,

 כיון וכו׳ פותרות בעיות רבות של אי הבנה וחוסכות בפרוש המילים.

 האותיות הבולטות מבוססות על לשון הסליחה אבל לא בהכרח זהות ללשון
 הפיוט, וגם אינן חייבות להופיע לפי הסדר שבסליחה. פעמים רבות שנוטפת לה אות
 מאותיות השמוש, או כל אות אחרת העשויה לבאר את המלה מבלי צורך ל״תרגם״
 אותה ולפרשה. כגון: ״תמוד״ עשויה להכתב כולה באותיות בולטות ״תמורת״, ואזי

 היא גם מבוארת וגם אינה מפריעה לשטף הדברים.

 מקורות הפיוט מן המקרא ומחז״ל הנצרכים להבנת הטליחה הובאו בפירוש,
p מבלי להפריע להרצאת הענין. במקום מ  כאשר ניתן היה לשלבם בפירוש בקצור נ
 שהבאת המקור ארוכה מעט או עלולה לעכב את הקורא ולנתקו משטף הקריאה
 הובא המקור למטה ב״פניני חיים״. ישנם מקומות שבהם לא ניתן היה להוריד את
 המקורות ל״פניני חיים״ אף אם הם ארוכות מעט כיון שאז היה מעשה הבאור,
 תרגום לא מובן, כגוף בלי נשמה. כגון: בטליחה נט, המוזכרת לעיל, ״שערי שמים
 בלולי אש ומים״ שלא ניתן להבין כלל את הנאמר אם לא מביאים את המקור לזה

 מחגיגה (יב:<, ואליבא דריש לקיש, בתוך הבאור עצמו.

 הפירוש מבוטם בעיקרו א. על באורו של רבינו אברהם ב״ר עזריאל מחכמי
 אשכנז, תלמידם של רבינו יהודה החסיד, ושל רבינו אלעזר מגרמייזא בעל ״הרוקח״.
 תלמידו, המפורסם, היה רבינו יצחק ב״ר משה בעל ״אור זרוע״. בחיבורו הגדול
 "ערוגת הבושם״ (-עיה׳ב) פירש את התפלות הפיוטים הסליחות והקינות, וממנו
 שאבתי את באורי הסליחות שהוא מפרשם, והמקורות שהוא מצטטם. ב. פירוש
 ״המפרש״ לטליתות נוטח ליטא שיצאו באמשטרדם תקכ״ו, ונראה מלשונו שהוא
 מבוטם על אחד מקמאי, ובהרבה מקומות לשונו ופרושו זהים לפרושי רבינו אברהם
 ב״ר עזריאל. נראה ממקומות רבים שגם ר׳ אהרן ממיכילישוק בעל ״מטה לוי״, שכתב
 פרוש למחזורים ולטליחות, השתמש באותו מקור ש5 פרוש "המפרש״. כמו כן היה
 לפני סדר סליחות כמנהג ק״ק אשכנז שנדפס באמטטרדם בשנת תע״ב עם פירוש

 "מסביר׳ של ר׳ יוזפא יוסף קאשמן.

 במקומות בהם לא מצאתי פרוש, פירשתי בעצמי, בעזרת החונן לאדם דעת,
 בהתבסס על המקורות במקרא ובחז״ל ע״פ פירושי קדמונינו. כמו כן מקורות רבים

 הגעתי אליהם בעצמי ויש מהם אשר מסרו לי חברי. התודה והברכה להם.
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 ואם אמנם יימצאו דברים שאינם מדוייקים ומכוונים אל האמת, את כל אותם
 בוקי סריקי יתלה הקורא בי ולא ח״ו באותם אילנות גדולים שעליהם נשענתי.

 מהדורה חדשה זו מבוססת בעיקרה על המהדורה הראשונה בנוסח פולין, ואולם
 שונה המראה החיצוני של הסליחות הן בבתירת אותיות חדשות ומאירות עיניים והן
 בקיסוע הסליחות והצבת הפירוש מולן למען ייקל העיון על הקורא. בתוכן הדברים
 נוספו הערות מקורות ופירושי מילים וכן הורחבה המסגרת של ״מבוא הסליחות״
 וטבלת י״ג מדות שולבה במבוא, ועוד הוספתי לכתוב תולדות הפייטנים, (סימני
 המליחות המוזכרים בתולדות הפייטנים מתייחטים לנוטת ליטא). ערכתי מחדש את
 "לקוטי דינים" מטפר ״מטה אפרים״ בהרחבה רבה ובחלוקה לראשי פרקים המקילים
 על הקורא להתמצא בהלכות, וגם הוטפתי מעט מ״אלף המגן" ומ״המשנה ברורה״,

 כל אלה לוקטו ונרשמו בלשונם ממש מלבד תקוני עריכה קלים ביותר.

 במהדורה זו תוקנו טעויות הדפוט שהיו נפוצות בדפוטים הנמצאים בידנו,
 ובמטפר מקומות תוקן הנוטח מפני גרטאות משובשות, או שהושלמו ההשמטות
ח הגרי״ש אלישיב  שהושמטו מפני אימת הצנזורה. על פי הנחיית פוטק הדור, מ
 שליט״א, עוד במהדורה הראשונה, תוקן הנוטח במקרים האמורים, אך ורק במקום
 שנמצא שהנוטח הנכון הודפם לפחות פעם אתת, באתד מן הדפוטים המקובלים על

 שלומי אמוני ישראל.

 שנויי הנוטחאות נרשמו, בתוך הטליחה, בטוגרים מרובעות וכתוב בהם נ״א.
 הנוטתא הכתובה בםוגרים אמורה להיות הנוטתה האמיתית, שלא כמודפט בטליחות
 המצויות, והיא מתייחטת למםפר מילים שלפני הטוגרים (מטפר המילים שלפני
 הטוגרים הוא כמםפר המילים שבםוגרים). לדוגמא, בטימן טא: ״זה פעמים קצרה
 ועוד פצרה. ומדוע נחשבנו [נ״א קציר ועוד עצרה. ומדוע חשבנו] כבהמה ונטמינו
 משטת השורה.״, הכונה בנ״א: ״זה פעמים קציר ועוד עצרה. ומדוע חשבנו כבהמה
 וכו׳״. ההשמטות הוחזרו למקומם אולם הוקפו בסוגרים מרובעות. כמו כן הדפטנו
 או״א לפני כל מליחה המתחלת ב״אדוך, כפי שנפםק ב״אשל אברהם״ מבוטשאטש.

 פה לי המקום לפרוע חובי מאז, להזכיר את הורי היקרים א״מ ר׳ יעקב ב״ר
 חיים בצלאל זללה״ה וא״מ מרת אםתר ב״ר חיים צבי(שניצלר) ע״ה אשר גדלוני
 על ברכי התורה והיראה, ובעצם את הצעד הראשון להתבוננות בדברי הפייטנים
 והבנתם קבלתי מאבי מורי זללה׳׳ה שהיה דקדקן וחובב פייט, ובין טפריו נמצא טפר
 ״ערוגת הבושם״ שעליו, בעיקרו, התבטטה עבודתי זו. ״ובן יכבד אב״ - מכבדו
 בחייו ומכבדו במותו, אשר על כן קראתי לפירוש הטליתות בשם באר יעקב - כי
 הבאר הזה הוא מן הבאר אשר דליתי ממורשת אבי זללה״ה. גם אמי מורתי ע״ה
 שמה הטוב זכרתי, ובאורי מילים קשות ומקורות בשם מגלת אסתר קראתי, כי
 בו יגלו ויתפרטמו הטתר מקורות הפייטן אשר עליו ייטד את הפייט, ובו ייתשפו
 צפונות ובאורי לשון הקודש (ומהקדמת הרב בעל ״מגלת אטתר״ על טפר המצוות
 לרמב״ם טעם לזה למדתי). והן ידוע אשר כתבו הקדמונים שיש לאדמ לרמוז שמו
 בחבורו, לכן ההערות ולקוטי המקורות אשר אספתים כבמתרוזת פנינים יקרות
 לציין בהם לדברי תורת חיים הרמוזים בפייט, קראתי בשם פניני וזיים, ובזה גם

 רמוז שם מחברתי מרת פטיה פנינה תחי׳ אשר עומדת לי לעזר לעמוק בתורת הי.

 ברכה לראש משביר, ה״ה חותני היקר ר׳ רפאל שטוב יצ״ו עם רעיתו מרת רבקה
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 תחיי, העומדים לימיננו והתומכים עוסקי תורה בלונ״ח, יזכו לרוות נחת מצא1איהם
 ולראותם הולכים בדרך התורה והיראה כשאיפתם. כן אברך ואודה לגיסי היקר הרב
 מאיר שטוב שליט׳׳א היושב באהלה של תורה, ואשר העיר את עיני בהערותיו
 המחכימות ומהם הכתובים ושזורים ב״פניני חיים״, יזכה לגדל את בניו לתורה

 ויר׳׳ש עם נוות ביתו מרת אלישבע רחל תחיי.

 אודה ה׳ בכל לבב, ששם חלקי מיושבי בית המדרש וזיכני להוציא את טדר
 הסליחות כמנהג פולין, עמ הפרוש, מטודר ומוגה מתדש, ואתפלל ואבקש על העתיד
 שאזכה להמשיך לעסוק בדברי תורה מתוך הרחבת דעת, ושנזכה אני וביתי מרת
 פסיה פנינה מנב״ת, לבנות את ביתנו על אדני התורה והיראה ולגדל את בנינו
 ובנותינו להדריכם בדרך הישר לתורה וליראת שמים, ויתקיים בנו מאמר הכתוב

 "לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה׳ מעתה ועד עולם״.

 סרם אכלה דברי, בתפילה אשא כפי, יהי רצח מלפניך ה״א, שלא יארע דבר
 תקלה על ידי.

 חיים צבי ב״ר יעקב ז״ל פנט



 וו

 מבוא הסליחות

 מקור אמירת הסליחות
 בסור או״ח(תקע׳׳ז) נפסק ״מתפללין על כל צרה שלא תבוא״. סדר התפלה לזה,
 כתב בטור(תקעט), הוא בעת חזרת הש״ץ כשמגיע ל״סלח לנו״ ״ויאמר כל הסליחות
 והוידויין וידוי הגדול בכללם״ ושם הוא מונה והולך כל הברכות שנוטפות לשמונה
 עשרה יחד עם פמוקי דרחמי. ובטוף לאתר קדיש אומר ״פזמונים ותוכחות ופתיחות

 וטליתות״.
 היטוד מן התלמוד, של אמירת טליתות ופטוקי דרחמי בעת צרה נמצא
 בגמרא (מגילה ל:) בענין המדבר על טדר היום של תעניות דבור, שקובעיט בעת
 צרה, ״וריבעא דיומא בעי רתמי שנאמר(נחמיה ט, ג): ׳ויקראו בטפר תורת ה׳ א-להיהם
 רביעית היומ, ורביעית מתודים ומשתתוים׳״. ועתה כשתרב בית־המקדש ואין קרבן
 לכפר על עוונותיהן של ישראל מה יעשוז על דבר זה נצטער דוד המלך, ככתוב
 בתנא דבי אליהו זוטא (פכ׳־ג) וא״ל הקב״ה לדוד, בשעה שהצרות באות על ישראל
 בעוונותיהם יעמדו לפני יחד באגודה אחת ויתודו על עוונותיהן לפני ויאמרו לפני סדר
 סליחה ואני אענה אותם. ובמה גילה הקב״ה אותם זאת? א״ר יותנן: הקב״ה גילה
 זאת בפםוק: ״ויעבור ה׳ על פניו ויקרא״ מלמד שירד הקב״ה מן ערפל שלו כשליח
 צבור שמתעטף בטליתו ועובר לפני התיבה וגילה לו למשה סדי סליחת וכו׳ ובשעה
 שישראל מתקבצין לפני ועומדין לפני באגודה ואומריס לפני סדר סליחת אני אענה
 אותם שנאמר: ״ה׳ הושיעה המלך יעננו ביום קראנו״. גם בגמרא בר״ה (יז:) מובא
 המאמר של ר׳ יוחנן ״אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו, מלמד שנתעסף הקב״ה
 כשלית צבור והראה לו למשה סדר תפלה, א״ל כל זמן שישראל חוסאין יעשו לפני

 כסדר הזה ואני מותל להם״.
 ואמנם פוסק הרמ״א בשו״ע הלכות ראש־השנה (תקפ־א, ב) ״והמדקדקים נהגו
 שכל אתד מתענה עשרה ימים וכן נכון לעשות״. הרי שראינו שהיסוד לסדרי סליתה
 הוא מדין של תעניות צבור אלא שכבר פסק שם הרמ״א ״וכל אלו התעניות אין
 צריך להשלים ואין קורין בב׳ וה׳ ויתל אפילו בערב ראש השנה״. משום שאף אם

 אמנם היסוד למנהג בא מן התעניות אבל בכל זאת הוא שונה.

 תקון סדר הסליחות
 את תקמ טדר הטליתות תקנו הגאונים בבבל וכפי שכתב הטור(תקפא): ״לרב
 כהן צדק מנהג ישיבות לומר טליתות ותחנונים בעשרת ימי תשובה. וכן אמר רב
 עמרם בעשרת ימי תשובה משכימין לבית הכנטת בכל יום ומתתיל ש״צ אשרי
 וקדיש ומתתיל תחנונים ומטיים ואנתנו לא נדע וקדיש. ואמר רב האי מנהג לומר
 תחנונים בהנך עשרה ימים לחוד ושמענא דמקצת אתרוותא קיימי מר״ת אלול(כ־ה
 מנהג הםפרדיס), ומנהג אשכנז כשתל ר״ה ביום ה׳ או בשבת אז מתחיל יום ראשון
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 שלפניו לעמוד באשמורת הבוקר ואומרים סליחות ותחנונים ורוב צבור מתענין
 ונו׳״.

 מדברי המור הנ״ל לומדים שאכן שונה סדי סליחות מסדר תעניות את הסליחות
 בתעניות אומרים בתוך התפלה בעת חזרת הש״צ בברכת ״סלח לנו״ והסליחות הם
 תלק מהתפילה וקשורות לזמן התפלה אם לשחרית - זמן שתרית, ואם למנחה
- זמן מנתה. משא״כ בסדר סליחות בימי הרתמים תקנו לומר בנפרד משאר
 התפלות, בזמן מיותד - אשמורת הבוקר, ובסדר מיוחד: אשרי, קדיש, סליתות,
 תחנון וקדיש תתקבל. הרי שזה ממש מבנה של סדר תפלה בפני עצמו וכ״כ ״בלבוש״

 ולקמן נכתוב להוכית יסוד זה באורך וגם יש נפקא מינא להלכה בדבר.

 אמירת הסליחות - הש״ץ והצמד
 מדברי ר׳ יוחנן שאומר ״מלמד שנתעטף הקב״ה כשלית צבור וכו׳ יעשו לפני
 כטדר הזה״ יש ללמוד שעיקר תקון הטליתות הוא לשליח ציבור שיאמר את פסוקי
 דרתמי, וכך הרי הדין בתעניות, שבחזרת הש״ץ אומרים את הטליתות. ומלשון התנא
 דבי אליהו זוטא שאומר ״יעמדו לפני באגודה אחת״ משמע שאין זה רק הלכה
 של תפלה בצבור, ואם אין צבור - מתפלל ביחידות, אלא דוקא ״באגודה אחת״
 כשיש שם ש״ץ שמתעטף בטלית כפי שהראה הקב״ה למשה. ואמנם םדרי המליחות
 ופטוקי דרחמי היו מתוקנים לומר ע״י הש״ץ והצבור עומדין אותו ״באגודה אחת",
 וכך גם יש להבין• רבים מפיוטי הטליתות כגון הטליחה בטימן ב׳ ״זחלתי ואירא
 בעד מחן וכו׳ כהגון מדות ובתפלה שלם״ שהם לשונות תפלה של הש״ץ לפני
 הקב״ה. וכן הפזמון בטימן פו ״במה אקדם ואכף וכו׳ ובידי אין מעש וכו׳ על
 זאת אני בוטח באומרים ה׳ אחד״ - פתח בלשון יחיד וםיים בלשון רבים, אלא
 שזו תפלת הש״ץ שמתנצל לפני הקב״ה שאמנם אין בידו מעשים טובים אבל הוא

 בא בזכות הרבים שמקבלים עליהמ עול מלכות שמים.

 ומה שנתגלגל, שהיום הצבור אומרים כל הטליתות, הוא משום שהצבור שעומדין
 ״באגודה אחת״ היו מצטרפין לתזן בתפלתו. וכך מצאתי כתוב במפר ״פירוש התפלות
 והברכות״ לרבינו יהודה בר יקר(עמ׳ קמ״א) בסדר תעניות: ״וטוב להתפלל בדמעה כי
 שערי דמעה לא ננעלו. ולצעוק בקול רס עט החזן בעשרה כשאומר סליחות. וכדאמרינן
 במסכת שלשה דברים, תדע לך, שכן ישראל אינן נגאלימ אלא מתוך הצער, ולא
 מתוך השעבוד ולא מתוך הטלטול ולא מתוך הדחק ולא מתוך שאין להם מזונות
 אלא מתוך עשרה בני אדם שהן שרויים זה עם זה והיה אחד מהם קורא לחבירו
 ואין קולו נשמע שנאמר (עובדיה א, יז): ״ובהר ציון תהיה פליטה״ לומר שצועקים
 כל כך ומתכוונים בתפלתם שאם קורא האחד חברו לא יוכל חברו לשמוע. וזו היא

 צעקה בקול רם״. ״*

 י״ג המדות
 כאמור, את הטליתות תקנו בזמן מיוחד - באשמורת הבוקר. והטעם לזה מפני
 שהקב״ה שט בי״ת אלף עולמות ובטוף הלילה שט בעולם הזה והוא עת רצון(מג־א
 תקפא, א). ונתקנו על טדר התפלה, וכפי שכתב ב״אלף המנן״ בשם הלבוש: ״כי
 אשרי שקודם הטליתות הוא כנגד פטוקי דזמרה. והטליתות עם י״ג מדות שאומרים
 בין כל אחת ואתת הם במקום תפלת שמונה עשרה. ואח״כ נופלין על פניהם כמו
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 אחר שמו״ע, ומסיימין ״ואנחנו לא נדע״, ולכך אומרים אחריהם קדיש שלם עם
 תתקבל כמו אתר גמר תפלות כל השנה. לבוש״.

 ואמנם י״ג מדות שהם, כאמור, כנגד שמונה עשרה, הם עיקר הסליתות וכפי
 שאמר ר׳ יותנן ״כל זמן שישראל תוטאין יעשו לפני כסדר הזה״ וזה נאמר על הפסוק:
 "ויעבור ה׳ על פניו ויקרא״. ומכאן גס הטעם שהחזן מתעטף בטלית, אף שהוא לילה.
 ועל טגולתן של י״ג מדות הומיף רב יהודה (שם) ואמר: ״ברית כרותה לשלש עשרה
 מדות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר: הנה אנכי כורת ברית״. ופירש״י ברית כרותה
 לשלש עשרה מדות הללו, שאם יזכירום ישראל בתפלת תעניתם, אינן חוזרות ריקמ.

 וברבנו בחיי(שמות לד, 0 מוסיף לאמר: "וצריך אתה לדעת כי כל המבין שלש
 עשרה מדות ויודע פירושן ועיקרן ומתפלל בהם בכוונה אין תפלתו חוזרת ריקם,
 אלא אם כן היו בידו עבירות שמעכבות זה, והנה בזמן הזה שאנחנו שרויים בגלות
 ואין לנו כהן גדול לכפר על חסאתינו, ולא מזבת להקריב עליו קרבנות, ולא בית
 המקדש להתפלל בתוכו, לא נשאר לנו לפני ה׳ בלתי אם תפלתנו וי״ג מדותיו״.

 ובשערי תשובה(תקפו, א) כתב: ואסור להזכיר י״ג מדות שלא בכוונה.

 למדנו מדבריו, שמתי ודאי הוא ששלש עשרה מדות אינן תוזרות ריקם, ו״הברית
 כרותה להן״, אך ורק אמ מתפלל בכוונה ומבין ויודע פירושן ועיקרן, ולכן המתפלל
 צריך לדעת היטב את סדר תלוקתן של י״ג המדות ואת באורן. ובכן אציע כאן י״ג

 אנפין של חלוקת י״ג מכילין דרחמי כפי מה שמצאתי, בדברי המפרשים.

 י״ג אנפין בבאור י״ג מכילן דרחמי
 טדר הפםוקים השייכים לי״ג מדות(שמות לד, רס<: ״ויעבר ה׳ על פניו ויקרא ה׳ ה׳
 א-ל רתום וחנון ארך אפים ורב חטד ואמת: נצר תטד לאלפים נשא עון ופשע ותטאה
 ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים:... וםלחת

 לעוונינו ולתטאתנו ונחלתנו״.

 א. שיטת ר״ת
 שיטת ר״ת בממכת ראש־השנה >יז: תוד־ה שלש) וגמ האבךעזרא מחלק את י״ג
 המדות בשימה זו. והביאור למדות שכתבנו כאן לקות מרש״י על התורה, ומה שלא

 ביאר הושלמ מדברי האבךעזרא.
 א) ה׳ - מדת הרחמים היא קודם שיחטאי. ב) ה׳ - לאחר שיחטא2 וישוב3.
 ג) א־ל - אף זו מדת רחמימ, וכן הוא אומר(תהלים ע): "אלי אלי למה עזבתני״,
 ואין לומר למדת הדין למה עזבתני. ד) רתום - כרחם אב על בנימ, שישמרמ שלא
 יפלו, (ראב־׳ע). ה) וחנון - להושיע מי שנפל ולא יוכל קום (ראב׳׳ע) ו) ארן אפיס

 ו. א״ת מה צריו האדם למדת רחמים קודם שיחטא, וי״ל אע״פ שגלוי וידוע לפניו שטופו לחטוא מתנהג
 עמו במדת רחמים באשר הוא שם, רא״ש(ר״ה יז:). אבל ב״אור החיים* כתב ואין דבריו מובניס לי,
 כי אם יבא ה׳ להעניש על מה שעתיד, נאמר לפניו ג״כ למה בראת אותי כיח שאתה יודע שיחטא.
 ולס מפרש בעל •אור החיים" שיצטרך לרחמים אפילו קודם שיחטא, אף אס הוא םר מרע, בזמן

 שלא קיים מצוות עשה ואין לו זכרות ליהנות מהם, בכל זאת הוא האדון יהת אותו ברחמים.
 2. ה׳ n׳ שתי מדות הכי איתא בפסיקתא (דר״כ, קכס): •ותאסר ציון עזבני ה׳ והי שכחני", אותן שתי

 מדות עזבוני. (תוד״ה שלש בהגה״ה. דיה יז:).
X:P 3 ההבדל בין מדה זו ל "מקה", שזה לשב מאהבה, וזה לשב מיראה. (קרבן גתנאל, ר״ה 
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- מאריך אפו ואינו ממהר ליפרע, שמא יעשה תשובה. ז) ורב חסד - לצריכים
 תסד, שאין להם זכויות כל כך. ת) ואמת - לשלם שכר סוב לעושי רצונו. ט) נוצר
 חסד לאלפים - (שומר את החסד) שהאדם עושה לפניו לשני אלפים דורות. י) נושא
- אלו הזדונות, יא) ופשע - (נושא פשע) אלו המרדים, שאדם עושה להכעיס. 4 ן ו ו  ע
 יב) וחטאה - (שגגות). יג) ונקה - רבותינו דרשו: מנקה הוא לשבימ, ולא ינקה
 לשאינם שבים. ונקה לא ינקה - לפי פשוטו משמע שאינו מוותר על העוון

 לגמרי אלא נפרע ממנו מעט מעט, (וזהו רחמים שאינו נפרע ממנו בפעם אתת).

 ועל דרך זה מפרש רבנו בתיי(שמות לד, 0 את י״ג המדות: ה' הראשון הוא
 עצט ולא מדה, ה׳ השני מדה, והוא מדת הרחמימ בלא תשובה ובלא שאלה, אלא
 כאב רתמן שהוא מרתמ על בנו ויודע בו מה שהוא צריך ונותן לו מבלי שישאל
 ממנו. א־ל מדת הטליחה בשאלה. רחום וחנון הם שתי מדות הטליחה בשאלה עם
 תשובה ויטורין. ארן אפים מדה כוללת הצדיקים והרשעים. ואם אתה אומר שהם
 רשעים גמורים ואינם ראויים לאריכות אף, הנה אתה רב חסד ועשית תטד עם כ״ו
 דורות שהיו מבריאת העולם עד מתן תורה שלא היו להם תורה ומצוות וזנת וכלכלת
 אותמ במדת התסד. ואם תאמר, אותמ כ״ו דורות לא קבלו תורה, ולא עברו עליה מה
 שאין כן אלה קבלו ועברו, יש לך לעשות למען מדת אמת והוא תסד של אמת שאינו
 מצפה לתגמול. ואם אינך מוהל בשביל מדה זו הנה אתה נוצר חסד לאלפים ויש
 לך למחול להם בזכות האבות, ואם אתה אומר: תמה זכות אבות, עשה למען
 מדה זו שבך שאתה נושא עוון והם הזדונות, ופשע הם המרדים וחטאה והמ

 השגגות ונקה והס הנסתרות והוא שכתוב(תהליס יט, יג): ״מנסתרות נקני״.
 ועוד מפרש שס על דרך השכל, ״ויעבור ה׳ על פניו ויקרא ה' ה׳ א־ל", הרי
 שלש שמות והשאר מדות, והן עשר. והמדות נאמרות על השמות. שלש השמות
 כנגד שלש עולמות: א) עולם המלאכים. ב) עולם הגלגלים. ג) עולם השפל. וכנגד
 שני העולמות (א׳ רבי) שהם קיימים נצתיים בלתי משתנים, הזכיר שני השמות
 שאינם משתנימ (ה׳ ה̂׳ וכנגד עולמ השפל הזה שהוא משתנה והוא בעל הויה
 והפסד הזכיר א־ל שהוא שמ התואר, והוא מתהפך ממדת הדין למדת הרתמים.
 נשארו עשר מדות שהבורא יתעלה מנהיג בהם את עולמו. רחום וחנון שתי מדות
 נאמרו על ההשגתה - כללית ופרטית. רחום מדה כללית, וחנון מדה פרטית. ארך
 אפים היא מדה שהכל צריכין לה בין צדיקים בין רשעימ, דכתיב (קהלת ז, ׳0: ״כי
 אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יתטא״. נשארו שבע מדות, שלש לטובים
 ארבע לרעים: רב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים - לטובים, נושא עון ופשע וחטאה
 ונקה - לרעים. נושא עוון חסא המחשבה, עוון הרהור הלב. פשע וחטאה הוא עוון
 המעשה, זה מזיד וזה שוגג. ונקה אמרו רז״ל (יומא פו.): ונקה לשבים, כי אין ראוי

 לסלוח לרשע העומד במרדו.

mm• 

 ב. שיטת יבנו ניסים
 רבנו ניסימ במגלת סתרים (תוריה שלש, ר׳ה יז:<, ובערה״ב (כ״ב, 004 מביא
 דעה זו לרב האי גאון: השמ הראשון אינו נמנה לדעתם, משום שיש פסיק
 בין השמות. והכי קאמר, הקב״ה ששמו ה׳ קרא: ה' רתום ותנון וכוי. ומניינו:

 4. נושא עוון - זה העושה לתיאבון ואוכל נבלות ובא על עריות לפי שאין מוצא בהיתר. משא״נ פשע
- זה הסתכווין למרוד בבוראו.
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 א) ה׳ ב) א-ל ג) רחום ד) וחנון ה) ארן אפים ו) ודג חסד ז) ואמת ח) מצו
 חסד ט) לאלפים - מדה אתרת ושונה מ״נוצר תסד". היא מדה מיותדת שמדה
 סובה מרובה תמש מאות על מדת פורענות. דבפורענות כתיב: ״על רבעים" והכא

 כתיב: ״לאלפים". י) נושא עוון יא) ופשע יב) וחטאה יג) זנקח.
 ברא״ש מקשה עליו גם מהמנהג, שהרי נהוג לאמרן בכל גלות ישראל שהתזן
 אומר: "ויעבור ה׳ על פניו ויקרא״, והקהל מתתילין: "ה׳ ה׳ א-ל רתום ותנון וכוי״,
 ולדברי הגאון היה לו לתזן לומר: "ויעבור ה׳ על פניו ויקרא הי", ולקהל להתחיל: "ה׳

 א-ל רתום וכו׳״.

 ג. שיטת הגה״ה בתוספות
 הגה״ה בתוספות ר״ה (יז:<. א) ה' ה׳ - מדה אחת, אתת מהן שם תואר לאדנות,
ך על שמ מלכותו. ואותו כנה מדת רתמים הוא לפי שהוא אדון על כל, ל מ " ו מ  כ
 צריך להתנהג עם כל במדת רתמים. ב) א-ל - מדת חוזק. כי ביד חזקה מכין
 מזון לכל הבריות. ג) וחום - מדת רתמים ולא כמדת ה' כי הרתמים תלוקים
 כדאמרינן הכא קודמ תשובה ואחר תשובה. ד) וחנון - תונן בעת הדתק לגאול את
 הצועק אליו. ומדת הרחמים הוא שלא בעת צרה, חנון לשון מתנת תנם. ה) ארן
 אפים לצדיקים ו) ארך אפים לרשעים (שהרי •אפים• משמעו שישנם שתי אפשרויות שונות
 שבהן הוא •מאריך אף״. ע׳פ ערובין ע.). על ידי שה׳ מרחיק את רוגזו, בתוך כך הם תחרים
 בתשובה. ז) וב חסד ח) ואמת. כתיב ״רב תסד״ וכתיב ״ואמת״, הא כיצד? בתחילה
 ב״אמת״ וכשרואה שאין העולם מתקיים - ב״תסד". ס) נוצר חסד לאלפים י) נושא
 עוון, יא) ופשע, יב) וחטאה יג) ונקה - לשבימ. בערה״ב(כיב, 003 ג״כ מתלק את

 י״ג המדות בדרך זו.

 ד. שיטת האו״י ובעלי הקבלה
 האר״י ובעלי הקבלה מתתילים למנות את י״ג המדות מהמדה א-ל, וכ״כ ברמח״ל
 בכללי תכמת האמת. הגר״א בשיר השירים(ד, יג< מפרש את המתת על דרך זה, ולקמן
 בטליתות(עמוד יז) מובאים דבריו באריכות, וכאן אקצר: א) א־ל בעל כח לכבוש כעטו.
 ב) דחום בעת צרה. ג) וחנון שעושה מחמת תן. ד) ארך אפים לצדיקים. ה) ארך
 אפים לרשעים. ו) ורב חסד - נותן לאדם יותר ממה שמגיע לו. ז) ואמת ח) נוצר
 חסד - זכות אבות. ט) לאלפים זוכר זכות כל דור לאלפים י) נושא עוון יא) ופשע

 יב) וחטא יג) ונקה.
 בזה ניתן, אולי, להטביר מה שבמנהג פולין לא עושים כפי שכתב ברא״ש שמנהג
 בכל גלות ישראל שהקהל מתתילין: ״ה׳ ה׳ וכו׳״, שהרי למנין האר״י המדות נמנות

 רק מ״א-ל״, ולכן מתתיל הצבור: ״ויעבור ה׳ על פניו וכו׳״.
 אבל לפי דברי הגר״א אפשר ליישב את ״מנהג כל גלות ישראל״, וכפי שנוהגין
 כך בישיבות, שהרי הגר״א כתב (שם): והנה ה׳ ה׳ משלימימ לט״ו, הראשון, קודם
 שיתטא. והאתרון אתר שיתטא. יוצא לפי דבריו שאמנם ה׳ ה׳ אינו מי״ג המדות אבל
 הוא שייך למדות הרתמים. ואס אמנם הקושיא, מן המנהג, עדיין קשה לרבנו ניטים
 שהרי לדבריו ה׳ הראשון שייך לפניו(•ויקרא ח׳:•), אבל לדעת הגר״א אין כאן קושיא.
 הרמת״ל בכללי תכמת האמת כתב שהפטוקימ במיכה 0, ית) הולכים על י״ג
 המדות בדרך זו א) מי א-ל כמכה ב) נושא עוון ג) ועובר על פשע ד) לשארית נתלתו
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 ה) לא התזיק לעד אפו ו) כי תפץ חטד הוא ז) ישוב ירתמנו ת) יכבוש עוונותינו ט)
 ותשליך במצולות ימ כל תטאתט י) תתן אמת ליעקב יא) תטד לאברהם יב) אשר

 נשבעת לאבותינו יג) מימי קדמ.

 ה. שיטת בעל ״העקידה״
 בעל העקידה בשער ארבעה וחמישים (פ׳ כי תשא) מחלק כר״ת עד למדה
 הי״ג. ועל מדה ״ונקה״ כתב: ״ונקה לא ינקה״, מטדרי התפלות הפרידו
 ״ונקה״ מ״לא ינקה״, וכבר הזכרנו בטפקות שלא יטבול כן דרך הפשט ותשכון
 המדות. והנכון בעיני על דרך הפשט כי ״ונקה לא ינקה״ מדה אחת נמשכת
 לקודמת לה, והנה תהיה מדת פוקד עון אבות מדה י״ג. ולכן לדעתו התלוקה:
 א) ה׳ ב) ה' ג) א-ל ד) וחום ה) וחנון ו) ארך אפיס ז) זוב חסד ת) ואמת ט) נוצר

 חסד לאלפים י) נושא עון יא) ופשע יב) וחטאת יג) פוקד עון אבות.

 ו. שיטת ובי אלעזר
 רבי אלעזר, הוא בעל הרוקח, (בערה״ב כ״ב, 103) גמ־כן מחלק כר״ת אלא
 שגס הוא סובר ש״ונקה״ אינה מדה לעצמה, כי ״ונקה״ עמ שלשתן -
 עם עון, עם פשע ועם חסאה. וכן פירושו: נושא עון ונקה מנקה, כאילו
 אומר נושא עון בנקוי ונושא פשע בנקוי ונושא חסאה בנקוי, כלומר שאינו
 משאיר כלום. ולכן הוא מתלק את ״ארך אפימ״ לשתי מדות, ומניינמ לדעתו:
 א) ה׳ ב) ה' ג) אל ד) וחוס ה) ותנה ו, ז) איד אפים ח) ורב חסד ט) ואמת י) נוצר

 חסד לאלפים יא) נושא עון יב) ופשע יג) וחטאה.

 ז. האבובנאל
 האברבנאל(שמות לד) מבאר ומחלק כך: א) ה׳ - שם העצם. ב) ה׳ - בהתייחס
 לנבראים שה׳ בראם. ג) א־ל - המניע הגלגל העליון. ושלשת השמות שאחריהם
 המ מהמדות שינהיג בהם בני אדם. ד) וחום מרתם, סובות שעושה עם העובר.
 ה) חנון - חונן דעת לאדם• י) אין• אפיס - שלא נעשה בר עונשין בב״ד של
 ממה עד י״ג שנה, ובב״ד של מעלה עד כ׳ שנה. ז) נוצו חסד לאלפים - שהרי
 אדמ קצר ימימ ולכן שכרו משולם לדורותיו. י) נושא עון ופשע וחטאה - ג׳ מיני
 עוונות, ומדה אתת. יא) ונקה - למי שרובו זכויות ינקה אותו מתטאיו. יב) לא
 ינקה - לא יכרית מי שרובו חוב. יג) פוקד עון אבות - יטה לרחמים שלא יתן כל

 היטורים המגיעימ לו, אלא יחלקמ על־פי דורותיו.

 ח. שיטת הוי״ף אליבא ד״המאיוי״
 במאירי, בשמ ״יש שמונים״ מביא שיטה המונה ?a׳ ה׳״ כמדה אתת, כפי ההגה״ה
 בתוספות, ומאידך ״נוצר תסד לאלפים״ כשתיים כרבנו ניטיט. שיטה זו מייתט
 המאירי לרי״ף וז״ל: וכן נראה לי מלשון גדולי הפוסקים(הוייף) שכתבו על מדת ״רב
 תסד״ שהיא מדה ששית. א) ה׳ ה' ב) א־ל ג) וחום ד) וחנון ה) ארך אפיים ו) ורב
 חסד ז) ואמת ח) מצו הסד ט) לאלפים י) נושא עוון יא) זפשעיב) וחטאת יג) ונקה.

 ט. שיטת ובי דוו פאודו
 רבי דוד פארדו מונה, בדעת רש״י, את י״ג המדות דלא כר״ת, משום שרש״י
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 בתומש כתב: ״ה' ה׳ מדת רחמים היא״, מכאן מטיק שרש״> סובר ש "ה׳ ה׳״ מדה
 אתת היא שהרי רש״י נקט בלשון יתיד ״מדת רתמים היא״. מאידך ״ארך אפים״
 נמנים כשתי מדות. לעומת זאת כיון שרש״י אינו מפרש ״ותטאה״ על השגגות, לכן
 הוא מבאר בדעת רש״י שזו אינה מדה, אלא פירושו שח׳ נושא עוח ופשע והופכו
 לתסאה - לשגגה, ולכן נוצר חסד לאלפים מנויים כשתי מדות. ולפי דעתו המנין
 הוא: א) ה' הי ב) א-ל ג) יחוס ד) וחנון ה) ארן אפיס - אינו ממהר להפרע.
 י) איך אפים - אינו מרבה כעס. ז) ויב חסד. ח) ואמת ס) נוצי חסד - שומר
 את שכרו של האדמ לעצמו. י) לאלפים - וגם שכרו לדורותיו. יא) נושא עוון

- הזדונות נעשים לו כשגגות. יב) ופשע גם המרדים הופך ה׳ לתסאה. יג) ונקה.

 י. שיטת הומב״ם
 הרמב״ם בתשובה פ״ז כתב: והגאונים כולם האריכו בזה וכאשר זכר
 הרב (חרי׳׳ף) בהלכות דברי רבינו האיי זלה״ה ורב חסד שהיא מדה ששית, וזה
 לא יתכן אלא אמ תתחיל המנין מהשם השני וכוי אכן החשבון יהיה כך:
 א) ה' ב) א־ל ג) רחום ד) חנון ה) ארך אפים ו) ודב חסד ז) ואמת ת) נוצר חסד

 לאלפים ט) נושא עון י) ופשע יא) וחטאת יב) ונקה יג) לא ינקה.

 יא. שיטת האנדולוסיים
 בהמשך התשובה שם מזכיר הרמב״ם שיסה נוספת של האנדולוסיים וזה
 לשונו: והחושב ״ונקה לא ינקה״ מדה אחת כאשר פירשו האנדלוסיים יהיה
 ״פוקד עוון אבות על בנימ״ המדה הי״ג. לפיכך מניינם יהיה על הסדר הזה:
 א) ה׳ ב) א־ל ג) דחום ד) וחנון ה) איך אפיים ו) זדב חסד ז) ואמת ח) נוצי חסד
 לאלפים ט) נושא עון י) ופשע יא) וחטאה יב) ונקה לא ינקה יג) פוקד עון אבות

 על בנים, עיין במאירי(ר׳׳ח or שמביא שיטה זו ודוחה אותה.

 יב. שיטת יבינו יהודה החטיד אליבא דערה״ב
 רבנו אברהם ב״ר עזריאל מביא במפרו ״ערוגת הבושמ״(נ׳׳ב, 003 את דעת
 רבו רבינו יהודה החטיד כי ״ה׳ ה׳״ אינו בכלל מידות, כי המ שמות הקב״ה.
 מניינו מתחיל כפי מנין האר״י. א) א-ל ב) רחום ג) וחנון ד) ארך אפיס ה) ורב
 חסד ו) ואמת ז) נוצר חסד לאלפים ח) נושא עון ט) ופשע י) וחטאה יא) ונקה
 יב) וסלחת לעונינו יג) ולחטאתינו. והביא ראיה מר׳ אמיתי בר שפטיה שעשה
 בפזמון ״אזכרה א-להים״(-ה׳ הי): ״וטלחת לעונינו ולחטאתינו ונחלתנו״ ואילו ״ה׳
 ה׳״ שתי מדות לא היה צריך לעשות ״וםלתת לעונינו״. ועל זה כתב רבנו אברהם
 ב״ר עזריאל: אמנם לא ישרו בעיני דברי מורינו התטיד, כי "וטלתת לעמינו״ בקשה
 היא ורחוק מפםוק המדות. ומה נעמו לי דברי ה״ר אלעזר שכתב כי מה שיסד
 ר׳ אמיתי בפזמון ״וסלחת לעונינו וגו׳״, להשלימ כ״ב תיבות ״תבא לפניך תפילתינו״

 עד "לא חטאנו״. ביאור לדברי ה״ר אלעזר כתוב לקמן בסליתות בהערות (עמוד נח).

 יג. שיטת ובינו יהודה החסיד בטפר חסידים
 ובטפר חטידים מימן ר״נ כתב ובינו יהודה החטיד את מנין י״ג המדות כך:
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 טבלת סיכום לי״ג אנפץ של י״ג מכילן דיחמי

 18 מבוא הסליחות

 טבלת סיכום

ו ונחלתנו  ולחטאתנ
ת ח ל ס  ו
 לעוונינו

ד עוון ק  פ
 אבות

 לא
ה ק נ נקה י חטאה ו  ופשע ו

 נושא
 עוון

 >וצר
ם י פ ל א ת חסד ל מ א ד ו ס ם ורב ח י י ן אפ ר ם וחנון א ל רחו ־  ה׳ ה׳ א

 יג *

 לשביס

 יב

 שגגות

 יא

 מרדים

 י

דתות  ו

 ט

• עושה ד א  *ימי החסד ש
 ל־ב׳ אלפי דור

 ח

 לשלם שכר
 לעושי רצונו_

 ז

ד ס  לצריכי ח

 ו

 אינו ממהר ליפרע

 ה

 להושיע נופל

 ד

ם אב ח ר  נ

 ג

 אף זי מידת
 רחמים

 ב

 אחר שיחטא

 א

ם שיחטא ד ו  ק

 ר״ת(ר״ה יו;1

 ו׳ז״י וראנ״ע

 ע
 פוקד עוון

 אבות
 יא מקו!״

 דית י ־ יב
 •יונקה >
מ ל ס ח י ת  ס

 העקידה א ב ג ד ה ו י ח ט י יא יב

 יג
 יחלק יסוריו

 לדורותיו

 יב
 לא יכרית

 הרשע

 יא
 מגקח את

 הצדיק

 ר
חל לכל סיגי העוונות  מו

 ט

 ׳*ומר שכרו לדורותיו

n 

 חשבון אמיתי
 של השכר

 ז

ד ס  מרבה ח
 מלבד השכר

 ו

 אינו בו עונשים אלא בי״נ,
• י  וכי שנ

 ה

 חוע דעת
 לאדם

 ד

 מטיב עם
 העוברים

 ג

 מניע הגלגל
 העלייו

 ב

 שמו בהתיחס
 לנבראים

 א

נאל שם עצמותו  אברנ

 ישתם.
 «ע בנקוי,

w ס ״ ע ז  קו
 עיוו בנקוי, פ
ק  חטאח מ

 ו״נ
 רבי אליעזר א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג נושא

 . בערוז״ב

 יג
 ונקה

 הופכם
 לחטאה •
 לשגגה

 יב

 ופשע

 יא

 נושא עוון

 י

 לאלפים

 ט
 ניצר חסד

 ח

 ואמת

 י

ד ס  ורב ח

 ו

 אפיים

 ה

 ארך

 ד

 וחנון

 ג

 רחום

 ב

 א-ל

< 

 ו
 רש״י ע״פ
 ר״ד פארדו

 0 ט י יא יב יג
 מאירי(ר״ח) א ב ג ד ו ו י

 ויש מונים

 א ב ג ד ה . ו . ו ח ט י יא יב ע
ם שם מואר ח ד מ ח  א

 תוס׳ הגייה
 יבערח״ב

 יג

 ונקה

 יב

 וחטאה

 יא

 ופשע

 י

 נושא עוון

 ט

 לאלפים

 ח
 ניצר חסד

 ז

 ואמת

 ו

ד ס ח ב ר  *פייס ו

 ו

 איד

 ד

 והנע

 ג

 רחום

 . ב

 א-ל

 א

n 
 רבינו ניסיס

 תיס׳

 ע
ח ק  לא מ

- א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב
 רםב״ס

 תשובה פ״ז

 יג ^
 פוקד עון

 אבית

 ח ט י יא

- א ב ג ד ה ו ז
 רםב״ס

 תשובה פ״ז

 יג ^
 פוקד עון

 אבית

 ב
ח ק נקה! 'א ת  ו

 שם א ב ג ד ו ז ח ט י יא
 לאנדלוסים

 יג

ח ק  ת

 יב

 וחטאה

 יא

 ופשע

 י

 נושא עווו

 ט

• י פ ל א  ל

 ח

ד ס  ניצר ח

 ז

 ואמת

 ו

 ורב ימח

 ה

 אפיים

 ד

 איד

 ג

 וחנון

 ב

 רחום

 א

 א-ל

 חאר׳י ובאור•
 חגר׳• א שה׳׳ש

 יג
 ולחטאתיני

 יב
 וסלחת
 לעמינו

 ז n ט י יא
 מצר חסד לאלפים

 ז

 ואמת

 ו

 ורב ימח

 ה

 אפיים

 ד

 איד

 ג

 וחנון

 ב

 רחום

 א

 א-ל

 חאר׳י ובאור•
 חגר׳• א שה׳׳ש

 יג
 ולחטאתיני

 יב
 וסלחת
 לעמינו

 ז n ט י יא
 ה ו מצר חסד לאלפים

ם י ^ 
 ו
 איד!

 רי״ח א ב ג
 בערה״ב.

 ינ
 ונחלתנו

 רי־׳ח א ב ג ד ה ו י ח ט י יא יב
 בספר

 חסידים

נחלתט  ולחטאתינו ו
ת ח ל ס  ו
 לעוונינו

 פקד עוון
 אבות

 לא
נקה נקה י חטאה ו  ופשע ו

 משא
 עוון

 נוצר
ם ד ן לאלפי ס ח ת ^ מ א  ו

-

ד ס  ארך אפיים ורב ח
 ו

ם וחנון ל רחו  ה׳ ה׳ א-



 20 מבוא הסליחות

ן אפים ד) ורב חסד ה) ואמת ו) נוצר חסד לאלפים ז) נושא י  א) דחום ב) חנון ג) א
 עון ח) ופשע ט) וחטאה י) ונקה יא) וסלחת לעינינו יב) ולחטאתינז יג) ונחלתנו. הרי
 י״ג מדות כמו שמנינו אותמ, שהרי אמיתי עושה כן ואומר ״אזכרה א-להים ואהמיה"
 ועונין י״ג מדות ובאתרונה הוא אומר ״תמכתי יתדותי בשלש עשרה״ כמו שמנינו לך

 חברמ יחד לאמרמ.

 הפניה למלאכים בסליחות
 כבר דנו קדמונימ בשאלה כיצד יכולימ לומר את הפזמון ״מלאכי רחמימ" או
 התפלה ״מכניסי רחמים״ ועוד כהנה לשונות של פניה למלאכים, הרי זה מתנגד
 לעיקר החמישי משלשה־עשר עיקרים: "לו לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל
 לזולתו״. וכבר הקשה קושיא זו רבינו יהודה ב״ר יקר (רבו של הרמב״ן) וכתב (עמ׳
 עג): ״ואפשר הוא לעשותן שאף למתים מבקשימ אנו רחמימ עלינו כדאמרינן בתענית
 (טז.) וכו׳ ואפילו על דרך פשסם יש לחלוק בין המתים למלאכים, שהצדיקים אפילו
 במיתתם קרויים חייט וכו׳ ואין טפק שאטור לזבוח לשומ מלאך כדי שיבקש הוא

 רתמים עליו.

 לכך יש לפרש, כי כשאומר מכניטי רחמים כנגד חטידי הדור אנו אומרים, שירבו
 תחנונימ ותפלות לפני המקומ להגן על דורמ שהמ חייבימ על זה. כמו שמצינו
 (מכות יא) שהיה נענש הכהן הנדול כשאינו מבקש רחמימ על דורו, וכמו כן הזכרנו
 בפיוטים האמורימ קודמ לכן במקראות האמורימ על התשובה, ואתר כך אנו מזהירין
 החטידימ לבקש רחמים על דורם. ועל כוונה זו ראוי לומר מכניםי רחמים וכיוצא

 בזה שיתן דעתו על זה והשמ יצילנו משגיאה״. עכ״ל רבינו יהודה ב״ר יקר.

 גם התת״ם טופר(או״ת קטו) דן בשאלה זו ומביא את המהר׳׳ל מפראג בנתיבות
 עולמ (נתיב העבודה פי״ב) שמיאן לומר פיוס מכניסי רתמים שאין לנו עם המלאכים
 כלום וכו׳ ולדברי הגאון הנ״ל גם פזמון"מלאכי רתמיס״ וסליתה ״י״ג מדות האמורות
 בתנינה" יש למנוע. מכל מקום אנו אומרים עם הצבור ״הן אל כביר לא ימאס״ ״ודלגו
 עלי אהבה״. אך מכניסי רחמים דרכי להאריך בנפילות אפים עד שהגיע הש״ץ לשומר

 ישראל.

 וכן בארחות חיים לרבנו חיים מוולוז׳ין כתב: לא אמר מלאכי רחמים וכו׳ ואין
 לבקש מהמלאכים כי אין להם כח מאומה והכל אצלמ בהכרח וכוי ובפזמון ״מלאכי

 רתמים" אמר"אבות העולם אהובי עליון חלו נא וכו׳״. אבל לא מחה להאומרים.
 ובשבלי הלקס (רפ״ב) כתב: "ואומרימ ׳מכניסי רתמים׳ ואין בזה משום משתף
 שמ שמים ודבר אתר וכו׳ והרב ר׳ אביגדור כהן צדק ז״ל הביא ראיה על זה מהא
 דאמרינן בסנהדרין(מד:) א״ר יוחנן לעולם יבקש אדם שיהו הכל מאמצין את כתו
 מלמטה ואל יהו לו צרים מלמעלה ופירש רבינו שלמה זצ״ל שיסייעוהו מלאכי
 השרת לבקש רחמים ושלא יהו לו מטטינים מלמעלה. וגמ במדרש שה״ש על הפטוק
 ׳השבעתי אתכם׳ אומרת כנטת ישראל למלאכימ העומדים על שערי תפלה ועל
 שערי דמעה הוליכו תפלתי ודמעתי לפני הקב״ה ותהיו מליצי יושר לפניו שימחל
 לי על הזדונות ועל השגגות, ונאמר (איוב לג, כב): ״אם יש עליו מלאך מליץ אחד

 מיני אלף״, עכ״ל.
 וכן בתשובות מהר״י ברונא (רע״ה) כתב: "מה שאנו אומרים וכו׳ מלאכי רחמים,



 מבוא הסליחות 21

ע שפלות ועבדות שמדבר בפני המלך ליועציו לדבר למלך, לפי שהוא  אינו אלא ד
ע אמצעי כלל״, עכ״ל.  בוש לקרוב אל המלך ואין זה ד

 שוב מצאתי בפירוש ״התפלות והברכות״ לר״י בר יקר במקום אתר(עמ׳ קמ״ב)
 שכתב: ומה שאנו אומרים ״מכניסי רתמים״ וכו׳ רצונו־לומר שאנו אומרימ להם
 תחנה ובקשה לפניו שיקבל תפלותינו שהתפללנו כבר, ולכן אנו אומרים ״מכניסי
 רחמים״ בסוף התפלה וכו׳ אבל אסור לומר למלאכים תתלת דבר בקשו עלינו
 רתמים על דבר זה, אמ לא בקש תתלה להקב״ה על אותו דבר. והיינו דאמרינן
 בירושלמי(ברכות פ״ט): אבל הקב״ה אינו כן, אלא אומר הקב״ה אם באת לך צרה
 לא תצרת למיכאל ולא לגבריאל דיענון לך, אלא לי צוות ואני עני לך. הדא הוא
 דכתיב (יואל ג, ה) ׳והיה כל אשר יקרא בשם ה׳ ימלט', וסוב מזה שלא יצעק אדם

 אלא לשמ. ואגדה זו מוכתת על זה. עכ״ל.

 פיוטי הסליחות
 כאמור, יסוד הסליתות הוא על אמירת י״ג המדות עם פסוקי דרחמי אשר
 שלית הצבור אומר כאשר עומדין כולם באגודה אתת. במשו הדורות, רבימ משליתי
 הציבור הוסיפו ותברו פתיתה והתנצלות לש״ץ לפני אמירת הסליתות ואח״כ היו
 שתברו סליתות המיוסדות על הפסוקימ שנאמרו בין אמירות של י״נ המידות, ועל
 יםוד מאמרי תז״ל. אם נתבונן נמצא שאין טליתות מן הפייטנים הקדומים כגון:
 הקליד, שהבר הרבה קרובות ופיוטיג• לתפלות השנה. יוטי בן יוטי וינאי שהרי המ

 קדמו לגאונים שתקנו את טדר הטליתות.
 את הטליתות חברו הפייטנים על טדר הא״ב, א״ב כפול ותשר״ק, והטעם לזה
 כתב בטפר ״פירוש התפלות והברכות״ לרבינו יהודה בר יקר(השלמות, 28): ״רוב העולם
 אומרים דרך האלפא ביתא, על שם שחורבן ביתינו נכתב באלפא ביתא, (-כוונתו
 למגילת איכה) לפי שתמאנו בבנין כ״ב אותיות והבית נתרב בעונינו״. והרי ראינו מתנא
 דבי אליהו זוסא שסדר הסליתות תיקנו כיון שאין לנו ביהמ״ק לכפר על עונינו, וראה

 לקמן בסליתות(עמוד) מה שכתבנו בזה עוד.
 הסליתות מכונות בשמות שוניס: פתיחה - לסליתה הפותחת את סדר
 הסליחות. סליחה - כמשמעה. שנייה - פיוס בעל שתי שורות בכל בית. שלישיה
- סליחה בעלת שלש שורות בבית. שלמונית - בית שלם, בעל ארבע שורות. ויש
 שאמרו ששלמונית נקראת על שם רבנו שלמת הבבלי אשר רוב סליתותיו הם בארבע
 שורות. פזמון - פיוס שיש בו בית חוזר. עקידה - בקשה לקב״ה לזכור את עקידת
 יצחק. חתנה - נאמרת לאתר אמירת תחנון. בנוסת ליסא ישנם פזמונים בהם הבית

 התוזר הוא ״תמאנו צורנו״, ופזמונים שהבית החוזר בהם הוא ״שמע ישראל״.

 עניני מנהג והלכה הנלמדים מפיוטי הסליחות

 אין אומוים זולת בראש השנה
 סליחה ל״א, לרבנו יואל ב״ר יצחק אבי הראבי״ה, הנאמרת בערב ראש השנה
 לפי נוטח ליטא, מתחילה במילים ״אמת אתה הוא ראשון ואין ראשית לראשיתך.
 סליחה זו שזורה לאורכה בפסוקי המקרא ומשובצת ברמזים מאגדות חז״ל בענין
 האמת ומעלתה. שלמונית זו היא אחת מתוך ארבע שלמוניות רצופות הדומות
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ת השלמונית, שבה וחוזרת בכל  זו לזו במבנן הפיוטי, בכולן התיבה הפותחת א
תחת בתיבה ״א-לקים", ל״א - ״אמת״,  בית - בתחלתו ובמופו. שלמונית ל׳ פו

 ל״ב - ״חיים״, ל״ג - ״מלך״.
 הדגשת המילים הללו, בשלמוניות, על ידי אמירה חוזרת ונשנית באה
 להמחיש ולתת לנו את ההרגשה שאנו עומדים עתה בערב יום הדין (אלקים
- מדת התן) לפני מלכו של עולם החותך, ביום זה, חיים לכל חי. ולכן,
 ההדגשות של ״אלקים״, ״חיים״ ו״מלך״. אלא שיש מקום למצוא הסבר מדוע
 נאמרת שלמונית נוספת המתחלת ב״אמת״? מה ענין"אמת" לערב ראש השנה?

 דומני שהפתרון לזה מצוי בהבנת השורות הבאות בשלמונית ״אמת ברא
ת רמוז בהודך והדרך... על כן נאמירך בערוך שיריך ראש דברך אמת;  א-לקים א
 אמת גמרה ששה פעמים א-לקים חיים מבראשית עד לעשות חתומים תווים

 וכולם סופי תבות המה הגויים״.
 באור הכתוב: ״אמת - רמוז״ בסופי תיבות של המילים ״ברא א-לקים את״
ך - בתורה. ״על כן נאמיוץ׳׳ - לכן נשבחך כאשר ר ד ה  הכתובים "בהודך ו
 נערוך שיריך. שהרי ״ראש דברך אמת״; ״ששה פעמים״ - ״מבראשית ברא״ עד
 ״אשר ברא אלקים לעשות״, ״גמרת״ וכתבת "אמת" בסופי תיבות אשר המה

 מבוטאים.

 כדי להבין ביתר שאת את הכתוב כאן יש לראות את מאמר חז״ל שעליו
 מיוסדות שורות אלו וכן לעיין ב״בעל הטורים״ על התורה.

 מאמר חז״ל הרמוז כאן נמצא בבראשית רבה (פרשה א׳ י׳): ר׳ יצחק פתת:
 ״ראש דברך אמת״(תהליס קיט, קס<, אמר ר׳ יצתק: מתתלת ברייתו של עולמ ראש
 דברך אמת, ״בראשית ברא א-לקים". ובאר בעץ יוסף, ״ולכן נתתם אותיות אמת בג׳

 תיבות הראשונות... סופי תבות אמת״.
 גם ״בעל הסורים״ על הפסוק הראשון בתורה מביא בלשונו את הרמז הזה,
 ״בראשית ברא אלקיס סופי תיבות(ס־ת) אמת, מלמד שברא את העולמ באמת, כמ״ש
 ראש דברך אמת״, אולם בעה״ס ממשיך ברמזיו וכותב: (ו) ברא אלקים את ס״ת
 אמת. (2) וירא אלקים את ס״ת אמת. (3) ויברא אלקים את ס״ת אמת. (4)
 וירא אלקים את ס״ת אמת. (5) ברא אלקים לעשות ס״ת אמת, ולכן תקנו ו׳
 פעמים אמת באמת ויציב״. בעה״ס מנה תמשה פסוקים בהם ס״ת אמת ובצרוף
 הפסוק הראשון המובא ממדרש רבה בסך הכל ששה פסוקימ. אולמ באמת נשמס
 מהמנין פסוק נוסף - ״ויברא אלקיס את - שיש בצרוף סופי תבותיו אמת,
 וכבר העיר על כך בחומש זלמן נעסר, אלא שכתב שמ דברימ תמוהימ (שמצא צרוף

 נוסף - "אלקים את חיית השדה ט״ת אמת״, עיי״ש).

 והנה ארשומ כאן מניינים של ס׳׳ת אמת האמורים במעשה הבריאה:
 א) בראש הספר בפסוק א' ״בראשית ברא "אלקים״, ב) באותו פסוק (מן
 המלה השנייה) ״ברא אלקים את״, ג) בפסוק ד׳ ״וירא אלקיס את האור״, ד)
 ״ויברא אלהיט את התנינם״, (פסוק כא) ה) בפסוק כ״ז: ״ויברא אלהים את האדם"
 ו) בפסוק ל״א ״וירא אלקיט את כל אשר עשה״, ז) ולאחרונה בסוף מעשה הבריאה

 בפרשת ויכולו פסוק ג׳ ״אשר ברא אלקים לעשות".

 אם נתבונן במובאות הללו נראה שמתוך שבעת סופי התבות המנויים לעיל,
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 הרי הצרוף הראשון של ס׳׳ת אמת אינו כסדרו ואילו בשאר הצרופים, ס״ת אמת
 רשומים כסדר כתיבתם. זאת ועוד, באלו הששה שם אלקים חיים באמצעם. ברור
 שלאלה הששה כוון בעה״ס באמרו: ״לכן תקנו ו׳ פעמים באמת ויציב״, ובזה סרו כל

 התמיהות על בעה״ס.
 ישוב בעה״ס בדרך זו רמוז בשלמונית במילימ: ״אמת גמרת ששה פעמים אלקים
 תיים... וכולם סופי תבות המה הגויים״, הגויים - משמע, מבוטאימ, כלומר רשומים

 כסדר הגייתם, ושם אלקים באמצעם.
 וכן מצאתי ב״ערוגת הבושם" לרבנו אברהם ב״ר עזריאל, בבאורו ליוצר שבת
 ור״ת, "אלקינו אלקים אמת״, לרבי בנימין(ניג עמ׳ 33) שכתב שם: ״שש פעמים רמז
 במעשה הבריאה אמת ושם קדשו באמצע, לומר שכל הויות עולם שבששת אלפים

 אלקיס אמת הוא עשה".
 לפי דברי בעה״ט הנ״ל אפשר להסביר גם את השורה ״על כן נאמירך בערוך
 שיריך - על כן נשבחך כאשר נערוך את שבחיך ב״אמת ויציב״ ונזכיר שם ששה
 פעמימ אמת. מאמר חז״ל הנ״ל ובעה״ס סייעו בידנו להבנת הפייט, ומאידך הפייס

 בשלמונית מסייע לנו להבין את שחסר בבעה״ס, ובא זה והשלים את זה.
 אלא שמלבד התמיהה הראשונה מה ראו מסדרי מסליחות לסדר דוקא כאן פייס

 המדבר בשבת האמת, עוד יש לתמוה מה מקום יש להזכיר כאן את ״אמת ויציב״?
 לאחר זמן רב שהתלבסתי בפשר פתרון שלמונית זו מצאתי מציאה בספר

 חסידים(סימן רניח) המאירה באור תדש ובהיר את מקומה ובאורה של שלמונית זו.
 וזה לשונו של רבי יהודה התסיד בספרו: ״מה שאין אומדים זולת בר״ה וביוה״כ,
 לפי שאנו צריכימ לומר אמת ויציב כהלכתו, ויש בו ששה פעמימ אמת שבבראשית
 בסוף התיבות, כגון ברא אלקים לעשות, ברא אלקים את, וכיוצא בזה תמצא ששה
 פעמים אמת רמוז. ובר״ה אומר ״זה היום תחלת מעשיך, הואיל ותחילת מעשיו
 הוא, צריכים אנו לומר ששה פעמים אמת שכתוב בתתלת מעשיו, ואלו היינו
 אומרים זולת, היינו מתסרימ פעמימ אמת״. ובהמשך שם ״בתחלתו של עולם רמוז
 יוה״כ ור״ה5, אמת תותמו ואמת כתיבתו למפרע - בבראשי׳ [ברא אלקים, וכסדרו]
- ברא אלקים את״. ועוד שם: "ועוד דאמר, ׳ראש דברך אמתי, כמו ׳בראשית
 ברא אלקים׳, ובר״ה ויוה״כ ותתמנו(נראה שצ״ל: חותמין. הרב מרגליות שם): "ודברך מלכנו
 אמת וקיימ לעד" אלמא בתרוויהו אמרינן אמת, כמו כן אמר תברך מלכנו אמת
 וקיים לעד ובאמת ויציב אומר ודבריו חיים וקיימימ, וכשאומר זולת אין אומר כך,

 עד כאן לשונו.
 בדברי רבנו יהודה החסיד כתוב אם כן במפורש שר״ה קרוי ״אמת״ ולכן שייכת
 שלמונית זו למערכת שלמוניות הללו. וגם אמת ויציב המרומז בשלמונית מתקשר

 לכאן קשר יפה.
 ובזהירות הייתי מוסיף שלא רק שהשלמונית באה להזכיר לנו בער״ה לכוין יפה

 J באור הדברימ עפ״י פירוש •מקור חסד* (להרב ראובן מרגליות ז״ל) בתוספת נופך: יאמת חותמו•
- חיינו כסדרו, מרמז על יום הנפוריס שאז נחתם דינו של האדם, 'ואמת כתיבתי למפרע• - שלא
 כסדרן, ררמז על ראש השנה. דבראש השנה נכתבין, ורק לאחר החתימה, ביוהיכ, הוי אמת כתיבתו
 למפרע. ומ־ויק היטב דבסופי תיבות של "בראשית ברא אלהיס" - היינו סופי תיבות שלא כסדרן

 דרשו תזיל: .־אש דברך אמת - שהרי זה היום תחילת מעשיך.
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 בר״ה אמירת אמת ויציב על ששת פעמים האמת שבה ללא כל הפסקה, אלא שאולי
 יש בזה גמ הקדמת אמירת הזולת של ר״ה שלא ניתן לאמרו בזמנו, ולכן אומרים

 אותו בער״ה.
 א״כ עצם אמירת שלמונית זו, על תכנה, מרמז על המנהג המובא בספר תסידימ

 שלא אומרים זולת בראש השנה וביום הכיפורים.

 זמן סליחות כזמן מזמני התפלה
 בסיומם של הסליחות בער״ה נאמרת תחנה שמחברה רבי מאיד ב״ר יצחק
 הוא ר״מ ש״ץ - שליח צבור, מן הראשונים, בדור רבותיו של רש״י, שחבר
 הרבה סליחות ופיוטים הנאמרים בימי מועד והידועה שבהם היא ״אקדמות
A מילין״ לשבועות. רש״י מביא מפרושיו בפרושו לנביאים בהושע(ו, ט<, בעמוס 
 יה ובתהליס(עג, יב). התוס׳ בר״ה(יא. בדית אלא) מזכיר מערבית שלו לפסח, ובהגהות
 מיימוניות פ״ב ממגילה אות צ' כתב ״וכן נמצא במנהגינו כתוב בשם רבנו מאיר

 ש״ץ״.
 תחנה זו, שכותרתה ״תפלה תקח ותתנה תבתר תמור[ת] ניתות [של] תמיד
 השתר״, מיוסדת על דברי הגמ׳ בברכות כ״ו: תפלות כנגד תמירים תקנום ועל מה
 שדרשו חז״ל על הפסוק (הושע יד, 0 "ונשלמה פרים שפתינו״ - אמר ר׳ אבהו: מי
 משלמ אותמ פרימ שהיינו מקריבים לפניך, שפתים שאנו מתפללים לפניך(ילק״ש שם

 רמז תקל״ג).

 לאתר כותרת זו יבאה פתיתה קצרה שענינה מעין הכותרת, דהיינו, בקשה שתתשב
 עמידתנו בתפלה כנגד עבודות שבבית המקדש, והולך ומונה מספר עבודות שעל כל
 אתת מהם, בנפרד, מבקש הפייס להעמיד את שיח שפתותינו - את העבודה שבלב

- במקומ אותה עבודה.

 הפתיתה מתתילה - ״שקול לעומדימ לשמך לשבת - כאלו זכו תרום
 המזבת״ דהיינו תרומת הדשן, שעליה נאמר במשנה (יומא כ.): בכל יום תורמין
 את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו, ומפרש״י ״והיא היתה תתלת עבודת
 שתרית בהשכמה". בהמשך מבקש הש״ץ ״רצה עבודתמ במקדש [מעט] [שב] שביתמ
- כבית עולמים לעושי תביתין״ - זו עבודת תמומ תביתי כה״ג שעשו לפני
 הקרבת התמיד. וכך הולך ומונה ״קשוב מקראות... - כעין אברים ועכול פדרים״,
 ועוד עבודות עד שמגיע לעבודה האתרונה שלפני עבודת התמיד עצמה: ״ספור

 לצעדים(שכר פטיעות) לעבדיך גשימ - כמו בעזרה לפייס רוגשימ״.
 כאן פוסק הפייס מן התתנה ומתתיל בתאור העבודה הקשורה בתמיד של
 שתר עצמו: ״ממונה מזרז להביא סלה״ וכוי, ומכאן ואילך הולך ומונח את סדר
 עבודת התמיד עפ״י סדר המשנה בתמיד עד שמשליס ״סדר עבודת התמיד בבית
 אלקינו מהרה להעמיד״. בסיומ, שוב תחנה, שהקב״ה יבנה ויוריד את ביהמ״ק
 של מעלה למסה, ובקשה מאת שרפי מעלה המשמשיס בקודש להליץ סוב על

 ישראל.

 על כל פנים, כיון שבדברי הפייסנים כל רמז יש בו כוונה, מדקדקים בהם בכל
 מה שפייסו, יש לדייק בעובדה שהפייס בסס תתנתו שבפתיתה - על דרך ״ונשלמה
 פרימ שפתינו״ - רק בעבודות המתתילות ״בקריאת הגבר או בסמוך לו" עד לעבודה



 מבוא הסליחות 25

 הקשורה בתמיד עצמו ולא עד בכלל, כלומר עד סמוך לנץ החמה, ומכאן ואילך פוסק
 מן התתנה. נראה שיש בזה רמז לאופן תקח הסליתות, שתקנו אותמ כעין תקון
 התפלות. וכמו שתפלות כנגד תמידיס תקנום. ובהתאם לכך גס קבעו את זמנמ,
 כדאיתא בברייתא בברכות(«:): ״מפני מה אמרו תפלת השתר עד תצות, שחרי תמיד
 של שתר... ומפני מה אמרו תפלת הערב אין לח קבע, שחרי אברים ופדרימ שלא
 נתעכלו מבערב... ומפני מה אמרו של מוספין כל היומ, שהרי קרבן של מוספין...׳׳.
 כך גם הסליתות שכידוע הגאונים תקנום, תקנו אותם על הדרך שתקנו תז״ל את
 שאר התפלות, כנגד עבודות שבמקדש. והסליתות תוקנו כנגד עבודות הנעשות
 מקריאת הגבר עד לעבודת התמיד. וזהו גם זםנם - זמן מיותד באשמורת הבוקר
- שאינו לא בשעת זמן ערבית ולא בזמן שתרית, שהרי קרבן התמיד זמנו מתחיל
 רק מנץ התמה ואילך. וכן גמ תפלת שתרית מצוותה לכתתילה מנץ התמה מיק

 בדיעבד מעח״ש, או״ת סי׳ פיס).

 וזהו שאומר ״הלבוש״ שסליתות נתקנו כסדר התפלה, אשרי - כנגד פסוקי
 חמרה, י״ג מדות וסליתות - כנגד שמונה עשרה, ולאתר מכן נפילת אפיים, ולסיומ
 קדיש תתקבל - שאין אוסרים אותו אלא אחר תפלה שיש בו שמו״ע, ולכן נפסק,
 במשנה ברורה סי׳ תקפ״א (סק׳׳ד) בשם הפמ״ג עפ״י ״הלבוש״, שאם התחילו לומר
 סליתות במנין ולפני קדיש תתקבל יצאו אנשימ ונשאר רוב מנין אע״פ שאין עשרה
 אומרים ק״ת כדיני התפלה שנתבארו בסימן נ״ה. הרי שיש לנו סייעתא לדברי
 ״הלבוש״ מן הפייסן, רבנו מאיר ש״ץ, המעמיד את הסליתות כנגד העבודות שבמקדש

 יתד עמ זמנמ הקבוע להמ.

 ובזה ניתן להוסיף סעמ לדברי המג״א על השו״ע סי׳ תקפ״א שפוסק: ״אין נופלין
 על פניהמ בער״ה בתפלה אע״פ שנופלין ע״פ באשמורת בסליתות״, ובס״ק י״ג כתב
 המג״א: ״ר׳׳ל כית דרוב פעמים רגילין לסיים קודמ עה״ש.״ וגמ לענין תפילה לא
 מיקרי יומ, עד הנץ התמה״. א״כ יוצא בברור מדברי המג״א שזמן סליתות לחוד
 וזמן שתרית לתוד, ותתנון, הרי תלוי בתפלה עצמה, וכמו שבער״ת בשתרית עד
 לתצות אומרים תחנון ואילו במנחה לאחר חצות א״א תחנת, ה״נ כאן, כיון שישנם
 שני זמני תפלה שונימ, - זמן סליתות חמן שתרית - לכן יתכן שבסליחות יאמרו
 תחנון ואילו לאחר מכן, בשחרית לא יאמרו. חה שהוסיף המג״א: ״וגמ לענין תפלה
 לא מיקרי יומ עד הנץ התמה״. ולפי״ז אפשר ליישב קושיית הפר״ת שהקשה כאן
 בסק״ג, מסימן קל״א ששם כתב הסתבר שהסעם שבלילי אשמורות נוהגין ליפול
 על פניהם לפי שהוא קרוב ליום, וא״כ קשה, הכא שאין נפילת אפיים בער״ה איך
 מצו ליפול באשמורת? ולדברינו מוסבר, דמה שכתב הסעם ״לפי שהוא קרוב ליום״
 בא לאפוקי שאינו לילה, דבלילה אין נפילת אפיימ - וכיון שהוא קרוב ליומ מותרת
 נפילת אפיים, אבל לא בא לומר שהוא נגרר אחר היום שלאחריו והוא המתירו
- דאדרבה מצד היום שלאתריו צריך לאסור שהרי הוא עיו״ס, וא״כ שבאמת
 נאסור תחנת בסליתות ער״ה שהרי אין נפילת אפיים בער״ה, ע״ז ניישב כדלעיל
 חמן תפלת שתרית, מהנץ, לתוד, חמן סליתות לחוד, וכפי שכבר בארנו שאמירת

 תתנון עשויה להיות תלויה בזמן תפלח ולאו דוקא ביום.

 שוב מצאתי בספר המנהגים לרבנו אברהם קלחנר, שיצא לאור בהוצאת מכון
 ירושלימ, במנהגים לר״ה אות זי, דברים המבססים ומאשרים את דברינו ח״ל: ״ואני
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 ראיתי בכל צרפת לומר תחנת בסליחות, ונ״ל המנהג*, דאפילו ביוצר היה לאמת אי
 לא משום דהה.ערב יו״ס והוי כמו יו״ס, לכן בעיו״כ שאין משכימין(-לסליחות)
ו כשאומרין הסליתות), כבר נפסר מתחנון נ י  רק ביומ, א״כ בהתחלת התפלה (-דהי
 כי כבר היה קרב התמיד, אמנם בער״ח שמשכימין מבעוד יומ כבר חל עליו חובת
ת בסליחות) כי כבר נתתייב, אע׳׳פ שהלילה הולכת אחר נ ח ת -  תתנון צריך לומר (
 היום [הבא](וא״כ היה צריך להפסד מתחנון בסליחות משום שביום כבר אין אומרים
 תתנון), מצינו לענין הקרבה שמקריבין תמית הקרבנות היו כשרים כל הלילה ונפסלין
 בעמוד השתר, (-כלומר, בקרבנות, הלילה אינו הולך אחר היום הבא), ותפלה תקנו
 כנגד תמידימ, והרי ראיה שבתול אומרים ג״פ ודוי ושם רק פעם אתת. חפ׳׳ת״. והמ

 ממש מעין הדברים האמורימ לעיל.

 6. בהוצאת ״מנון ירושלים' אין כאן פסיק, וגירסתס: "ונ״ל המנהג דאפילו ביוצר היה לאמרו ואי משום
 דהוי ונו״. אבל בדפוסים הנירסא נמו שצטטנו, ולפי דברנו גירסת הדפוסים מונרחת. יתירה מזו,
 ־ לעייל בספר המנהגים באות ר כתוב, "וכן אנו נוהגין" לומר תחנון בסליחות, וא־נ ברור שנאן בא

 לקיים ולהסביר המנהג.
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 רבינו אלחנן

 בסליחות יש ממנו רק פתיחה ליום ד׳ של עשי״ת ״אשת נעורים האהובה״,
 ושמו — אלחנן — חתום בה. והוא, כנראה רבינו אלחנן בר יצחק בר שמואל

 מבעלי התוספות.

 התוספות בברכות(ס: תוד״ה אשר) הביא סדר תקון תפלות מר׳ אלחנן. אביו הוא
 ר״י הזקן נכד בת רש״י. מכת״י לתוספותיו לע״ז משמע שהיה חי בשנת תוזקמ״ב.
 ובשו״ת מהרש״ל (כט) כתב שנהרג בשנת תתקמ״ד, והניח p רבינו שמואל הנזכר
 בתוספות (ערכין יח:). בתוספות מזכירו כמה פעמים בזבחים (מה:), ביבמות (קה.
 תוד״ה רבא) ובחגיגה (טו: טז. כ.). בע״ז(לה. ד״ה מאי) מובא ממנו בענץ הפיוטים:
 ואומר מורי הר״ר אלחנן שזהו מה שיסד הקליר בפרשת פרה אדומה אץ להרהר על
 מה נחקקה שכולם נתנו בנשיקה, לשץ משיקץ עליהם את הפה. ומהר״י קולון
 כתב עליו(שלהי שורש נב): ״ומי הם פוסקים גדולים יותר מרבנו יצחק ורבנו אלחנן

 ז״ל וכו׳״.

 כאמור, חיבר את סליחה עח, ופירשה רבנו אברהם ב״ר עזריאל ב״ערוגת
 הבושם״.

 רבינו אליה בר שמעיה * • י

 חי באיטליה בדור שאחרי רש״י והוא מהכר בשו״ת הגהות מיימונית הלכות
 אישות פכ״ג הי״ד. חבר הרבה סליחות הנאמרות הן בנוסח ליטא והן בנוסח פולץ
 ואשכנז. בסליחות שחבר חתום בהם שמו וברובן מקדים לכך סדר א ״ב או א ״ת ב״ש.

 סליחה עא ׳׳תחרות רוגז״ חתום בה ״אליה״ ומסתבר שהוא לרבי אליה בר
 שמעיה שרבינו אברהם ב״ר עזריאל מרבה לפרש פיוטיו ובכללם סליחה זו.

p מהפיוטים יז, n ,מחבר סליחות: ו, יז,כא, כד, לה, מז, ס, סב, פא, פז, פח 
 כד, ס, פא, כולם מבוארים ב״ערוגת הבושם״.

 רבינו אליעזר ברבי שלמה

 כפי הנראה הוא השואל לר״ת בספר הישר דף ע״ח ע״ד והיה תלמיד ר״ת כפי
 שמשמע מלשונו שם: ״מי יתן נפשי תחת אבק רגלים ליצוק מים על ידיי כאשר

 הייתי באמנה אתו״ (כ״כ בעמודי העבודה).

 מחבר סליחה פד, ובו חתום שמו ואח״כ נוסף ״הא-ל יגלה חסד״.



ים יטנ  28 תולדות הפי

 רבינו אלעזד ב״ד יהודה מוודמייזא (גרמייזא)

 רבינו בעל ״הרוקח״ נכדו של רבינו קלונימוס ב״ר משה. נולד במגנצא ונפטר
 בוורמייזא בשנת ד״א תתקצ״ח.

 קבלתו מאביו רבי יהודה ב״ר קלונימום, ומרבי יהודה החסיד, וכפי שכתב
 בעצמו בפרוש התפילה על ישתבח: ״אני אלעזר קיבלתי תקוץ תפלות מאבא מורינו
 יהודה ב״ר קלונימוס בן רבעו משה ב״ר קלונימוס בן רבינו יהודה, וגם קיבלתי

 מרבינו יהודה החסיד כאשר קבל מאביו רבינו שמואל הקדוש החסיד״.

 ועוד בענץ קבלתו מצינו בשו״ת מהר״ם דפוס פראג דף קיג ע״ב שיסוד
 התשובה קבל הרב רבינו אלעזר בן רבינו יהודה, מרבינו יהודה החסיד אב החכמה
 בן רבינו שמואל הקדוש הנביא בן רבינו קלונימוס משפירא הזקן בן רבינו יצחק

 ז״ל, והמה קבלו רב מרב, גאץ מגאון, חכם מחכם הלכה למשה מסיני.

 בץ רבותיו המוזכרים בספרו ה״רוקח״ הם רבעו אברהם משפירא (רנ) רבעו
 אליעזר ב״ר שמואל ממיץ, בעל ״היראים״ (סז ועוד) רבעו שמריה ב״ר מרדכי
 (רנ), רבעו יהודה ב״ר יצחק (רפג), רבעו יהודה ב״ר קלונימוס ב״ר מאיר (המוזכר
 פעמים רבות ברוקח). בשנות צעירותו שהה במגנצא עיר מולדתו אולם לאחר רדיפות
 ומאורעות דמים עקר משם ופנה לוורמייזא. אולם גם שם לא מצא מנוחה מפני הזדים
 ובפרשת דשב (כנראה שנת תתקנ״ו) פרצו רוצחים לביתו והרגו את אשתו ושתי
י משפחתו חבר רבעו בעל  בנותיו ופצעו אותו ואת בנו ר׳ יעקב. על אבק מ

 ״הרוקח״ קינה המובאת בספר מנהגים הישן דק״ק וורמייזא.

 בץ גדולי תלמידיו נמנים רבינו יצחק ב״ר משה מדנא בעל ספר ״אור זרוע״,
 רבעו מנחם בעל ספר כתר שם טוב, רבעו יהודה ב״ר משה נכד רבעו אפרים
 מרעגנשבורג, הרמב״ן ורבעו אברהם ב״ר עזריאל בעל ״ערוגת הבשם״ אשר ממנו
 קיבל את שיטת פירושי התפלות והפיוטים ע״ד הרמז והסוד עם הבנה בפשוטו של

 מקרא *).

 בץ תקנותיו, שהמזמן אומר ״ברוך הוא וברוך שמו״ קודם ברכת המזון, ולומר
 ״ברכי נפשי״ בשעה שבודקץ הציצית ותפילות מיוחדות במקום קדיש וברכו, ליחיד

 שלא התפלל בצבור, אשר ייסד ע״פ מדרשים וברייתווג

 *) הערה לתולדות רבעו אברהם ב״ר עזריאל

 רבעו אברהם ב״ר עזריאל מרבה להביא מדברי 3בו ״הרוקח״ ב״ערוגת הבושם״,
 גם מרבעו יהודה החסיד שמע ומביאם בשמו. מתוך באורו ליוצר ״אור זרוע זרוח״
 (ח״ב 281) המאריך לבאר עניני סוד העיבור למדים אנו מתי נכתב פירושו וז״ל:
 ״וע״כ אץ אנו חוששץ אם תמשך תקופת טבת עד אחר הפסח, הנה בשנת תתקצ״ד

 משכה עד כ״ה לחדש ולא עיברנו״.

 פעמיים מזכירו רבעו יצחק מועא בספרו ״אור זרוע״ בהלכות מוצ״ש סימן צ״א
 וצ״ב וכתב עליו ״מורי ר׳ אברהם ב״ר עזריאל זצ״ל״.
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 חבר למעלה מחמישים ספרים בהלכה, פירושים וחידושים בש״ם ועל התורה
 ״יין הרקח״ על חמש מגילות סודי רזיא ופירוש על ספר יצירה ועוד ספרים רבים
 בתורת הסוד. ספרו המפורסם ושעל שמו נקרא — ״הרוקח״ — הוא ספר דינים
 הנוהגים והגחוצים יום יום, כמו כן באו גם פירושים שפרש פייטנים שקדמו לו. חבר

 פיוטים רבים מערביות זולתות ואופנים.

 בסליחות נוסח פולץ נמצא ממנו רק החלק האחרון של סימן פ״ג.

 רבינו אמיתי ב״ר שפטיה

 פייטן בן פייטן מאוץך שבאיטליה, ושניהם מראשוני הפייטנים ועליהם כתב
 רבעו אברהם ב״ר עזריאל בראש הפיוט אראלים ומלאכים: ״אופן של ר׳ אמיתי ב״ר

 שפטיה ושניהם היו בעלי השם״(ערה״ב ח״ב עמ׳ 181).

 במגילת אחימעץ, לרבי אחימעץ בירבי פלטיאל משנת ד׳ אלפים תוזי״ד מספר
 יחוס אבותיו ותולדותיהם באריכות, ובסופה של המגילה כתב: ״השמד שעשה בסילי
 המגונה היה בשנת ארבעת אלפים ושש מאות ועשרים ושמונה ורבי שפטיה ורבי

 חננאל באותו הזמן היו״ ומכאן נלמד לזמנו של בנו רבעו אמיתי.

 חבר את הפזמץ הידוע ה׳ ה׳ ואשר על פיו נמנו י״ג מדות בשיטה מיוחדת וכפי
 שכבר נשאו ונתנו בזה רבינו יהודה החסיד (בסימן ר״נ) ורבינו בעל ״ערוגת הבשם״

 (ח״ב 103). וראה לעיל ב״מבוא הסליחות״ בפרק הנוגע לי״ג מדות.

 חבר פיוטים דוצרות נוספים ור״ת (ביבמות טז: וחולץ ס. ד״ה פסוק) מקשה
 עליו ממה שייסד באופן לשמחת תורה (״אשנבי שחקים״) ״תקיף מטטרון שר
 הנהפך לאש מבשר״, משמע דחנוך הוא מטטרץ, ואילו הגמ׳ אומרת שם: פסוק
 זה, ״נער היתי גם זקנתי״ שר העולם אמרו ואי אפשר שיהיה חנוך שר העולם,

 עיי״ש ב׳ תירוצים.

 בסליחות אנו אומרים את פיוטו הנודע ה׳ ה׳, אשר בעל ערה״ב מפרשו, ביום
 ה׳ לעשיית סימן צג.

 רבינו אפרים ב״ד יצחק מדיגנשבודג

 מבעלי התוספות והוא סתם ר׳ אפרים שבתוספות, בן דורו של ר״ת גפטר ד״א
 תתקל״ה.

 תלמידו היותר ידוע הוא רבי יואל הלוי אביו של הראבי״ה אשר נשא וגתן עמו
 רבות, חבר פירושים ותוספות לכמה מסכתות, וכן היה פייטן.

 היה מתלמידיו הראשונים של ר״ת והיה לו כתלמיד חבר ועמד עמו במשא
 ומתן של הלכה כמו בפסחים (קד. ד״ה מני) שאל ר׳ אפרים את ר״ת למה נהגו
 העולם להוסיף ולומר ״ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת הבדלת״ וכר.
 ובסדר הדורות כתב: וקבלתי מתלמידי הגאץ ר׳ ליאץ דמוריאל ומג׳ זקני הדור
 ואמרו שקבלה אצלם מזקניהם שכך היה המעשה שבהיות ר״ת ורבינו אפרים
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 הגדול בר״י ברגנש פורק וכו׳ מלמדים בישיבה יחד והיו מפלפלים על קשר התפילין
 כי ר׳ אפרים אמר (ובמנחות לה: בתוד׳׳ה משעת הובא ד׳׳ז בשם רבינו אליהו)
 שחייב לקשרם בכל יום שנאמר ״וקשרתם לאות על ידיך״ ור״ת אמר שלא וכו׳

 ויאמר (ר״ת) מרע״ה רד וכו׳ והודה מרע״ה לדבריו(של ר״ת).

 וכשהודה, רבינו אפרים בענץ אחר לר״ת כתב עליו ״למורי ר׳ אפרים סוף
 אמוראים וראש סבוראים, אשריך שזכית ולא עברת על דעת חביריך, וגם אני אודך

 וכן אברכך בחיי החזרת עטרה ליושנה...״ (ספר הישר סימן פ).

 הסליחה:״א-ל אמונה עזרה הבה״ סימן כט חתום בו אפרים וכנראה שהיא
 לרבינו אפרים מריגשבורג, והעקידה ״אם אפס רובע הקן״ סימן נב חתם שמו המלא

 אפרים בר רב יצחק חזק, וכן סימן צ. י י

 רבינו בנימין

 בסליחות נוסח ליטא נמצאו שש סליחות שחתום בהם בנימין בסימן א ״איך
 נפתח פה״ בסימן יח ״איה קנאתך״ בסימן מט ״אמנת מאז״ והפזמון בסימן נג ״הורית
 דרך תשובה״ וכן סימן ע וסימן פב. שתים מתוכם, סימן א וסימן נג, מפרשם רבינו

 אברהם ב״ר עזריאל בערה״ב.

 לא נתברר בברור גמור מי מחברם של סליחות אלו בעבור שנמצאו מספר
 פייטנים בשם ר׳ בנימין.

 רבעו בנימין בר זרח י

 הקדמון שבהם ונודע בשם רבעו בנימין בעל שם וברוב פיוטיו נמצאו שמות
 רבים משמות מלאכים, ובעל ערה״ב מכנהו רבעו בנימין הגדול (ח״ג 534). ורוו״ה
 כתב: ובמחזור כ״י נושן קולוניא מצאתי לו סליחה תחילתה ״אנא ה׳ הא-ל הגדול
 והנורא״ ראשי חרוזותיה מיוסדות על השמות היוצאים מברכת כהנים אנ״ק פם״ת

 וכוי.

 בספר ״עמק הבכא״ לר״י הכהן כתב שהיה לפני רבי אמיתי ורבי שלמה הבבלי.

 בסליחות נוסת ליטא סימן כ ״בתולת בת יהודה״ חתום שמו המלא.

 דבינו בנימץ ב״ר שמואל ~

 ״חבר כמה פיוטים ולפעמים חתם בשמו ולפעמים חתם בסתם בנימין בזולת
 וכר ראיה קנאתך׳(סימן יח)״ עכ״ל רוו״ה מבוא הפיוטים.

 בסדר הדורות בשם שו״ת המהרש״ל (סימן כט) כתב שר׳ בנימץ בר שמואל
 הפייטן היה בימיו של ר׳ מאיר ש״ץ.

 תוס׳ בחגיגה (יב. ד״ה מסוף) מזכירו ״וכן יסד ה״ר בנימין ביוצר שלו זה הים
 שליש עולמו״.
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 ויש עוד פייטנים בשם ר׳ בנימין אלא שסליחות אלו, שבנוסח פולין וליטא,
 נתייחםו רק לשניים אלו. ברם לא אמנע לכתוב על שני ר׳ בנימץ אחרים, שכתוב
 עליהם בערה״ב, מפאת החידוש שיש בדבריו: ׳׳זולת דר׳ בנימין מלא, שמעתי
 מר׳ יוסף ב׳׳ר דוד ז״ל כי שנים היו אחד בהל ואחד במיינצא ושניהם בעלי שם,
 פעם אחת הוצרכו להועד, ובא ר׳ בנימין מהל אצלו, ולא היה מעבורת ואמרו
 מי ממנו יעבור ברגל, ואמר ר׳ בנימן ממיינצא, אתה תעבור, ועבר, ובהפרדם אמרו
 מה סימן יהיה בפיוטנו לדעת מי עשה ואמר ר׳ בנימן ממיינצא אתה תעשה בנימין

 מלא ואני חסר״. עכ״ל ערה׳׳ב (ח׳׳א 104).

 וצריך לבדוק האם יש קשר לר׳ בנימין מ״הל״ המוזכר כאן למה שכתוב ב״עמק
ח אשכנז ושויציה א  הבכא״ (עמ׳ טז הוצאת לוין אפשטיין) ״ויבואו ארצה רוסיא ו

 וימצאו שם יהודים רבים אף כי בהאל וכו׳ ויהי ר׳ בנימץ בר זרח עליהם לראש״.

 רבינו גדשמ ב״ר יהודה (מאוד הגולה)

 רבינו גרשם מאור הגולה — כך הוא מכונה תדיר בפיהם של ראשונים כמלאכים
 כגון ברש״י ביצה (כד.ד״ה ולערב) ״ובתשובות רבינו גרשום מאור הגולה מצאתי
 כמותי״ כי על כן הוא האיר עיני חכמי ישראל בתורתו והאיר עיני הגולה בתקנותיו.

 היה חי בסוף המאה השמינית לאלף הרביעי. נמצאה הכתובה שכתב לאשתו
 השניה משנת ד׳ תשע״ג, ומקום מושבו היה במגנצא. המהרש״ל העמיד את שנת
 פטירתו בשנת ד׳ ת״ת ויש המקדימים את זמן פטירתו לשנת ד״א תשפ״ח ויש

 המאחרים לד״א תת״ל.

 בשו״ת מהרש״ל כתב שרגמ״ה תלמיד רבעו האי גאון, והוא מסר לרבינו אליהו
 הזקן. שיסד האזהרות, בעל אחותו של רב האי גאון. ובשה״ג כתב שהיה תלמיד
 רבעו יהודה בר מאיר הכהן הזקן שנקרא ליאונטין. ובצמח דוד כתב שהוא תלמיד

 רבעו חננאל.

 מהגהות מרדכי ר״ה תש״כ נלמד על חביריו של רבעו גרשום מאור הגולה:
ח רבינו גרשום מאור א  ״אירע מעשה במגענצא מילה בר״ה ושאלו לקדושים אשר ב
 הגולה ור׳ שמעץ ב״ר יהודה הכהן — בעל ספר הדעץ ור״י הגדול ושאר בני
 הקהילה הקדושה וכר והורו למול קודם שיתקעו וכו׳ והרבה מן הישיבה הקדושה
 היה קשה בעיניהם לעכב תקיעת שופר בשביל המילה וכר והשיב רבעו גרשום אם

 אץ מילה אץ תקיעה בעולם שנאמר אם לא בריתי וכר״.

 בבית מדרשו אשר במגנצא למדו רבותיו של רש״י ובהם רבי יעקב ברבי יקר
 ושם נתייסדה שיטת פירוש התלמוד כפי שמפרש רש״י, ומפירושו של רגמ״ה על
 כל הש״ס נותרו רק על מספר מסכתות בסדר קדשים ועוד מסכתות המודפסים על
 גליון ש״ס ודלנא. רגמ״ה טרח דגע להגיה את שיבושי הש״ס והעתיקו בצורה
 מתוקנת וכפי שמחכר גם ברש״י(סוכה מ. ד״ה ה״ג עצים) ״וטרחתי מנעורי בכל צירי
 שיטת הש״ם ליישבה כפי דבריהם ואיני יכול. ומצאתי גרסה זו בספר כתב ידו של

 רבעו גרשום ב״ר יהודה מנוחתו כבוד״.
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 רגמ״ה אסר בחרם לתקן ולהגיה בגוף הש״ס רק בגליונותיו, ועוד הרבה לתקן
 ולהחרים העובר על תקנותיו והמפורסמות שבהן שלא לישא שתי נשים, שלא לגרש
 אשה בעל כרחה ושלא לקרוא מכתב חבירו ללא רשות. חהו שכותבים בחדר׳׳ג. וכל

 שאר תקנותיו נמנים ב״כל בו״ סימן קי״ו.

 בימיו היו גזירות ד״א תש״ע והיו רבים שלרגע לא עמדו בלחץ הנורא של
 הנוגשים ובפסק המובא בתוספות (סוטה לט. ד״ה וכי) הקל על חזרתם בתשובה:
 ״בשאלתות פ׳ דקח קרח כהן שעבד עבודת כוכבים לא ישא את כפיו וכו׳ ורבינו
 גרשום מאור הגולה השיב בתשובותיו דנושא כפיו וקורא ראשץ בתורה דכיון שחזר
 בתשובה חוזר לקדושתו וכו׳ שאם לא תאמר כן נמצאת מרפה ידיהן של בעלי

 תשובה״.

 בפיוטיו ובסליחות בא לידי בטוי הלחץ הנורא אשר לחצו הנוצרים את היהודים
 בזמנו. בסליחה לצום גדליה ״גרוני נחר״(סימן נט) כתוב היה בנוסח המקורי ״זעמת
 ואנפת עלינו זה תשע מאות שנה וחמישים ועוד שנה״, החורבן היה בג׳ תתכ״ח אם
 נוסיף 951 שנים, גמצא שרגמ״ה כתב סליחה זו בד׳ תשע״ט, ואכן באותם שנים
 היו גזירות על היהודים שנחשדו ע״י הנוצרים שהודיעו לשליט מצרים על ההכנות
 למסע הצלב וכפו על היהודים להמיר דתם ורבים מן האומללים לא עמדו בנסיון
 והמירו דתם למראית עץ, ואף על בנו של רגמ״ה באה כוס התרעלה, ומוזכר בהגהת
 אשרי פ״ג ממו״ק סימן נט רבינו גרשון נתאבל על בנו, כשהמיר דתו, י״ד יום ק״ו

 לשכיגה ארבעה עשר יום.

 הפזמון היותר ידוע של רגמ״ה הוא ״זכור ברית אברהם ועקידת יצחק״ הנאמר
 בער״ה בצום גדליה ובנעילה. ובו גם רמת פסקו, המובא לעיל, קודם למול ואח״כ

 לתקוע וכפי שהביא במ״ב סימן תקפד ס״ק יא בשם הב״י בשם תרומת הדשן.

 מחבר סליחות: יב, מב, נט. עט. כולם מבוארים בערה״ב.

 דבינו זבדיה

 שמו חתום בשלש סליחות הנאמרות במנהג פולץ ושתים מהן נאמרות גם בנוסח
 ליטא. וישנן עוד סליחות ממנו החתומות בשמו במחזורים אחרים, אולם לא ידוע
 בקבלה על תולדותיו, סליחה ״אדון דץ אם ידוקדק״ (צט) נתבארה ע״י רבינו אברהם

 ב״ר עזריאל. _
 מחבר סליחות: סג, צט וסימן סב במנהג פולץ.

 דבינו יואל ב״ר יצחק הלוי מבונא

 רבינו יואל הוא אביו של הראבי״ה וחתנו של רבינו אליעזר בר נתן, הראב״ן.
 ומוזכר פעמים רבות בחבוריהם, שנת פטירתו תתקנ״ט לערך.

 מתחילה ישב בריגנשבודג, וכפי שכתב חמיו, הראב״ן, ״תמצא במסכת נדרים
 יילי״זיוין שהריא חתני ר׳ יואל מריגנשבורק״. שם למד אצל רבותיו: הריב״ם, ר׳
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 משה ב״ר יואל ובעיקר אצל רבינו אפרים ב״ר יצחק מריגנשבורג(ע׳׳ע), אבל עיקר
 ישיבתו וןיתה בבונא וכ״כ בשו׳׳ת מהרש׳׳ל סימן כט.

 כאמור בנו המפורסם הוא רבינו הראבי״ה ובנו השני הוא ר׳ אורי הנשרף על
 קדושת השם בשנת תתקע׳׳ו.

 מחבר מספר סליחות: כח, ל, לא, נד.

 דבינו יוסף

 חתום — יוסף חזק — בסליחה עו ״יושב בגבהי מרומים״, לא נודע זמנו
 ומקומו.

 רבינו יוסף ב״ד יצחק (מאורלייאנש)

 מבעלי התום׳, תלמידם של ר״ת, ריב״ם והרשב״ם. (םה״ד ד״א תתקל), ר״ת
 משיב לו בספר הישר (תר״ט תר״י) ומכנהו בחור זקן. וזהו רבי יוסף ברבי יצחק בן
 הנדיב ר׳ יוסף מקינץ (ספר התרומה סי׳ מט), מוזכר בתוספות שבת (יב. ד״ה שמא)
 פירש הרב יוסף מאורליינש וכו׳ ואץ נראה לר״ת וכו׳ ובזבחים (עט. תוד״ה אמור)
 וה״ר יוסף דאורליינש היה מפרש וכו׳ ור״ת השיב לו וכו׳ ובאותה לשון בענץ אחר
 בבבא בתרא (נד. תוד״ה מוליא) הקשה ה״ר יוסף דאורליינש וכר ור״ת השיב לו

 וכר.

 רבינו יוסף ב״ר יצחק הוא רבינו יוסף בכור שור שפירש את התורה. כך יוצא
 בבירור מתוספות ביבמות (כה. ד״ה היא ואחר) ״וה״ר יוסף מאורליינש מפרש דפריך
 מהרוג ונרבע שיצילו כשהם קרובים להורג ורובע״ ובאותו ענץ במכות (ח. תוד״ה
 נרבע) מכנהו בכור שור: ״ועוד אמר ה״ר יוסף בכור שור דפריך הכי נרבע שהוא

 קרוב לרובע יציל וכן הרוג שהוא קרוב להורג יציל״.

 וכנראה זהו רבינו יוסף ב״ר יצחק החתום בסליחה כה ״אדון מועד כתקח״
 הכתובה ע״פ א״ב מיוחד של אא״ב גג״ד הה״ו וכר. ובמנהג פולץ (כז) נאמרת
 סליחה זו רק עד סוף אות לי, ובנוסח ליטא חלקוה לשנים סימן כה וסימן כו
 המתחיל מאות מ׳ ״מרובים צרכי עמך״, ואלו ואלו אומרים מ״מרובים צרכי עמך״

 בנעילה ליו״כ.

 דבינו יוסף ב״ד שמואל (טוב עלם)

 רבעו יוסף טוב עלם היה חי בתקופת רבעו אליהו הזקן ורבעו האי גאץ ובן
 דורו של רבעו גרשם מאור הגולה.

 כתב פירוש לתורה, פוסק ורש״י בחולץ (קיד:) מזכירו: ״ורואה אני את דברי ר׳
 יוסף טוב עלם ז״ל שראיתי תשובת כתב ידו וכר״, וכן מזכירו בכתובות (יד. ד״ה
 תרי). פייטן גדול ופיוטו היותר ידוע הוא ״אבוא בחיל להתייצבה״ לשבת בגדול,
 שהוא בעקרו אזהרות בהלכות בעור חמץ הגעלת כלים וסדר ליל פסח. סיומו של
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 פייט זה מפורסם לכל, מסדר ההגדה לפסח — ״חסל סדור פסח״.. תוספות בפסחים
 (קיד. ר״ה מטבל, קטו: ד״ה ולמה, קטז. ד״ה תגרי, קיז: ד״ה רביע) מרבים להזכיר

 ולפלפל בדבריו בפייט זה וכן מביאו בתוספות בע״ז(עד: ד״ה דרש).

 שמו חתום בסליחה נו(שמע) ״איחד צורי״.

 דבינו יצחק

 בפזמץ ״יושב בסתר עליק״ סימן יט חתום יצחק, וכן בפזמון ״חוקר הכל״ סימן
 יג. ובפזמון ״באשמורת הבקר״ סימן סו,ובנוסח פולץ בסליחה ״אלכה ואשובה״ סימן
 נד חתום יצחק ובכולם לא נודע מי מחברם, וגם לא ניתן לשער מי כתבם ובפרט
 שרבו מאד פייטנים בשם יצחק. זאת רק נוכל לדעת ששלשת הסליחות האחרונות
 נתחברו לפני שנת ד״א תתקצ״ד, משום שרבינו אברהם ב״ר עזריאל מפרשם בספרו

 ״ערוגת הבשם״

 דבינן יצחק הכהן חבר

 חתום בסליחה ״אדץ בפקדך אנוש לבקרים״ סימן לד הנאמרת בער״ה ובערב
 יום הכיפורים. לא נודעו לנו תולדותיו וזמנו של המחבר אולם ברור שזמנו קודם

 לד״א תתקצ״ד, משום שרבינו אברהם ב״ר עזריאל מפרשו ב״ערוגת הבשם״.

 דבינו יצחק בר אביגדור

 חתום בפזמץ ״ירצה צום עמך״ הנאמר בערב יום־כפור סימן ק. חתום בו
 ״יצחק״ ורוו״ה כתב שהוא לר׳ יצחק ב״ר אביגדור, לא ידועים תולדותיו. מפורש

 בערה״ב ומכאן שקדם לזמנו.

 רבינו יצחק בד יקר

 חתום בסליחה פה ״אריד בשיחי״ ובסליחה צד ״איך נאנחה במשבר״.

 מתכר במרדכי לנדה סימן תתקלח, וכן מוזכר ברבנו ירוחם דף כו עד. זמנו
 במאה האחרונה לאלף החמישי.

 דבינו יצחק בד מאיר

 הריב״ם מבעלי התוספות, למד אצל אביו רבעו,מאיר בר שמואל חתנו של
 רש״י, אחיהם הבכור של רשב״ם ור״ת.

 מובא בתוספות בכמה מקומות. נפטר בחיי אביו וכמסופר באגרתו של ר״ת
 לראב״ן (ספר הישר תרטז):״גם כי אזעק במר רוחי,ומרוב שיחי תש כחי ואור עיני
 גם הם אץ אתי, אל הלקח ארון הקודש עטרת ראשי אחי הרב ר׳ יצחק שנתבקש

 לישיבה של מעלה זה חדש ימים, והניח אחריו שבעה יתומים ולכל ישראל חיים״.

 מחבר הסליחה ״ישראל עמך תחינה עורכים״ סימן יד, והוא על הגזירות
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 והרדיפות שרדפו הנוצרים את היהודים להעבירם על דתם ״טועים ואומרים נחלתך
 לחבל כבודך להמיר ובהבל להתבלבל, נצר נתעב לאלוה לקבל ויראתך הקדושה

 לנטוש ולנבל״. סליחה זו מפורשת בערה״ב.

 דבינו יצחק בר שעדיה (סעדיה)

 מחבר הסליחה ״איך אוכל לבוא עדיך״ סימן סד. ע״פ סדר א״ב ובסופו
 חתום שמו המלא יצחק בר שעדיה. לא נודע לנו מאומה מתולדותיו רק זאת נוכל
 להסיק שהיה חי לפני רבעו אברהם ב״ר עזריאל שמפרשו בערה״ב, ובזה הוכחשו

 השערות לא מבוססות על תולדותיו.
 בפיוטו בא לידי בטוי שפלותו של עם ישראל לעומת בני אדום ובו מקונן
 ש״מעיל תפארתי לבני אדום הולבש״, ועל בני ישמעאל פייט: ״איך סבבוני קדר וגו׳

 הקוראים נביא לאיש מעולם לא ניבא, והמה עושים חיל גדוד וצבא״.
ה הסליחה מעניין ומורכב במיוחד, מיוסד על סדר הא״ב ובסופו חתום מ  מ
 מחברו, אולם הסימן לא ניתן בתחילת השורה כי אם לאחר המלה ״איך״ הבאה
 בראש כל בית, ולאחר המלה ״והמה״ הבאה בראש כל שורה שלישית בבית. ובסוף

 כל בית, בשורה הרביעית, פסוק המתחיל במלה ״ואני״.

 רבינו יצחק בד שמואל

 רבעו יצחק בר שמואל בר שמחה דויטרא שייסד מחזור דטרי, הוא ר״י הזקן
 מבעלי התוספות בן אחותם של שלושת האחים רשב״ם ר״ת וריב״ם, נפטר תתקל״ה

 (ויש המאחרין זמן פטירתו).

 אחד משני עמודי התווך שעליהם נשענים התוספות שלפנינו, ובהקדמת ״צידה
 לדרך״ כתב שהיו לומדים לפניו שישים רמים שכל אחד מהם היה שומע ההלכה
 שהיה מגיד וגם היה לומד כל אחד לבדו מםכתא שלא היה לומד חבית והיו חוזרים
 על פה ולא היה מזכיר ר״י הלכה שלא היה בק כולם הגמרא עד שנתבררו עליהם

 כל הספיקות שבגמרא.

 בנו רבעו אלחנן ג״כ מבעלי התום׳ נהרג על קידוש השם (בחייו) בשנת תתקמ״ד.
 בץ תלמידיו המפורסמים ר׳ שמשץ משאנ״ץ ואחיו התצב״א, ר׳ ברוך בר יצחק בעל

 ספר התרומות, ר׳ שמשון מקוצי ועוד.

 הפזמון ״יחביאנו צל ידו״ סימן סה, בנוסח פולץ, חתום מ יצחק בן שמואל והוא
 כנראה לר״י הזקן. חתימת שמו בפייט באה בצורה מעניינת במיוחד, שמו ״יצחק״
 חתום בבית הראשק של הפזמון. בשאר הבתים שלשת השורות הראשונות בכל בית
 מיוסדות על סדר הא״ב ובשורה הרביעית שבכל בית חתום ״בן שמואל״. אותה שיטת
 חתימה נמצאת במחזור רומא בפיוט לשבת חנוכה ״יתנו צדקות ה׳״, הפייט מיוסד
 ע״ס א״ב של אח״ס בט״ע (ע׳ שבת קד.) בג׳ שורות ראשונות של הבית, ובשורות

 האחרונות של כל בית חתום ״בן שמואל״ ומסתבר ששניהם לאותו מחבר.

 בערה״ב מפורש הפזמון ״יחביאנו צל ידו״
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 דבינו מאיר ב״ד יצחק (ש״ץ) שליח צבור

 מחכמי אשכנז בדור שלפני רש״י היה פייטן גדול והמפורסם שבפיוטיו הוא
 ״אקדמות״ לחג השבועות.

 מקום מושבו בממצא וורמייזא ומוזכר פעמים רבות בדברי רבותינו הראשונים.
 ברש״י בפירושו בתהילים (עג, יב): ״והראשון למדתי מדבריו של ר״מ ב״ר יצחק
 שליח צבור זצ״ל״ ובעוד מקומות בנביאים. תוספות בר״ה (י״א. ד״ה אלא) ק
 בדבריו: ״ורבי מאיר שליח צבור יסד במעריב של פסח״. כמו כן ממכר מספר
 פעמים במחזור ויטרי, אחד מהם בתפילות ליל שבת (סימן קנה): ״רבי מאיר
 בר יצחק שליח צבור מוורמייזא דקדק שצריך לומר עלינו ועל כל עמו ישראל

 וכו׳ וכן נוהג לומר בציבורו מוורמייזא, ורש״י אמר יישר״.

 ובהגהות מימונית (פ״ב ממגילה אות צ): ״דמאן דקרי מגילה כורך ופושטה
 כאגרת וכשיגמור וכו׳ וכן נמצא במנהגינו כתוב בשם רבינו מאיר ש״ץ וכן הנהיג

 מהר״ם״.

 המהרי״ל (בהלכות שבועות) כתב שאחר סיום פסוק הראשון בקה״ת בשבועות
 אומרים אקדמות והט״ז ועוד כמה אחרונים תמהו האיך רשאים להפסיק באמצע
 קריה״ת לאחר הברכה, וכמה אחרונים כמו בשער אפרים האריכו לקיים המנהג,
 והיעב״ץ בסידורו(דינים לשבועות) צווח ככרוכיא וכתב: ״אם אמנם גם בעיני יקר
 הפיוט החשוב הלז, גם אנו אומרים אותו לפי שאדם גדול חברו ונאה למי שאמרו,
 אבל ח״ו להעלות על הדעת שמחברו תקן להפסיק בו בתוך קה״ת וכו׳ והיותר
 טוב לאמרו קודם שנפתח ם״ת״, ובמ״ב (תצד סק״ב) כתב ״וכן המנהג כהיום בכמה

 קהילות״.

 מחבר הפיוטים: ״תפילה תקח סימן מד וסימן צא ובנוסח פולץ ״אל הר המור״
 סימן פג ובסופו צירפו לומר פיוט מרבינו אלעזר בעל הרוקח. סימן מד בנוסח ליטא,

 וסימן פג בנוסח פולץ נתפרשו בערה״ב.

 רבינו מרדכי ב״ד שבתאי הארוך

 רבינו מרדכי ב״ר שבתאי חתום בעקידה ״מפלטי א-לי צורי״ סימן לט בשם
 ״מרדכי הארוך״. לא נודעו עליו פרטים כל שהם. רק זאת נוכל לקבוע שתקופת חייו

 קדמה לתקופת רבינו אברהם ב״ר עזריאל שפירש את עקידתו.

 רבינו משה ב״ר יוסף הכהן

 חתום בסליחה פ ״ארבע אבות נזיקין הן״. לא נודע לנו זמנו ומקומו.

 דבינו משה בד שמואל בר אבשלום

 מחבר התחנות ״מלך מלכים רם על רמים״ סימן פו ו״מקוה ישראל מושיעו
 בעת צרה״ סימן צז ובשתיהן חתום גם עם שם אבי אביו. חבר פיוטים נוספים
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 ובשתי תחינות אלו מובע ומורגש הלחץ הנורא שסבלו היהודים בתקופתו מן הגויים
 שבקרבם חיו ו״אשר מכרת חנם לאדומים״ ובסימן צז מבקש ״אבד וגרע מלכות

 ארורה״.

 לא נודע בברור מקומו חמנו.

 רבינו םילנו

 שמו חתום בסליחה מג ״אנקת מסלדיך״. מסופר עליו בתוך ״מגילת אחימעץ״
 (שהו״ל קלאר). מקום מושבו היה בדנוסה שבאיטליה בתקופה שלפני גזירת בסיליוס

 הרשע, לפני שנת ד׳ תרכ״ח, בדור שלפני רבעו שלמה הבבלי.

 רבינו סעדיה גאון ב״ר יוסף

 נולד במצרים בשנת ד׳ תרנ״ב במחוז פיתום הנקרא פיומי והוא בא לבבל
 והיה שם גאון סורא בשנת ד״א תרפ״ז ועוד היה פייטן מפרש ומדקדק. נלחם קשות
 בקראים ותרגם את התורה לערבית, ראב״ע בפירושו על התורה מרבה לצטטו ומביאו
 בשם ״הגאון״ סתם, חבר חבורים בעניני אמונה ״אמונות ודעות״, ״האגרץ״ בדקדוק,
 פירוש לתנ״ך פירוש לספר יצירה, ועוד ספרים רבים בכל מקצועות התורה. ר״ת כתב
 (שבלי הלקט י״א) שמפיו של רס״ג אנו חיים שמסר לנו סוד העיבור. היה במחלוקת
 עם הריש גלותא ר׳ דוד בר זכאי וכפי שמאריך לספר בסדר הדורות. נפטר בשנת

 ד״א תש״ב.

 כתוב בשם הגדולים להחיד״א: ״ראיתי בכ״י דדרך בדיחותא שאול שאל הגאון
 רבעו סעדיה לחייט אחד הבא אצלו, כמה תפירות תפרת היום? והחייט השיבו:
 מעלתו יאמר לי כמה אותיות יש בתורה? והגאון נצטער מאד על זה שמימיו לא
 שאלו אדם ולא ידע להשיב רק הפעם ההיא, ונצטער כמה ימים ולא ידע לכדן
 המנץ עד שהשביע בשם ובא מלאך וגילה לו ושמח לבו על הדבר מאד ע״כ מצאתי
 בכת״י. הגם הלום ראיתי בספר נובלות חכמה, הביא מנץ האותיות לרב סעדיה והשיר
 שעשה״ עכ״ל, השיר הזה נדפס בספר סייג לתורה (פרנפוקט דמיין תקכ״ו). רס״ג כתב
 תפילות ופיוטים רבים ואת סדור רבעו סעדיה גאון ובו סדר העבודה לרבי יוסי
 בן יוסי ועוד פייטנים קדמונים וכן תפילות ופיוטים שחברם בעצמו, כן ידועים
 האזהרות שחיבר לעשרת הדברות וכבר הזכירם ראב״ע (שמות כ, א) ״והגאץ רב

 סעדיה חבר אזהרות וכלל כל המצוות באלה עשרת הדברים״.

 בסליחות אנו אומרים את התחינה שחיבר ״ובכן יה״ר מלפניך שתהא השנה
 הזאת״ הנאמרת בער״ה. הראב״ע הגדיר את שיטתו בפייט של רס״ג בשונה מרוב
 הפייטנים האחרים: ״והגאץ רב סעדיה נשמר מאלה וכד בבקשותיו וכו׳ והם על
 לשון המקרא ודקדוק הלשון באץ חדות ומשלים ולא דרש״ (ראב״ע,קהלת ה,

 א).

 מחבר הסליחה ״אבלה נפשי״, סימן מח.
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 רבינו שלמה

״ סימן מ חתום ״שלמה״ והוא כנראה לרבינו שלמה ח א  בפזמון ״שופט כל ה
 אבן גבירול, ומפורש בערה״ב.

 רבינו שלמה בד יהודה אבן גבירול

 מגדולי המשוררים והפייטנים מדקדק ופילוסוף נולד במאלגה קרוב לשנת תשפ״ב
 ונפטר בולנסיה בסביבות שנת תת״י. מחבר הספר הפילוסופי ״מקור חיים״ ועשה
 אזהרות הכוללים תרי״ג מצוות, חבר שירים זמירות ופיוטים רבים והמפורסם שבהם
ק  ״כתר מלכות״ ליום הכיפורים. חיבר קינה על פטירת רב האי גאון ״נגדעה ק
 עדינה היא גברת כל מדינה״. ראב״ע כתב על שירתו: ״ורבי שלמה בן גבירול
 ממדינת מלקה (מאלגה) ארג מחברת שירים שקולה, ולא ישקל כסף מחירה, והיא

 ארבע מאות חרוזים״.

 כמו כן מזכירו מספר פעמים בפירושיו בתנ״ך, בראשונה בבראשית (ג, א)
 ״דאמר רב סעדיה גאון וכו׳ כי הנחש גם האתון לא דברו רק מלאך דיבר בשבילם,
 והשיב עליהם רב שמואל בן חפני והנה קם ר׳ שלמה הספרדי בעל השירים השקולים

 וחכם גדול היה והשיב על רב שמואל״.

 גם התוספות במנחות (מא: ד״ה ב״ש) מביאו: ״וכן יסד רבי שלמה ספרדי
 (בפיוט פ׳ שלח) המשולשל יהא נפשל כדי אצבעות ארבע״.

 בסדר הדורות מביא מעשה על פטירתו ״תוגר אחד לבש קנאה עליו מרוב
 חכמתו, והרגו וקברו בגן שלו אצל אילן תאנה, והתאנה חנטה פגיה קודם זמנה
 ועשתה תאנים גדולים דפים מאד התמה המלך וכו׳ ולבסוף הודה שהרג ליהודי

 וקברו שם אצל התאנה וכו׳ ותכף ציוה המלך ויתלוהו עליו״.

 מחבר סליחות: עה, צב (מפורש בערה״ב) עב, מ (כ״כ רוו״ה).

 רבינו שלמה בד יצחק

 רש״י, רבינו שלמה יצחקי מגדולי חכמי צרפת וגדול הפרשנים, שזכה לתואר
 פרש״נדת״א באשר פירש את המקרא ורוב ש״ס בבלי ובזה הוא רבן של ישראל.

 רש״י נולד בשנת ד״א ת״ת בטרויש דחוסו מגיע עד לרבי יוחנן הסנדלר,
 נפטר בשנת ד״א תתס״ה. גלה למקום תורה ולמד בישיבות מגנצא — שהיתה
 ישיבתו של רגמ״ה, ובוורמייזא אצל רבותיו רבי יעקב ב״ר יקר שהיה תלמיד
 רגמ״ה, רבי יצחק ב״ר יהודה ורבי יצחק הלד. שלשתם ביחד מוזכרים ברש״י
 (גיטץ נט: ד״ה נתפרדה) ״נתפרדה החבילה — נפסק הקשר, איבד הלוי את
 כבודו בשביל חבילתו הנפרדת ואינו קורא כלל, כך אמר מורי הזקן, ומורי ר׳
 יצחק בן יהודה וכן סידר רב עמרם, אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי
 משמו שאין סדר לדבר להקדים לד לישראל ומי שירצה יקדים״. ״ומורי הזקן״
 הוא רבו המובהק של רש״י רבי יעקב בר יקר והוא סתם ״רבי״ בדברי רש״י,
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 ובפסחים (קיא.ד״ה חיק) מכנהו רש״י ״המורה הגמרא ומקרא״ דתר צל כן כתב
 רש״י בתשובות סימן נ״ט ״ואמנם אני נתלה באילן גדול רבינו יעקב בר יקר ואף כי

 לא שמעתי מפיו דבר זה. מכל־מקום לבי וסברתי והבנתי מפיו יצאו״.

 רש״י עשה שלש מהדורות בתלמוד ומהדורה שלישית היא זו שבידינו ודקדק
 מאד בלשונו שרמז כמה חידושים בשינוי אות והבאים אחריו אמרו: ״כל פירושי
 צרפתה השלך לאשפתא חוץ מפרש״ן דת״א ובן פורתא״ ר״ל חוץ מרש״י מפרש

 התורה ורבינו יוסף טוב עלם, כ״כ הרב משה אבן דאנון מפורטוגאל.

 ועל תורתו של רבינו כתב הראב״ן(קז) ״כי ראיתי אנשים חכמים שבאו להפליג
 בדברי בדות והבאי על תשובת הזקן רבינו שלמה נ״נ אשר מימיו אנו שותין ומפיו אנו
 חיץ וכו׳ אשר אזן וחקר ותקן אזניים לתורה וכו׳ דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה
 תעשה וכו׳ ושפתותיו שמרו דעת ותורה נתבקשה תתחדשה ונדרשה מפיו, תורת אמת
 היתה בפיהו בשלום ובמישור הלך והעמיד לעולם רגל שלישי הגדיל תורה והאדיר״.

 לרש״י היו שלש בנות ושניים מחתניו הידועים הם ר׳ יהודה בר נתן — הריב״ן,
 ור׳ מאיר ב״ר שמואל אביהם של הרשב״ם רבינו יצחק ורבינו תם אשר בבית מדרשם

 חוברו התוספות על בסיס פירושו של רש״י.

 נוסף על פירושיו יצאו מבית מדרשו של רש״י החיבורים: הפרדס, האורה, סידור
 רש״י, מעשה הגאונים איסור והתר, מחזור ויטרי ותשובות רש״י.

 ומן הענץ להביא את שכתב בשם הגדולים לחיד״א בשם ר׳ חיים ויטאל:
 ״ובמגילת סתרים מהרח״ו זצ״ל כ״י מכתב ידו ממש כתב ת״ל: רבנא שלמה זצ״ל
 לאחר מותו בא בחלום לבן בתו רבנא שמואל והקיצו ז״ל, אמר לו: מי אתה, א״ל:
ץ כפיך ותלמוד ממני קריאת שם הנעלם כי הכל  אני שלמה זקנך קום ורחץ מקי
 למדתיך חוץ מזה, וכן עשה דשב אצלו בממשות אבל לא ראהו ולמדו וכו׳ ואמר
 לו תבין הפירוש בטוב כי אץ לי רשות עוד לעכב עכ״ל. וצא ולמד קדושתו
 ותוקף גדולתו שלא רצה הן בעודנו חי ללמדו עד דשקיל רשותא וידע בעוה״ב

 דרשב״ם ראוי לזה, ואין להאריך״ ע״כ בשם הגדולים.

 מבץ פיוטיו נמצאו שתי פתיחות, לר״ה ״ה׳ א-לקי הצבאות״ סימן כג, ולצום
 גדליה ״אז טרם נמתחו״ סימן מו ושניהם מפורשים בערה״ב.

 רבינו שלמה בר מנחם

 חתום, בשלמונית ״שלש עשרה מדות האמורות בחנינה״ סימן לח, בשמו המלא.
 לא נודע מאומה על תולדותיו תמנו, ברם זמנו קודם לרבינו אברהם ב״ר עזריאל

 שפירשו.

 רבינו שלמה בר יהודה הבבלי

 רבינו שלמה בר יהודה המכונה ״הבבלי״ בפי רבותינו הראשונים, חי לפני רב
 שרירא גאון שמזכירו. מקום מושבו באיטליה.
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 במגילת אחימעץ מסופר על גזירת בסילי הרשע, ״בשנת שמונה מאות שניג לעיר
 הקודש למלאת חרמים״, שהכריח את היהודים להמיר דתם ובמעשה ר׳ שמעון הגדול
 כתב ״וגם רבינו שלמה הבבלי היה בדורם (של רבינו שפטיה) היה דר באיספמיא
 רבתי בגזרת כסיליום הרשע שהיו לוקחים היהודים וכותשים בגתות וכו׳ דסד על זה

 בסליחה ״אני יום אירא״ — ״חשך השאר מכתשם בבית הבד״.

 ומכיץ שחרבן הבית היה בג״א תתכ״ח אם נוסיף 800 שנה הרי שזמנו היה
 ד״א תרכ״ח. וכן מוכח ממה שייסד ה״בבלי״ בסליחתו ״אך בך מקוה ישראל״ (סימן
׳ גל׳ןות] זה כבר ח׳ מאות י  סא) ״זה פעמים קציר ועוד עצרה״ ומפרש בערה״ב: פ
 שנה כמנץ אותיות קצי״ר, קציר ב׳ פעמים ועוד עצרה ועדיין לא נגאלו״. ובזה

 ביררנו בוודאות את זמנו.

 רבינו בעל ערה״ב מרבה לפרש סליחותיו רש״י כותב ״הוא שיסד הבבלי״
 בשמות (כו,טו) ובשיר השירים (ד,י). וגם באיכה מביא מן הסליחה ״אך בך מקוה
 ישראל״ סימן סא עיי״ש ב״פעי חיים״. התוס׳ בחולין(מב.) מביא מסימן פ, בנוסח

 פולין, עיי״ש ב״פנני חיים״.

 היה פייטן פורה שחבר פיוטים רבים ורוב פיוטיו בני ארבע שורות, ומכאן יש
 שרוצים לומר שפיוט בעל ארבע שורות נקרא ״שלמונית״ ע״ש רבי ״שלמה״ הבבלי

 שכך ייסד רוב פיוטיו.

 רבנו שלמה הבבלי הוא המחבר בעל מספר הסליחות הרב ביותר בסדר הסליחות
 שלנו והם: ב, ג, ה, ח. ט, כב, כז, לו, לז, נא, נה, םא, עא, פרט לסימנים כז, לו, נה

 כולם פורשו בערה״ב.

 רבינו שלמה בד שמואל .

 חתום בפזמון ליום חמישי ״ישמיענו סלחתי״ סימן טז. לא ידוע מתולדותיו
 ומפרשו בעל ערוגת הבושם.

 דבינו שמואל הכהן

 שמו חתום בפזמון ״מלאכי רחמים משרתי עליון״ סימן י ליום ג׳ דסליחות.
 החתימה מרובעת (היינו כל אות מופיעה ארבע פעמים בבית) אחרי המילים ״אולי

 ירחם״ ובסופו חתום ״כהן יחי״.

 רוו״ה קובע שזה רבעו שמואל ב״ר יהודה מממצא המוזכר בספרי דבי רש״י,
 נהרג עקד״ה בגזרת תתנ״ו עם אשתו ומיו. אביו רבי יהודה הכהן בעל ספר הדינץ.

 רבעו שמואל ב״ר אברהם הלוי

 חתום בפתיחה ״שחרנוך בקשנוך״ סימן סט, והוא חבר פיוט ״אץ לנו א-להים
 זולתך״ על גזירת ק״ק פרנקפורט דמיין, בסידור בני וורמייזא לזולת של שבת י״ג

 סיץ. מפורש בערה״ב.
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 רבינו שמעון בר רבינו יצחק בד דבינו אבץ הגדול

 הוא רבינו שמעון ״הגדול״ ממגנצא בן דורו של רגמ״ה, והוא היה בר סגולתו
 של רביגו אליהו הזקן שיסד אזהרות ״אמת יהגה חכי״.

 רבינו שמעץ הגדול חיבר פיוטים למועדי השנה סליחות וזמירות ביניהם לשבת
 ״ברוך ה׳ יום יום״. ובמחזור דטרי כתוב עליו: ״רבי שמעון בר יצחק הגדול
 היה מלומד בניסים״. סבו רבעו אבץ היה p דורו של הרס״ג ו״היה גדול בתורה

 ובחכמה ועושר ובסודי סודות לדרוש כל אות במ״ט פנים״.

 נכדו של רבעו שמעץ ״הגדול״ הוא רבעו שמעץ ״הזקן״ תלמיד רגמ״ה אחי
 אמו של רש״י(ע׳ רש״י שבת פה:).

 חבר סליחות יא, נ, נח, סח.

 רבינו שפטיה

 רבעו שפטיה היה ראש ישיבה ואב״ד באוןרי שבאיטליה בשנות ד״א תרכ״ח
 וכפי שכתובים תולדותיו במגילת אחימעץ, בזמנו היתה גזירת בפילי הרשע, שמונה
 מאות שנה אחר חורבן הבית ״להשיב את היהודים מאמונתם״, ובזכות רבעו שפטיה

 שהצליח לגרש את השד מבתו של אותו רשע נצלה אוןרי מן הגזירה.
 בנו של רבעו שפטיה הוא רבעו אמיתי בעל מחבר הפזמון הידוע ״ה׳ ה׳״
 ועליהם כתב רבעו אברהם ב״ר עזריאל: ״אופן (אראלים ומלאכים) דרבי אמיתי
 בר רבי שפטיה, ושניהם היו בעלי השם, והוא רבי שפטיה אשר הציל חמש
ח יון שנטרפה בת המלך והוא רפא אותה בשם, ובקודם א  קהילות מן השמד ב
 לכן הכריח יותר ממאה קהילות לטעותן שהיו כותשים אותם בבית הבד, ועליהם
 מיוסד (מרבינו שלמה הבבלי שהיה בדורם) בסליחה ׳אני יום אירא׳ — ׳חשך השאר

 מלכתשם בבית הבד׳״.

 חתום בפזמון ״ישראל נושע בה׳״ סימן ז ומפורש בערה״ב.

 ואלה הסליחות שלא נודע מי מחברם:
 טו, לג, מא, שמע, מה, נז, סה, סז, עג, עד, עז, פג, צו.וגם אלה הסליחות לא נודע

 מחברם, והם מפורשים בערה״ב: ד, לב, פט.
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 דיני סליחות
 ערוכים מספר ״מטה אפרים״

 מועד וזמן סליחות וקצת דיני תענית
 א. יש מקומות שנוהגין לקום באשמורת לומר סליחות מן אחר ראש חדש אלול

 עד יום הכיפורים. ויש מתחילין להשכים מיום ט״ו באלול.

 ב. אומרים סליחות רק בימי החול ולא בשבתות לפי שאין אומרים תחנונים

 בשבת וראש חדש.

 ג. במדינותינו נוהגץ להשכים לומר סליחות מן יום ראשץ בשבוע שחל בו
 ראש השנה, [היינו אם חל ר״ה יום חמישי רום שישי או יום השבת ויום

 ראשץ, אלף המגן].

 ד. אם חל ר״ה ביום שני או ביום שלישי מתחילץ להשכים מיום ראשון שבוע
 שלפניו.

 ה. זמן אמירת הסליחות הוא בסוף הלילה סמוך לאור הבוקר, [לפי שאמרו
 שהקב״ה שט בלילה בי״ח עולמות ובג׳ שעות אחרונות הוא שט בעוה״ז,
p על הרוב עד התחלת עמוד השחר. [ומ״מ אף ח א ת  אלף המגן]. ועכשיו מ
 אם נתאחר לומר עד אחר שהאיר היום לא יבטל מאמירת הסליחות לפי

 שהימים אלו הם ימי רצץ, אלף המגן].

 י. ביום הראשון משכימץ יותר קצת, בכדי שיתכן לומר לשץ הפזמון שאומרים
 בו ״בזעקתם בעוד ליל״ וכן ״רצה עתירתם בעמדם בלילות״. .

 ז• [ואם מתחילץ קודם עלות השחר אפילו כשאומרים הפזמון כבר הוא יום

 לית לן בה, כיץ דעכ״פ זעקו והעתירו בעוד לילה, משא״כ אם לא התחילו
 עד שהאיר היום מחזי כשיקרא, אלף למטה].

 ח. אץ לומר סליחות ושלש עשרה מדות קודם חצות לילה.

 ט. במקומות שנוהגים לומר סליחות בערבית ואומרים שלש עשרה מדות ראוי
 לבטל המנהג, ומי שנמצא שם ישב וידום או יאמר קצת מזמורים, אך
 ודד רשאי לומר עמהם, מלבד במוצאי שבת, שאז אץ לומר ודוי קודם



ני סליחות  44 די

 י. ביום ראשון של סליחות נהגו רוב הקהל להתענות אף מי שאינו מתענה שאר

 ימי תשובה, ואץ צריך השלמה וקבלה, כיון שנוהג להתענות בכל שנה.

 יא. מנהג הרבים להתענות עשי״ת, ולפי שחסר מהם ארבעה ימים, דהיינו שני
 ימים של ר״ה, ושבת תשובה שבינתיים וערב יוה״כ, נהגו להשלימם קודם

 ר״ה ארבעה ימים בימי הסליחות.

 יב. ימים אלו של עשי״ת שמתענים בהם לפני ר״ה ואחרי ר״ה, ויש לו קביעות,
 על הימים שלפני ר״ה איזה מהם יתענה, אץ צריך לקבל תענית בתפלת מנחה

 שלפניו.

 יג. אץ צריך להשלים תעניות אלו עד צאת הכוכבים, אלא כיון שהתפלל מנחה
 יכול לאכול שעה ורביע קודם הלילה. ויש חלושי מזג שמתענץ רק עד אחר

 מנחה גדולה.

 יד. בתפלת המנחה בלחש מתפלל ״עננו״ בשומע תפילה, רק ידלג את מלות
 ״צום תעניתנו״(ועיין במ״ב סי׳ תקס״ב דהבגדי ישע ומחצית השקל סוברים
 דא״צ לדלג צום תעניתנו.) אבל הש״ץ בתפלה בקול רם אינו אומר ״עננו״,
 ואץ אומר ברכת כהנים ואץ קורץ ״ויחל״ ואפילו יש עשרה שמשלימץ

 התענית עד צאת הכוכבים.

 שליח ציבור

 א. אם יש שליח צבור קבוע מתפלל הש״ץ הקבוע.

 ב. ואם אץ שליח צבור קבוע, נוהגים להעמיד להתפלל סליחות מי שיש לו
 בנים וירא שמים, שהוא שופך לבו ומתפלל בתחנונים מקירות הלב, שבאותן

 הימים אנו תלוץ בדץ וצריך כוונה גדולה.

 ג. ידקדקו הצבור לחזור אחר שליח צבור היותר הגון והיותר גדול בתורה
 ובמעשים טובים ושיהיה בן שלשים שנה שיש לו דעת מיושבת שמשם

 ואילך מתחילץ ימי הזקנה, ולבבו נכנע ונשבר, וגם יהיה נשוי אשה.

 ד. אם לא נמצא בן שלשים, ראוי שעכ״פ יהיה בן עשרים וחמש שנה.

 ה. נהגו לעבור לפני התיבה פרנסי ומנהיגי הדור, שהמה יראי ה׳ יודעים בצער
 הדור ומכוונים לבם ביותר.

 ו. אם אי אפשר למצוא מי שיש בו מעלות ומדות הללו, כל ישראל בחזקת
 כשרים לתפלה, רק צריך שיהיה מרוצה לקהל.

 ז. כל המתפלל בחזקה אץ עונים אחריו אמן.

 ח. צריך הש״ץ להוציא כל אדם בתפלתו, ואם יש לו שונא ומכוין שלא להוציאו
 גם אוהביו אין יוצאים בתפלתו.

 ט. אץ למנות ש״ץ סומא בימים נוראים אף שיודע התפילות והפיוטים בע״פ,
v חו מזראוי ייהיוחmמזיו «״ »m>r ״יי יי״ 



 דיגי סליחות 45

 י. [אם כבר מינוהו הצבור קודם שנעשה סומא ואח״כ נעשה סומא, משמע
 שאין לסלקו בשביל כך, אלף המגן].

 יא. מי שהיה נשוי ונתאלמן אץ למנותו ש״ץ לכתחילה אפילו אם אירס אשה
 ולא לקחה עדיין.

 יב. אם מינוהו הצבור בהיותו אלמן והחזיק כמה שנים ואחר־כך יצא עליו עוררין
 מחמת שהוא אלמן, אין לדחותו.

 יג. אם החזיק מכמה שנים בהיותו שרר עם אשתו ואחר־כך נתאלמן אץ לסלקו
 בשביל כך.

 יד. נוהגים שמי שמתפלל סליחות, מתפלל כל היום שחרית ומנחה ומעריב.

 טו. ואפילו ערבית שלפניו הוא מתפלל [והא״ר והא״ז ופרמ״ג כתבו דערבית
 שלאחריו לא שייך לו, אלף המגן]

 טז. המתפלל סליחות קודם לאבל וליאר־צייט ומוהל ואפילו יש שם הגון ממנו.
 ועכשיו לא נהגו כן, ומי שיש לו יא״צ הוא מתפלל, וכן האבל.

 יז. הש״ץ יתעטף בטלית מצוייצת קודם שיתחיל באשרי [מפני כבוד הצבור,
 ובפרט בסליחות שאומר ״ויעבר וכו׳״ שצריך להתעטף מפני כבוד השכינה,

 שאיתא בגמרא שנתעטף הקב״ה כשליח צבור, אלף המגן].

 יח. אם אמר אשרי בלא עטיפה, יתעטף ויאמר אמה פסוקים בלחש קודם שיאמר
 החצי קדיש כדי שיהיה הקדיש בעטיפה.

 יט. כשמשכימין בעוד לילה לא יברך על עטיפתו, ולכן טוב שישאל טלית מאחר,
 ולא יקח טלית הקהל וכל־שכן טלית שלו.

 כ. אם לקח טלית הקהל או טלית שלו ונתעטף בלילה לומר סליחות, אין מברך
 עליו, ומכל מקום כשיאיר היום והגיע זמן ציצית יש לו להסירו מראשו

 דברך ברכת ״להתעטף בציצית״ ויחזור ויתעטף בו.

 כא. אם לקח טלית שאולה אפילו אם האיר היום באמצע הסליחות אץ לו לברך
 עליו, אפילו הוסר מראשו וחזר ונתעטף בו.

 כב. אם מתחילץ לומר סליחות אחר שהאיר היום, יש לו לברך על עטיפתו בכל
 ענץ, אף שהוא טלית שאולה.

 כג. אם אץ שם בנמצא טלית כלל אעפ״כ רשאים לומר סליחות ושלש עשרה
 מדות בלא טלית.

 הנהגת המשכים לסליחות

 א. כשמשכימץ לסליחות אע״פ שהוא קודם אור היום צריך לברך בשעת נטילה
 ברכת ״על נטילת ידים״, וגם צריך לברך ברכת התורה קודם הסליחות.

 ב. כשגומרים הסליחות והאיר היום צריך ליטול ידיו שנית, דערה עליהם ג״כ ג׳
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 פעמים כמו כל נטילת ידים שחרית, אבל לא יברך על נטילה זו ברכת ״על
 נטילת ידים״.

 ג. [ומנהגנו שהש״ץ והצבור מברכים קודם הסליחות הברכות ״על נטילת ידים״
 ו״אשר יצר״ ו״א-לקי נשמה״ וברכת התורה, ואחר הסליחות מתחילין מברכת

 ״הנותן לשכוי״, אלף המגן],

 ד. קודם הסליחות אין נכון לאכול, רק יש שותים קפה בלא סוכר למען יוכלו
 לומר הסליחות בהשקט בלא כובד ראש מחמת השינה.

 ה. מי שנוהג לעשות תיקון־חצות בכל השנה, יש לומר תיקון־חצות כמנהגו
 ואחר־כך יאמר סליחות.

 ו. הנוהג לעשות תיקון־חצות ואירע שכשקם ממטתו כבר הגיע עת אמירת

 הסליחות בצבור, אע״פ כן יש לו לעשות התיקון קודם אור הבוקר, ועיח
 הסליחות ויאמרם אח״כ ביחיד, לפי שתיקון־חצות הוא מאד נעלה ובפרט

 בימים האלו הזמן מוכשר יותר לכך.

 ז. [במקום שנוהגין לומר סליחות לאחר חצות לילה, ועדיין לא עשה תיקון־
 חצות, ויודע שגם אם יאמר סליחות בצבור ישאר עוד זמן בלילה ויוכל עוד
 לומר תיקון־חצות, אל יפרוש מן הצבור אלא יאמר עמהם סליחות. והסדר

 תיקון־חצות יעשה אחר־כך, אלף המגן].

 סליחות בצבור וביחיד
 א. אין לפרוש מהצבור בעת אמירת הסליחות אפילו מי שחשקה נפשו בתורה
 והוא מתמיד בלמודו מאד, בעת הזאת ישתתף עם הצבור השופכים לב כמים

 לפני אבינו שבשמים מלך חפץ בחיים.

 ב. אין להתחיל ״אשרי״ עד שיתאספו שם עשרה, כדי שיוכל לומר אחריו קדיש
 מיד.

 ג. אם אי אפשר להם להמתין עד שיהיו עשרה לא יאמר קדיש אחרי ״אשרי״,
 ומתחילין ״לך ה׳ הצדקה״.

 ד. [אם כשהתחילו ״לך ה׳ הצדקה״ באו מיד עשרה, אז יאמר החצי קדיש אפילו
 באמצע פסוקי תחינות והסליחות, אלף המגןן.

 ה. אם באו עשרה מיד אחר שמסיים ״אשרי״, יאמר אתה פסוקים דאמר הקדיש.

 ו. ואם באו אחר שהתחילו לומר הסליחות, אם עדיין לא נסתלק הש״ץ מן

 התיבה יש לומר מעט דברי סליחות ותחנונים, בכדי לומר קדיש עם תתקבל.

 ז. אם היו עשרה בעת הסליחות ויצא מהם לחוץ. ואין כאן עשרה בגמר הסליחות
 אעפ״כ רשאי לומר קדיש אחר הסליחות עם תתקבל. [אם נשתיירו על כל

 פנים רובן, אלף המגן].
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 ח. היחיד יכול לומר סליחות, ובלבד שלא יאמר שלש עשרה מדות, וכן בסליחות
 במקום שנזכר מענין שלש עשרה מדות וכיוצא יש לו לדלג.

 ט. גם הבקשות שהן בלשון תרגום כגון: ״מחי ומסי״ ו״מרן דבשמיא׳׳ לא יאמר
 כשאין שם מנין עשרה.

 סדר הסליחות
 א. אחר שמתעטף הש״ץ מתחיל לומר ״אשרי יושבי ביתך״, ואומרים כל העם
 ״אשרי״ ואח״כ אומר הש״ץ חצי קדיש, [וקודם הקדיש יאמר הפסוק ״ועתה

 יגדל נא כח ה׳״, אלף המגן].

 ב. אח״כ מתחילין לומר הסליחות ״לך ה׳ הצדקה״, וכשמגיע ל״הנשמה לך״,
 הש״ץ מתחיל בקול רם, ויתן את קולו בבכי לעורר לב העם, ובער״ה מוסיפים

 עוד פסוקים.

 ג. כשמתחילין סליחה יש להתחיל תחילה ״א־להינו וא-להי אבותינו״ חוץ
 מסליחה המתחלת בשם.

 ד. [סליחה המתחלת ב״אדוך יש לומר ״א-לוהינו וא-להי אבותינו״, אשל אברהם
 מבוטשאטש (תקפ״א)].

 ה. כשגומרים הפזמונים אומרים ״זכור רחמיך וגו׳״, וכשמגיע הש״ץ ל״שמע
 קולנו״ הוא מתחיל בקול רם והצבור עונין אחריו פסוק אחר פסוק עד

 ״ככלות כוחנו אל תעזבנו״.

 ו. אחר כך אומרים להלן כל־אחד לעצמו, ואומרים שלש פעמים וודוי ״אשמנו
 וכו׳״ עד ״מחי ומסי״. [והאר״י ז״ל כתב שלא לאמרו ג׳ פעמים, אלף המגן].

 ז. טוב לעמוד בשעת אמירת הסליחות, ויש אומרים ״זכור רחמיך״ בישיבה
 ועומדים לאמירת ״שמע קולנו״.

 ח. מי שקשה לו לעמוד באמירת סליחות, על כל פנים יעמוד בשעת אמירת
 ״א־ל מלך יושב״ ושלש עשרה מדות ובשעת אמירת הוודויים.

 ט. אחר כן נופלים על פניהם ומטין על יד שמאל ואומרים תחנון ״רחום וחנון״
 וכו׳ עד ״יבושו רגע״.

 י. אע״פ שנפילת אפים אינה בלילה, מ״מ אם כשהגיעו לנפילת־אפים עדיין לא
 האיר היום אעפ״כ רשאים ליפול על פניהם, כיון שהוא קרוב ליום, ומ״מ

 טוב להאריך קצת בסליחות, כדי שתהיה נפילת אפים ביום ממש.

 יא. [אץ לדבר בץ הסליחות לנפילת אפים, אבל אמן יהא שמיה רבא או אמן של
 ברכות מותר לענות, ואם עבר ודיבר מ״מ צריך ליפול על פניו, אלף המגן]

 יכ. [כשיש מילה בבית הכנסת, אם גומרין הסליחות קרוב לאור היום בודאי יש
 נפילת אפים, אלף המגן בהערות].

 יג. [אבל אם גומרץ הסליחות לאחר שהאיר היום יש שאומרים שלא לומר תחנץ
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 (פ״ת) וי״א דאף הסנדק יאמר בסליחות תחנון ונפילת אפים (הגרי״ש בסימן
 תר״ב), וכן מסתבר, אלף המגן בהערות].

 יד. תוקפים ואומרים ״מחי ומסי״ וכו׳ ״שומר ישראל״ וכו׳ ״ואנחנו לא נדע״
 וכו׳ עד ״למען שמך״ ואומר הש״ץ קדיש שלם עם תתקבל.

 טו. [אחר ״מחי ומסי״ אומרים ״מכניסי רחמים״ ואין בזה משום משתף שם
 שמים ודבר אחר, שבלי הלקט. וכ״כ בשו״ת מהר״י ברונא (סי׳ רה״ע). ולכן

 אין לשבש שום נוסחא, אלף המגן].

 טז. [ויש שכתבו שאין לומר הפיוט ״מכניסי רחמים״ מהר״ל מפראג (נתיבות
 עולם) ושו״ת חת״ס (או״ח קסו)].

 מ. בערב יום כפור באשמורת הבוקר אץ מרבים בסליחות, ואץ אומרים הודוי
 אחר ״שמע קולנו״ רק פעם אחת, ואץ אומרים ״אל רחום״, ולא נפילת אפים.

 ומסיימים ״כי לך לבד הרחמים והסליחות״, והש״ץ אומר קדיש.

 שלש עשרה מדות
 א. אץ לומר שלש עשרה מדות קודם חצות לילה, מלבד יוה״כ, ובמקום שנוהגים

 כן ראוי לבטל המנהג.

 ב. אין היחיד רשאי לומר שלש עשרה מדות דרך תפילה ובקשת רחמים משום
 שהם דבר שבקדושה ואין אומרים אותם בפחות מעשרה.

 ג. וכן במקום שנזכר בסליחות מענץ שלש עשרה מדות, כגץ: ״וזכור לנו היום
 ברית שלש עשרה״ וכיוצא יש לו לדלג.

 ד. אבל אם בא לומר שלש עשרה מדות דרך קריאה בתורה בניגץ ובטעמים
 מותר.

 ה. [כשאומר י״ג מדות ה׳ ה׳ יש לשוח מעט, אלף המגן].

 ו. [כתב אבודרהם ״ויקרא בשם ה׳״ יש להפסיק מעט בץ ״בשם״ ובץ ״ה׳״.
 משנה ברורה]

 ז. ביום שלפני ערב יום כפור משכימץ קצת יותר משאר הימים לפי שאומרים
 אז סליחות של י״ג מדות ״אזכרה א־להים״ שחיבר ר׳ אמיתי כמ״ש בספר

 חסידים, ואומרים אותה בבכי ובכוונה רצויה ביותר.

 ח. [ונוהגץ בהרבה מקומות כשחל יוה״כ ביום שני או ביום חמישי אז מקדימץ
 לומר סליחות של הי״ג מדות ביום שני או ביוים חמישי שלפניו כדי שלעולם

 יאמרו הסליחות של הי״ג מדות ביום שיש בו קריאת התורה, אלף המגן].

 דיני אבל בסליחות
 א. אבל אסור לצאת מביתו ליכנס לביהכנ״ס לומר סליחות עם הצבור, אפילו
 אחר שעברו שלשה ימי אבילות, ואפילו ביום ראשון של סליחות, אע״פ

 שהולכים בעוד לילה.
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 ב. אבל מותר לומר סליחות בביתו ביחיד, או שיאסוף עשרה לביתו.

 ג. דץ אבל בער׳׳ה ועיו׳׳כ ראה לקמן בדיני ער״ה.

 ד. אבל תוך י״ב חודש אחר אביו ואמו, או תוך שלשים יום אחר שאר קרובים,
 יכול להיות שליח צבור בימי הסליחות שקודם ר״ה.

 ה. בעשרת ימי תשובה יש שנוהגין שאין האבל אומר סליחות ואינו עובר לפני
 התיבה ויש מקילץ גם בזה, [וכן פסק במ״ב שמותר לאבל בתוך יב״ח אפילו

 בער״ה ועשי״ת],

 ו. בתוך שבעה איו לו להיות שליח צבור בימי הסליחות ומכל שכן בער״ה,
 מפני שאז מדת הדץ מתוחה עליו.

 ערב ראש השנה
 א. בער״ה משכימץ הרבה ועומדץ כמו שעה שניה או שלישית אחר חצות לילה
 לקדם פני מלך מוחל וסולח בבכי ובתחנונים, לצאת בדימוס בדינם, ואומרים

 פזמון ״זכור ברית אברהם״ שחיבר רגמ״ה.

 ב. אומרים סליחות הרבה, ויש לאמרם במתון ובהכנעה ובשברון לב, לא כאותן

 המתגרים בשינה עד סמוך לאור היום ועל ידי זה הם ממהרים על הש״ץ.

 ג. בערב ראש השנה אומר הש״ץ בקול רם גם ״אשרי העם יודעי תרועה״ וגד,
 ויש שמוסיפץ גם שני פסוקים שאחריו ״בשמך יגילון כל היום״ וגר, ״כי

 תפארת״ וגר.

 ד. קודם ״מחי ומסי״ נופלים על פניהם כמו שאר ימי הסליחות אף אם נמשך
 אמירת הסליחות על היום ג״כ נופלין על פניהם.

 ה. אבל אחר־כך בתפילת שחרית אין נופלץ על פניהם.

 ו. נוהגים אנשי מעשה לעשות חבורה של עשרה עשרה שיושבים לעשות הסדר
 של התרת נדרים, [ועכ״פ יעשה התרת נדרים בבית־דין, דהיינו שלשה בני

 אדם,אלף המגן].

 ז. בערב ראש השנה מותר האבל ליכנס לביהכנ״ס לומר סליחות עם הצבור ואז
 יכול להתפלל ג״כ שם עם הצבור.

 ח. וכן בערב יום הכפורים במקומות שנהגו להרבות בסליחות בעיו״כ כמו
 בער״ה.

 ט. מכל מקום אם יוכל לאסוף עשרה לביתו מוטב לעשות כן, אם יש לו מנץ
 מיוחד בביתו שיוכל לומר הסליחות בישוב הדעת ובכוונת הלב.

 י. בער״ה נוהגים שהכל מתענים, אם הוא בן י״ג לזכר וי״ב שנים לנקבה, ואין
 משלימץ כדי שלא יכנס ליום־טוב כשהוא מעונה.

 יא. במקום שיש קצת חולי אין צריך להתענות, אף שכבר התענה ער״ה כמה
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 פעמים אץ צריך התרה, שאץ זה דומה לנדר, כיון שלא התנה רק מצד מנהג
 הצבור.

 יב. אם אירע ברית מילה או פדיון הבן, שעושים בהם סעודת מצוה, בערב ראש
 השנה, כל הקרואים שיזמץ בעל הסעודה הרשות בידם לאכול, ומכל שכן

 הקרובים השייכים לסעודת מצוה זו.

 יג. יש נוהגץ בער״ה אחר סליחות, אם הוא עדיין קודם עלות השחר, לאכול
 דבר מועט, אע״פ שישן בלילה שינת קבע.

 יד. הנוהגים כן יכולים לאכול אע״פ שלא התנה קודם שכיבה שיהא רשאי, כיון
 שכן נהגו הרי זה כאילו התנו. ומהרו הרבה שלא יומשך האכילה אחר עלות

 השחר.
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 תומר דבורה
 מאת המקובל האלקי

ח זצ״ל י ב ת ד ו  יבינו משה ק

 מרק ראשון
 האדם ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בסוד הצורה העליונה, צלם ודמות.
 שאלו ידומה בנופו ולא בפעולות, הרי הוא מבזיב הצורה דאמרו עליו
 צורה נאה ומעשים כעורים. שהרי עיקר הצלם והדמות העליץ הן פעולותיו, ומה
 יועיל לו היותו כצורה העליונה, דמ־ת תבנית אבריו, ובפעולות לא יתדמה לקונו.
 לפיכך ראר שיתדמה אל פעולות הכתר, שהן שלוש עשרה מדות של רחמים
 עליונות ורמוזות בסוד הפסוקים (סיכה ז יח-ט: ״מי אל כמוך נשא עץ ועבר על
 פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא; ישוב ירחמנו
 יכבש עונותינו ותשל7 במצלות ים כל חטאתם; חתן אמת ליעקב חסד לאברהם
 אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם״. אם כן, ראר שתמצאנה בו שלוש עשרה
 מדות אלו. ועכשיו נפרש אותן הפעולות, שלוש עשרה, שראר שתהיינה בו.

 הא׳ - מי אל במוך
 המרה הזאת מורה על היות הקב״ה מלך נעלב, סובל עלבץ, מה שלא יכילהו
 רעיץ. הרי אץ דבר נסתר מהשנחתו בלי ספק, ועוד אץ רנע שלא יהיה
 האדם נזץ ומתקיים מכח עליון השופע עליו. והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם
 נגדו שלא יהיה הוא באותו הרנע ממש שופע עליו שפע קיומו ותנועת אבריו,
 ועם היות שהאדם חוטא בכח ההוא, לא מנעו ממט כלל, אלא סובל הקב׳יה
 עלבץ כזה להיות משפיע בו כח תנועות אבריו, והאדם מוציא אותו כח באותו
 רנע בחטא וערן ומכעיס, והקב״ה סובל. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו
 הטוב ההוא, חס ושלום, שהרי בכחו ברנע כמימריה ליבש ידיו ורנליו, כעץ
 שעשה לירבעם >םלכים א י־נ, ד<. ועם כל זה, שהכח בידו להחזיר הכה הנשפע
 ההוא, והיה לו לומר כיץ שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך ולא בשלי, לא
 מפני זה מנע טובו מן האדם ולא סבל עלבון, והשפיע הכח והטיב לאדם
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 טובו. הרי זה עלבון וסבלנות מה שלא יסופר. ועל זה קוראים מלאכי השרת
 להקב״ה מלך עלוב >פרקי היכלות פכ׳ה<. והיינו אומרו ״מי אל כמוך׳׳, אתה אל
 בעל חסד המטיב, אל בעל כח לנקם ולאסוף את שלך, ועם כל זה אתה

 סובל ונעלב עד ישוב בתשובה.
 הרי זו מדד, שצריך האדם להתנהג בה, רצוני: הסבלנות, ובן היותו נעלב

 אפלו למדרנה זו, ועם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל.

 הב׳ - נושא עדן
 והרי זה נדול מהקודם, שהרי לא יעשה האדם עץ שלא יברא משחית, כדתנן
 (אמת פ״ד, י־ד<: ״העובר עבירה אחת קונה לו קטינור אחד׳׳: והרי אותו

 קטינור עומד לפני הקב״ה ואומר פלוני עשאני; ואין בריר, מתקיימת בעולם
 אלא בשפעו של הקב״ה, והרי המשחית הזה עומד לפניו, ובמה מתקיים,
 הדין טתן שיאמר הקב״ה, ״איני זן משחיתים, ילך אצל מי שעשאו רתפרנס
 ממנו׳׳, והיה המשחית יורד מיד ונוטל נשמתו, או כורתו, או נענש עליו
 כפי עונשו עד שיתבטל המשחית ההוא. ואין הקב״ה עושה כן, אלא נושא
 וסובל העון. וכמו שהוא זן העולם כולו, זן ומפרנס המשחית הזה, עד שיהיה
 אחז־ משלשה דברים, או ישוב החוטא בתשובה ויכלהו ויבטלהו בסנופיו,
 או יבטלו־ץ שופט צדק ביסורים ומיתה, או ילך בניהנם ושם יפרע חובו.
 והיינו שאמר קין (בראשית ד יג<: ״נחל עוני מנשוא״, ופרשו רבותינו זכרונם
 לברכה (תנחומא בראשית סי׳ טי): ״כל העולם כלו אתה סובל״, ירצה, ק ומפרנס,
 ״ועוני כבד, שאץ אתה יכול לסובלר, פירוש, לפרנסו, עד שאשוב ואתקן.
 אם כן הרי זו מדת סבלנות נחלה, שיזון ויפרנס בריר, רעה שברא התטא,

 עד שישוב.
 מזה ילמוד האדם, כמה צריך שיהיה סבלן, לסבול עול חבירו ורעותיו שהרע,
 עז־ שיעור כזה, שעדין רעתו קיימת שחטא ננדו, והוא יסבול עד יתקן

 חבירו או עד שיתבטל מאליו, וכיוצא בזה.

 הג׳ - ועובר על פשע
 זו מרה נחלה. שהרי אין המחילה על ידי שליח, אלא על ידו ממש של
 הקב״ה, כדכתיב (תהלים קל ד<: ״כי עמך הסליחה ונו׳״, ומה היא הסליחה?
 שהוא רוחץ העץ, כדכתיב (ישעייע ד ד<: ״אם רחץ ה׳ את צואת בנות ציץ
 ונו׳״, וכן כתיב (יחזקאל לו כה<: ״חרקתי עליכם מים טהורים ונוי״. והיינו ״עובר

 על פשע׳׳, שולח מימי רחיצה ועובר ורוחץ הפשע.
 והנה ממש כדמות זה צריך להיות האדם, שלא יאמר, וכי אני מתקן מה
 שפלוני חטא או השחית. לא יאמר כך. שהרי האדם חוטא והקב׳׳ה



 תומר דבורה 53

 בעצמו, שלא על ידי שליח, מתקן את מעוותיו ורוחץ צואת עוונו. ומכאן
 יתבייש האדם לשוב לחטוא, שהרי המלך בעצמו רוחץ לכלוך בנדיו.

- לשארית נחלתו  הדי
 הנה הקב״ה מתנהג עם ישראל בדרך זה, לומר, מה אעשה לישראל והם
 קרובי, שאר בשר לי עמהם, שהם בת זוג להקב׳׳ה, וקורא לה בתי,
 אחותי, אמי, כדפירשו דל >שיר השירים רבה פיט, וכתיב >תהלים קסח יד<: ״ישראל
 עם קרובו״, ממש קורבה יש לו עמהם ובניו הם. והיינו ״לשארית נחלתו״,
 לשץ שאר בשר, וסוף סוף הם נחלתו, ומה אומר, אס אענישם הרי הכאב
 עלי, כדכתיב (ישעיה םג »: ״בכל צרתם לו צר״, כתיב לא באל״ף, לומר
 שצערם מניע לפלא העליץ וכל שכן לדרפרצופץ, שבהן עיקר ההנהנה, וקרינן
 בוא״ו"לו צר", כדכתיב (שופטים י טז<: "ותקצר נפשו בעמל ישראל׳׳, לפי שאינו

 סובל צערם וקלונם, מפני שהם שארית נחלתו.
 כך יתנהנ האדם עם חבית, כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו מפני
 שהנשמות כלולות יחד, יש בזה חלק מזה, ובזה חלק מזה, ולכך אינו
 דומה מרובים העושים את המצור, >חפרא רכךא כיו ח), וכל זה מפני כללותם. ולכך
 פירשו רבותינו זכרם לברכה (ברכות מז a על הנמנה מעשרה ראשונים בבית
 הכנסת, אפילו מאה באים אחריו, מקבל שכר כנגד כולם, מאה ממש כמשמעו,
 מפני שהעשרה הם כלולים אלו באלו, הרי הם עשר פעמים עשרה - הס
 מאה, וכל אחד מהם כלול ממאה, אם כן אפילו יבואו מאה, הוא יש לו
 שכר מאה. וכן מטעם זה כל ישראל ערבים זה לזה (שבועות, ל״ט א), מפני
 שממש יש בכל אחד חלק אחד מחבירו, וכשחוטא האחד פונם את עצמו ופונם
 חלק אשר לחבירו בו, נמצא מצד החלק ההוא, חבירו ערב עליו, אם כן

 הם שאר זה עם זה.
 ולכך ראר לאדם להיות חפץ בטובתו של הכירו, ועינו טובה על טובת חבית,
 וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא - הוא ממש. ומטעם זה
 נצטוינו(יקרא יט יח<: ״ואהבת לרעך כמוך״. וראר שירצה בכשרות הכירו ולא
 דבר בגנותו כלל ולא ירצה בו. כדרך שאץ הקב״ה רוצה בננותנו ולא בצערט,
 מטעם הקורבה, אף הוא לא ירצה בננות חבירו ולא בצערו ולא בקלקולו ררע

 לו ממנו, כאלו הוא ממש היה שרר באותו צער או באותה טובה.

 הה׳ - לא החזק לעד אפו
 זו מרה אחרת, שאפילו האדם מחזיק בחטא, אץ הקב״ה מחזיק אף. ואפ
 מחזיק, לא לעד, אלא יבטל כעסו אפלו שלא ישוב האדם, במו שמצינו
, שהחזיר הקב״ה נבול ישראל, והם  בימי ירבעם בן יואש (מלכים ב׳ יד. כ0
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 היו עובדי עגלים, וריחם עליהם ולא שבו, אם כן למה ריחם. בשביל1 מדה
 זו, שלא החזיק לעד אפו, אדרבה, מחליש אפו, עם היות שעדיין החטא
 קים, אינו מעניש, אלא מצפה ומרחם אולי ישובו, והיינו (תהליס קנ ט) "לא
 לנצח יריב ולא לעולם יטור׳׳, אלא הקב״ה מתנהנ ברכות ובקשות, הכל

 לטובת ישראל.
 וזו מדד, ראויה לאדם להתנהנ בה עם חבית. אפלו שהוא רשאי להוכיח
 ביסורים את חבית או את בניו, והם מתיסרים, לא מפני זה ירבה תוכחתו
 ולא יחזיק כעסו אפלו שכעס, אלא יבטלנו ולא יחזיק לעד אפו, נם אם הוא
 ״אף״ המותר לאדם, כעין שפירשו ״כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאר
 >שםות כג ה< ופרשו ח״ל (פסחים קי־ג ב׳< מה היא השנאה הזאת - שראה אותו

 עובר עבירה, והוא יחיד, שאינו יכול להעיד עליו, ושונא אותו על דבר עבירה,
 ואפלו הכי אמרה תורה ״עזוב תעזוב עמר, שבוק ית דבלבך, אלא מצור, לקרב
 אותו באהבה, אולי יועיל בדרך זו; והיינו ממש מדד, זו - ״לא החזיק לעד

 אפר.

 הו - כי חפץ חםד הוא
 כבר פירשנו במקומו (פרדס רימונים, שער ההיכלות, סוף פרק ה׳<, שיש היכל ידוע
 של מלאכים הממונים לקבל נמילות חסדים שאדם עושה בעולם הזה,
 וכאשר מדת הדין מקטרנת על ישראל, מיד אותם המלאכים מראים החסד
 ההוא והקב״ה מרחם על ישראל, מפני שהוא חפץ בחסד; ועם היות שהם
 חייבים, אם הם ממלים חסד זה לזה מרחם עליהם, וכמו שהיה בזמן החרבן,
 שנאמר לנבריאל (יחזקאל י a: ׳׳בא אל בינות לגלגל וגו׳״, כי הוא שר
 הדין והנבורה ונתן לו רשות לקבל כחות הדין ״בינות לנלנל מתחת לכרובים
 מאש המזבח״, דהיינו דין גבורת המלכות, והיה הדין מתחזק עד שבקש
 לכלות את הכל, לקעקע ביצתן של ישראל, מפני שנתחייבו כליה, וכתיב >שם,
 שם, ח<: ״וירא לכרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם״, והיינו שאמר הקב״ה
 לנבריאל, ״הם נומלים חסדים אלו עם אלד (יקרא רבה סוף פרק כ״ו<; ואף אם הם
 חייבים, נצולו והיה להם שארית. והטעם, מפני מדד, זו, ״כי חפץ חסד הוא״,
 רוצה, במה שישראל נוטלים חסד, ואותו צד מעיר להם, עם היות שאינם

 כשרים בצד אחר.
 אם כן במרה זו ראר לאדם להתנהנ, אף אם ראה שאדם עושה לו רע
 ומכעיסו, אם יש בו צד טובה, שמטיב לאחרים, או מדד, טובה, שמתנהנ
 כשורה, יספיק לו צד זה לבטל כעסו מעליו וירצה לבו עמו רחפק חסד, ויאמר,
 ״די לי בטובה זו שיש לד. וכל שכן שלא יכעס באשתו, כדפירשו רבותינו זכרם
, א): ״דיינו שמנדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא״. כך  לברכה (יבמות «
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 יאמר על כל אדם, ״די לי בטובה פלונית שעשה לי או שעשה עם פלוני או
 מדד, טובה פלונית שיש לר ויהיה ״חפץ חסד׳. .

 הז׳ - ישוב ירחמנו
 אין הקב״ה מתנהנ כמדת בשר ודם, שאם הכעיסו חברו כשהוא מתרצה עמו
 מתרצה מעט לא באהבה הקודמת; אבל אם חטא אדם ועשה תשובה,
 מעלתו יותר נתלה עם הקב״ה. והיינו (ברמת ל״ד ב< ״במקום שבעלי תשובה
 עומדים אין צדיקים נמורים יכולץ לעמוד׳׳. והטעם כדפירשו בפרק ״הבונה״
 (בספרינו כתוב כך במנחות ניט, ט בענץ ה׳, למה היא עשויה כאכסדרה, שכל

 הרוצה לצאת מעולמו יצא, פירוש העולם נברא בהי, והקב״ה ברא העולם
 פתוח לצד הרע והחטא לרווחה, אין צד שאץ חומר ויצר הרע ופנס, כמין
 אכסדרה, שאינה בעלת נדרים אלא פרצה נחלה פרוצה לצד הרע לצד מטה,
 כל מי שירצה לצאת מעולמו, כמה פתחין לו, לא יפנה לצד שלא ימצא
 בו צד חטא ועץ ליכנס אל החיצונים. ונם היא פתוחה מלמעלה שאם ישוב
 יקבלוהו. והקשו שם ״ולהדרוד^ בהאי - לא מסתייעא מלתא״. רצו בזה, שהשב
 בתשובה לא יספיק לו שיהיה ננדר בעץ כנדר הצדיקים, מפני שהצדיקים
 שלא חטאו, נדר מעט יספיק אליהם, אמנם החוטא שחטא ושב לא יספיק
 לו נדר מעט, אלא צתך להנדיר עצמו כמה נדרים קשים, מפני שאותו נדר
p פעם אחת, אם יתקרב שם, בקל יפתהו יצרו, אלא צריך פ  המעט כבר נ
 להתרחק הרחק נתל מאד, ולזה לא יכנס דרך פתח האכסדרה שהפרצה
 שם, אלא יתעלה רכנס דרך פתח צר, ויעשה כמה צרות וסנופים לעצמו
 רסתום הפרצות. ומטעם זה ״במקום שבעלי תשובה עוםחם וכו׳״, מפני שלא
 נכנסו דרך פתח הצדיקים כדי שיהיו עם הצדיקים, אלא נצטערו ועלו דרך
 פתח העליץ, וסנפו עצמן ונבדלו מן החטא יותר ויותר מן הצדיקים, לכך
 עלו ועמדו במדרנה ה׳, היכל ה׳ שבנן עדן, דהיינו ננ הה״א, וצדיקים בפתח
 הה״א בכניסת האכסדרה. ולזה, כאשר האדם יעשה תשובה, דהיינו תשוב
- ה׳ אל מקומה, ויחזיר הקב״ה שכינתו עליו, איט שב כאהבה הראשונה
 בלבד, אלא יותר דוהר. והיינו ״שוב ירחמנו״, שיוסיף רחמים לישראל ויתקנם

 רקרבם יותר.
 וכך האדם צתך להתנהג עם חברו, לא יהיה נוטר איבה מהכעס הקודם, אלא
 כשיראה שחברו מבקש אהבתו יהיה לו במדרגת רחמים ואהבה יותר
 רותר מקודם, ראמר: ״הרי הוא לי כבעלי תשובה, שאין צדיקים גמותם יכולים
 לעמוד אצלם״, רקרבר1 תכלית קורבה יותר ממה שמקרב אותם שהם צדיקים

 גםותם עמו, שלא חטאו אצלו. . .
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 הדו - יכבוש עונותינו
 הרי הקב׳׳ה מתנהג עם ישראל במדד, זו, והיא סוד כבישת העץ. כי הנה
 המצוד, היא כפורחת עלתה גצה, ובוקעת ועולה עד אין תכלית לכנוס
 לפניו יתברך. אמנם העונות אין להם בגיסה שם, חס ושלום, אלא כובשם שלא
 יכנסו, כדכתיב >תהלים ה ד0: "לא יטרך רע׳׳, ׳׳לא יטר במנורך רע׳׳(שוחר טוב שם.
 שבת קמ׳ט ט אם כן אין העק נכנס פנימה. ומטעם זה ׳׳שכר מצוד, בהאי עלמא

 ליבא״ (קדושין ל־׳ט ט, מפני שהמצור! היא לפניו יתברך, והיאך יתן לו ממה
 שלפניו, שכר רוחני בעולם נשמי, והרי כל העולם איט כדאי למצוד, אחת
 ולקורת רוח אשר לפניו. ומטעם זה לא יקה שוחד של מצוות. המשל בזה, אין
 הקדוש ברוך הא אומר, ׳׳עשה ארבעים מצוות ועשר עבירות נשארו שלשים
 מצוות וילט עשר בעשר׳׳, חס ושלום, אלא אפלו צדיק נמור ועשה עבירה אחת,
 דומה לפניו באלו שרף את התורה, עד שירצה'חובו ואחר כך יקבל שכר
 כל מצותיו. וזה חסד נדול שעושה הקב׳׳ה עם הצדיקים, שאיט מנכה מן
 המצוות, מפני שהמצוות חשובות מאד ומתעלות עד לפניו יתברך, והיאך ינכה
 מהן בשביל העבירות. כי שכר העבירה הוא מחלק הניהטם, הנבזה, והמצוות
 שכרן מהנכבד, בזיו. השכינה, והיאך ינכה אלו בצד אלו. אלא הקב׳׳ה גובה
 חוב העבירות ומשלם שכר כל המצוות. והיט "יכבוש עוטתינר, שאין העוטת
 מתנברין לפניו כמצוות, אלא כובש אותם שלא יעלו ולא יכנסו, עם היות
 שהוא משניח על דרכי איש, הטוב והרע, עם כל זה־הטוב איט כובשו, אלא
 פורח ועולה עד למאד, ונכלל מצוד, במצוד! ונבנה ממט בנין ולבוש נכבד;
 ועונות אין להם סטלה זו, אלא טבש אותם, שלא יצליחו הצלחה זו ולא יכנסו

 פנימה.
 אף מדד, זו צר7 האדם להתנהג בה, שלא יכבוש טובת חברו רזטר רעתו
 שנמלהו, אלא אדרבה, יכבוש הרע וישכחהו, רזניחהו ולא יטר במטרו
 רע, ותהיה הטובה סדורה תמיד לפניו, רזטר לו הטובה ועבירה לו על כל
 המעשים שעשה לו, ולא ינכה בלט לאמר, ״אם עשה לי טובה הרי עשה לי
 רעה" רשכח הטובה, לא יעשה כן. אלא ברעה - יתרצה כל דרך ריצוי שיוכל,
 והטובה אל יזניחו־, לעולם מבין עיניו, רעלים עיט מן הרעה כל מה שיוכל,

 כדרך שהקב״ה טבש עוטת, טיפירשתי.

 הם׳ - ותשליך במצולות ים כל חטאתם
 זו מדד. טובה להקב״ה. שהרי ישראל חטאו מסרם ביד פרעה ושט בתשובה,
 למה יעניש פרעה. וכן סנחריב וכן המן ודומיהם. אין הקב״ה מתנחם בלבד
 לומר: ״שט בתשובה, ולא יהיה להם עוד רעה, אם כן יסתלק המן מעליהם,
ה או םנחריב״, אכן זה לא יספיק, אלא ישוב עמל המן על ראשו, ז ת ו י ו * 
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 וכן פרעה וכן סנחריב. והטעם להנהנה זו הוא בסוד ״ונשא השעיר עליו
, ופירושו, שהשעיר נושא עונות ט  את כל עונתם אל ארץ נזירה״ (יקרא טז ב
 ממש, חד, קשה מאד, וכי ישראל חטאו והשעיר נושא. אלא המרה היא
 כך: האדם מתודה וכתתו בוידוי לקבל עליו טהרה, כענץ שאמר דוד (חהלים
 נא n "הרב כבסני מעוני״, ובן הוא אמרנו בתפילה "מחוק ברחט7 הרבים",
 איט מתפלל אלא שיהיו יסורים קלים שלא יהיה בהם בטול תורה, חד,
 שאומרים ״אבל לא על ידי יסורים וחלאים רעים״, וכך הוא סכוץ בהיותו
 אומר ״ואתה צדיק על כל הבא עלינו׳, ממש הוא מקבל יסוריס בסבר
 פנים יפות להתכפר, מפני שיש עונות שיסורים ממרקים או מיתה ממרקתו,
ד שזה מתודה בתפלתו, ופירשו בזוהר, בפרשת פקודי נרס־ב  וכן היא המדד״ מ
. שהוא חלק סמאל בעץ השעיר, מהו חלקו, שהקב״ה נחר עליו יסורים  ט
 ומד מזדמן שם סמאל וודלך ונובר, חום, והרי נ1שא השעיר העונות, שהקב״ה
 נותן לו רשות לגבות חובן, רשראל p-ore, והנה הבל יתנלנל על סמאל.
 והטעם, בזה מפני שהקב״ה נזר על עולמו שכל מי שיעשה כן יתבטל,
 חה מעם ״ואת הבהמה תהרונר (וקרא כ 00, וכן האבן של מצות הנסקלץ
 והסייף של מצות הנהרנץ טעונץ קבורה, לבטל מציאותם וכחם אתר שינמור
 דיש. והרי בזה ממש סוד הצלם של נבוכדנצר >תיאל ב׳ לב־לד<, נמסרו ישראל
ד פרס שהן ד מלך בבל, ״ראשה די דהבא", נכנע ההוא ראשה, ונמסרו ב  ב
 ״חדוהי וודעוהי די כסף", וכן הוחזו אלו מפני אלו, עד שירדו ישראל ל״רנלוהי
 מנהץ די פרזל ומנהץ די חםף״. ומה יהיה תכלית הטוב. בסוף הקב״ה מעמדם
, כדכתיב (דברים לב כג<: ״חצי אכלה בם״ - ״חצי כלים דשראל p ועושה בהם 
 אינם כלים״ >סופה ט, א<. ״באp דקו כחדה ונו׳ נחשא כספא דהבא ונו׳״
 (דניאל ב לב<. הנה בהתחלה כתיב >שם, שס לד<: ״ומחת לצלמא על רנלוהי״.

 אין מכל הצלם אלא רנלים, שכבר נתבטל כחם ועברו ראשה דרעוהי ומעוהי,
 ועם כל זה בסוף ״דקו כחדה״, עתד הקב״ה להעמד סמאל והרשעים עושי
 מעשיו ופעולותיו, רעשה בהם הדין.והיינו - ״ותשליך במצולות ים כל חטאתם״,
 ירצה, השל7 כח ר,p להפיל על די אלו שהם ״מצולות ים״ן ״והרשעים כים
, אלו הם העושים  נגרש כי השקט לא יוכל רנרשו מימיו רפש וטיט״(ישעיהו ט ט
 p בישראל, שישיב אחר כך את כל נמולם בראשם. והטעם, מפני שאתר
^ הקב״ה מתנחם אפלו על מה שקדם, ותובע עלבונם, ולא  שישראל קבלו ד

 ת, אלא ״אני קצפתי מעט והמה עזת לרעה״(זכריה א 00.
prou גם במדד, זו צריך להתנהנ האדם עם חברו: אפלו שיהיה רשע מדוכא 
 אל ישנאד^ שאחר שנקלה ״הרי הוא כאחיך: רקרב המורדים והנענשים
ד ארב, ואל יאמר: "עוט נרם לו״, אלא ירחמוע  ודחם עליהם, ואדרבה יצילם מ

 במדה זו, כדפירשתי.
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 יהי׳ - תתן אמת ליעקב
 מדה זו היא, שיש לישראל מעלה: אותם הגינונים, שאיש יודעים להתנהג
 לפנים משורת הדין, והם נקראים ״יעקב״, מפני שאיש מתנהנים אלא
 עם הנהנות אמתיות, ש הקב״ה יש לו מדת ״אמת״, שהוא על צד מציאות
 המשפט והיושר, ואלו הםתנהנים בעולם ביושר, הקב״ה מתנהנ עמהם

 ״באמת״, ומרחם עליהם על צד היושר והמשפט.
 גם בן האדם צריך להתנהנ עם חבירו על צד היושר והאמת, בלי להטות
 משפט חברו, לרחם עליו באמת, במו שהש״י מרחם על הבריות הבינונים

 במדת"אמת״, ולתקן אותם.

 הי״א - חםד לאברהם
 הם המתנהנים בעולם לפנים משורת הדין כאברהם אבינו, ש הקב״ה מתנהנ
 עמהם לפנים משורת הדין, אינו מעמד עםהם הדין על תוקפו אף לא
 בדרך היושר, אלא נכנס עמהם לפנים מן היושר, כמו שהם מתנהנים. והיינו
 ״חסד לאברהם״, הקב״ה מתנהנ במרת החסד עם אותם שהם כמו ״אברהם״

 . בהתנהנות.
 גם האדם, עם היות שעם כל אדם יהיה מתנהנ בצדק וביושר ובמשפט, עם
 הטובים וד^סדים תהיה הנהנתו לפנים משורת הדין: ואם לשאר האדם
 היה סבלן קצת, לאלו יהיה יותר ויותר; וירחם עליהם ליכנס עמהם לפנים
7 שיהיו אלו חשובים י  משורת הדין שהוא מתנהנ בה עם שאר האדם; וצ

 לפניו מאד מאד, וחביבים לו והם יהיו מאנשי חברתו.

 הי״ב - אשר נשבעת לאבותינו
 יש בני אדם שאיש הנונים, והקב״ה מרחם על כולם. ופירשו בנמרא על
 הכתוב (ברמת ז, א): ״וחנותי את אשר אחון״ >שמות לג יט< - ״אמר הקב״ה
 אוצר זה לאותם שאיש ועונים״, יש אוצר חנונים, שהקב״ה חונן ונותן להם
 מתנת חנם, לפי שאומר הקב״ה: ״הרי יש להם זכות אבות, אני נשבעתי
 לאבות, אם כן, עם היות שאיש ועונים, יזט -2שביל שהם מזרע האבות

 שנשבעתי להם; לפיכך אנהלם ואטעם עד שיתוקנו״.
 ובך יהיה האדם: אף אם יפנע ברשעים אל יתאכזר כננדם או יחרפם וכיוצא,
 אלא ירחם עליהם ראמר: ״סוף סוף הם בני אברהם יצחק דעקב, אם הם
 איש כשרים - אבותיהם כשרים העונים, והמבזה הבנים מבזה האבות, אין

 רצוני שיתבזו אבותיהם על די״, ומכסה עלבוש ומתקש כפי כחו.



 הי״ג - מימי קדם
 הרי מרה שיש להקב״ה עם ישראל: כשתמה זכות אבות וכיוצא, מה יעשה,
 והרי מצד עצמם איש ועמים. כתיב (ימוד, ב א): ״זכרתי לך חסד נעור7
 אהבת כלולותיך׳׳, ממש זוכר הקב״ה ימי קדמונים, אהבה שהיה מקודם, ומרחם
 על ישראל, ובזה תכיר להם כל המצוות שעשו מיום שנולדו וכל מדות טובות
 שהקב״ה מנהינ בהם עולמו, ומכולם עושה סנולה לרחם בשבילם. והרי זה

 פדה טללת כל הפדות כלם בדפירשו באדרא >נשא קל״ד, ב<.
 כך האדם יתקן הנהגתו עם בני אדם, שאפילו לא יפצא פעלה פאלו הנזכרות,
 יאטר: ״כבר היה שעה קודם שלא חטאו, והרי באותה שעה, או ביפים
 קרטונים, היו כשרים״. חכור להם הטובה שעשו בקטנותם, ויזמר להם אהבת
 נמולי מחלב עתיקי םשדים, ובזה לא יטצא אדם שאינו ראר להטים־ ולהתפלל

 על שלומו ולרחם עליו.
 עד כאן הניעו שלש עשרה מדות, שבהן יהיה האדם דומה אל קונו, שהן
 מדות של רחמים עליונות. וסטלתן: כמו שיהיה האדם מתנהנ למטה כך
 חכה לפתוח לו מדר, עליונה מלמעלה, ממש כפי מה שיתנהג כך משפיע

 מלמעלה, וטרם שאותה המדד, תאיר בעולם.
 ולכך אל ילחו מעיני השכל שלש עשרה מדות אלו, והפסוק לא יסוף מפיו,
 כדי שיהיה לו למזכרת. כאשר יבוא לו מעשה שיצטרך להשתמש
 במדד, אחת מהן, חמר ראמר: ״הרי דבר זה תלוי במדד, פלונית, איני רוצה

 לזוז ממנה, שלא תתעלם ותסתלק המדד, ההיא מן העולם״.



 א

 סליחות ליום ראשון
ך יושבי ביתך, עוד יהללוך פלה: אשרי העם שככה ש  א
 לו, אשרי העם שיהוה אלוהיו: תחלה לדוד,
 ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול יהוה  ?בל־יום אברכך
 ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: דור לדור ן#בח מעשייך,
ד הוךך, ודברי נפלאיתיך ך .יגידו: הדר כבו י ת י ר ו ב ג  ו
 אשייחה: ועזוז נוראותיך יאמרו, וגדלתך אםפרנה: זכר
בך .יביעו, וצךקתך :דגנו: חנון ורחום ןהוה, ארך  דב־טו
, ורחמיו על־בל־מעשייו:  אפים וגדל־חםד: טובץהוה לכל
ל מעשייך, וחסידיך;־ברבוכה: כבוד מלכותך  יורוך;־חוה כ
 יאמרו, וגבוךתך־ידברו: להודיע לבני האדם גבורתיו,
ת לל־עילמים, ו כ ל ך מ ת ו כ ל  ולכוד הדר מלכותו: מ
ך בכל־דור ודר: סומך יהוה לכל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף לבל־הבפופים: עיני כיל אליך ןשיברו, ואתה נותן־
 להם את־אבלם בעתו: פותח את־יךך, ומשביע לבל־חי
 רצון: צדיק ןהוה בכל־דרכיו, וחסיד בבל־מעשייו: קרוב
 :חוה לבל־קראיו, לכיל אשר'יקראהו באמת: רצודיראיו
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 .יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהוה את־כל־
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ת יהוה ידבר־פי ל ה  אהביו, ואת בל־הרשעים ישמיד: ת
 וילרך כל־בשיר שם קךשו לעולם ועד: ואנחנו נברך יה

 מעתה ועד עולם הללויה:
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 מי1ה 1£ל {א פיס אד{, 5^1־ ד3ךת לאפר: ןביר ךדו^יף יהןה וח9ךיןי 5י העולם ה$ה:

. ה ס ט סה רקןליך ^ א כךעי ך : 1י?י#א די ^ א נ # ?זהה ת י .  ליעךל ףתק
ח פוךכ־^ה ףק.רב (ניא קץ) #9יחה:< !יחייבו; וליוהיכון ולחיי ך?ל ם ^ 
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 ב . סליחות ליום ראשון

 ירא עמה ר$א מכרך לעלם ולעלמי ¥למ:א:
 לתברך ולשתבח ולתפאר וירומם ולתנ^יא ולתהדר ולתע^ה ולתהלל ?סה
ך הוא לעלא מן בל 1יךכתא ףןזיךתא תש!יחתא ו^חמתא ד  ךקיךעא. ?

 ךאמיךן ?עלמא. ואמרו אמן:

 לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים: מה־נתאונן ומה־נאמר
 מה־נדבר ומה נצטדק: נחפשה ךרבינו ונחקרה ונשובה
 אליך, בי ימינך פשוטה לקבל שבים: לא־בחסד ולא־
 במעשים באנו לפניך, בדלים וכרשים דפקנו דלתיך: דלתיך

 פירוש המפרש מדפוס אמשטרדם תקכ״ו

 לך ה׳ הצדקה — פירש״י כלומר משפטיך ופורענות שהבאת עלינו הלין והצדקה עמן.

 ולנו בושת הפנים — כלאים אנו להתבייש על המאורעות לנו ט אנחנו גרמנו לעצמיט.
 מה בתאונן ומה נאמר ימה נדבר ומה נצטדק — מסס ארבע לשונות על שס הפסוקים
 שבלטאל >ע, ס<: ״סטאנו ועדנו הרשענו ומילנו״. וכך פירושו: מה נחאונן ונתרעם נגל הקכ״ה כי
 סטאתינו גרמו לנו, לשון: ״מה יתאונן אלס שי גבר על חטאיו״. ומה נאמר על עוונינו, ומה
 נלבר על רשעותינו, ומה נצטלק על מרילתנו. נחפשה. דרכינו — ראר לנו לחפש לרהיט
 אשר עברנו בהם, להיינו, החטאים שעשינו במזיי אגל כסטריס היינו שהם מותרים. לכמה
 לגדם יש שלומין שבמ וכמה אינן לוחץ שנת וטעיט בין דומין לשאינן ממיס. ונחקורה — באלו
 עטרות שלא ילענו צל עמרה בהם כמו ספק מלב ספק שומן וכסטר שהוא שומן. ונשובה אליך
 — מן הזלונומ ממש. לכן נקט לשון ׳מסוש׳ ׳מקור משוגה׳ כי על אלו שט לבדם צדן למקור
 ולמפש, ועל הזלוטמ אין צדן מקירה רק משיבה. כי יפינך פשוטה לקבל שביס — ימינן
 פשוטה אפילו למי ששב מזלונומ ק״ו מי ששב במשובה שלמה אפילו משגגומ. לא בחסד
 ולא במעשים באנו לפניך — כלומר, סשיטא שאין לנו לתלות גמלת מסילות שמו, שהס
 לפטם משורת הלק, אלא אפילו במעשים שאט ממוייטם לעשות אין לנו לתלות בהם, כי ללים אט
 ממלומ מסילומ ורשים אנו ממעשים טובים. כי לשון רשים הוא לשון מוב, כמו ״ט תשה״ תרגומו ״אד
 מרשי״. אס p לכן נקט לשון ירש׳ ו׳באט לדפוק בללמומיך׳ כעטים שלופקיס ומכים על ללחות
 העשידם שימט להם מחנס מנס, כן מעשה לנו. ולכן נקט ג׳ &עמים ׳לסקנו ללמיך לרמוז ט מי

ב (כרך כי 246): ״כתב ה״ר אלעזר (ב״ר יהודה ביר קלונימוס) זצ״ל שכנגד י״ג השתחוואות י ה ר  * מ
 שהיו במקדש אומרים בתעניות (כתפלת שוסע־תפלה) י״1 פסוקי השתחואות, ואנו אץ אוסרים אלא יי. ייבוא
 כל בשר״, אי. ייבואו וישתחוו־, בי. ״בואו תשתוזוה״, >׳. ״נבואה למשכנותיו ונשתחוה״, די. ״והשתחוו
p ישתחוו• (תהלים א  להדום רגליו״, הי. ״והשתחוו להר קדשו״. ר. ״השתחוו לה׳ בהדרת קודש״, ד. יכל ה
 סו, ד),חי. ״נשתחוה אל היכל קדשך״, ט׳. ״ואנחנו ברוב חסדך־, י׳,״ עכ״ל ערה־ב. אבל בנוסחאות שלנו
 אוסרים רק ט׳ פסוקים והפסוק השמיני חסר, אולם בסליחות נוסח אשכנז שבהוצאת רוו״ה נמזאים כל עשרת

 הפסוקים.



 סליחות ליום ראשון ג

 דפקנו רחום וחנון, נא אל־תשיבנו ריקם מלפניך: מלפניך
 מלכנו ריקם אל־תשיבנו, כי אתה שמע תפלה:

 שמע תפלה, עךיך בל־בשיר יביאו: יבוא בל־בשיר להשתהות
 לפניך יהוה: יבואו וישתחוו לפניך אדני׳ ויכבדו
 לשמך: באו נשתחוה ונברעה, נברכה לפני־יהוה עשינו:
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 נבואה למשכנותיו, נשתחוה להדם דגליו: באו שעריו
 בתוךה חצרותיו בתהלה, הודו לו ברבו שמו: ואנחנו
 לריב חסדך נבוא ביתך, נשתחוה אל־היבל־קךשך ביראתך:
 הנה ברכו את־יהוה בל־עבדי יהוה, העימדים בבית יהוה
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 בלילות: שאו ןדיבם קדש, וברכו את־יהוה: רוממו יהוה

 ששוקל לדפוק גללמות של גיח המסת למטה מפלתו לוסקת מיח המקדש שלמעלה. דחום וחנון,
 רחום — על לליס, וחמן — על רשים, לכן אל תשיבנו ריקם מלפניך — במחילת הסטא,

 וגם אל תשימו ריקם מלפניך על קמל השכר בעולם הזה ובעולם הגא.
 שומע תפלה — פירוש מקבל צלותא, כתרגומו. עדיך כל גשר יבואו — ׳לותן מי
 בשרא יטאו׳ וכן פירש אק עזרא: עליך — על מקומן יטאו. עלין — מלשון על. יבואו
 וישתחוו לפניך ה׳ ויכבדו לשמך — פירש אק עזרא, כאשר יראו הגרים שאנו בצרה
 גלולה דססרו לאתרים שהושעתנו אף על פי שעני ואדון אנט, אז יטאו אלין כל הגויים
 לכבל שמך. אס כן, גס אנו נתוטס בצרה גלולה ועניים ואביונים, תושיע יקי לט אז ימאו
 כל הגרים ויכבדו לשמך. בואו נשתחוה — בפישוט יליס ורגלים. נכרעה — כדעת הראש עם
 קצת הגוף, כמו שאנו כורעים בברכות, וגס נברכה — על ברכים. נבואה למשכנותיו — כמו
 שנאמר בבטן מת המקלש אשר בנה דוד המלן נדה, ואמר ׳נטאה למשכנותיו׳ שהוא כסא ושרפרף
 לרגלי הקב׳׳ה. על לרך מת המקלש של מעלה מכוון על גיהמ״ק של מטה, וביהמ׳׳ק של מטה
 הוא כסא ושרפרף לרגליו. בואו שעריו בתודה — פירשו במררש ט לעתיל לבא כל הקרמות
 יתבטלו, לבלתי מצוא חוטא חטא אשר יטא עליו קרק, ולא ישאר ט אם קרק תולה, לק
 מחריבים כל עלת ישראל לבא שעדו בקרק חולה ולבא חצרותיו בתהלה — גפה, והודו
 לו נספור שמרו וברכו שמו, אס כן, גם עתה זכור לחורק דהמ״ק ומה אותו ונזכה
 להטא פולה. ואנחט ברוב חסדך — ואנחנו אף על פי שאין אנו ראריס ללבק בך, מכל מקום
 מצל רוב חסדן שתגמול עמנו גס נבא מתך להתפלל, ונשתחווה אל היכל קלשן תמיל, וכל זה בהיוח
 יראתן על פטט לבלתי לחטוא. ונקט שגעה פסוקים מל אחל לבא למשכנותיו לרמז: כל שמתפלל
 בכוונה, בסרט באשמורת המקר, תפלתו נעשיח כחרב תלה וקורעת ומגעת למעלה משבעה
 רקיעים על עלת העלות סבת כל הסטת. הנה ברכו את ה׳ כל עבדי ה׳ — הס הלויים
 שהם עבלים לעטלת הי. העומדים בבית ה׳ בלילות — הס הכהטס העומלים על דומם
 ומקדדס אימודם בלילות, וזהו שנקט אחר כך שאו ידיכם קדש — הייט הכהטם, וברכו
 את הי. רוממו ה׳ אלהינו והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא — פירוש אתם בט



 ד סליחות ליום ראשון

 אלהינו והשתחוו להדים רגליו קדוש הוא: רוממו יהוד.
? r | 1 ז • ו ־ ״ • ־" ד ־ ו * 1 ־ ד • « 

 אלהינו והשתחוו להר קדשו, בי־קדוש יהיוה אלהינו: השתחוו
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 ליהוה בהדרת־קךש, חילו מפניו בל־האךץ: ;שתחוה אל־
 היכל קךשך ונוךה את־שמך על־חםךך ועל־אמתך, כי
 הגדלת על־כל־שמך אמרתך: :הוה אלהי צבאות מי־כמוך
 חסין:ה, ואמונתך סביבותיך: כי מי בשחק לערך ליהוה׳
 יךמה ליהוה בבני אלים: בי־גדול אתה ןעישיה נפלאות,
 אתה אלהים לבדך: בי־גדול מעל־שמים חםךך, ועד שחקים

 גלות רוממו והתנשאו אל אלהיט והשתחוו למקוס שהוא קלוש מהדוס רגליו. והנה ה6ק
 תקרא ״הדוס רגליו״ שנאמר: ״כה אמר ה׳ השמים כסאי והאק הדוס רגלי״. והמקום
 קדוש שט מהמ״ק וגס כמו שפרשתי, מהמ״ק של ממה נקרא ׳הדוס רגליו׳ ע״ש שהוא
 שוק בדהמ״ק של מעלה, ושסע שיורד על כל הנמצאים חתת רגליו יורד גתתילה לדהמ״ק של
 מטה, ואס״כ לירושלים, ואח״כ לאק ישראל ואח״כ לכל העולם. כי קדוש ה׳ אלהינו — על
 אשר הוא מדקדק עס הצדיקים הוא מקודש בעולם. לכן כפל כלשונו ונקט שתי פעמים ירוממו׳ לרמוז
 שירוממוהו רשבמוהו בני גולה של א״י ומי תוצה לאק, שעל כולן משגית ומשפיע טוטתיו
 וברכותיו. בהדרת קדש — הוא דת המקדש ולא במקום אחר, ט כאשר ה׳ אתד ק ייתד טת
 להשחחוות לו, להסיר מתשטת פיגול מישראל פן ת״ו ידמוהו לע״ז אשר ישתתוו לה מל מקום
 והחת כל עץ רענן. חילו מפניו כל הארץ — פירוש השתתוואה שלכם תהיה דראה ופחד
 לפני הקב״ה, חילו — כמו תיראו מלפניו. ונודה את שמך על חסדך ועל אמתך — אמדנן
 במדרש דוד המלך ע״ה אמר, אודה את שמן על חסדך אשר עשית עמד להמליכני על כל,
 שהתסד יהיה קייס ואמת מתמיד. כי הגדלת על בל שפך אמרתך — פירוש הגדלת שמך,
 שס הטוב, על כל אמרתן — ט על כל דבר ודבר מטוב שהבטחת לעמן על יד נדאין
 הוספת לעשות טובה יותר מאשר הבטתת, ט אמרת מעט ועשית הרבה. ורש״י פירש, שמן — בעל
 הגטרות וקנוא ונוקם, ואמרת הבטתת טוגן ותסדן הגדלת על כל שמן אמרתן כלומר, שאתה מעדר
 על מדותין וסולח לנו. ואק עזרא פירש שס העצם הנכתב ולא נקרא הוא גדול על כל השמות. ה׳
 אלהי צבאות מי כמוך חפץ יה — אתה ה׳ אלהיס שהוא מלן על כל צבאות, דהיינו
 שלשה עולמות — עולם המלאטס, עולם הגלגלים, עולס השפל, מי כמון חזק וגטר באלו
 השלשה עולמות, וגס בעוה״ז ובעה״ג, זהו שנקט ׳יהי, ״ט* דה ה׳ צור עולמים׳׳. חפץ
 — לשון חוזק. ואמונתך סביבותיך — מי כמון שאחר טראן אותם השלשה עולמות שהם
 סדםתין ששמת אמונתן בהם וקיימתס להיותם נצחיים, רצה לומר הם מעידים על אמיתת
 יסודך, ואק עזרא פירש ואמונתך סביבותיך — שאינו מתפרד ט אינה מקרה אלא תמיד
עע  אמונתן אצלן. כי מי בשחק יערוך לה׳ — פירוש ט מי יש בעולם הגלגלים שידמה דהא נ
 לה׳, ומי בגני אלים — ומי בעולם המלאים שידמה דערון לה׳. בשחק — בשמים. אלים
 — הם המלאטס החזקים וזהו שנקט, כי נדול אתה ועושה נפלאות — ר״ל אע״פ שחכמי
 המזלות יראו מסיונס פלאות גדולים ממתדשיס יוס יום כפי כת הכוכדם ומערכת המזלות,
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 אמתך: גדול ןהוה ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: סי
 גדול ןהוה ומהלל $א'ד, נוךא הוא על־לל־אלהים: סי אל
 $דול ןהוה, ומלך גדול על־בל־אלהים: אשר מי־אל סשמים
 ובארץ אשר־י?$ש'ה ?מעשייך וסגבורתיך: מי לא יךאך מלך
 הגוים סי לך יאתה, כי בכל־חכמי הגוים ובבל־מלבותם
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 מאין למוך: מאין כמוך ןהוה, גדול אתה וגדול שמך
 סגבוךה: לך זרוע עם־גבוךה, תעיז יךך תרום ןמינך: לך
ת  יום אף־לך לןלה, אתה הבינות מאור ושמש: א#ר בי
 מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו: מי :־מלל לבורות :־חוח,
 .ישמיע בל־תהלתו: לד יהוה הגדלה והגבורה והתפארת
 והנצח וההוד סי־ביל ב^מים ובארץ׳ לך להןיה הממללה
ל ומלאה ב  והמתנשא לכל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, ת

 אבל היודעים דעת עליון יודעים כי מעשה השם העליץ נפלאים יוסר ויומר, וכל הנסלאומ
 מהכוכרס וממזלות כולם על יד עלמ העלומ rap הסטת ט הוא לבדו אלהיס. אין חקר
 — שאין החקירה אנושית יכולה עליו להמוין גדולתו. נורא הוא על כל אלהים — פירש
 אק עזרא הס המלאטם ט הוא אלהי האלהיס. כי אל גדול ה׳ — תקפו וחזקו של ה׳
 גדול מאד והוא מלן על הכל. אל — לשון (תוזק) ׳ואת אילי האק לקחי. טי לא יראך
 פלך הגויים — אפילו הטייס העובדים אלילים ראר להם שיראוך ט אתה מלן עליהם, כי
 לד יאתה — לן נאה המלוכה ולא לאחר. יאתה — לשץ נאה ראה. כי בכל חכפי הגויים
 ובכל טלכותס — ט סכמי הגרים יודעים ט הפסל איט כלום, ואינם עובדים הכוכדס
 והמזלות אלא להיות אמצעיים רנן ודנם, אם כן גס סם מודם שאין מל מלכוחס כמון. פאין
 כטור ה׳ גדול אתה וגדול שפך בגבורה — ממה שאט רואים רודעים שאין כמון לא
 געליוטס ולא בתחתונים ידעט ט גדול אתה, ואחד אחה, ואחד שמך, להודיע ט הוא שמו
 ושמו הוא. לך זרוע — ארוכה שתוכל לנטות אל מקום שתססון, והיא עם גטרה, לכן אין
 ספק שתעוז למסרק עמן ותדם ידן לשכלל וליסד היכלך. לך יום אף לד לילה — פרש׳׳י
 ׳לן יוסי גאולתם של ישראל, ׳אף לילה׳ ועמן היו בצרות הדומה ללילה. אתה הכינות להס טאוד
 ושפש — התורה שדומה לשמש. פי יפלל גבורות ה׳ ישפיע כל תהלתן _ אץ
 יכולת לאדם למלל ולדבר גטרוסיו ולהשמיע כל תהלתו. וגס יש במדרש ׳מי ימלל גטרות ה״
 — מריאת העולם, יומי ישמיע כל סהלתו׳ — מסי מצדם. לך ה׳ הגדולה — אמר
 דוד: הגדולה והגםרה שנתת לי לקטן ממון למין דפ המקדש שנקרא פאר, כדכסיב ״לפאר
 מקום מקדשי״, והנצח — והנצוח שנתת לי לנצח אס הגויים — הכל ממן ושלך הוא. לך
 ה׳ הפטלכה — אחה מולן על כל מה אשר בשמים ונאק: והטתנשא לכל לראש — לכל
 ראשים ולכל מלטס אמה הוא מתנשא על כולם. ונקט ׳לראש׳ פירוש לכל אשר ממונה
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 אתה :סךתם: אתה הצבת בל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה לצךתם: אתה רצצת ךאשי לדתן, תתננו מאבל לעם
 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
י תנינים על־המים: ש א ך ת ר ב  אתה פוררת בעזך ,ים, ש
 אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם: גדול
 יהוה ומהלל מאיד, בעיר אלהינו הר־קךשו: יהוה ?באות
 אלהי ישראל ישב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך: אל
 נערץ בםוד־קדושים רבה, ונוךא על־בל־םביביו: ויודו שמים
 פלאךיהןה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נרננה ליהוה,
 נריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו:
 צךק־ ומשפט מבון בםאך, חסד ואמת יקךמו פניך: אשר

 לראש, ט אפילו דש גרגומא מן שמיא ממנו ליה (ניכית נח.). אגל רש״י פירש ׳לכל לראש׳
 כסטדן אנו ששכחנו לן כל ההולאומ ואין לך עול שבח אסר, אבל עדין אינו כלום, שהמשכת
 כל היוס מכל מקום עומל הוא לראש השגחות כן לול המלך ע״ה כשסיים כל חשבחומיו
 במהליס אמר: ישירו לה׳ שיר חלש׳ כלומר כל השבחוס סשודס הס כאילו לא שבחנוהו
 מעולם. תבל ומלואה אתה יפדתפ — פירוש העולם ומלואו שלו, מבעלי סייס ומבלחי
 בעלי סיים, אחה יסלסס. אתה דצצת ראשי לויתן — אמה שברח פרעה וראשים
 שלו, ט פרעה נקרא כן שנאמר (ישעיה מ, א): ׳׳יסקול ה׳ בחרט הקשה וכו׳ על לרחן
 נחש בדמ ועל לויתן נמש עקלמון והרג אמ הסטן וכוי׳׳, על שנמשלו האומות ממשים, לכן
 כנה אומם בלשון המניטס הגלולים ונמשים הגלולים. ממננו מאכל לעם לציים — נתת
 ממונם לישראל לאוכלו. לציים— כמו לכתות וצבאות שהוצאת. ציים — כמו סיעות, כמו
 ״וציס מיל כסיס׳׳ כתרגומו ׳׳וסיעך. אתה בקעת מעין ונחל — בצאת ישראל ממצדס
 בקעת יס סוף ושם היה מעין ונתל מיטס מתוקים לכל שבס מישראל. אתה הובשת נהרות
 איתן — הובשת נהרוח חוזק, והוא הירק, בלכת ישראל לכטש את ארצות כנען. פוררת
 בעזך ים — פירש גמלרש פוררת ושברת בעזן הנדס הנקראים ים, בצוותן להם ״יקוו הנדס
 אל מקום אתל ותראה היבשה״, ושגרת ראשי תנינים המומליס כמים — ט בהקוות
 המיס אל מקום אחל היו הסטטס נשברים ונתמעטס במהירות לעשות רצון קונס. פוררת
עק ונורא כסיל הסברה . אל נערץ גםוד קדושים דגה — אל שהוא נ p r  — לשון «
 רבה מהקדשים בעולם המלאטם ט כולם כאחד יעדצו דיראו מלסטו, ולכן נקט יפסול קלושים׳
י נסחרות. ויודו שמים פלאך ה׳ — סיידס נ  שהקלושים יולעיס סולוס ונסתרות הצסוטס ע
 השמים להודות לן על פלאן וניסן שאתה עשית עמהס, אף עולם המלאטס מחרידס להולות לן
 על אמונתן שאתה עושה עמהם, וזהו ׳בקהל קלושים׳. לבו נדננה לה׳ נריעה לצור ישענו
 — נשכת לה׳ ברמן, והמון יהיה בקול תרועה, יהיה הרנון מאהבת הטוב במה שהוא
 טוב, וחרועה מסט אהבת המועיל, ט יושיענו מהגלות וזהו שנקט נקדמה פניו כתודה



 סליחות ליום ראשון ז
 .יחדו נמתיק סוד, בבית אלהים נהלך ב.מש: אשר לו הים
 והוא ע^הו, ויבשת יךיו,יצרו: אשר בידו נפש בל־חי, ורוח
 בל־בשיר־איש: הנשמה לך והגוף פעלך, חוסה על־ע^לך:
 הנשמה לך והגוף שלך, ןהוה עשה למען שמך: אתאנו
 על־שמך, יהוה עשה למען שמך: בעבור כבוד שמך, בי
 אל חנון ורחום שמך: למען־שמך יהוה וסלחת לעוננו בי

 דב־הוא:

לתט שניט. ^חל לט 5ל3ט׳ 3י רבו ?ווגיט:  ןלח־לט אליט, ?י 1ירב או

) בנימין ו (רבנ  א פתיחה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו

 איך־נפתח פה לפניך דר מתוחים. באר יעקב
־ ־• ־ איך נפתח פה בתפלה לפניך  י 1
׳ ה׳, דה מתוחים - השוכן | ־ ׳ T • י *  ־ ״ י

 שיחים. געלנו נתיבותיך הישרים בשמים>א). ובאלו פנים, מחמת
י ״ י * י הבושה נשפוך שיחים - נתפלל,  י ״ י י

ר נעלנו - מאסנו, נתיבותיו ה ש  והנכוחים. ךכקנו בתועבות ׳
: . הישרים, והנכוחים - . והנכונים ןףןים נ  ובמעשים ז
 ־ יי י י ־ * דנקנו בתועבות, ובמעשים זנוחיס

 — - ובעבודה זרה.

ר ש ק תולה ושם נשיר זמירות עם קול התרועה. א ר  — נזכה למין גיהמ׳׳ק ששם נקרינ ק
ד — סרש״י היינו רגילין להמתיק סול כתורה והיה מתוק לנו, והיינו מהלטם ק סו י ת מ ו נ  יחדי
ו — כלומר סצוגה מתחת כסא ה ל מ ש נ  נרוג עס נכית אלהים. רגש — לשון קנון עם, ה
 הכטל, והגוף. — ג״כ מעשה ילין. וכפל כלשונו שאנו מחתנניס שיהא קיום לגוף ונשמה נעוה״ז
ה לשון רתם על מעשה ילין מנוה״ז ותן להם שכר געוה׳׳ב נשניל פ ו  וכעוה״נ ולכן נקט בחחילה ח
 שמן הקרוש. ולכן נקט אח״כ שלשה פעמים ׳שמך לרמז שאנו מקלשיס בכל יוס שלש קלושות,
 ומרמזים ששמן קלוש בעולם המלאטס, ובעולם הגלגלים, ובעולם השפל ולכן נזכה גס כן לשלשה
ט רב הוא׳ כלומר ט אחה רב חסל א — אע׳׳פ שרב הוא. דש מפרשים ׳ ב הו  עולמות. כי ר

 ומטה כלפי חסר, לכן חסלח לעוונינו.

ט ו שגינו — מחמת רוב שטוס באנו לילי עטרה, על לרן ׳ לתנ ב או ו ד ט כי כ י ב ח לנו א ל  ס
ט כי כ ל ל לנו מ ח מס מ. מ  תשטה אשתו׳ אין ארם עובר עטרה אלא אם ק רוח של שטוס נ
ו עוונינו — לק אנו מתחנטם לסנין באשמורת הבקר שתסלח לנו על שגיונות וחמחול ב  ר

 לנו על הזלונות.

ם י י י ח נ י נ  פ
 (א) על סי מה שנאמר: ׳וימחחם כאהל לשמו׳(ישעיהו, מ, כנ).
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 הללנו אחרי משיאות־שוא
 ומרוחים. והקשינו ערף והעזנו
 מצחים. זעקןת לשלנו בית־
 משכנות מבטחים. חרב ופם ריח
- - - •• t • ד t ־ : 1 • 

 ניחוחים:

 ח

 טרדו וטלטלו ביהנים משוחים.
 יוךעי ערך עולות וזבחים. במה
 יםרתנו על :די צירים ושלוחים.

 ילא הקשבנו לשמוע למוכיחים:
 מאז ועד־עתה אנו נדחים. נהרגים
 נשחטים ונטבחים. שרךנו מתי־
 מעט בין־קוצים כסוחים. עינינו

 בלות בלי מצא תחים:

 פורבי עמך אשר־לבל [נ״א
 למת] שוחחים. צפר וערב למה

 הלכנו אחרי משאות שוא - נבואות
 שקר ומדוחים - בדרכים שהדיחו
 אותנו מדרך הישר, והקשינו עורף
 להתמיד בתועבותינו, ובכך העזנו
 מצחיפ - החצפנו כלפי שמים. זעמת
ת י  בשלנו - כעסת בגללנו על נ
 משכנות מבטחים - על בית המקדש,
, ופס - וחדלו  ובעוונותינו חרג

 קרבנות וריח ניחוחים.
ח = וטלטלו - גורשו כהניפ ר ו  ט
 המשוחים - בשמן המשחה, אשר
 המה היו יודעי ערך - יודעים לערוך
 ולהקריב עולות וזבחים. כמה יסרתנו
- הרבה הוכחת אותנו על ידי צירים
 = ושלוחים - הנביאים, אולם אנו לא

 הקשבנו לשמוע למוכיחים. ולכן:
 מאז ועד עתה אנחנו נדחים
- מנורשים מנחלתנו, נהרגים,
 נשחטים ונטבחים. שודדנו - נותרנו
 מתי מעט, בין קוצימ כסוחים(ב< - בין
 הגויים. עינינו כלות בלי מצוא רווחים
- אנו מצפים בקוצר רוח לישועה

 ולא מצאנו רווחה מצרותינו >ג).
 פורכי עמך - הנוגשים בעמך אשר
 למת>ד< שוחחים - הנוצרים אשר
 משתחוים למת, צפר - בוקר

ר ת ס ת א ל י נ  ט
. ׳משאות שוא ומדוחים״ — לשץ הפסוק (איכה ב, יד), משאות — נבואות וכן משא  א
 דמשק (ראב״ע). ומדוחים — שהדיחו מדרך ישרה. (ראב״ע) טס — פסו — אפסו, (רש״י,
 תהלימ יב, ב). פורכי — פועל הנגזר מן: ״ויעבידו וגו׳ בפרך•(שמות א, יג). צפר — מלשון

. י  (שופטימ ז, ג) ״ישב ויצפר״ — בבוקר. לשון ארמי צפרא, רש •

 >ב< קוצים כסוסים — קוצים כמסים שהנם יבשים, ומדקיס יותר מן המסוגרים — הלסים.
 (ג) כמו שאמרו (סנהדרין צז.), דור שק לול נא ט_ עיניהם כלוס כינון ואנסה. ופרש״י כיכרים (כס,

 לב): כל סוסלס שאינה נאה, קרויה ׳כליץ עיניים׳. "״*
 (ד) ביפוסיס שינו מאימס הצנזורה הטצריס וכסט ל«ל שוחחים. ונראה שהשני לגי — אלילם של
 הננלים אינו רק משום הימיץ כמשקל המלה ?«ת — יראתם של הנוצרים, אלא שישט קשר עניני ביטהם,
 וכפי שנראה מלמ׳י המאירי כריש עטיה־זרה. לאימא שם (ו.): ״אמר שמואל יום נוצרי ללנרי רגי
 ישמעאל לעולם אסור״, ומפרש רש״י: ״ההולן נטעופ של אוסו האיש שצוה להם לעשוס יום איי א׳
 נשנה׳׳(כה״ג גחסרונוס הש׳׳ס). ברס המאירי שם (במשנה) כסב: ״אולם אט מפרשו מלשון ׳נוצרים באיס
 מארן מרסק׳ האמור כירמיה (י, טז) שקרא אוסס העם נוירי ע״ש ננוכי נצי, ויריע שצלם השמש
 היה בבבל ושכל עם נטכר נצר היו עוכרים לו, וכבר ירעס שהחמה משמשת כיום ראשון נמנין
י ע׳׳ש שהיה קטע לנטכי ניר על צי ממשלס ר  ראשי הימים. וממון כך היו לאוסו יום ע
 הסמה שט״, עכ׳׳ל המאירי. ואכן נם אצל הנוצרים יום א׳ קרר ע׳׳ש הסמה. ומשוס כן אף האוסז לומר

פ ל6 הפסיי בכוונה היבריס. י י ז י ו י י י « י  י



 סליחות ליום ראשון ט
 מצליחים. קמים למולך נאצות
 שוחחים. רצוצים במה אתם

V - T ־ • I * ־ 1 

 בוטחים:
 שובן־עד וקדוש צפה בעלבון
 אנוחים. תמובים עליך ובך
 מתאחים: בנוראות ימינך נושע
 למצחים. בי־על־רחמיך הרבים אנו

 בטוחים:

 וערב, למה מצליחים. קמים למולך
- עומדים נגדך נאצות שוחחים
- מדברים דברי ניאוץ וחירוף,
 ומתריסים לעומת ישראל הרצוצים
- השבורים בגלות יבמה אתם
 נוםחים׳ - וכמאמר(תהלים קטי, ג<: ׳איה
 נא אלהיהם׳. כאן מוצא הפייטן פתחק

 פה לפני הקב׳׳ה:
 שובן עד וקדוש, צפה בעלבון עמך
 האנוחים - הנאנחים כשביים ולמרות
 צרותיהם, תמוכים - נשענים עליך,
 ובך מותאחים - דבוקים בך, ולכן
 בנוראות - בנפלאות יד ימינך
- המיומנת להראות מלחמה בנויים נושע לנצחים, בי על רחמיך הרבים אנו גמוחים.

 3י־על רחמיך הו־3ים אנו בטוחים. ועל־צךקותיך אנו נטענים. ולקולחורדך אט
 9קוים. וליעועתך אנו קןצ9ים: אתה־הוא 9לך אוהב ץךקות ?ןפןךם.
 מעביר עוונות עמו, ומסיר ךוטיאת ןךאיו. כורת ?דית לראשונים, ו9ק!ם
 >?!בועד, לאחרונים: אתה־הוא #יךךת ב^נן ?בוךןז על־הר־סיני והךאית רךכי
 טובך למעה ע?ךןז ואךחות חסדיך נלית לו ןהוךןתו ?י אתה אל רחום ןחנון

 כי על רחמיך הרכים אנו בטוחים... נשענים — נסמכים. מקוים מצפים — מגינויס
 ומקדם. נקט ארגע לשונות לרמז: על שאמרמי שאנו מקדם ומצפים וטטמיס וסומטס שאמה מכפר
 לנו על מטאמינו, על עוונינו, על רשעמינו ועל מרידתינו. אוהב צדקות — כלכתינ (בראשימ
 יפ, יג0: ״ט ילעמיו למען אשר יצוה אמ מיו.״ ושמרו לרך ה׳ לעשומ צדקה ומשפט׳׳,
 וזהו פקדם—אגרהס שנא מקלמה. פעביר עוונות עטו, ומפיר חטאת יראיו—להמון עם ׳מעטר׳
 ומומל פעם ראשונה ופעם שנייה אפילו ׳עוונות׳ מכל־שכן שגיונומ, אגל ל׳יראיו׳ אינו ׳מסיר רק פעם
 אממ, ואומה פעם לוקא ׳מטאמ׳ שגיונומ, אבל לא זלונומ, ט הקריה מלקלק עם יריאיו כמוט השערה.
 כורת ברית לראשונים — לאברהם, ליצמק וליעקב, ופקייס שבועה לאחרונים — לבניהם
 אמריהם. והראית דרכי טובך לפשה עבדך — כלכמיג »מופ לד): ׳׳דאמר אט אעמר כל
 טוד על פניך׳׳ ופירש בעל עקילה ח׳׳ל: אעדר על פניך והשגמ יליעומיך מלמ טוט בכללה והוא
 עטן קשר הנמצאות ומלרגותס והשתלשלות העולמות וסלס ולרן המשך השפע מקצמס אל קצתם
 על שתלע יליעה אמיתית שכל הטוב ההוא המושפע אל כל הנמצאים כולן הן מאתי שאט סבת הסטת.
 וארחות חסדיך נלית לו, והודעתו כי אתה אל רחום — במה שאמרמי ׳וקראמי בשם ה׳
 לפניך׳ והוא השם מכבל ואיט נקרא, שעליו אמרמ בממלה ״זה שמי לעולם חה זכרי״ ועכשיו
 אקרא אומו לפטן באומיוסיו ואגלה לך סולו, ט היורעו ומטרו בכל מקום שיזכור אומו
 אשמע קול הקורא לעשות ולממול על מטאמיו ופשעיו, ההו גולל מסליך שהורעס לו קול
 השם כלי להמפלל לפניך על מעשה העגל שיהא נמסל להם, חסו אף על פי שאתה אל קנוא

 מותאחים — מלשץ (שיר ח, ח) •אחות לנו־ — בתחתונים שהיא מתאחה ומתחברת ומתאוה
 להיות עמנו וגו׳ לשץ איחוי וגו׳ קרעים (רש־י).



 י סליחות ליום ראשון
 אקל אפלם וךב־חקוד ומרבה להטיב ומנהיג את־העולם 5לו גי מדת הרחשים ן
̂יך וכ־ןךאתי ב#ם ןד,;וה לפ;יך.  וק ןתוב וייאמר אני אעליר כל־טובי על־פ

 וחניתי את־א>ן1ר אחון ורחצתי את־א^ר ארחם:

 אל ארך אפים אתה. ובעל הרחמים נקראת. ודרך תעובד• הורית,
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 גדלת ךחמך וחסדיך׳ תזבר היום ובבל־יום לזרע ץ־יךף. תפן אלינו
 ברחמים, כי אתה־הוא בעל הרחמים. בתחנון ובתפלה פניך נקדם,
 כהודעת לעגו מקךם. מחרון אפך עוב, כמו בתוךתך כתוב. ובצל
 כנפיך בחסה ונתלונן, כיום וירד יהיוה בענן. תעביר על־פעע ותמחה
 אעם, כיום ויתיצב עמו עם. תאזין עועתנו ותקציב מנו מאמר,
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 כיום ויקרא בעם יהיוה. ועם נאמר:

 וטקס מכל מקום אמה רמוס ומכון על ישראל הן עושין משובה הן לא עושין משובה, חהו שנקט
 אסר־כן ׳ארן אפיס׳ אפילו לרשעים, ולא זו בלבל־ אלא אפילו מרבה להטיב עמהן אולי ימזרו, וזהו
ר ש ת א י א ת מ ח ר ן ו ר אחו ש ת א תי א ו חנ  שנקט אמר־כן ׳ראמר אני אעטר כל טוט על פניך. ו
ם — פירש רש׳׳י ׳אחון׳ פעמים שארצה למון ׳ורחממי׳ אמ שאמפון לרמס, אבל נ״ל ׳ומנומי׳ ח ר  א
 עחיס אחנן בממנמ מנס'ועמים ארמם טכומ אטמ, ט משה רטנו ע״ה סבר אס מס־ושלום
 חמו זכוה אטח אין עור מקוה, השיט הקב׳׳ה, כשסעשה בסלר שאמה רואה אוחי מעוטף וקורא
 שלש־עשרה מלומ, הוי מלמל לישראל לעשוס כן ועל ילי שיזכרו לפט ׳רמוס וחנוך ארחם אומס,

 ט לא כלו רממיו.
ן אסין לרשעים המכעיסים ד א טר ומזק שאמה מ ה — אמה נ ת ם א י פ ד א ר  אל א
 אומן, על־לרן, ׳׳איזהו גטר הכובש אח יצרו׳׳, וכל זה אמה עושה מכמ שאמה בעל הרחמים
ת י ד ו ה ה ב ו ש ך ת ר ד  ומרחם על כל מעשיך כמו שנאמר גשמות לד,): ״ה׳ אל רחום וחנון״. ו

 — כמו שסירשמי שהראה למשה אין ישראל יעשו מפלה כשבאים ח״ו ליד חטא. לזרע
ן ו נ ח ת  ידידיך — לבט אברהם שנקרא יליד, כלכמיב (ירמיהו יא, ט0: ׳׳מה לילירי בטמי״. ב
ם — (׳גממנון׳) — נמפלל לפטן שמעשה עמנו ממנמ מנס, ׳ובמסלה׳ ד ק ך נ י ה פנ ל פ ת ב  ו
 — בשטל זכוס אטמ, וכל זה נעשה בהקלמה קולם שיבא רוגז מלסטן. או נקלס באשמורמ הטקר
ם —< כהולעמ למשה רעייה שאמרמ: ׳ומנומי אמ אשר אמון וגר. כמו ד ק ת לעניו מ ע ד ו ה כ ) 
ן נ נתלו ה ו ס ח ב — שנאמר: סלממי כרבדן. דש אומדם כמו שאמרמ ט״ג מלומ. נ ו ת ך כ ת ר ו ת  ב
 — פירש׳׳י מי שהוא מוסה מממ כנסי השטנה הוא ימלונן בצילו, שהקרוש־ברון־הוא מגין עליו
ירד ה׳ בענן ם ו ו ן — לשץ לינה, לכן נקט לינה שאנו לטס בגלומ שלומה ללילה. כי נ  בגלוס. נתלו
 — והראה לישראל אע״פ שמטאו מכל־מקוס משרה שטנמו במוכס כמו שאמדנן במלרש כשמטאו
 בעגל אמרו: אין לנו מקנה מן אומוס־העולס שנאמר: ״לשמצה גקמיהם״ וכשירר הקב׳׳ה בענן
ו — שממל לערב פ יתיצב ע ם ו ו  מיל ילע שהשרה שטנמו במוכס דגן עליהם מן האומומ. כי
ו — מסילמינו. נ ן שועתי י  רב שעשו בפשע, ולישראל שהיו אשמים בלבר אבל לא פושעים. תאז
יקרא ר — ומקבל הולד שלנו שאנו ממודם בלשון רן שהוא לשון אמירה. כיום ו פ א ו פ נ ב פ תקשי  ו
ם ה׳ — שקרא השם הגלול נקדאמו ושם נאמר לו סולומיו של אומו השם שאינו מוזר דקס, מי ש  . ב



ת ליום ראשון יא ו ח י ל  ס

 !!עביר יהוה על־9;יו ויכךא:

 יחדה ן יהוה אל רחום וחנון ארך אפים וךב־חסד
 ואמת ניצר חסד לאלפים נשא עוז ופשע וחטאה
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 ונקה: וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו:
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 9לח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לני מלכנו כי פש^נו: כי אתה
 אריך טוב ומלח, וךב־חסד ל^ל־קךאיך:

 יהוה בקר ת^מע קולנו. ביכןר נערך־לןד וןצןהנ ?זםע קול תחנוגינו 1י>טןענו
 אליך. בנקזאט .ידינו אל־ךליר ר,ך#ך: ?טע ןהוה קולנו נקךא חןנו

ס נטאה  שקורא אוחו מסיבתו וכקדאמו ומתפלל לפניו. ויעבוד ה׳ על פניו — היה מעטר מ
 על אסוהי של משה, כתרגומו.

 המפרש נקט כאן את מנץ י״ג מדות כדמשמע מפירוש רש״י, כראב״ע אונקלוס ועוד.

 א< ה׳ ב< ה׳ — הוא מלת רחמים, אחת קולם שיחטא ואחת לאחר שיתטא רשוב(דיה
 ח:<. ואין להקשות אם לא חטא מה צדן למלח הרחמים, לכמה רחמי צדכה כל בדה לפרנסתו
 ולשאר צרטו. אבל אח״כ עיינחי באשיד בר״ה ופירש קולם שיחטא, היינו מחשבה של ע״ז שהקב״ה
 מצרף למעשה, כמו גט עגל, לכן נקט ׳ה׳ ה״ אחת קולס שיחטא במעשה ואחת לאחר שיחטא
 במעשה. ג< אל — פירש׳׳י גס היא מלס רחמים. והרחמים נחלקות למלרגות רטת, להקב״ה
 רחמן הוא אע״פ שיולע שאלם זה עתיל לחטוא מ״מ אין לן אוחו אלא ״באשר הוא שס״. ד<
ם — לחוטא ושב בתשובה מיל. ה< וחנון — לחוטא ואינו שב מיל, מ״מ ממתין לו אולי ישוג ו ח  ר
ן אפו ואינו ממהר ליסרע שמא יעשה תשובה. ולא זו שאינו ד א ם — סרש״י מ י פ ך א ר  ו< א
ד — אס עוונותיו חכמותיו מחצה ס  ממיח אוחו אלא אפילו אינו מיסמ טסודן. ז) ורב ח
ת מ א  על מחצה, הקב״ה רב מסל ומטה אח עצמו כלפי חסדם ומכדע את העוונוח. ח< ו
ם — שומר ועושה מסל לשני אלפים ד לאלפי ס  — לשלם שכר טוב לעושי רצונו. «) נוצר ח
ה — עוונומ אלו זלוטים פשעים אלו המרליס שאלם א ט ח  לורומ. י) נושא עוון יא) ופשע יב) ו
' — סירש״י ו נחלתנ נקה — לשטס. על כאן י״ג מלומ. ו  עושה להכעיס, ומטאים אלו שגגוס. יג) ו

 וממנט לן לנמלה מיומלמ, שלא משרה שטנמך על האומוס.

ד לכל קוראיך — פסוק הוא נמהלים (פו, פירוש ס רב ח ח ו ל פ ב ו ה ה׳ טו ת  כי א
ד — לכל מי לממפלל ס רב ח סלח — למוטאיס, ו  ט טוב ה׳ לטודם לשלם שכרם לעוה״ב, ו

 קלמן, כן מרגס יונסן p עחיא3

 1. מצאתי בערה״ב (ח׳׳ב, 103) כתוב: ומה נעמו לי דברי ה״ר אלעזר כי מה שיסד די אמתי בפזמק (ה׳
 הי) ״וסלחת לעווונינו וגוי״. להשלים כ״כ תיבות (שבוודוי) תבא לפניך תפלתנו עד לא חטאנו. ע׳ לקמן

 פה שנוסיף בזה בע״ה.



 יב • סליחות ליום ראשון
 וןמנו:• עובט אלהי ל?עט וה5ר ???ך ןןםנו: אין קוךא ?עשך שו״עוךר
 להחזיק בך: #שעה ת$לתט ןהוה ףטועתט האזיןה אל דש^חט אל־תחרע:

 ?דחם אב ?ל בנים ק רע־חם ןה1ה ?ליט: ליחוה הןעוןה ?ל ע?ך בךלתך ןולה:
 ןהן־ה ץבאות עפט שקזינב לט אלהיי^קיב ןלה: ןה;וה ץבאות א^ךי אךם בושח

 בך: ןהוד, הוגיעה. השלך .י$נט ?יום־כןךאט:

̂וץם  קולח־ןא ל?ון העם הזה ?נדל חקךך. ן3א#ר נשיאתה ל?ם הזה שש
 ועד־הןה ועם ;אמר:

 וייאמר יהיוה סלחתי כדברך:

̂יך וךאה עישטיתיט והעיר א^ר־נקךא #?2ך  השה אלהי א#ך ו^^ע ?קח עי
̂יך 5י על־דד׳שיך  ?ליה. ניי לא על־ץךקיתיט אנחט ש5ילים תחטניט לפ
̂י הקציבה ועעיה אל־תאחר. למעמל אלהי  הרבים: אדי;, ?טעה אד';י קולחה אדי

 ?י עטך נקךא על־עיךך ןעל־עשך:

ך שלה — פירש׳׳י עליו להושיע אס עבלו ואמ עמו, ועל עמו ת כ ר ך ב מ  לה׳ הישועה על ע
ה — אלעיל קאי ל ב לנו אלהי יעקב פ ת עמנו משג ו א ב  מוטל לברן ולהודות לו סלה. ה׳ צ
 דכתיבגמס^ס^ו^׳׳נמןבקולוממוגאת׳י׳שישראלאינםצדטסלהיומחרליםמאומוקו^טה׳שהואמלןעלכל
 צבאומ הגלגלים הוא משלל ומשבר מערכסם ט ממיל עמנו, ולא בשטל זכומינו ט אס סכות אטם הוא
 משגב לנו ומעח לנו להיותו אליך יעקב, ט למומ ליוקנו מקוק מממ כסא כטלו נצמ, לכן
ך היכול על ל מ ה  מסמכל בדיוקנו ומרסס על בני יעקבי. ה׳ הושיעה — אותם מן האומות ו
ו עליהם, ולהשפילם מממינו. ומפס אלו ארבעה פסוקים לרמוז שאנו ום קראנ  כל יעננו כי
 מתפללים חוכרים לפניו שהבטיס אומנו על־ילי משה רטנו טוס קראנו לפניך אלו י׳׳ג מלומ שמקבל
 מסלמט ותהא נוהג עמנו גמלת הרתמים על אלו ארבע להיינו פטא ועוון ופשע ומרילה, כמו
 שהמסלל לול המלן ע׳׳ה ׳׳שגיאומ מי יטן מנסמרומ נקני גם מזליס חשוך עבלן אל ימשלו ט אז

 איסס״.

ך עליה — כלכסינ(ירמיה & 0 ׳׳תה שמו אשר יקראו ה׳ צלקנר׳ כלומר, ה׳ הוא מ א ש ר ק ר נ ש  א
ה — למטאמינו, ה׳ ח ל ה אל מסלמיט״ה׳ פ ע ט  יקרא לירושלים בשמו שהוא ה׳ צלקנו. ה׳ ש
ר —עשה אמ בקשמינו ואל מאמר אומנו בגלות. ח א ה — לצעקמיט גגלומ. ועשה אל ת ב י ש ק  ה

ך שנקראים ישראל. ׳אל׳ שהוא שמן המקיף לטק עמם. פ  ועל ע

 1. על אמירת פסוקים אלו איתא בירושלמי(פ־ה דברנות היא): ר׳ חוקיה רבי יעקב בר אחא ר׳ יסא בשם ר יוחנן,
ק הזה זז מתוך פיך ״ה׳ צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה״. ר׳ יוסי בי ר׳ אבק ס פ  לעולם לא יהא ה
 ר׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן וחברייא ״ה׳ צבאות אשרי אדם בוטח בך״. ומצאתי בפירוש התפלות והברכות לרבנו
 יהודה ב״ר יקר שכתב: ורגילים לומר אחר שאמר החק הפסוקים קודם שיתחיל סליחה אומר בכל פעם ״ה
 צבאות עמט משגב לנו ה׳ צבאות אשרי. ה׳ הושיעה״ דאמר בירושלמי לעולם אל יזוזו שלשה פסוקים אלו

 מפיר. עכ״ל.



 סליחות ליום ראשון יג
 3 סליחה. ע״פ א׳׳ב כפול, ובסופו חתום מחברו

 אלהינו ןאלל\ אבותינו

 אין מי יקךא בצךק. איש טוב
 נמשל 5חךק. בקש רחמים
 בעד שחוקי הדק. בשום פנים

 אץ בדק:

 גבר תמים ונבר אפם. גמר
 V V ד T - T T T 1 ־

 חםיד וצדיק נרפם. דור עני
 בעונו נתפם. דרכיו [נ״א

 דבריו] להגיד מי יחפש':

 הוספנו בחטאינו חמה להבעיר.
 ־ ־ ד־ T •־ ״ T : ־ : י

 המתנדבים בבני בית להפעיר.
 ומה !עצור־ביח רב וצעיר. וחי

 ופלל לקדיש ועיר:

 זחלתי ואיךא בעד מחן. זעק
 לחוות לחוקר ובוחן. חסר חסד

ר ת פ ת * ל י ג  מ
 ב. ״מעין גרפש־ — עכור ברגליס, (רש״י, משלי כה, בו). זחלתי — פחדתי(ראב־ע, איוב

 לב, ו). לחוות — להגיד (מצודות, שם).

י חיים נ י  פנ
 (א< כ׳׳פ ערה״ג ומייסל על הפן משמעומ לרשת חו״ל(נערוכין קא.) עה״ס ״טונם כחלק״ (מיכה
 ז) כשם שחרקים הללו מנינים על הפירצה כן טובים שגנו מגינים עלינו, וכאן נקט כפי מה שאמר
ע ל׳ (עמ׳ 55) מונא: ״ואט  הצדוקי שם ״טוגס כסלק״ — טוגיס שגהם כקוצים. אולם נערה״נ כ
 אמגיור הסופר שמעתי, אין מי יקרא גצלק, כלומר שכלו הצריקיס, אומן שהיו מניטם עליט כאוגזו נלר
 של קוצים המגיטס על הפרדס״. וגעל ערה״ג עצמו פירש גמקום אחר שם (כ״ג עמי 21) ״״שפירושו

 אין איש טוג הנמשל כחלק להגן על דורו״.
 (ב< כלאיתא (שבת לג:), סמן שהצדיקים גלור, צדיקים נתפסים על עוץ הדור.

 (רבנו) שלמה הבכלי

 כאד יעקב
 אץ מי יקרא - ויתפלל בצדק - באמת
 ובכוונה וגם האיש המוג שבנו נמשל
 כחדק - כקוץ המכאיב בבשר, ואץ
 מי שיבקש רהטים בעד ישראל שחוקי
 הדק - השחוקים וכתותים עד־דק בין
 הנדים. >א< ובשום פנים כאשר אתה,
 הקב״ה, משים פנים בזעף לבדוק
 ולחקור מעשינו, אד יימצא שאץ
 כדק - שלא עשינו בדק הבית לתקן

 מעשינו.
 נגר תמים ונבר - בר לבב וטהור
^ גמר - כלה א  אפס - חדל מן ה
 חסיד, וצדיק נרפש - דבק בו רפש,
 ומשום שאין צדיקים שיתפסו בעוץ
 הדור >נ) לכן דור עני בעוונו נתפס
- נותן את הרץ על עוונו. דבריו של
 הדור להניד לפני בוראם, מי יחופש

- מי ימצא.
 הוספנו, גרמנו בחטאינו שייאספו אל
 עמם הצדיקים המתנדבים להפעיר
- להיות פוערים פיהם וצועקים לפניו
 ככני בית כלפי אביהם - ועל כך
 הבאנו עלינו חמה להבעיר, וא״כ ומה
 יעצור כח - ומי יוכל לאזור כח? לא
 רב וגם לא צעיר כמוני לעמוד בודוי
 ופלל - ותפלה לפני קדיש ועיר - ער

 וקדוש - הקב״ה.
 זחלתי = ואירא לחיות - לבטא זעק
- זעקה ותפלה כעד מחן - מחנה
 ישראל, לפני חוקר בבוחן - החוקר



 יד סליחות ליום ראשון
 ויתור צחן. חן איך אמצא בתחן:

 טוב לקוךאיך בנפש ךהב.
 טרחם נשוא ולבלבל יהב. יסר
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 חםךך עלי ירהב. לען קולי
 להאזין באהב:

 כהגון מדות ובתפלה שלם.
 כזקן וךגיל ולא בגילם. להחשב
 נגדך דכאי מלהכלם. לרוחתי

 זכרה רחמיך מהתעלם:
־ I V ״ * I ־ ״  T : T ־ 1

 מרבים צרכינו ואין להאמר.
T ״ t | ״ I I T +. : 

 מקצר דעה ומריב טמר. נגךך
 הביל יוצר חימר. נוהג ורועה צל

 ושומר:
 שרתו כתרן הר בדודנו. מחי
 ומאום הושם כבודנו. עננו ותננו
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 מחיה בשעבודנו. עוד למנינןי
 בקש אבודינו:

 ובוחן כליות ולב היודע שאני חפר
 הפד - מעוט זכויות ויתור צחן
- ומרובה בחטאים. ואיך אמצא חן
 בתחן - בתחינתי, למרות זאת אני

 פונה אליך הקב״ה משום שאתה:
 מוג לקוראיך אפילו כשהם כנפש רהב
- בעלי נאוה. מרחם - העבירות
 שהם לטורח עליך, נשוא - שא ומחל
 להם ולכלכל - ומזונותיהם יהב - תן
 להם. יקר - גודל חסדך עלי יורהכ
- יוגדל, יען קולי - קבל תפילתי

 להאזין לה באהב - באהבה.
 כהגון מדות - כבעל מדות הגונות
 וכמי שבתפלה לבו שלם, כזקן הרגיל
 בתפלה אחשב לפניך ולא כגולם
- ולא כשוטה >נ<, כדי שיחשב נגדך
 דכאי - שתתקבל לפניך תפלתי הבאה
 מדכדוכה של נפש מלהכלם - שלא
 אכלם ואצא ריקם מלפניך בבושת
 פנים. לרווחתי - בגץ תפלתי זכרה

 רחמיך והמנע מלהתעלם ממנה.
 מרובים צרכינו, ואץ - ולא ניתנים
, מקוצר דעה ומרב ו  להאמד על ידנ
 ממר - מרוב מרירות לבנו >ד<. ברם,
 נגדך - לפניך גלוי הכל שהרי אתה
 יוצרגו מחומר, נוהג = ורועה, צל

- מגץ ושומר(ה).

 שודדנו - נותרנו שרידים בתורן
ק בראש ו ת  הר בדודנו - בודדים כ
 ההר, םחי ומאוס - כקיא צואה
 הושם כבודנו, עננו ותננו מחיה
- מעט הרווחה בשעבודנו. עוד
 למנינך - מטו - פקדנו, שוב ובקש

 אבודינו - האובדים בגלות(0.

 (ג) שפלש הש״ץ לקנ״ה שישקנל כש״ץ המשקיים ט מה שנאמר צשעטש (עו.) מורילין לפני השינה
 זקן ורניל (— להשפלל ושסלשו שגורה ולא יטעה שכל סזן שטועה סימן רע לשולחיו. רש׳׳י.) דש
 לו מים ובימו ריקם כלי שיהא לכו שלם כתפלה. כהגון מדות נמנה להלן (טז.): מטופל דש
 לו יגיעה כשדה וכיסו ריקם ופרקו גאה ושפל 13ך ומרוצה לעם דש לו נעימה וקולו ערנ ונקי

ו גולס היינו שוטה הנעשה כגולם, כחומר שסר צורה שאין לו פרצוף פטם. ה  לקרוש וכו׳ ומי שאין ט מ
 >ד< כלשון הגמרא נברנוש (כט:) ״אחו היא שפלה קצרה, אסרים אומרים צרט עמן מרומם ולעמם

 קצרה״ — ואינם יולעיס לפרש צרטהם. (רש״י).
 >ה) ע״פ ״ה׳ שומרן, ה׳ צלן על יל ימיטך׳(מהליס קכא, ה).

 (ו) לשק פסוקי נשמה, ״עול סעטמה הצאן על ילי מונה״ (ירמיהו לג, יג) ״ואס האוביס אנקש״
 (ישזקאל לל, טז).



 סליחות ליום ראשון טו
 פקודת - ישראל שנפקדו על עוונם
 והוכו במעי תוכחותיך - האמורים
 בפרשת התוכחה, שבוטים - מוכים,
 פזורים = פרודים ובגויים עגוטיפ
- ממושכנים(?). 1פנם - החביאם
 לשמרם גסוכך, מריב = ושפטיס.
 כל תקוותם תולים בצפיית - בראיית
ה לסו מ  תפארתך בבוא הגאולה, ו

 מבניים - מרוכזים מבטיהם.
 קול כחך אשר הוא חוצב להב
 אש(חן הוא אשר קצג מוג - לחיים,
 וחילופו של קצב טוב - לרע, אתה
 קוצב. ראה נא רעיך - ישראל
 דופקים על דלתותיך בקול עצב,
 ולכן רצות נדבתם - קבל תפלתם.
 ובקרבם התייצב - כמ״ש בשמות >נה.

 n) ״ושכנתי בתוכם״.
 שוקדים - מזחים עצמם ע״י הצום,
 לבם להכניע, ולכן, שאונס - את
ם בחדריך מ  המוני בית ישראל מפני ה
 אותם תצניע«ז<. התובעים בתפלתם
 בלחש ורק עיי שפה להניע. תאותם

- בקשתם אל נא תמניעימהם.

ם - שממך י י ם ח י ה ל  בשמך — א
 החיים, אתה מתפאר ולכן יהי רצץ
 שממך נשאר - שנהיה משויירים
 לפניך לחיים טובים, משום שמתבאר
- מפורש בתהלים >לי. r ״כי עמך•
- בידך •מקור חיים• לתת לכל חי.
 ולכן הבימה בעניינו, וענינו בתפלתנו,
ה ינתן לנו מ  ועינינו האר בתורתך, ו

 חיים ר).

 פגיעת [נ״א פקדת] י נגעי
 תוכחותיך שבוטים. פזורים

 ו v | 1 י

 פרודים ובגוים עבוטים. צפנם
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 ?סבך מריב ושפטים. צפית
 תפארתך לפו טבטים:

 קול בחך להב חוצב, קצב
 טוב וחלופו קוצב. רעיך דופקים
 בקול עצב. רצות נךבתם

 ובקרבם התיצב:
  ו • » « ! • ! 

 שוקדים בצום לבם להכניע.
• I ־־ I T * I • | I 

 שאונם פזעם בחדריך תצניע.

 תובעים בלחש שיפה להניע.
 תאותם אל נא תפניע:

־ ׳ : - T ־ T » ־ l  ־

 שפך אלהים חיים פתפאר.
 לחיים טובים פפך נשאר. פקוד

 חיים עפך פתבאר, הביטה"
 ועננו ועינינו האר:

 שבוטים — מוכים בשבט. שפה להניע — במ״ש (שמואל א, א, יג): ירק שפתיה נעות וקולה
 לא ישמע׳.

 (ז) לכך נקט עמנףם לרמח כי ל6 ימכרו לצמישום לגרים, דמ6 נעל המשכץ רפדה עסטו.
 >ח< עס״ס בפהליס (כט, )) ״קול ה׳ סוצנ להמש אש״. ופירש״י. ולססיט פירשו שהיה הלמר של

 פשרם הדנרוס יוצא נלהמס אש מפיו מסקק על הלושוש נשמיםס.
 (ט) כמ״ש כישעיהו >כו, כ) ״נא מזלריף׳ — כנשי כנסיוש ומשי מלרשוש — ״על יענור ועם״.

 (י) מייסל פה״ס נסהילים (יג, ל) ״הביטה ענני ה׳ אלוהי האירה עיני סן אישן המומ״ וכמו שמרגם
 יוגשן^״אסמכל וקנל צלומי אגהיר עיני נאולייתן דלמא אשונ ואדמון עם סייכי מוסגא״.



 טז .סליחות ליום ראשון
 אל מלך יו#ב על־ניסא רחמים׳ מתנהג בחסידות מוחל עונות עטו,
, ם י נ ו פ  טעביר וא#ון ראשון, מךבה 9חילה לחטאים וןליחה ל
 עו^יה ץךקות לןם־כל־בשיר ורוח, לא ברעתם תגמיל. אל הוךית־לנו

 אל — לשון מקיף ומושל, כלומר, האל הגליל אשר מלכומו מל משלה יושב תמיל
 על כפא רחמים. מתגהג כחסידות — רצה לומר נוהג עם עמו במלמ מסילומ כמו
 לכמיכ(ירמיהו ג יש: ״ט מסיל אט נאם ה׳ לא אטור לעולם״ וכמיג נמי ״ורג מסל״ בשלש עשרה
 מלות, וקחשינ ואזיל מהו המסילומ, מומל עוונומ עמו, מעטר ראשון וכוי. ר״ל כמו שהמסיל שומע מרסמו
 ואינו משיג ומעטר על מלומיו, כן הקג״ה אף שממרסיס לפניו שומק ומוחל עוונומ עמו. מוחל
 עוונות עטו — כלכמיג: ׳נושא עוון ופשע ומטאה׳ כשלש עשרה מלומ, וכמיג נמי(מיכה
 a >«): ״נושא עוון ועוגר על פשע לשאריח נחלמו׳׳ ולרשינן בר״ה w: ׳לשארית נמלמו׳ ולא לכל
 נתלסו, רק מי שמשים עצמו כשיריים, ופירש נעל הערוך, כלגר טפל ולא עיקר. מעביד
 ראשון ראשון — לאמרינן במסכת ר״ה >ש0): טס הלל אומרים ׳ורב חסל׳ מטה כלפי תסל,
 וסליגי אטס שמאי לאמרי טנוטס נילוניס, ר״ל מי שיש טלו חצי מצוות וחצי עטרות קאמד
 טת הלל שאס יהיה תצי עוונות וחצי מצוות ש׳רב חסל׳ מטה כלפי חסל ומכריעו כאילו
 רובא מצוות. וקמסרש תנא לט רט ישמעאל לבד טת הלל, היט עטל הקב״ה, ׳מעטר ראשון
 ראשון׳ וכך היא המלה של ׳רב חסל׳ מי״ג מלות. ופירש רש״י, עון ראשון הבא לתת לכף
 מעטרו ושומטו שאס היה מחצה על מחצה טון שחסר אחל מהן יכדעוהו הזכרות, ועוון עצמו
 אינו נממק, פירש רש״י, ׳ועוון עצמו אינו נממק׳ אלא מונמ לצל אחל לאי איכא מבא עוונות
 בהדה, ההוא עוון מתתשב בהדיהו לימנות עס רשעים גמודס. ורב אלפס כמכ ׳מעטר
 ראשון ראשון וכן היא המלה׳ פירוש אלם כשר ותמים בלרטו אס נכשל בתטא ועדין לא
 בא סטא לילו מעולו קולס שחטא, אין הקב״ה כומט עליו אלא מעטרו, וכן היא מלתו של
 הקב״ה לחייג במחילה, שנאמר(אייכ לג<: ״הן כל אלה יפעל אל פעמים ושלש עס גבר״, ואמר רבא
 ועוון עצמו איט נמחק לאי איכא רובא עוונות מיחשב בהדיהו. פירוש אחר לגאון, וששאלמס
 הא למניא מעטר ראשון ראשון וכן היא המלה, הא למט לט רט ישמעאל באלם ירא שמים
 שהוא קטע בעשיימ המצוומ ושומר ממורות ובעמים מוטא בקלויז מלמו של הקב״ה שהוא
 מעטר ראשון ראשון ומוחלן, ובמורמ צדקים הוא, ועוון עצמו אינו נממק אלא מלי ועומל
 על שעה שימות. באותה שעה מחשטן אס זכויותיו מרוטן מעוונומיו הד עברו עוונותיו
 ראשון ראשון ואיק חשוטן עליו והר כאילו לא עשאן, אבל אס עטר אותן עוונות כשמצטרפין
ק חוטת, הד כל אחל ואחל נחשג וזו המלה השטעיח משלש עשרה  ונשקלין זם עם זה מ
 מלות המנדים בררט השם בפרשח ויעטר וכו׳. (עכ״ל). פרבח״ןזחילה לחטאים — אלו
 העושין בשוגג, רצה לומר הואיל ובשוגג חטאו, בחשובה כל להו הקב׳׳ה מותלן להם, וזהו לשון
 מרבה מסילה וכוי. וסליחה לפושעים — אלו המורדים כלאמדנן(יומא לו:) עונות אלו זדוניים
 פשעים אלו המרליס, חטאות אלו השגגות. רצה לומר כשישוט בתשובה שלימה ולא יחטאו עול
 הקג״ה מרבה להם סלימה, לא זו שמומל להם עוונומיהם אלא אפילו כל מטאתיו אשר עשה נחשב
 לו לצלקה, כלכמיב לסזקאל ימ,«) : ״כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לי, בצלקמו אשר עשה ימיה״, הד משמע
 מה שעושה נחשב לו צלקה אס שב במשובה. ואמדנן נמי(נרמיו לד:) במקום שבעלי משובה עומדס
 אפילו צדקיס גמודם אינן יכולין לעמול. ומרבה, קאי אף אקלימה לפושעים. עושה צדקות
 עפ כל בשר ורוח — רצה לומר שהקב״ה עושה צלקות עם כל בדה ובדה, אס יש להם
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 לומר ^לש $קןךה, וזכ־ר לנו היום גירית שלש $קוךה, (יהוךןןת
 לעני טפןךם, גיטו #כתוב ררד ןהוה בענן רתיצב עטו שם ויקרא

 !ntf ןהוה:

 ויעביר יהוה על־פ;יו ןיקךא:
 יהוה ן:חוה אל רחום וחנון אךך אפים ורב־חסד ואסת ניצר

 שום זכומ משלם להס הקב״ה שכרם הטוב ואינו מקפח שוס שכר לכל גדה ונדה. לא ברעתם
 תגמול - אין הקב״ה משלם להם כפי רעחס ובפי דנו, רק עושה להם לפנים משורס הדן
 כלכחיב: ״כי עם ה׳ החסל והרבה עמו פדות״. ולא כרעמס וכולי מלמא באפי נפשיה לא
 כרעתם תגמול קאי אללעיל עושה צלקות עם כל בשר ורוח ולא כרעחס תגמול רוצה לומר
 אינו מקפח שוס שכר ואפילו לרשעים כי לפעמים אלם רשע גמור חכוח אחל יש לו הקג״ה
 אינו מקפחו ונותן לו שכרו הטוב בעולם הזה ולא כרעתם תגמול אע״פ שהוא רשע גמור
 וגם יש לו זכות מן הדן לא יהא נחשב לכלום דאבל מן העוה״ז ומן העוה״ב רק שהקב׳׳ה
 אינו גומל לו לפי רעתו ומשלם לו זכותו לכל הפתוח בעולם הזה. אל הורית לנו לומר
 שלש עשרה — רצה לומר שלש עשרה מלות ׳ויעטר ה׳ על פניו הקרא׳ ואמדנן בר״ה
 פרק קמא (יו:) אמר רט יותנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומד, מלמל שהקג״ה נתעטף
 כשליח צטר והראה לו למשה סלר מפלה ואמר לו כל זמן שישראל שוטאין לפט, יעשו כסלר הזה
 ואט מוחל להם. וזכור לנו היום בדית שלש עשרה כהודעת לעניו מקדם — כלומר
 שהולעס לעטו — זה משה רטנו עליו השלום, לכמיב(נמימ־ יג, 0: ״והאיש משה ענו מאל״,
 והולעת לו מקלם — השלש עשרה מלות וכרת עמו בדת על השלש עשרה מלות שכל זמן
 שישראל יהיו זוכדן אותם שאינם תחרות דקס, כלאמדנן בר״ה פ״ק >ח.) אמר רט יהולה: גדת
 כרותה לשלש עשרה מלות שאינן תחרות דקם, שנאמר(שמוח לד<: ׳הנה אנט כורת בדת׳ פירוש,
 ברית כרותה לי״ג מלות הללו שאם יזטרום ישראל בתפילת תעניתם אינם חחרומ דקס, ׳הנה אנט
 כורת גדת׳ על האמור למעלה ר׳׳ל י״ג מלות ע״כ. אם־כן עתה שאנו מזטp השלש עשרה
 מלות ומתפללים לפניך, אס כן אל תשימו דקם מלפניך. כפו שכתוב וירד ה׳ כענן ויתיצכ
 עטו שפ ויקרא כשם ה׳ — סיפא לקרא הוא, ׳ויעטר ה׳ על פטו וגו״, ומזה מטא
 עיקר ראיה שהקב״ה הראה למשה כו׳ כללעיל והבטיחו שאינן חחרוס דקס רק שהוא מטא גס
 תתילת פסוק ומתתילת ענץ שהוא ׳ררל ה׳ וגו״, והש״ץ גומר ומחחיל ׳ויעטר ה׳ על פטו הקרא׳ לוגמת
 הקב׳׳ה שהראה למשה שלש עשרה מלות ולמלו סלר ספלה, והקהל אומדס י״ג מלות לוגמת משה רטט
 ע״ה שהתפלל בשלש עשרה מלות לפט הקב׳׳ה אסר שהראה לו. ואפשר מ׳רקרא בשם ה״ גם־ק קצת

 מרומז סלר תפלה, הואיל שהקב׳׳ה קרא בשם ה׳ רמז למשה שיקרא ג״כ בשם ה׳ בתפלתו.

 ביאור הגר״א(שה״ש ד, יד) לי״ג מדות. עפ״י מנץ שלש־עשרה־מדות לדעת האריז-ל. בסוגריים מרובעות
 מובאים, ליתר ביאור, דברי הגר״א באדרת אליהו(פ׳ כי תשא, ליקוט מכ״י)

 [ה׳ ה׳ פסיק טעמיה י, וכמ״ש בדש חורת כהטס & יה לבר אחר משה משה וכר. והעטן כמ״ש(זהרס״ג

 ו.פסיק טעמיה — דהיינו שיש טעם המפסיק בץ השמות. וישנם עוד שמות שנכפלו שיש בהם טעם מפסיק וכמו
 שדרשו(שפ־ר ב, יב) על הפסוק(שמות ג, ד): ׳ויאמר משה משה׳, אתה מוצא(בראשית כב) באברהם אברהם יש בו
 פסק, (שם פו) יעקב יעקב יש בו פסק, (ש־א גי) שמואל שמואל יש בו פסק, אבל משה משה אץ בו פסק,
ז ע־ש מה שמתרץ במדרש. והגר׳׳א מביא את התירוץ של תו׳• כ על קושיא זו, ד״א פשה פשה,  למה ק

 הוא משה עד שלא נדבר עמו, הוא משה משנדבר עמו.
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 חסד לאלפים נשא עדן ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו
 ולחטאתנו ונחלתנו:

T I ־ I * 1 

 קלס, א<: לכולהו2 לאו גמרא כקלמאי, בר ממשה. וכן כאן, וכמ׳׳ש סהר(שם, קלו, p רחמין שלימין וכו׳ א״א
 וז׳׳א. והענין, כמו שאמרו (ר״ה or (ה׳) הראשון — רממיס קולס שיחטא, ור״ל אע״ג שגלוי לשניו
 (שימטא), כמ״ש(והר שס קלו, א) על פסוק ״ראה ראימי אמ עט עמי וכו׳״ ב׳ ראיומ וכוי. והב׳ >ה׳
 השני) לאמר שימטא - והוא רממין שלמין.] א) אל [בעל כמ גלול, ש׳אל׳ בכל מקום מורה על
 כמ. ורצונו לומר כאן, כמ לכטש כעסו ולרחם, והוא רסמים גלולים.] ג) דחום — פירוש שמרמס
 בצרה. ג) וחנון - פירוש שעושה ממממ מן, אפילו שאינו צדן כל כן. ןרחום וחנון - שניהם
 לשון רממנומ כמ״ש (מ־אשיס מג, כט) ״ימנן בני״, אלא שב׳ רממנומ הן, א׳ מצל כאט — שהוא
 עשוק או במוסר מזונומ וטוצא. ל מצל אהבמו אליו — כמו האב לבנו וטוצא, שנושא מן בעיניו
 וטמן לו כל משאלומיו. וגלר הראשון(—רמוס) — רממיס, והשט (מנון) — מנינה, והשי״מ
 מרמס על כל נדה, וכל בדה נושאמ חן בעיניו לחנן אומה והוא מרמס על כל גדה, ואין שוס גדה
ך אפיים  סרה בעיניו, וכן נמוג(לג, יט<: ״וחנומי אח אשר אמון ורמממי אמ וכו׳״.] ד, ה) אי
 — נמשב לשנים, לרשעים ולצדקיס. [ארך אפים —כמשמעו, מאדן אף, ו׳אל׳ הוא סמון ל׳רחום
 וחנון, ור״ל שבעל כח הוא לרחם ולחנוך ולכן כמיג ׳וחנוך טא׳׳ו, ו׳ארן אפים׳ בלאו וא״ו, מסט
 שהוא בסט עצמו]. ו< ורכ חטד — [׳מסל׳ — הוא שנומן לאלם יומר מן המגיע לו בשכרו.
 ורב חסד — הוא שטמן לכל־אמל יומר מצרטו, וכמ״ש יעל כל מה שבראמ להמיומ׳ וכו׳.] ז)
 ואמת — [לקיים הבטממו אף אס הוא לבר גלול שאין נותן לאלם אמר3.] ח) נוצר חסד
 — פירוש זכוה אטמ. ט) לאלפים — פירוש שזוכר זכות כל לור לאלפים. י) נושא עוון,
 יא) ופשע, יכ< וחטאה. [נושא עוון ופשע וחטאה — הוא כסלר (מיכה ז, נ): ״מחן
 אמס ליעקב חסל וכו׳״. (איירא רנא קלא, p.] יג< ונקה. [ונקה לא ינקה — כפשטיה הוא הכל אסל,
 ומדרך שם הפועל עם הפעלים, וכמ״ש נפ״ה לב״ק >p כל האומר (הקב״ה ומרן הוא, יויממ
 תייו) וכוי. אבל בעלי קבלה, חהר, והעולם נקטו אס המרגוס ומטלמא מנקה הוא (לשטס,
 ואינו מנקה לשאינס שטס) כו׳ הוא מלה אחמ. רשמים גלולים שמנקה אותו כאלו לא תטא
 מעולם, והוא יוחר על הכל.] והנה ״ה׳ ה׳״ משלימים לט״ו, הראשון — קולס שיחטא. והאחרון
 — אחר שימטא, ת״ש קלמאה לא שלים במראה שליס, ר״ל שקולם המטא אין רחמים כלל כמו
 אשר שימטא. וקאי על י״ג שבטים ועם יעקב הוא י״ג, וכלל האטמ אברהם ויצחק — הס

 2. יכולהו — היינו אברהם יעקב ושמואל. עיין במלבי״ם תש תו״כ שמבאר הענץ ומביא מכילתא דרשב׳׳י(סוף וירא)
 ויקרא מלאך ה׳ וכו׳ פסיק סעמא בגוייהו, דלאו אברהם בתראה כקדמאה, נתראה שלים (—מושלם) קדפאה
 לא שלים וכר, אבל משה משה לא פסיק. בנץ דמיומא דאתיליד לא אעדי מיניה שכינתא (— משום

 שמיום שנולד לא סרה מפנו שכינה).
 3. במשלי(ג, ג) מוסיף הגד״א הסבר להבדיל בץ רב חסד לאמת עה־פ ״חסד ואמת אל יעזבך״ — ׳חסד׳ נקרא
 מה שאץ האדם מחרב ליתן לחבית, וזו הנתינה היא בתורת חסד. ו׳אמת׳ היא הפשלס גמול לחבירו
 מפני שעשה לו כן, ולפי זה אץ מעלה כלל ב׳אמת׳״. ומה שכתוב מתחילה ׳חסד׳ ואחר כך ו׳אמת׳
 — כיץ שעושה חסד עם הבריות שאינו מחויב להם, איך אפשר שלא ישלם גמול טוב למי שעשה
 לו טוב. ונן בקב״ה נתינ: ׳ורב חסד ואמת׳. היינו, שחסד הוא גדול באיכות, שנותן מה שאינו מחויב
 כלל ליתן, אבל לא ככמות, כי הנותן בתורת חסד לא יתן הרבה. ואמת הוא גדול בכמות, כי הנותן לסי
 שהדין נותן שיתן מתנתו מרובה, כמו שדרך האדם ליתן לבנו... ולכן כתיב בקב״ה ׳ורב הסד׳, כלומר מה
 שהוא מתן בתודת חסד גם כן -רב׳, כלומר הרבה, ואחר־כך משלם גמול ידי האדם והיינו עוד יותר, כי
 אם ב׳חסד׳ p על כרחך ב־אמת׳ מתר. ולכן בתחלה אמר ׳ורב חסד׳ ואחר־כך ׳ואמתי. עד כאן לשוט

 הנוגע לענינינו.



 סליחות ליום ראשון יט
 מלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי פקזעני: כי אתה

 , . ארך טוב ומלח, וךב־חסד לכל־קראיך•
̂יך תפלחנו ואל תתעלם םתחנתנו: תבוא לפ;יך ת9לתנו אל־היכל  תביא לפ
 ר,ך?ןז: תבוא ל^יך א^קת־אסיר ?נדל זרו^ז הותר ?3י ובמותה:

 אלהינו ב?נו במעשינו ונלל^נו בעווגינו:

 וירחם אב על בנים 3ן תרחם ןה;וה ?לינו: ליחוה ודשוןןה על עמך בךנר;ך 9לה:
 ןהוה ץבאות עמנו ם?'נב לט אלהי.יעקיב 9לה: יהוד, ץבאות אשרי אדם בו?ח

 בך: ןהוה הוגיעה. הןןלך ל$ננו ?יום־כןךאט:

 ג סליחה. ע״פ תשר׳׳ק כפול בסופו חתום מחברו(רבנו) שלמה (הבבלי) הקטן והצעיר
 יחי

 י אלהינו ואלהי אבותינו כאד יעקב

א תנא לפניך שוועת חנון - צעקת נ - י ה ת ™ ת ע ן , ע , ^ L א , ב  ת

) ־ 1 ־ • י י ־ * תחנה ותהי נא אזנך קשכת לתחנון. • • • - . 

 אזנר קשבת תחנון. שמעה שמעה צדק = הקשיבה רנץ - שמע
 תפילתי ה׳ שהנך שר - רואה מישרים
 יהוה צךק הקשיבה רנון. שי - מעשי יושר וצדק ומעלים עץ מרנון
 מישרים ומעלים מרנמ: - ממעשי עבירה שהבריות מרננים

־ • י י אחריהם >א).  ״ * ־ ־ י
ם M ריח2 נכלמנו = בושנו להרים ראש, כי י ר ה  ראש ל
י י י י : . . י ״ הבאשנו - קלקלנו ריח נדדנו - ריח  י י
ם טוב של מעשינו הטובים(• וכן ד  גודני 3י ח^ןזנו. קלקלנו ^
״ קלקלנו דרכי ישרים, ותורות שגשנו J - .  ״
 ותורות שבשנו. קרקע פנינו - סלפנו. בכן - לכן כבשנו פנינו

 כבשנו: . בקרקע מבושה.
I ־ T 

ה צר - אויב, ומצוק - ולחץ מכל ח ד אן נ , צ ף ל צ כ ק מ ו צ מ ף ן  צ
. צד, ועם ישראל צאן נדחה וגולה  י ן * י

 מאץ טצד. פנה לימץ ויגזיר׳ ממקום למקום מאץ - משום שאץ
™ Z^Z^0 :טעצד. פחד משמאל וציד הצד 
« - - • > • - « - י פנה לימץ, וינזור מעצד — הגרזן - ! -
 מבקע, ומשמאל פחד מפני הציד הצד

 נפשותינו.
 מ׳׳ו. וכן במשכן, זהב וכסף ונחושת וכו׳ י״ב לברים. והנה, אבני שוהם, ואמי מילואים, ושמן

 היה צורן המשק ומשלימים לט׳׳ו.

י חיים נ י  פנ
 (א) עפ״ה נסהליס (יז, א) ״שמעה ה׳ צלק הקפינה רינתי עיניך מסזינה מישרים״.

 >ב< עפ״ה נשה״ש (א, יד) ״על שהמלך נמסט נררי נמן ריסו״, אמרו ע״ז ממי(שבס פס.) אמר עולא
 עלונה כלה מזנה נסוך סופסה — כישראל שעמלו כסיני ועשו העג3 רש״י.



 סליחות ליום ראשון
 עיניך הרואות תהיינה פקוחות לראות
ת המתוחות  עוני וענוי של *רו
- המתמשכות. בדרכיך הנכוחות
- הטובות, סבות - סבב והפוך ספד

- מספד לרנה, ותוכחות לרצוי.

 נתנו בעוונינו לשבי = ולביזה, אנחנו
 מלכינו וכהנינו לכהה - לבושת פנים
p א - לבח. מגרת - הפלת אותנו ל
 מרום נכבדות - משיא הכבוד ואהבה
 עזה, והפכנו לשמה - לשממה ולעיזה

- ללעז וללעג.

 לא חילינו - לא קדמנו פניך להפיל
 תחנה, להשכיל - לדעת ולהתבונן
 גאמיתך - שאתה א-ל אמת, ולא
 נמנענו מעלות צחנה - של סרחון
 עוונותינו. ולכן כלינו - באה עלינו
 כליה כסדום והגענו למצב של בשפל

 עיניך רואות תהיינה .פקוחות.
| V| 1 T V  ״ * !

 עיני וענוי מצרות המתוחות. ספד
 לרנה לרצוי תוכחות. סבות והפיך

 בדרכיך הנכוחות:
 נתנו בעוונינו לשבי ולבזה. נחנו

I - T * ! ־ ( • " ־ 1  ^ ־

 מלכינו וכיהנינו לבוזה. מרום
T t ־ •י  T •• 1 1 ו

 נכבדות ואהבה עזה. מגךת
T I י I ־ F ־  י I T I ־ 1

 לארץ לשמה ולעיזה:
 לא חלינו פניך להפיל תחנה.
 להשכיל באמתך מעלות צחנה.
 כלינו כסדום בשפל קול הטחנה.

 כמעט רגע לולא תחנה:
 קול המחנה - כאדם הנוטה למות ־ י י *

 ובני מעיו מפסיקים לטחון המאכל, כך הגענו אנו למצב זה על שלא עסקנו בדברי תורה(ג<.
 ולכן כמעמ רגע - כ״סדום ההפוכה כמו רגע״ (אינה י. 0, היה צריך לבוא עלינו, לולא תחינה

- אלמלא חנינה שה׳ נתן לנו.

ה ־ מחויבז יאשיז יתר הפלטה להשאיר חסת. יתד מ י ' 6 י ה ת י ל  ע

, ך . י  חפת - רחמת להשאיר יתד וגדר י יי י י ״ י י ״ י י י
 נתתה - נמ״ש ״ויתדתיך חזקי״ וגךר תתה וכנסת• טלטלתי

יר־ כנגד שלש מאסת*. טירת כוסה י ל בנ ת ^יאם ש א זי  י״י״יי•״ ל
* ן ל " - " ׳ T ^ • VT <" יi" Hr .ואכן וכנסת אותנו לא״י בבית שני 

 מלמלתנו - הגליתנו, בבית יאשיזי [ג״א כסף] בגללנו רמםת:
 כנגד שלש עבירות - ע״ז גלוי עריות י י י י * *

 ושפיכות דמים שמאסת, מידת בסף - בית המקדש בגללנו דמפת.
 חבל חבלנו השחתנו דיני"־- P חבל חבלנו מעל למעל. חבלנו

ת בבית שני, מעל למעול *  אדם לחבי
 במצוות ה׳ >n ולכן חוכלנו - נמסרנו

ר ת ס ת א ל י נ  מ

 ג. בשפל קול הטחנה — פיה בקהלת (יב, ד) — עיד משל כשישפל קול הטחנה אץ קמח

 (ראב״ע). טירת כסף — בשיר השירים (ח, ט) — נבנה בית המקדש של כסף שלא תשלוט בו
 האש (ספורנו).

 (נ) כן נדרש בילקוט קהלמ (ינ ל, רמז מסקפט) אמר ר׳ שמואל נר נחמני נמשלו ישראל כטוסנוס
 הריחייס, מה הריסייס הזו אינה נטילה לא ניוס ולא בלילה כן ישראל לא יבטלו מ! המורה לא כיום

 ולא בלילה שנאמר (יהושע א, ח) ״והגיס ט יומס ולילה״.
 >ד< ״לא םסנל״ — שהוא ממצווח שp אלס לחנירו.



 סליחות ליום ראשון כא
ת כמשכץ מעול - שעבוד מלכות י ן ף צ כ 1 ז ן - I ע j g L^gg 
ת ר ג  ״ י־ * י י ״ י .־ אחת לעול אחרת >ה). זכר מה ש

 לגעיל. זרוים לקבץ ובם לבעל: בתורתך ^ ־י. «י» ״ואף גם זאת
 בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים
 ולא געלתיפ״... זרדים - פזורי ישראל לקבץ ובס לבעל - למשול.

 ואתה אחרי בל הבא. ודאי וצךיק
 ולנו הרבה. היום במאז בלי סבה.
• •T״ i T , - T 1 ־ ־T 

 הננו לפניך באשמה רבה:

 דלת עם לקלס וחרוף. ךחופים
 סחופים נתונים לטרוף. גלות
 ושעבוד בנסיון וצרוף. גלגל

 בחםד לסליחה ותרוף:

ל הרע הגא עלינו י כ ר ח  ואתה — א
- ודאי וצדיק >ו<. כי אמת עשית
 ואנחנו הרשענו. ולכן לנו הדגה
- האשמה. כמאז כן היום כלי סיכה
- לא םבבנו ולא החלפנו דרכינו
 לטובה, ולכן הננו לפניך באשמה

 רבה.
 דלת עם־ישראל העניים במצוות
 נתונים לקלס וחרוף - ללעג ולחרפה.
 דחופים ממקומם וסחופים - כפופים,
 נתונים למרוף - מסורים m לטרף
 גלות ושעבוד כדי להעמידנו בנסיון
- ולעשות בנו גרוף - זקוק לטהרה.
 אנא גלנל צרות אלה בחסדך שיהיו

 לסליחה ותרוף - ולתרופה.
 רגיל אתה ברחמיך, עוד כרבות
 העתים - מזמנים קדמונים להושיע
 את ישראל אשר בך נושעים, קיים
 עכשיו את שנתנבא יחזקאל >ל.
 ט<יוהושעתי אותם מכל מושבותיהם•
 ומה שניבא ישעיה (פס. יב< ״הנה
 אלה מרחוק יבואו והנה אלה מצפון
p סינים״ והמה יבואו כיתים - כתות כתות מציים ובתים - שמות מקומות. א  ומים ואלה מ

 ברחמיך עוד ברבות עתים. בך
 נושעה סיס והושעתים. אלה

V י I ־ : " | - T ״ T ־ 

 טרחוק ,יבאו בתים. אלה מצפון
 וטצים ובתים:

ג - חבב ג  שלך הם, עגדיך ועמיך. ל
 בימי קדם את ישראל נעימיך, משכנו
 אחריך לקיים תורתך כדי שנהיה
 גרשומיך - הרשומים לחיים, שימנו
 שנהיה הכל חפצים ורוצים ליראה את

 שמך. רחומנו - אהובנו ה׳.

 הקמץ - אנו שנעשינו קטנים: גדל

 שלך הם עבךיך ועמך. לבב ביטי
 הןךם מנעימיך. משבנו אחךיך
 שיימנו ברשומיך. הבל חפצים

 ליראה את־שמך:
 הקטון לאלף גדל רחומנו.

 >ה< זהו שאנשי כנסת הגדולה אומרים (ננסמיה א, ז) ״סבול סנלט לן ילא שמרט אס המצוופ ואס
 הסוקיס ואס המשפטים״, מהו סטל סבלנו לן, הד שנממשק (המשכן) שסי פעמים, ואין סטל אלא משכון
 (שמ״ר נא, ג). ונשה״ש רבה, (א, כז) לא״ר מנסמא נשם ר׳ יוסק כסיב ״סבל סבלט לן״ זה סורק ראשון

 וסורק שט שלא גסמשמו אלא על ידנו.
 >ו< ולאי — אחל מכניו של הקנ״ה מרכות (לג:) ״הגלול״ והאמין והודאי והנכבד״.

 >ז< עפ״י מה ששגינו (יגמוס מז.): ״ח״ר נר שבא להחגייר ממן הזה אומרים לו וכר אי אפה יולע
 שישראל סמן הזה דחופים סחופים ופ8ורפץ באין עליהם וכו׳״.



ן ת ליום ראשו ו ח י ל ב ס  ס

. ו מנ ° והצעיר לגוי להעצים בתחו י מ ן  אייעויאי1<י״״יי-הקטז• ה

י ן י י " 1 - הגדל אותנו לגוי עצום גתחומנו ־ ־ ׳ • \ "
. ישוב ו ל צךקותיף לרחמנ ב ח לחד ב ק ת נ - בגבולנו באח ישראל, ש

. . . I - . - . 1 ״ J א י נ נ ו ש י , ך י ת ו ק ד צ ל כ כ ו נ מ ח ר ת ו ד ח  י

. ו ך ותנחמנ פ < נא א ו נ מ ח נ ת ך ו ס ע כ ר מ ו ז ך _ ח 6  א

 אל 9לך יו#ב על־גיסא ךחמים, טתנהנ בחסידות מוחל עונות עמו,
 מעביר ראשון ראשון, מחיה מחילה לחטאים והליחה לפורעים,
 עו^־ה ץךקות עם־כל־בשיר ורוח, לא כרעתם תגמיל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש עשירה, וזכר לנו היום ברית שלש ?שרה, כהוד?ת
 לענו מכןךם, כמו שכתוב רךד ןהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא

 . בשם יהיוה:
T I ״ I 

 דאביר :הוד. על־פךו ויקרא: •
 להוה ן ץץה אל דחום וחנון ארך אפים ןרב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עוז ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 . ילחטאתנו ונחלתנו:
 9לח לנו אבינו כי חטאנו. טחל לנו טלכנו כי פ#?נו: כי אתה

 אדני טוב ומלח, ורב־חםד לכל־קיךאיך:

 ד פזמון. ע׳׳פ א׳׳ב

. ה ל ח כ בטוצאי מנוחה קדמנוך ת ? ע י ר *  ג

' - . - * ״  במוצאי מנוחה קדמניד * ״
ב ש ך ממרום ל ע א ט  תחלה(א) הטה אמיך ממרום, יושב ה
ל הרנה ואל ח תחלה. לשטיע א י פ מ  תהלה - הקב׳׳ה היושב ו

ן י * *  לתהילותיהם של ישראל ולשמוע אי י '
 הרנה ואל התפלה שלהם. התפלה:

ת חחק ימינך עוררה אתץמץ עז עוררה לעש1ת חיל. א ת ימין עז -  א
ד השטן המקטרג, כדי לעשות עמו י י ג  מ

ר ת ס ת א ל י נ  ם
 ד. לשמוע אל הרנה ואל התפלה — פ״ה בתפלתו של שלמה המלך בעת חנוכת בית

 המקדש (מלבימ א, ח, כה).

י חיים נ י  פנ
 (א) פזמון זה מיושל לאומרו כיוס ראשון לסליחות ומנהננו לאומרו כמוצאי שבח לאחר חצית לילה.
 והטהגץ לומר פלישומ באשמורת הבוקר טונ שיאמרו •ממוצאי מנוחה•, כלומר ממוצאי שנש כנר
 יש קהלוס שהססילו לומר סליחות, וכן להלן יאמרו •מבעוד לילי. כן שמעמי ממו״ר ראש ישינמ

fcn^e fcwn t»m« «r> wnn 



 ראשון בג
 חיל - מלחמה. כצדקת יצחק הנעקד
 על גבי המזבח, ולבסוף נשחט תמורו
 איל, בעבורו, מן - הגן נא ושמור על

 נזעו - זרעו, כזעקפ בעוד ליל.

 דרש נא דורשיך בדרשם פניך - ענה
 נא לישראל בשעה שמבקשים פניך,
 הדרש למו משמי מעונך - הזדקק
 לתפלתם ממכון שבתך ברקיע המכונה
 מעון >ט. ולשוועת - ולזעקה תחנתם

 אל תעלם אזניך.
 זוחלים = ורועדים - יראים
 מיום בואך במשפט, חלים כמבכירה
- פוחדים כאשה היולדת את מה
 בכורה, מעברת - מזעם משאיך
- שאתה מתנשא בימים אלו לדק כל
 באי עולם. טנופם - עוונם מחה נא,
 ויודו פלאיך - על ניםיך ונפלאותיך.

 יוצר אתה לכל יציר שנוצר. בוננת
- הכנת וייסדת מאז - מלפני בריאת
 העולם, תרף - תרופה לפשעם, את
 התשובה >נ<, כדי לחלצם - להוציאם
 ממצד - מיד הער. לחננם חנם
- לתת להם חנינה מאוצר המנוצר

.a!השמור לכך -
 מרום - ה׳, המכונה ״מרום מראשון״
 ריטיהי ת. ימ, אם עצמו - גדלו פשעי
 קהליך, נא שגבם - חזקם מאוצר
 המובן בזבוליך - ברקיע הנקרא זבול.
 עדיך - עד אליך באים לחץ אותם

 במתנת חנם.
 פנה נא אל התלאות - הצרות
 ואל תפנה לחטאות נהו. צדק - 31ה
 ייעקיך שהרי הנך מפליא פלאות.
 קשוב נא חנונס - תחנתם אלוקים ה׳

 צבאות.

 סליחות ליום
 בצדק מ$קד ונשחט חמורו איל.
 גנון נא טעו בזעקתם [נ״א בזעקם]

 בעוד־ליל. לשמוע: •
 דרוש נא דורשיך בדרשם פניך.
1 T I * ״IV | ! T I T 

 הדרש לפו משטי טעונך. ולשועת
 חנונם אל ת^לם אזנך. לשמוע:..

 זוחלים ורועדים מיום בואך. חלים
 במבביךה מעברת משאך. טנופם

 מחה נא ויודו פלאך. לשמוע:
t 1 ״ 1 

 יוצר אתה לבל יציר נוצר. בוננת
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 מאז תרח לחלצם מטצר. לחוננם
 חנם מאוצר המנצר. לשמוע:
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 מרום אם עצמו פשעי קהלך•
 נא שגבם מאוצר המובן בזבולך.
 עדיך לחן חנם באים אליך. לשמוע:

 פנה־נא אל התלאות ואל
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 לחטאות. צדק צועקיך מפליא
 פלאות. קשוב נא חנונם

 אלהים יהוה צבאות. לשמוע:

 (כ< מעץ — שט כסוס של מלאט השרס שאומרוס שירה כלילה (יוגיגה ינ:).
 (ג) כלסניא (פססיס נל.) שבעה לברים נבראו קולס שנברא העולם וכוי, משונה — לכסינ ״מורם הריס

 יוללו״, וכסינ ״משב אנוש על לכא ומאמר שוט מי אלם״.
 (ד< כלנסינ (שמוס לג, יט) ״וםנוסי אמ אשר אסון״ אם יש לן מעשים טוטם — סנוסי — מץ

 מעשיו, ואס לאו, אסון — מאוצר הסנם שלפט. עפ״י שמומ רנה פרשה מה, ו.
 >ה< כנאמר ״ראה עטי ועמלי ושא לכל סטאמי״ (סהלים כו, יס).



 כד סליחות ליום ראשון
 רצה עתירתם - קבל תפלתם>י<• רצה עתיךתם בעמדם בלילות.
 געמדס בלילות, שעה - קבל גא י • • « •« 11

ן שעה־נא ברצון גיקרבךבליל ב ר ״ _ ק ל ז כ ג י ק ם נ ת ל פ  ^ ת
ה ועולות. תךאם נסיך עושה גדולות: 8 ד ם ניי־יד׳״• ע א י  התמיד ועולות. ת

 לשמע אל הרנה ואל התפלה:

 אל מלך יושב על־כםא רחמים, מתנהנ בחסידות טוחל עונות עטו,
 טעביר רא^ין ראשון, מתנה מחילה לחטאים והליחה לפורעים,
 עושה צךקות עם־כל־בשיר ורוח, לא קךעתם תגטיל. אל הורית־לנו
 לוטר שלש ?#רה, וזכר לנו היום ברית שלש עשרה, בהודעת
 לענו מסרם, במו שכתוב וירד יהוד, בענן ויתיצב ?טו שם ויקרא

 בשם יהיוה:
T I - t 

 ויעבר יהיוה על־פניו ויקרא:
 יהוה ן יהוה אל דחום וחנון אךך אפים ורב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 םלח לנו אבינו כי חטאנו. טחל לנו מלכנו כי פשענו: כי אתה
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 אדי!;, טוב וסלח, ורב־חסד לכל־קיראיך:
 זביר־רחמיך:הוד, וחםדיך׳ כי מעולם המה: זכרנו יהוה ברצון עמך,
 פקדנו בישועתך: זכר עדתך קנית קךם גאלת ^בט
 נחלתך, הר־ציון זה שכנת בו: זכיר :חוה חבת :רושלים, אהבת
ה — מימות אלם הראשון, שאמרת לו ״כיום אכלן מ לם ה כד כי מעו ך ו י מ ח  זכור ר
ו נ ן עטך פקד ו ה׳ ברצו  ממנו מות תמות״, ונתת לו יום משלן שהוא אלף שנים. זכרנ
עתך — לול המלן טנא ט עתיל המקלש ליתרב, ועסילין ישראל לאבר שלשה מתנות לרוג  בישו
 עוונותיהם, ועל כלן התפלל לאל שיזכהו לזכרו נעונ׳ הנצתיי׳, לרצותו כרצון אשר ירצה אס עמו, ושיזכה
ם — זכור לישראל שעלו נמחשבה לבראות ד ת ק י ך קנ ת ד  לסקלו טשועתו נמחיית המתים. זכור ע
ך ממצרים, ת ל ח ט נ ב ת ש ל א ת — כלומר בראת, כמו ״ה׳ קנני״. ג י נ  קולס בדאת העולם. ק
ת בו ותשרה שטנתן ט כבראשונה. נ כ ד ציון זה ש  גם ק זכור אותנו וגאלנו. ג״כ זכור ה

 (ו) כמו ״דעמר יצחק לה׳״ (נראשיס כה, כא) ומדרשו בגמרא (סיכה יל. עמוס סל.) א״ר אלעזר,
 למה נמשלה תפלח! של צליקיס כעמרד לומר לן מה עחר ( — קלשון) זה מהפן התבואה בגורן ממקוס

 למקוס, אף מפלתן של צליקיס מהפכת לעחו של הקנ״ה ממלח אכזריות למלת רממנוח.
 (ז) עפ״י סז״ל בירושלמי(ר״ה ס״א ה״ג) גגוהג שבעולם אדם יולע שיש לו לין לובש שחודם וכר אבל

 ישראל איק ק וכר יורעין שהקב״ה עושה להן טסים.



ן כה ת ליום ראשו ו ח י ל  ס

 ציון אל־תשכח לנצח: אתה תקום תרחם ציון׳ כי־עת ללומד! ?י
 בא מועד: זכר :חוה לבני אדום את יום ;־רושלים האמרים ערו
 riy, עד זדםוד בה: זכר לאברהם לי^חק ולישראל ?בךיך אשר
 נ^בעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את־זרע^ם ככולבי השמים,
 ןבל־הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזךעבם ונחלו לעולם: זכר
 לעבדיך לאברהם ליצחק ול.ין$ק'ב, אל־תפן אל־קשי העם הזה

 ןאל־רשעו ןאל ח^אתו:

 זכיר־לנו ברית אבות בא#ר אמרת, וזכךתי את בריתי .יעקוב, ואף
 את־בךתי לץחק, ואף את־בריתי אברהם אזכיר ןהארץ אןביר:

 זביר־לנו ברית ראשונים כא#ר אמךת, וזכךיתי להם ?דית ראשינים,
 אשר הוצאתי־איתם מארץ מצרלם לעיני הגרם להיות להם לאלהים אני

 יהיוה:
T I 

 ?שיה עטנו כמה שהבטחתנו ןאף נם־זיאת בהיותם בארץ איןביהם לא-
 קןאסתים ולא־^עלתים לכלתם להפר בריתי אתם, כי אני ןהוה
 אלהיהם: השב ?זכותנו ורחמנו נימה #כתוב, ןשב ןהוה אלהיך את־
 שבותך וחחמך, ושב וקבצןז מכל־העמים א^ר הפיצך להוד׳ אלה?
 שמה: ק3ץ נדחינו וימה ^כתוב, אם־להיה נדחך בקצה השמלם, משם
 לק$צןז לד,;וה אלהיך ומשם לקחןז: ?חד, פשעינו כעב וכענן(ימה שכתוב,
 מחיתי כעב פשעיך ו$ענן חטיאתיך, שובה אלי כי ^אלתיןז: מחה פשעינו
 לסע^ך כא#ר אמרת, אניכי אניכי הוא׳מיחד, ?ש?יך למעני וחטיאתיך לא
 אזכיר: הלבן חטאינו כשלנ וכץמר כמה #בתוב, לכוץא ונוכחה ייאמר

 כי עת לחננה — ט כבר גא עח חמן לחק ירושלים החריבה, כי כבר בא מועד וזמן הגאולה, ואע״ס
 שאט חוטאים מ״מ הבטחח ״בעחה אחישנה״ זכו — ׳אחישנה׳ לא זכו — ׳בעחה׳(סנהלח צפ.).
 עדו עדו עד היסוד בה — נחריב אח ירושלים ונעקור אומה על הישול ושרשה., מחיתי
 כעב פשעיך — כעב הנמחה ונמס במים p מחיתי ומחקסי לסשעין אע״ס שהם עטם וגסים
 כעג ובענן לק, מחיתי לחטאתין, להיינו שגגותין. לכו נא ונוכחה — פירש״י נחוכח בלבריס
 אני ואתה ונלע מי סרס על מי, ואם אתם סרתתס עלי עומי נותן לכם תקוה לשוב, ואם
 תשוט אם יהיו תטאיכס וכוי. ונוכחה — סירוש ענין סיפור טענות בעל לין עם נעל לינו.

 1. זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו — יש לפרש כי
 בזכות שלשת האבות תכפר על אלו השלשה שהם אותיות שלישיות של שסות האבות, אברהם יגהק יעקב
 — רת־ק. שהן ראשי תיבות רשעו חטאתו קשי. והיינו, בזכות אברהם תכפר על רשעו, כי הוא חסד
 דכפר גם על ך?ע, ויצחק דין, איט מכפר רק על חטא, ויעקב הוא יחסים, מכפר גם על הקשי. (הגר״א,

 באדרת-אליהו, וקול־אליהו).



 כו סליחות ליום ראשון
 להוה, אם לחיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם־יאדיםו כתולע בצמר
 להיו: זריק עלינו טלם טהורים וטהרנו כמה שכתוב, וזרמתי עליכם
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 מלם טהורים וטהךףצם, מכל. ט?ןאותי?ם ימבל־גלולי$ם אטהר את?ם:
 רחם עלינו ואל ת^חיתנו כמה שכתוב, כי אל רחום להוד, אלהיך לא
 לךפך ולא לשחיתך, ולא לשכח את־ברית אבותיך אשר נשבע להם:
 מול את־לבבנו לאהבה את שמך כמה שכתוב, ומל להוד, אלהיןז
 את־לבבך ואת־לבב זרעך, לאהבה את להוד, אלהיך בכל^לבבךיובכל־
 נפשך למען חייך: המצא לנו בבקשתנו ?מה שכתוב, ובקשתם משם
 את־להוה אלהיך ומצאת, כי תדרשנו ?כל־לבבך ובכל־נפשך: תביאנו
 אל־הר קךשך ושכחנו בבית תפלתך (ימה לניתוב, והכיאותים אל־הר
 קךשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על־מזבחי, כי

 ביתי בית־תפלה יקךא לכל־העטים:

 שמע קולנו :הוד. אלהינו חום ורחם עלינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו:הוד. אליך ונשובה חדש
 ימינו בקדם: אמרינו האזינה יהוד. בינה הגיגנו: יהיו לרצון
 אמרי־פינו והגיון לבנו לפניך :הוד. צורנו ןגיאלנו: אל
 תשליכנו מלפניך. ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליכנו
ע — כלומר תולעת השני שהוא צגע קרמאזי״ן שהוא ל ו ת ים — כמומיה כאודס שנים. כ  כשנ
א לכל ר ק ה י ל פ ת ת י תי ב רפך — לא ימן לן רפיון ומזינה. כי בי  יומר אדום משנים. לא י
 העמים — כמו שאמר שלמה המלך ע״ה ״וגס אל הנכד אשר לא מעמן ישראל וגומר ונא והתפלל

 אל הכית הזה, אתה תשמע מן השמים וגו׳״.

נשובה — היה אמה עזר לגעור ביצר הרע, מכתיב: ״ה׳ לא יעזבנו בילו״ ך ו ו ה׳ אלי  השיבנ
ש ד  והר מכרימו לשוב אלין, אז גס אנו יכולים לשוב בקל אלין ולהמחרט על עוונומינו וזהו ח
ם — כאשר היינו מקלס בממן מורה, שלא היה לב האק אלא לב בשר, כן עכשיו ד ק  ימינו כ
ך י נ ו מלפ נ כ י  תקיים ״ורות חלשה אמן בקרבכם והסירומי אס לב האק מבשרכם״. אל תשל
ו נ כ י ל ש , רפס באפיו נשמת סייס. אל ת ך ש ד ח ק ו ו שהיא ר ח הנשמה ממנ ק  בגלות ואל ת
ת זקנה — פירוש אף אס תטאתינו מרומם, מנעורינו על זקנתינו, מכל מקום בעטר רחמין ע  ל
ו — שכבר אין״בנו כת לשוב בתשובה, מכל ת כחנ ו ל כ  הרבים אל תשליכנו למרתקיס מלסטן. כ
ה — לול המלן ע״ה היה כ ו מ ת ל ו ו א ה עטנ ש  מקום אל מעזבנו ואל מרחק ממנו מלקבל חסלתינו. ע
 מחסלל שיעשה עמו אוח שיהא לכר לכל העולם שמחל לו הקב״ה על עטרומ שלו, ויראו שונאיו האוס
 רטשו, על שאמרו אין לו מקנה. ולא שמע הקג״ה לימן לו אוח טמיו אלא טמי שלמה בנו כשלגקו
ה וכו׳ ואז נעשו פני ארטו כשולי הקלירה. כך אנו ממסלליס שיעשה עמנו אומ  שערים זה ס
ו ה ה׳ עזרתנ ת  לכר שלא אבלה מקומינו, ואז יראו עובד האלילים, שהם שונאינו, רטשו. כי א
נה ה׳ — כשיש ט י ו האז נ ו מהצרות שעברו עלינו. אמרי נ ת מ ח  — כמה וכמה פעמים נ



ת ליום ראשון כז ו ח י ל  ס

 לעת זקנה ככלות כחנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו :חוה
 אלהינו אל־תרחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
 שונאינו ויבשו כי־אתה יהיוה עזרתנו ונחמתנו: בי־לך יהוה

 הוחלנו. אתה תענה אדני אלהינו:
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 אלהינו ואלהי אבותינו. תבוא לפקד תפלתנו. ואל־תת$לם םתח$תנו. שאין
̂יןז ןהוה אלהינו ואלהי אבותינו צךיקים  אני עזי פנים וק#י ע;רף לומר לפ

 אנחנו ולא חטאנו. אבל אנחנו ואבותינו חטאנו:
» — ו ־ י־ » 1 ד « ו — : ו ?  ו

נה הגיגנו - הגיון לכי, לעשות כפי  כת להתפלל כל צרכי, וכשאין גי נח להתפלל אזי בי
ה הגיגנו — פסוק בתהליס >ה, p ״ה׳ בינה הגיגי״ ופירושו ציפצוסי מה שאט נ י  הצרין לי. כ
י פי — שהם שלמים בלטר, יהיו לרצון לסנין ן אמד  מתפלל ושאני מצפצף בקולי. יהיו לרצו
 הגיון לכי שהוא שלמות המחשבה, כלומר מה שאני מתפלל לפניך, מתפלל אני בכוונה גמורה פי
 ולט שדן, בהיות אתה חוקפי ומגיני כצור גטה שהוא מחסה לנסתריס שם, ואתה תהיה גואל משתת

ו —כמו קדנו. חלנ  חיי. הו

ו — כלומר, אין אט יכולין ו ולא חטאנ חנ ך בר צדיקים אנ י 2 לפנ א ו ב  או״א' ת
 לומר ׳צדיקים אנחנו׳, וגס אין אנו יכולין לומר ׳לא צליקיס אנחט ולא רשעים אנחנר, רק
נ — באמת, כמו ״אבל שרה אשתך״ ותרגומו ל כ  באמת רשעים אנתנו ותמאנו לפניך. א

 ״גקושטא״.

 1. בשערי תשובה (סימן קלא. ב) כתב: ובספר אורת לצדיק כתב שבכל וידרים שמתודה *׳׳ל בתחלתו
 אנא ה׳ או׳׳א וכר והסכימו עפו הרבנים עכ״ל, ע״ש. ובספר חוקת עולם להרב שריזז יבילצקי p בזה

 בארוכה.
 2. או״א — זו הוספה מקובלת כשם שאומרים לפני כל סליוזה ״אלהינו ואלהי אבותינו״. ופ־תבוא לפניך״ עד ״ולא
 חטאנו״ זוהי תתעה שלפני הוודוי עצמו. וכבר הבאנו לעיל דברי ערה״ב (כ״ב, 103) ״ומה נעמו לי דברי ה״ר
 אלעזר שכתב כי פה שיסד ר׳ אמיתי בפזמץ (ה׳ הי) ״וסלחת לעווניט וגומי״ להשלים ב״ב תיבות ׳תבא לפניך
 תפילתיט עד ׳לא חטאנר עכ״ל. נראה מדבריו שיש ענץ מיוחד להשלים בי״ג פדות שיהיו כ״ב תיבות
 כשם שבתחינה זו יש כיב תיבות. ויש להבץ הענץ מדוע תחמה זו מיוסדת על כ״ב מלים דוקא. ועוד,
 סדר הוודוי להלן מסודר על פדר הא״כ שהם כ״ב תיבות, הלא דבר הוא. ומצאתי בספר ״פירוש התפלות
 והברכות• לרבנו יהודה ב״ר יקר הסבר מדוע סודר הודוי על סדר הא״ב, ובזה יוק נם מדוע התחינה בת כ״כ
 אותיות ומדוע השלימו י״ג מדות לכ״ב אותיות. תה לשוגו בהשלמות (שם, עמוד 28): ״רוב העולם אומרים
 דרך האלפא ביתא, על שפ שתורבן ביתינו נכתב באלפא ביתא״. (—כוונתו למגילת איכה שפרקיה כתוביפ
 על סדר א״ב, והפרק האחרון אף שלא כתוב בסדר א״ב, הוא מתה כ״ב פסוקים). ״לפי שחטאנו בבנץ
 כ״כ אותיות והבית נחרב בעוונותיגו. וסגנץ הוא, כמו שאומר התלמוד (סנהדרין קת.) א״ד יוחנן דור
 המבול בירכה׳ קלקלו, ובירכה׳ ניוונו. בירכה׳ קלקלו שנאמר: ״וירא ה׳ כי ימה׳ רעת האדם״, וב׳רבה׳
 ניחנו שנאמר: ״כל מעינות תהום ירבה׳״. והרבה יש כיוצא בהם״. עכ״ל. נלמד מדבריו, שיסגנון הוא׳
 להעמיד דבר מול דבר ולתקן אותו ב״זה לעומת זה״ במה שחטאו באותו דבר יחזרו בתשובה, ובאותה פדה
 יתוודו, וכנגד זו; יבקשו רחמים. ולכן התחינה מורכבת מכ״ב סלים — כנגד כיב אותיות שחטאו בהם, ומאותה
 סיבה הודוי פסוח־ לפי סדר הא״ב, ובעבור זה השלימו את מספר התיבות של י״ג מדות — לכ״ב. ופצאגו
 במדרש שהחוטא ועובר על התורה עובר גם על כ״ב אותיותיה, חה לשון פתיחתא דאיכה רבתי (כי):
 א״ל הקב״ה לאברהם: בניך חטאו ועבת על בל התורה ועל כ״ב אותיות שבה וכו׳ א״ל הקב״ה לאברהם:
 יבואו כ־ב אותיות ויעידו בהן בישראל, מיד באו כ״כ אותיות וכר״. וכן פצאט לשון דומה בסנהדרין
 (קד.) א״ר יוהנן מפני מה לקו בא״ב (—שכל מגילת איכה סדורה באלפא ביתא, דש״י.) מפגי שעברו

 על התורה שניתנת בא״ב.
 3. אבל אנחנו ואבותינו חטאנו — כאן מתחיל הודוי עצמו. והוא עיקר הודוי וכדאמרינן(יומא פז:): אבל אומר



 סח סליחות ליום ראשון
 אש9נו. בגךנו. גזלנו. דברנו דפי. הערנו. והרשענו. זרנו.
 חמסנו. טפלנו #לך. ,יעצנו ךע. בזבנו. ל?נו. מרךנו. נאצנו.
 סרךנו. עדינו. פשענו. צרךנו. קשינו ערף. ךשענו. שחתנו.

 תע^נו. תעינו. תעתענו.
 סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוד, לנו. ואתה צדיק

 על־בל הבא עלינו בי־אמת עשיית ואנחנו הרשענו:
I •1*1 ! ־ * • » V * ־ 1  י « •

 א#םט ?2כל־עם. בשנו ?וכל־דיר. נלד׳ ?$2ט משושי. דוה לבט בחטאינו. החבל
 אורט. ונ?דע פארט. זבול 3ית הקדמנו חרב בעוניט. סיךתנו ודתה לעמה.

ו דופי — לבה רעה, כמו נ ו — בשוגג, בגדנו — במזיל, כמו ״ויעלו כאטסם״. דכר  אשמנ
ק אמן ממן לופי״ שהרשע אפילו בק אמו שאין לו לשנאתו בשטל ילושה, מכל מקום מוציא ג  ״
ו — גם כן לשון גזלה, לגזל וכזמן למיס, או חמס, כשבא לילו לבר נ ס מ  שמן ולוסי עליו. ח
ו שקד — כמו ״טפלו עלי שקר״(יוהלים נ י פ  בהיסר ואח״כ כובשו ואינו משיב — נקרא חמסן. מ
ע — כל עצה וממטלה  קיט, סס) ופירושו חברי עלי שקר, כלומר חברו ודבקו עלי מה שלא עשיחי. יעצנו ר
ו — עשינו צרות וענדיס לצליקי ישראל, כמו(עמוס ה, ינ): ״צוררי  שלנו לעשומ הרע בעיניך. צרדנ
ה מעיקין(— מציקין)  צליק לוקחי כופר״ פירוש טון שלוקחים שושל, והוא הכופר להציל הרשע, ס
ל ג  לצדיק. ונקט ׳העדנו׳ וגם ׳עדנו׳ שטהס לשון אחל, וגס הרשענו, זלנו, מרלנו, פשענו, מ
 ארבעה יסולוח שנאלם שבכל יסול שגנו עברנו במיל. ונקט שני פעמים ׳העדנו׳ לרמוז על
ט —ר״ל לא ט שלא קבלנו הוכחה ע ש  המורה שבכמב ועל המורה שבעל פה. ומה שנקט שוב ר
 יקשיט עירן, אלא רשענו ואממי: מה אמה מיטת אימנו הלא אמה רשע כמינו, ומצליק עשינו
ו — בעטרה־זרה שנקראמ מועבה. תעיגו — גס כן אמד נ ב ע ו — סנימ. ת נ ת ח  רשע. ש
ו — עשינו מעשים מעסועים, כלומר עשינו ג ע ת ע  עטלה־זרה, הן גמסשבה הן במעשה. ת
ה לנו — פסיק הוא באיוב(צג, 0): ״דאמר תטאתי דשר העדתי ולא  ססל ומסכה. ולא שו
ק ה צדי ת א  שוה לי״ ופירושו, ולא היה לי תועלת והנאה טה רק מכאוטת דסודן רטס. ו
 — ססוק הוא מתמיה >p, לג) ופירושו, אתה צדק על כל מעשה יסודן הרעים אשר באו עלינו,

 ט הכל באמת עשית בשטל רשעתינו.
ט משוש — פסוק הוא טשעיה (כל, יא): ״גלה משוש כל האח״, פירוש, מ  גלה מ
, שעיקר שמתה היתה בא״י ק א  גלה והלן ממנה משוש, והיא ירישליס שהימה משיש כל ה
ה — לשון כאב וצער, ופסוק הוא באיכה: ״על זה היה לוה ו  טרושלים ועל זה לוה לבנו. ד
ל אווינו — בשטל מטאמינו נשמת ונתמשכן ב ח ו ה נ י א מ ח  למו״ פירש״י על ששמם הר ציון. כ
ל — לשון נשתמ או לשון ב ח ט בתר ה׳ בציון אוה למושב לו״. ה  טמ מממדנו, אווינו — כמו ״
ו — ונמבטל הפאר והיופי שלנו, רהייט נ ע פאר ר פ נ  נתמשכן כמו ״אם תטל ממטל שלממ רען״ ו
ה ר ג בעוונינו — טהמ״ק שלנו שהיה טת ד ר ו ח ת מקדשנ י  עטרות סתניס וכלות. זבול ב
 לקג״ה ששם היתה שטנתו סמיל - סרב. זבול — לשון ״הפעם הבלט אישי״ כלומר, דרתו

- ישב). -אבל אנחנו חטאנו• תו לא צריך. דאמר בר המדודי, הוה קאימנא קמיה ושמואל והוה יתיב (

 וכי מטא שליחא דצבורא ואמר -אבל אנחנו חטאנו׳ קפ מיקם. אמר, שמע מינה עיקר וידוי האי הוא.
 וכן נפסק להלכה או-ח תרז, ג. וכ־כ במג-א שם בשם השל-ה -כאן מתחיל הוידוי-.



 סליחות ליום ראשון כט
 יו$י אךמתט לזרים. ניחנו #?!־ים: י

 מהן לא #?ט ם^עיחנו. ןהיאך ;w $גיט ןגק^ה עך5נו, לומר לפ;יןז ןהוד,
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אגחנו ולא חטאט. א?ל אנחנו ואבותינו

 חטאט:
 t י

 אש?ט. בגךנו. גזלנו. ךברט דיפי. הןויט. ןהךשןט. זךט. חס?"• ?זפלנו
 #קר. ,יעץנו ךע. ?!?נו. לצנו. מרךנו. נא?נו. סרךנו. עוינו.
 ?ש?נו. צירני. קשינו ערף. ךש?ני. שחתנו. תע?נו. תעינו. ת?ת?נו.
 סרנו טטךותיך וטט?זפ?ןיך הטונים ולא #יד׳ ?1ני• ןאתד< צדק על־?ל

 הבא עלינו ?י־א^ת עשיית ואנחנו הךשןנו:

 לעיניט ??קי ??ולנו. 9^זך ו^מוךט ם$ט. נתנו $לם עליט. םבלט ?ל
 #?םט. ?בךים 9?לו בט, פרק אין ם,יךם. צרות רבות ?בביט.
 קךאטך ןר,;וה אלהיט. ךחקת ם^ט ?עווגיט. #?ט ©אחריך. תעיט ואבךט.

 ו?דלן לא #?ט םטעותט. ןהיאך נעיז פניט ונק#ה ?ך5ט לוםר לפקז;הוד.
 אלהיט ואלהי אבוודט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנתט ואבותיט

 חטאט:
• < 

 אש^נו. בגךט. גזלט. ךברט ד'9י• ה?ויני. וד׳רש?ט. זךנו. חמק:ט. טפלט
 #קר. :??ט ךע. ?זבנו. לץנו. מרךט. נא?ט. סרךט. עויט.
 פש?ט. צרךני. קשינו עיךף. ךש?ני• שחתנו. תעבנו. תעינו. ת?ת?נו.

 מהיה אצלי ממיל. םירתינו היתה לשמה — כמו ״מהי מירחם נשמה״ שפירושו סצדס
 וסלדס נאים שהיו לנו, כולם היו לשמה ולחרטה.'יוםי אדמתנו לזרים — 3הם דדם ונהנין
 מאק ישראל שהיא ייפה נוף׳ לכל האק, הו עגממ נפש שאין למעלה הימנה. כחנו לנכדים
 — כלומר כל מה שהיינו מוציאים מכס אל הפועל היו לנכדם. דש אומדס, כחנו — אלו המיס,
 כמו ״כסי וראשימ אול״, אפילו מינו ובנוסינו, הנכדס מושלים ומשעבדם בהם, ומכל מקום
 מכס קושי ערפנו לא שבט מעטרוס שטעיט אחדהס, א״כ אין נעיז פנינו וכוי. לעינינו עשקו
 עמלינו — סמפו ולקחו כל עמל שמרסנו לאסוף ממון ונכסים, הכל עשקו וסטפו גפטנו,
 חהו שברץ לב ששורו מטס לעיניו. דש אומדם, עמליט — המיס שעשקו וחמסו לשעטרס.
 ממושך וממורט ממט — פסוק הוא טשעיה (># ?<: ״אל נד ממשך ומורמ״ ופירש רל״ק,
 ישראל, שהאומוס מושטס אומס אלה מזה ואלה מזה, והמשיכה הימה במדמס שערם ובשרם,
 על זה נקמ ״ממשן וממורמ ממט״ מן מלכומ אלום הרשעה. ממורט — לשון ״ט ימרמ
 ראשו״ שהוא לשון מלישמ שער. נתנו עלם עליט — נמט עול שעטל מלכומ עליט. סכלט
 על שבמינו — העול והשעטל שלהם סנלט ונשאנו על שכמט, לשץ ״דמ שכמו לסטל״.
 עבדים משלו בנו — חרגומו(אינה ה, ס) ״מד לחם, לאמיהיט עבדן למד לשם, אינון שלימין

 גט״. םורק אין מידם — אין גואל מילס, שהקב״ה הסחיר פניו ממט.



ן ת ליום ראשו ו ח י ל  ל ס

 סךנו ממצוותיך יממ?פ9יך הטולים ולא שוה לנו. ואתה צדיק על־כל
 הבא עלינו כי־אמת עשיית ואנחנו הרשינו:

 הךש?נו' ופשטנו לק לא נו?ענו ותן ?לכנו ל?זכ ךךך ך?ע ןחיע לנו ישע.
 ככתוב על t ^כיאך, !?זיב ך?ע דךכו ואי>ש און מח^ביתיו, וישב אל-יהיוה

 ףךחסהי ןאל־אלהינו כיץך?ה לקלוח:

 ©שיח ןנךהןך אמר ל$;יך, ?;יאות סיץכין. מנמתרות ;קני: ;קנולהןה אלהינו
 מ$ל ??עינו. ומדדנו מ?ל־ממאורדנו. וזרק ןלינו מים להורים ומקרנו.
 3?תוב על:ד;ביאך׳ וזרקתי ?ליכם מים מהורים ימהךתם. מכיל ממאותילם

 ״ ימ?ל ;לולי?ם אמהר את?ם:

 עמך ונחלתך׳ ךעכי מולך, ?מאי חמךך, תאכי י??ך, לכירו דךעו כי ליהןה
 . אלהינו הרחמים והמליחות:

 אל ךחום ?מך. אל חנון שמך. בנו נקךא ?מך. ןהוה ?שיה למק ?מך.

 ־ ע#ה למען אמתך. ?שיה למען בריתך. ?שיה למען נךלך ותפאךתך.

ך — זה לול המלן שנמשח למלן, והיה מלך צלק כלכחינ(ש׳׳נ fi ט0: ״ויהי ק ד ח צ  משי
ת נקני — פרש״י אני נזהרמי בהם, ו ר ת ס נ ת טי יכין מ או י  לול עשה משפט וצלקה״. שג
 אנל אי אפשר להזהר שלא אשגה בהם, ואמה נקט מנסמרומ שנסחרו ממני ולא ייעמי שחטאחי
ם (ייוזקאל לו, נה) ופירש רל״ק, והוא' לרן משל כמו י ר כם מים מהו זרקתי עלי  כשגגה. ו
ק  שהטמא נטהר במים שטובל נהם וכהזאח מי חטאה, כן הטמא מעוונומ נטהר מפרה. ו
 מרגס יונמן p עחיאל: ״ואשטק לחוטכון כמה למלכן במי אליוחא ובקטם מורמא לחטאמא״.
ם — אף שעבלמס ע״ז והלכמס אמר גלוליכם, מכל מקום אטהר כ ת ר א ה ט מכל גלוליכם א  ו
ך — על שם הכמוב(סהליס קו, ט) ״ונפש רעבה מלא טוב״ כן אנחנו ב ו י ט ג  אמכם. רעי
ך — עש״ה(י!הליס מב, ג) ״צמאה נפשי ד ס  רעטס לטובן, רהיינו פרנסה ושאר צרטס. צמאי ח
 לאלהיס״ סירש אp עזרא, המים ירוו אמ האלם רגע דמיה ומשיב נפשו אליו, ולא כן הלחם,
 על p למה הכסוף לטס ה׳ כהכסף הצמא אל המיס, כן אנו צמאים לחסלן, שמעשה חסל
י ישעך — עש״ה (מהליס קיט, קעל<: ״מאבמי לישועחך כ י א  עמנו ומכפר על עוונותינו ת
ת ו ח י ל ס ה ם ו י מ ח ר ו ה נ  כלומר, כלמה ומאנה נפשי שמושיעני. יכירו וידעו כי לה׳ אלהי
 — פסוק הוא ברטאל >ט, ט) וסרש״י כמה שלא ממנו וכלינו ממממ רוב עוונומינו יטרו רלעו
 ט לה׳ אלהינו הרממים והסליחות וברחמיו המרוטם סולח לנו עוונומינו, וטמן לנו שארימ בעולם

 הזה. _ ~

ך — שקראמ שמנו ישראל, על שם שמן הקלוש, לכן עשה גשטל שמן הקלוש הנכלל מ א ש ר ק ו נ נ  כ
ך וגומר ״ושמן עליט נקרא״(ירמיהו מ  בשמט״. וע״ל הפסוק: ״אם עוונינו ענו בט ה׳ עשה למען ש

, ה״ו) שיתף הקכ״ה שמו הגדול כישראל (משל) למלך  1. והוא ע״פ מה שדרשו כירושלמי תענית (פ-ב
 וכו׳ כך אמר הקב״ה: אם מניח אני את ישראל כמות שהם, נבלעץ הן p העכו״ם. אלא הריט משתף

 שמי הנדול בהן, והם חיים.



 סליחות ליום ראשון לא
 ?שיה למען ךתןד. ?שה למק הוךך, ?שיי׳ ?*מען ועיךןי. ?שיה למען ן?ךך.
 ?שה למען ח?ךך. ?שי׳ למק טובך. VKft לחוךך. ?שיה למק
 ?ביךך. ?ש־ה למען לטוךך. ?שיה למען מלכותך. ?שיה למען נץחןל. ?ש־ה
 למען סוךך. ?שה למען ?זך. ?שה למען ?ארן־. ?שה למען צךכןתך.
 ?שיה למען קךשתך. ?שיי׳ לה?! דמיך למים, ?שיה למען ??ינתך.

ך — נשכיל אממ שהמוסמ לאלם הראשון, גשעה שיעשו מיו משוגה ת י מ ה למען א ש  יל). ע
 לסנין כמו שעשה הוא, אמה רן אומם ברחמים, כמו שעשיס לאלם הראשון, נשניל אומו
ך — שכרמ נרימ שלא נהיה כלים ת י ר  אמס רמ־ין, עשה עמנו חסל וסלח לנו עוונומינו. ב
ך — היא ת ך — הם צדקים שעל ילם שמן ממגלל וממסאר בעילם. ד ת ר א פ ת  לעולם. גדלך ו
/ חהו חסיד ק ל דך — כמו ה  המורה, לאם אין ישראל מורה סורה מה מהא עליה. הו
 ישראל שמהלדס שם קלשו לכמיב: ״והלרן על בניהם״. ויעודך — הוא גימ־המקלש לכסינ:
ה למען ש  ״ונוערמי שמה למי ישראל ויעודך — לשון גימ הוער, שהוא גימ קיבון עם. ע
ך — כמו ד ס ה למען ח ש ך — בשביל צליקיס שזוכרים ממיל שמן הגלול גקלושה. ע ר כ  ז
 לכסיב(יוהליס 0 ״הושיעני למען ססלך׳ ופירוש, ולא גצלקסי ט ירעמ שאני סייג, רק למען
ך — כמו ב ו ה למען מ ש  רממין ובשביל אברהם, לכמיג: ״חמן אמס ליעקב ססל לאברהם״. ע
pro 0: ״חטאמ נעוד יסשעי אל מזכור... למען טוק־ ה׳״ וסירוש למען ,  לכמיב >מהלי0 «
דך — רצונו לומר חו ה למען י ש  ה׳ — לא למעני אלא למען prc שאחה טוב וסלח. ע
 הואיל שאנו מיחליס אס שמן בכל יום פעמים, ואומרים בכל יום ״שמע ישראל ה׳ אלהיט
 ה׳ אחר״, נכון וראה לרחם על ישראל שנקראים גם p אחל. לכחיב: ״ומי כעמך ישראל
ך — כלכחינ: ״לא לנו ט לשמן חן כטל״ פירוש ד ו ב ה למען כ ש  גד אחל באק״. ע
 לא נשטלנו ובשטל כושר מעשינו הרחם עלינו, רק בשטל שמן הגדול והנככר שלא יססלל
ה למען ש דך — גשטל אומן שעוסקין גמורה ללמוד וללמד. ע ה למען למו ש  מדים. ע
ך — מה שאמרס ע״י ישעיה >מג< ״אט ה׳ קלושכם טרא ישראל מלככם״ וסירש ת ו כ ל  מ
ס ומודים ד ט  רל״ק, הוא מלככם באממ ולא יעזמס טל מלט העמים. גם אין אומה מ
ך — עשה למען ח ג ה למען נ ש  גמלכומן כמו עמן ישראל לכן סוס עליהם כשטל מלכומן. ע
 שמן שהוא קייס לנצח נצחים, ואנו משבחים לן שחראה נצחן במהרה טמיט כאשר הראיס
דך — עשה בשטל ישרים שנאמר בהם: ״נקוד ישרים ועלה״, ה למען סו ש  טמי פרעה. ע
י הוא המורה דכסיב: ה למען ?זך — ש  או גשטל יראי ה׳ שנאמר: ״סול ה׳ ליראיו״. ע
 ״מסי עוללים דונקיס יסרמ עח״ ור׳׳ל שהקב״ה לא כחן המורה לישראל על שלקס מיהם
ך ר א ה למען פ ש  לערטת, שיקיימו אטהם המורה, חהו ״מסי עוללים דונקים יסלס עח״. ע
p י— ר״ל בשטל החשוטם טשראל שנאמר עליהם (ישמיס מס): ״עבד אמה ישראל אשר 

ך — עשה למען שאמה צדק ואוהב צדקות הצדיךם כרכמיב(סהליס ת ק ד ה למען * ש  אתפאר׳׳. ע
ט צדק ה׳ צדקומ אהב״ ופרש״י צדק ה׳ צדקות אהב מרסס על הצליקים ואוהב  > «) ״
p הססוק טשעיה >«): ״אני ה׳ קלושכם טרא ך — על ל ת ש ו ד ה למען ק ש  אוסס. ע
 ישראל מלככם״ וסירש רל״ק אט ה׳ קלושכם שאט מקלש שמי בכס כמו שאמר מרש ״כל
ס מכל עמו יהי אלהיו עמו דעל״ פירוש ״מי בכם״ ~ מי מ ׳ ק כמן לי ה א  ממלטת ה
ם מכל עמו של הקב״ה יהא הקג״ה בעזת רעלה  כן היה מכרת וכותב לכל הממלכומ מי מ
ק קלושתן ותוציאט מן הגלוס לבטס מ p אט מתפללים שתפשה ל  למות טתו אשר טרושליס. ל



 לב סליחות ליום ראשון
̂הלתןי. ?שיה למען אוהביך שו?גי עפר. ?שיה להק א?ךרט  ?שיה למק ף
. ?שיה למען מ?ה ואהרן. ?שיה למען ךןד ו?לם'ה. ?שיה למען ב ק  לץחק מ
 לרו?ללם עיר קך?ך. ?שיה למען ציין מ?5ן ?טקל. ?שיה למען ??מות
 הי?לך. ?שיה למען הריסות סןגיחןז. ?שה למען הרוגים על שם קףןזך.
 ?שיה למק ?בוחים על לחוךך. ?שיה למען באי ?אש יבמלם על קדוש
̂קי ?דלם ?לא ח?זאו. ?שיה למען $מולי חלב ?לא  ?9!ל. ?שיה למען יו
̂ך אם לא למעגט.  ??עי. ?שיה למען חינוקות ?ל 3ית רבן. ?שיה למע

 ?שיה למענך והושיענו:

̂נו. ?גט  ?גט להוד. ?גט. ?;ט אלהיט ?גט. ?גט א?יט ?גט. ?;ט בוךאט ע
 גואלט ?גט. ?גני יירשט ?גט. ?גט האל הןאמן ?גט. ?גט ותיק
 וחסיד ?גט. ?גט זך ול?ר ?גט. ?גט חי ןקלם ?גט. ?גט טוב יממיב

 טס מקדשן. עשה למען רחמיך הרכים — ר״ל לא למעננו רק למען רחמין הרדם
 אף שאנו חוטאים מכל־מקום מדמן לרסס. עשה למען שכינתך — ר״ל שמחדר העמרה
 ליושנה וממה טמ־המקדש ומשרה שטנמן במוט כמקדם, ואו ימקדש שמן לעיני כל העמים.
 עשה למען תהלתך — ע״ש הפסוק: ״ואמה קדוש יושב סהלוס ישראל״ ר״ל שכל כן
 חשובה לפט הקב״ה מהלומ ישראל, שיושב ומצפה למהלמן ולק אנו מחפלליס שיעשה גשטל
 אומה סהלה דישראל. עשה למען אוהביך שוכני עפר — ר״ל הצדיקים שהיו קודם אברהם,
 כגון אדם וממושלח תס וכה״ג. עשה למען ציון משבן כבודך — הוא הר המודה
 שמעולם הימה שטנמן עליו ועחה נחרב. עשה למען שוממות היכלך — עשה למען היכל
 ששמם מורג, ובשטל מזבס שנהרס ונשבר. עשה למען הרוגים על שם קדשך וטכוחים
 על יחודך — על שם הפסוק ״ט עלין הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה״ פירוש,
 גרצוגט אט מוסדם נפשט להדגה בשטל כטד שמן, ואפילו בלי שום בכייה וצער, רק אנו
 הולטם לשדפה כשטל קדושת שמן כמו לסעודות יין ולכן נחשבנו בעיט אומות העולם כצאן
 לטבמ, שאינם מרחמים עלינו. עשה למען באי כאש וכמים על קדוש שמך — זה רט סטנא
 p תרדץ שהיו דטס אותו בשדסה, וספוגץ של צמר מלאים מים היו מטחים על לט כדי שלא
 ימות במהרה, א״כ היה טדון באש ובמים. ונקט על־דע הפסוק(תהליס ס0: ״באנו באש ובמים״
 ופירשו הגאוטם על עטי דא״ה שמעטם אותנו נאש וגס נמים, שנותטן לו לשתות מים עס שיל
 כד לשורפו מי מעיים עד שיודה על מה ששואלין אותו אף שאינו אמת, לכן נקט אש ומים
 גט הדדי דעני של מיס הוא גם p ענר של אש. עשה למען יונקי שדים שלא חטאו
 ולמזח גמולי חלב שלא פשעו — פסוק הוא ביואל(י) ״אספו עם קדשו קהל קבצו זקטס
 אספו עוללים דונקי שדים״ ופירש רד״ק שימעט גם הקטטס שלא יינקו וגמולי שלב ימעט ממאכל דמו
 יונקי השדים וגמולי החלב לרעמנס, והגדולים יכנעו, יבכו דשוט אל האל יםברן, לכן אנו מתפללים עשה
 למען אלו שעושין שיונקי שדים וגמולי סלב מתעטם, שישוט במשובה גמורה. גמולי חלב — שפסקו
 מלינק, כמו ־״דגדל הילד דגמל״. עשה למענך והושיענו — ע״ש הפסוק ״דושיענו למען שמו״

 פירש רגט אק עזרא ט שמו נקרא עליהם, אלהי העברים.
 עננו ותיק — לשון חחק. יודע יצר — עש״ה(יוהלים קנ, t<: ״ט הוא ידע יצרט זכור ט עפר



 סליחות ליום ראשון לג
T עננו. עננו כובש ?עמים ענני• עגני לו?ש ?ךקות  ?גני. עננו יוךע ,
 עננו. ?גני 9לך מלכי ההלכים ?גנו. עננו נוךא ןנקזיגב עננו. ?גט סולח
 ומוחל ?גט. ?גט עוןה ?עת צרה ?גנו. ?גט פוךה ומציל ןמבי. ?גט
 צדיק ר?ר ן1גנו. ?גט קרוב לקוךאיו ?גט. ?גני רחום ןחנין ?גט. ?גט
 שומע אל־א?יונים ?גט. ?גט תומך תמימים ?גט. ?גט אלהי אבותיט
 ?גט. ?גט אלהי אברהם ?גט. ?גט פחד !ץחק ?גנו. ?גנו אכיר !?קב
̂ינב אמהות ?גט. ?גט ?זרת ה??מים ?גנו. ?גט ק?ה  ?גני. ?גני מ
 ללעוס ?גני. ?גני רך לרצות ?גט. ?גט עוןד, ?עת ךצון ?גט. ?גט אלי

 ןתומים ?גט. ?גט דין אלמנות ?גט:

 מי ??;ה לא?ךד,ם אבינו ?הר המוריד, היא .י?נטי. מי ??;ה ליןיחק בט
 ??;?קד על נכי המזבח הוא .יעגנו. מי ??נה ל!?ק'ב ??ית אל
 הוא!?נני. מי ??;ה ליומף ??ית האסורים היא.קמנו. מי ??;ה לאבותיט
 על .ים סוף הוא !?גט. מי ??;ה למ?ה ?חורב הוא !?נני. מי ??;ה
 לאהרן למחתה הוא .י?גנו. מי ??;ה ל$י;חם ?קומו מתוך העךה הוא
 !?גני. מי ??;ה ליהו?ע 3גל?ל הוא !?גני. מי ?njy ל?מואל למ??ה

 אנחנר׳ רוצה לומר, הקב׳׳ה מרחם עלינו גשטל שיודע יצרנו, וגס ט עפר אנחנו ואין אמ כמלאטס.

 וכמרגומו, ״ארוס הוא ידע יצמא טשא דמחטי ימנא״ ורצונו לומר שאינו חוטא להכעיס לסט הקב׳׳ה.
 כובש כעסים — רצונו לומר שהקריה כונש כעסו ואינו כועס גמהרה אפילו על הרשעים,
 כדכםיג: ״ארן אפיס״ — לצדיקים ולרשעים (ערוק «.). לובש צדקות — כדכסיכ(ישעיה מו,
 ח<: ״רלגש צדקה כשp״ סירוש כמו השדון שמצרף כל טבעח וטנעח עד שיהיה לטש, כן הקנ״ה
 מצרף כל פרוטה ופרוטה מהצדקה ועושה לטש מהם ומתלנש גשעח p כד שיזכור זכותו
 של אדם (ל׳נ ט:). תוטך תמימים — ע״ש 'הפסוק ״ואט בתמי תמכת ט״ כלומר, הקג״ה
 סומך ועתר להולך גתום לבב לסטו. קשה לכעוס — שאינו ממהר וכועס. פחד יצחק — מי
 שממנו פחד יצחק, הה הקכ״ה. רמז ליום העקידה ט שס חרד יצחק תרדה גדולה, ואנו מנקשים
 רחמים שיזכור לנו אותה עקידה רעננו. אביר יעקב — אלוה תקיפא דעקנ, ט הקג״ה
 הראה חוקפו וחזקו, שהצילו מאחיו ומלק ומכמה אומות בעת מלחמה דשכס וחמור. אכיר
 — לשון חחק ותוקף. משגב — תקיף, שהראית תוקפן ושמעת חפלחם ופקדה אותם
 ונתת להם הדון, כן תפקוד אותנו ועננו. עזרת השבטים — כשם שעזרת לשבטים בגלות
 מצדם ושמעת צעקתם כן שמע קולינו ועננו והיה עחר לנו מגלות הזה. אבי יתומים ודיין
 אלטטת — הקב״ה אט יתומים ודיין נשטלם כמו שנאמר: ״כל אלמנה רתום לא םענון ט

 אס צעק יצעק אלי ושמעתי ט חנון אט״.
 מי שענה' ליהושע בגלגל — כדכתיב להושע י, ע): ״אז ידבר יהושע לה׳ טוס תת
 ה׳ אש האמוד לפט״ שהיה מתפלל שלא יטא השמש כמו בשאר הימים, חהו ״רדום השמש״
 לשון המתנה. טי שענה לשמואל במצפה — כמו שנאמר(ש״א ג ס) ״חעק שמואל אל ה׳

 ו. תפלה זו יסודה מן המשנה בתענית(טו.) ״סדר תעניות כיגד וכו׳ על הראשונה הוא אוסר מי שענה את אכרהס



ן ת ליום ראשו ו ח י ל  לד ס

א .יענני• מי'??נה לךוד ושלטה כנו בירו?לים הוא .יעננו. מי ?ע;ה ן  ה

 לאליהו להר הכומל הוא !עננו. מי ??;ה לאלישע כיריחו הוא :?גני. מי
 ??;ה ליוןה במעי ל׳ןןד, הוא :?גני• מי ??;ה לחזקלהו מלך ןהוךד, ?הליו
 היא .יענני• מי ?ענה להנעה מי?אל ןןמךה לתוך כ?שן האש הוא קמנו.
 מי ?ע;ה לךנ!אל ?גב האריות היא קמנו. מי שענה ל?זךא כגולה הוא
 .יעננו. מי ?ענה למרדכי וא?תר ?שישן חכיךה היא יומנו. מי ??;ה ל?ל

 הצדיקים והחםידים והתמימים ו־:?רים היא קמנו.
 רחמנא דעני ל?נ_יי ענינא. רחמנא דעני לתביךי לבא ענץא• ךחמנא
 ךעני למכיכי מחא ?דנא. רחמנא ענץא. רחמנא חוט.
 רחטנא פרוק. רחמנא שלב. רחמנא רחם עלן השתא בע;לא

 ובזמן קריב: •

 וייאןןר דוד אל־$ד צר־לי ?!איד. ($לודןא {.ידץהוה כי־רכים ךח?זיו ו{.יו־אדם אל־אפלה:

 דחוס וחנון חטאתי לפניך, ץץה מלא רחמים דחס עלי וקבל
 תחנוני: :הוה אל באפך תוכיחני, ואל בחטתך תיסרני: חנני
 יהוה בי אמלל אני, ךפאני :הוד׳ בי נבהלו ע?טי: ונפשי נבהלה
 מאיד, ואתה :ידווה עד־טתי: שולה ;הוה חל?ה נפשי, הושיען למען
 חסדך: בי אין כמות זכרך, בשאול טי יוךה־לך: :נעתי באנחתי
 אשחה לבל־לןלה מטתי, בדמעתי ערשי אמסה: ??שה מכעס

ו בירושלים — פירש״י נ ד ושלמה ג ה — שם העיר. לדו פ צ  נעל ישראל רענהו ה׳״. מ
 כמסכם מעטס מי שענה ללול, שנאמר: ״דהי רעב דמי לול שלש שטס״, וכן שלמה התפלל
ל שאמר לשוס הפר על העצים ולציק מים מ ר כ ר ה ה ק זט׳״. כ א  ואמר: ״רעב ט יהיה ב
 עליו ואס״כ המסלל ואמר: ״ענט ה׳ ענט״ >מ״א ים, ל!) וכמיג: ״וססול אש ה׳ ומאכל אס
ק משכלמ״ א ה ריחו — כלכמיב: ״מאמרו אנשי העיר אל אלישע וגו׳ והמיס רעים ו  העולה״. בי
 וכמיג: ירפאו המים על היום הזה כלבר אלישע אשר לבר״. טי שעגה לחזקיהו — לכמיב >מנ
ב — גומא, שהיא ספירה עמוקה. ט . כ  כ 0: ״יסב סטו אל הקיר רספלל״ וכשיג: ״שמעמי אמ מפלתך
א — לשטרי לב, שהם מתפללים ג י ל ר י כ ת ה — שהתפלל עליהם כשהיו בגלות בגל. ל ל ט  כ
א — בכוונה שלימה ח ו י ד כ י  בכוונה שלימה, שנאמר: ״לב נשגר ונלכה אלהים לא תמה״. לטכ
א — כמו במהרה. ונקט ל ג ע  לפט אטהס שגשמים. םרוק — כמו הושע. שזיכ — כמו הצל. כ

ל תמשה סושיס שגאלם, וכעל תמשה עולמות שרואה רוב כל אלם. ג  ה׳ פעמים רסמנא, מ

 אבינו בהר הםוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם העם הזה וכר פי שענה את אבותינו על ים סוף
 וכר מי שענה את יהושע בגלגל וכר פי שענה את שמואל במצפה וכר פי שענה את אליהו בהר הכרמל
 וכד פי שענה את יונה ממעי הדנה וכר פי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושליפ״ ועל דרך זה
 הוסיפו את השאר. ורש״י מפרש, מי שענה את יהושע בגלגל: לפי שנענה בשופורות כיריחו חהו בעוד

 שהיו ישראל בגלגל.



ת ליום ראשון לה ו ח י ל  ס

 עיני, עתקה בלל־צוךרי: מורו ממני לל־פיאלי און׳ כי שמע להוה
 קול בכיי: #מע להוה תח$תי, להןה תפלתי יקח: לבשו ויבהלו מאיד

 לל־אילבי, ,ישבו.יבשו רנע:

 מחי ימסי ממית ומחיה. ממיק מן ?אול לחיי עלמא. ברא כד חטי אבוהי
 לקלה. אבוד,י ךחיס אסי ללאלי׳• עלךא ךלוךיד נפיק לקולר. מרה
̂ן קמך. הא ךוי נפשין לניךין  תאיב ןתלר קולרה: לח־ ללח־ אבן וחטי
 קןךדין. עבדך אנן ומרוךנן קמך. הא ללזתא הא לעללתא הא למלקיותא.
̂הוי גמיךא ̂פישין. א5י ללאלין ךתקוף עלן. עד ךלא   למטו מנך לךחמך ד

 לשללא:

 מכניסי רחמים הכניסו .רחמינו, ל?;י בעל הרחמים. משמיעי תפלה הטמיעו
 תפלתנו, ל?ני שומע תפלה. משמיעי ?עקר, הטמיעו צעכןתנו, ל9ני
 שיסע ץעקה. מלני5י דמעה הלניסו דמעותינו׳ ל?;י מלך מתךץה לךמעות.
 ה^תךלו והךבו תח$ר, ובפןשר״ ל?;י מלך אל ךפ ונשיא..הזהירו לפניו הטמיעו

 מחי ומסי — מכה ומחא. מסיק — מעלה מן שאול לחיי העוה״ג גרא כד חטי — כשחוטא
 הק לסט אדו. אביה לכ־ייה — אז אדו מכה אומו. אכוה דחייס — .ושוב מרסס עליו אטו.
 אסי לכאביה — מרפא לכאב וצער שלו. עבדא דמי־יד — עבד מסרב ומורל נגל אלונו. נסיק
 בקול- — יוצא כשלשלאומ של ברזל, מריה תאיכ — ישוב, ממאוה אדוט לרמס עליו, ותבר
 קולדיה — משבר ומחיר שלשלו וכבלו. ברך בוכרך אני — אמה קראמ אומנו ״גט במד ישראל״.
 וחפינז קמך — וסטאנו לסטך. הא רוי נפשץ - שכעח נפשנו, בגידין מררץ — בעשרם
 מדס כלענה, לכמיב(ירמיה מ, יי<: ״הנט מאטלס אמ העם הזה לענה״ חרגומו מרור גירין.
 עבדך א:ן ומרודנן קטך — עבדם אנחנו לן ומילנו ופשענו לפניך, לכך לקינו לסנין, נבחו
 ממוטט, והלכט בכדה, ונס לקינו מפשנו. בפםי מינך — בגקשה ממך. מטי ר״ל בקשה.
 ברחמך נפישין — ברחמיך הרדם. א6י לכאיגץ. — רפא נא לכאב וחולי שלנו. דתקוף
 עלן — לחזקה ותכופות עלינו צרוס. עד דלא נהוי גמירא כשגיא — שלא נהיה כלים לגמד

 בשד וגשעטל מלכומ. גטירא — לשון כליה, כמו: ״ט גמר חסיל״.
 מכניסי רחמים — נראה ט תקנו ארבע לשונות מכניסי רחמים — סכות אברהם
 אב־רחמן, וק משמיעי תפלה — מטת יצחק, שנאמד: ״יצא יצחק לשוח בשלה״, משמיעי
 צעקה — הד השמעמ קול סכוס ״הקול קול יעקכ״. מכניסי דמעה — סכוש של רגל
 הרדפי, הוא לול הנכלל עמהס שאמי: ״שימה למעתי מאלך. וע״כ תקנו רוקא כאן ׳מלן׳
 מתרצה בלמעומ, וע״כ חזר ואמר ארבע לשונות: השתללו, הרט, הזטרו והשמיעו. מכניסי
 רחטים הכניסו רחמיט — אנו מתפללים ומתכווטם לעלת העלות וסבת הסטת, ואנו מבקשים
 משדס של מעלה שלא יהיו מקטרגים במפלוחינו, אבל להתפלל לאמצעים אסור'. לפני מלך מתרצה
 גדמנטת — שכך ארז״ל >נרכוס לנ:< כל השעדס ננעלים מק משעד למעוני לכן כל המססלל

 1. בזה בא ליישב היאך פונים למלאכים הרי זה מתנגד לעיקר החמישי םשלשה־עשר עיקרים: ״לו לבדו ראוי
 להתפלל ואץ ראוי להתפלל לזולתו״. עיין במבוא בפרק הפניה למלאכיפ בסליחות.



 לו סליחות ליום ראשון
 לפ;יו, תוךה ולוביים טולים ?ל־עולגי ?פר. לזכר אהבתם ויחיה זך?ם, ?לא
 תאבד ?ארית ל?ק'ב. לי צאן רו?ה־$מן היה לחך?ה, לקויך&ל נוי־אחד למ?ל
 ול?ני;ה• מהר עגנו אלהי ל??נו. ו?דנו מלל גזרות ר)שות, ןהו?ויעה לרחמיך

 הרלים מ?ויח צךכןך ועטך:

 מרן ךל?מ:א לך מתרונן, ללר >ן5ללא ךמתחגן לשמיה. כולהון לגי ?ללא
 לללפא מתפךקין׳ ועמך לשךאל לרחמי ולתחנוגי. הב לן ?!אלחין ילעיחין, ךלא

 ;הדר ריקם מן רןךמך:
 מק ךל?מ:א לך מתחגנן, לעלךא ךמ^חגן לטךיה. ??קי אגן ובחשולא ?רי$ן.
 קךיךן נ??ין מעקתין ך;9י?ין. חילא לית לן לךצולך, מרן ?ביד לדיל קלטא

 ך;זךת עם אלהתנא:

 שימר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל,
 האומרים שמע ישראל. •

 שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ואל יאבד גוי אחד,
 המיחךים שמך יהוד. אלהינו יהוד, אחד.

 שימר גוי קדוש, שמור שארית עם קדוש, ואל ייאבד גוי קדוש,
 המשלשים ?שלש קדושות לקדוש:

 מתרצה ברחמים ומתפלס בתחנונים. התרץה והתפיס לדור עני בי אין
 עוזר: אבינו מלכנו חננו ו?גנו, כי אין בנו מ?שים. ?שה ?מגו צךקה

 וחסד והושיענו:

 ומודל למעוס טלאי הקריה ממרצה אליו. יזכור אהבתם — של אטמ ויחיה זרעם. כי צאן
 רועה נאמן — הם ישראל שנקראים צאן של משה רטנו, שהיה רועה נאמן. למשל — כשהימה
 מכה על איזה אומה, אמרו: זו לומה למכומ ישראל. ולשנינה — לשון ושננמס, לשון

 לטר, כלומר כל העולם מלבדם מישראל ואומדס ראו זלזולם ומפלמס של ישראל.
 מדן די כשמיא (— אדוננו שבשמים לן אנו מממנטס, כשבר הממחנן לסט שובהו, כל
 השברים בכסף נפדס). ועמך ישראל כרחמי וכתחנוני — ועמן הנסוטם בשטה יהיו נסדם
 ברתמים ובתחנוטם שאנו מתפללים לסטן. הב לן שאילתץ ובעותין — סן לנו שאלסיט
 ובקשסיט ללא נשוב דקס מלפטן. (כעכדא המתחנן למד-־ה — כעגל המממנן לאדונו).
 עשיקי אנן — עשוקים ותטופיס ק האומות. וכחשוכא שרינן — אט שמיץ בגלות
 שלומה לתושן. מרירן נםשין טעקתין דנםישין — מאול מר נפשנו מרוב צרות ומשעטר
ן לרצויך מרן  האומות. טעקתין — מרוב צמת, עקה — מלשון צרה. חילא לית כ
 — אין גט כת כד לרצותן, חילא — לשון כת. עכיד בדיל קיימא — עשה בשטל הברית
 והשטעה, שכרת בדת עם אטתיט. קיימא — לשון ברית ושטעה. דנזרת — כמו לכרת

 ברית.
 שומר וכד המשלשים — שאומדם קלוש, קלוש, קלוש. מתרצה כדחטים — ברתמנות
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̂יןל עיניני5 זט״ימחי זי׳וד׳ -ו90רר׳ ?י  ואנחנו לא נדע הה־ןןגקזר• כי ע
 מעולם המה. להי־חקןךןז להוד, ?ליט, כא?ר לחלט לך: אל־תן?ר־
 לנו ?ונת ךאשנים מהר לקךמוני רןן?ךןז« ?י ךלוט קאיד: (ןןךנו ?שם
 להוד. עשה ?מלם וארץ:) חננו להוד, חנט, ?י־ךב שבעט בוז: ?ר$ז
̂ז §קךד. תזכור. ?ר$ז תמימות תזכור: להוד. הו?יןה  רחם תןכיר: (?רי
 ל׳9לך.יעננו ?יום קראינו:) כי־הוא לךע ל^רט, זכור כי־עפר אנחנו: עזרנו
 אלהי ל?עט על־ךבר ?בוד־??!ך, ןהצילט ןכ§ר על־חטיאתינו לס?ן ?9ך:

 ייזנדל ןיחקדש ?מה ר?א: ?עלמא די ?רא ברעותה ןלמליך מלכותה.
 >ול?סח פירקנה ףקרב >רא יןץ< מ?יחה:) ?חייכון ו?יומיכון ו?ח!י ך?ל 5ית

 יקראל כענלא וכזמן יןריב׳ ואמת אמן:
 להא ?מה ר?א מ?רך לעלם ולעלמי עלמלא:

 יו1?רך ך?תכח ןיח?אר ףתתמם ויתנשא ןיתהךר ךחעלה ףחהלל ?מה
 ךקוך?א. ?דך הוא לעלא מן ?ל כר?תא !שיךתא ת??חחא וניומחא

 ראמירן ?עלמא. ואמת אמן:
 קהל: קבל ןךחמיס וברצון את תפלתני:

 תתקכל ?לותהון ו?עותהון ך?ל י#ראל הןךם אבוהון ד כ?מלא ואמת אמן:
 קהל: ןהי ׳8ם r־rrt ןעוך מעתה יעו־ עולם:

 להא ?למא ר?א מן ?מלא ןחיים מוכים עלינו ועל ?ל י?1אל ואמת אמן:
 קהל! עזרי מעם ןהודז ?1?1!ים.יאיץ:

̂ה ?לום עלינו ועל ?ל :?ראלי ואמת אמן:  ע?ה ?לום כמתמיו הוא לע

 (נרתמיו) הגלולים מתרצה הוא עלינו. ובתחנונים שאנו מפילים לפרו רגיל הוא להתפייס
 לט, אף על פי שאנו דוד עני — שאין מו צליקיס וםסיליס שיהיו עוזרים לנו מותם



 לח

 . • סליחות ליום שניי
 אשרי יושבי ביתך, עוד להללוך פלה: אשדי העם שככה
 לו, אשרי העם שיהוה אילל׳יי• תהלה לחד,
 ארוממך.אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
 בכל־יום אברכך, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול להוה
 ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: דור לדור ישבח מעשיך,
 וגבוריתיף .יגידו: הדר כבוד הודף, ודברי נפלאיתיך
 אשייחה: ועזוז נוראותיך. ייאמרו, וגדלתך אםפרנה: זכר
 רב־טובך .יביעו, וצךלןתך לרבנו: חנון ןךחום יהוה, ארך
 אפים וגדל־חםד: טוב־יהיוה לכל, ורחמיו על־בל־מעשייו:
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 יודוך להוה כל מעשייך, וחםיךיף לברבובה: כבוד מלכותך
 ייאמרו, וגבוךתךץדברו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת כל־עלמים, ו כ ל ך מ ת ו כ ל מ  וכבוד הדר מלכותו: ,
ך בכל־דור ודיר: סומך להוה לכל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף לבל־הבפופים: עיני כל אליך לשברו, ואתה נותן־
 להם את־אבלם בעתו: פותח את־לךף, ומשביע לכל־חי
 רצון: צדיק יהיוה בכל־דרכיו, וחסיד בכל־מעשייו: קרוב
 להוד. לבל־קיראיו, לכל אשר יקךאהו באמת: רצוךלראיו
 יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהיוה את־כל־
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 איהביו, ואת כל־הרשעים ישמיד: תהלת יהיוה ידבר־פי
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 ויברך כל־בשיר שם קדשו לעולם ועד:.!אנחנו נכרך יה
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 מעתה ועד עולם הללויה:
¥ I ־ ¥ ־ I T ״ ־ 

̂ה '?דלk; 1 כח אמי 3<)?ר ד5רת לאמר: זכר yprn ץזןה וחםךיף 5י העולם ה9ה:  ןעו
 יתגדל ויתקדש שמה רבא: בעלמא די ברא ברעותה וימליך מלכותה.
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 (ולצמח פוךקנה ויקרב (נ׳א קץ) משיחה:) בחייכון וביומיבון ובחיי ךכל
 בית ל?ךאל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן:



 סליחות ליום שני למ י
ך ל?לם ול¥ל0י ?לטיא: ר  להא ?טה ר?א מ

 לתברך ןל?תבח ןלתפאר ולתרומם ויתנשא ולתהדר ,יתעלה ןלך1זהלל ?מה י
חמתא  ךקוךשא. ?ו־יןד הוא לעלא p >יל ?ךכתא ןשיךתא ת?ניחתא ̂ו

 דאטיךן «י?ל9א. ןאקןרו א5ן:

 לך אדני הציקה ולנו בקת הפנים: פה־נתאונן ומה־ניאמר
 פה־נדבר ומה נצטדק: נחפשה ךךבינו ונחקרה ונשובה
 אליך׳ בי :מינך פשוטה לקבל. ,שבים: ילא־בחסד ולא־
 בפעשיים באנו לפניך, בדלים ודרשים ךפקנו ךלתיך: ךלתיך
 ךפקנו רחום וחנון, נא אל־תשיכנו ריקם מלפניך: מלפניך

 מלבנו ריקם אל־תשיבנו, בי אתה.שיפע תפלה:
 שמע תפלה, עךך בל־בשר,יביאו: ,יבוא בל־בשיר להשתהות
 לפניך יהוה: יבואו וישתחוו לפניך אדני, ויכבדו
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 לשמך: באו נשתחוה ונבךעה, נברכה לפניץהוה עשינו:
 נבואה למשכנותיו, נשתחוה להדם רגליו: ־באו שעריו
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 בתוךה חצרותיו בתהלה, הודו לו ברבו שפו: ואנחנו
 בריב חסדך נבוא ביתך, נשתחוה אל־היבל־קךשך ביראתך:
 הנה ברבו אתץהוה בל־עבדי :הוה׳ העימדים בבית :הוה
 בלילות: שאו :דיכם קדש, וכרבו אתץהוה: רופפו :הוה
 אלהינו והשתחוו להדם: רגליו קדוש הוא: רופפו יהוה

T ( | ¥ ¥ : ־ -  '־• I ־ ! ־ ד־ ־ י

 אלהינו והשתחוו להר קךשו, בי־קדוש:הוה אלהינו: השתחוו
 ליהוה בהךרת־קךש, חילו פפניו בל־הארץ: נשתחוה אל־
 היכל קךשך ונוךה את־שמך על־חסךך ועל־אמתך׳יבי
 הגדלת על־בל־שפך אפרתך: :הוה אלהי צבאות מי־בפוך
 חסין:ה, ואמונתך סביבותיך: בי מי בשחק .יערך ליהוה,
 יךמה ליהוה בבני אלים: בי־גדול אתה ועשה נפלאות,
 אתה אלהים לבדך: בי־גדול מעל־שמים חסדך, ועד שחקים
 אמתך: גדול :הוה ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: בי
 גדול יהוה ומהלל פאר, נורא הוא על־בל־אלהים: בי אל
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 מ סליחות ליום שני

 $דול :הוה, ומלך גדול על־?ל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
 ובארץ אקר־לעשיה ?ממשייך ובגבוריתיך: מי לא יךאך מלך
 הגוים בי לך :אתה, כי בכל־חבמי הגוים ובכל־מלבותם
 מאין ?מוך: מאין במוך :הוה, גדול אתה וגדול שמך
 בגבוךה: לך זרוע עם־גבוךה, תעיז :ךך תרום :מינך: לך
 יום אף־לך ל:לה, אתה הבינות מאור ושמש: אשר בידו
 מחרך ארץ, ותועפות הרים לו: מי :מלל גבורות :הוה,
 .ישמיע כל־תהלתו: לך :חוה הגדלה והגבוךה והתפארת
 והנצח וההוד כי־בל בשמים ובארץ, לך :הוה המ$ל?ה
 ןהמתנשיא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, תבל ומלאה
 אתה :סךתם: אתה הצבת ?ל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה :צרתם: אתה רצ?ת ךאשי לדתן, תתננו מאבל לעם
 לציים: אתה ?קעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
 אתה פודךת ??זך :ם, שבר1^ ךאשי תנינים על־הטים:
 אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם: גדול
 :חוה ומהלל מאיד, בעיר אלהינו הר־קךשו: :חוה צבאות
 אלהי ישראל יקב הכרכים אתה הוא האלהים לבדך: אל
 נערץ ?סוד־קדושים רבה, ונוךא על־בל־םביביו: ןיודו שמים
 פלאך:הוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נרננה ליהוה,
 ;רי^ה לצור ישענו: {קךמה פניו ?תוךה, בזמירות נריע לו:
 $ךק .ומשפט מכון כסאך, חpד ואמת :קדמו פ;יך: אשר
 !חדו נמתיק סוד׳ ?בית אלהים נהלך ?ךגש: אשר לו זדם
 והוא ?שיחו, ו_י?שת :ךיוזי$רו: אקר בידו;פש ?ל־חי, ורוח
 ?ל־?ש'ר־איש: ה$שמה לך והגוף פ^לף; חו?ה על־עמלך:
 הנשמה לך והגוף קלך, :הוה ןגשיה למען שמך: אתאנו
 על־שמך, :חוה עשה למען שמך: בעבור ?בוד שמך, בי
 אל חנון ורחום שמך: למען־שמך :הוה וסלחת לעוננו בי

 רב־הוא:



 מליחות ליום שני מא

 ןלח־לנו אבינו, ?י ?רב אולתנו ?נינו. ?חל לנו מלויט, ?י רבו ?ווגינו:

 אל ארך אפלם אתה. ובעל הרחמים נקראת. ודרך תשובה הורית.
 וןךלת ךח?ך וחסדיך, תזכיר היום ו?בל־יום לזרע ןדיךיך. ת?ן אלינו
 ?רחמים׳ כי אתה־הוא בעל הרחמים. בתחנון ובתפלה פ{יך {קדם׳
 ?הו.ד?ת לעטי מקדם• מחרון א$ד שוב, ?מו בתוךר^ןז כתוב. ו?ןיל
 כנפיך {חסה ונ^לונן, כיום ררד ןהוד, ?ענן. תעביר על־פשע ותמחה
 אשם, ?יום ויר;יצב עטו שם. תאזין שועתנו ותקציב ?נו מאמר,

 ?יום ויקךא ?קם :הוה. ושם {אמר:

 !!?בר :הוה על־?{יו ןיקךא:
 ;־חוה ן ;־חוה אל רחום וחנון אךך אפים ןדב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא ןון ופקע וחטאה ונקה: וסלחת לשוננו

 ולחטאתנו ו;חלתנו:
 ?לח לנו אבינו ני ח?אנו. ?חל לנו מלכנו כי ?ש?נו: כי אתה

 אריך טוב וסלח, ןרב־ח?ד ל?ל־ק'ראיך:
 טקוה לשיךאל ןהוה מו?יעו ?עת צרה: למה תדדה ?איש נךהם ?נבור
 לא־יוכל לד,ו?יע: למה תהיה ?גר ?ארץ ו?אךח {מה ללון: קומה

 עזךתה לט. ו?_דט למען ח?ךך:

 ?ךחם אב על בנים כן תרחם :הוד. עלינו: ליהוד. הןשועה על עטך
 ברכתך סלה: יהיוה צבאות ?מנו משגב לנו אלהי יעקיב סלה: :היוד.
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 ??אות אשרי אדם בוטח בך: :ד.;וה הוקיעה. ה?לך _י?ננו ?יום־
 קראנו:

 ?לח־נא לעון העם הזה ?ניךל חקןךך. וכאשר נשיאתה לעם הזה
 ממץךלם ועד־הנה ןשם {אמר:

 ויאמר יהיוה סלחתי בדברך:
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 הטה אלהי אז{ך וקמע $קח 5י{יך וראה שי?ט'תינו וה?יר אקר־
 נקךא קמך עליה• כי לא על־צךקיתינו אנחנו טיילים תחנונינו
 לפ{יך כי על־רחטיך הרבים: אדיני שטעה אדיני ?לחה אד'{י הקקי?ד.
 ועשה אל־תאחר. למע{ך אלהי בי ש?ך נקךא על־עיךןז ןעל־ע?ך:



 טכ סליחות ליום שני

 ה סליחה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) שלמה (הבבלי) הקטן יחי

 אלהינו ואלהי אבותינו

. בנו ל ו להגדי ם עונינו רב  א
x • J - 1 ־ • 

. גרמו ל די ת כג ו ב  ענו ע
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י . דרכ ל י ד ג ה ם ל י ת ע  לנו ב
: ל ד ח א ת ך ל י ם ח  ר

ת. י ד התנ ס ת ח ד מ הג ב  התנ
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ם היית [נ׳א ד ק מ ה הוא ש ת א  ו
ך אשר ת ך כר ע . ז א שנית]  ל
ר בנית: ו כ ית. חוו שירי ב  קנ

ת נתונים. ר ו גפי ק תנ  טענ

ע איתנים. ל  ישבתני שן ס

ם. י ת ךכיתנ״ במק*ם תנ ח א - זד ביה המקדש הגבוה יכל ארץ כ

 כאד יעקב
 אם עונינו רבו להגדיל - עד שהיו
 רבים וגדולים וגנו ענו - והעידו
 לרעתנו וכה גדלו שהיו כחבל עבות
 הקלוע בניילגאן. אמנם עוונותינו
 גרמו לנו, בינתיים - בינך לבינינו
 להבדיל, ומכל מקום אתה לא תחדל
- לא תפסוק לילך גדרני רחמיך, כי

 כן דיניו.
 התנהנ במדת חסד עם בניך, כפי
 שהתניה וכרת ברית למשה י׳׳ג מדות
 על כך, ואתה הוא ולא שנית - ולא
 חילפה דבריך, ואם כן זכור עדתך
 ישראל אשר קנית, חון - תן להם
 חנינה, לעדרי בכור כנית - שיריים
 של אותה אומה שכינית שמה ״בני

. ( ב  בכורי ישראל״(שפיח ה, נ
 מענתנו - נשאתנו ורוממתנו והיינו
 נתוניש על נ»י מרימי קרת - על גבהי
 מרים דעיר, בארץ ישראל הגבוהד,
 מכל הארצות, ישגתנו על שן סלע

 ישראל. ועל ידו היינו דזקיס ואיתנים
נים: ועתה כאהח דיכיחנו - בבת אלזח ה מתו מ ת כ א  לדדיה צ
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 השפלתנו >ב<, והשלכתנו בממס תנימ - למדבר, מקום משכי התנים. לדויד צאת במה מתונים
- זה זמן רב שאנו ממתינים לצאת לרווחה.

ה ל ה ב ה ו ו ד ק  מריב פ
ר פ ע ה נפשי ל ט ק לת. נ  החלד/

> » t ¥ w . . ו חל  בו
 י

. עור״! ת ל ה ש  נ
 לארץ
 תישן׳

ה בטן ב מ  ס
ה מ  ״ה ל

: ת ל ח ו  ת

 ומרוב פסודות - צדות הנ5קדות
 ובהלה של אופה מחלחלת - מבהלת,
 נקטה - מתקומטת עם עצמה נפשי
 דשהה לעפי, ובוהלת - מתעבת
 בחייה. לאוזר תאיר הצרות מבקש
 הפייטן: סמבה - תמוך בחסדך גטי
 שלארץ נשחית - המושפלת לארץ,
 עורה למה תישן, תוחלת - כנד

 לקב׳׳ה.
5 י י די נ י  פנ

 (א* וכהא לאמי רגי עקיגא, כמחלה לימה לחימ של עככיש ולנשוף״נעשה כקליעמו של ספינה, הה״ל
4 יא).  (ישעיהי ה, יח) ״היי מושכי העויי מנלי השיא וכעטמ הענלה שטאה״. (סוכה נג נ״ר נ

 >ב) ולא לממה עליימנו לירילתט, שעליימנו הימה מעט מעט ררילמנו הימה כאחמ — בפעם אממ,
 כררשמ סז״ל (איכ״ר ג ״השליך משמים 6pp מפארמ״ ד הונא ור׳ אחא נש״ר סנינא בריה לר׳
 אנהו, משל למלן שהיה לו ק, מה — ונמנו על ארטטמיו, מה — ונמט על •זרועומיו, מה
 — והרכים על כמפיו, טינף עליו — ומיל השליכו לאח, ולא הומ ממומימיה נמסוקימיה, מסוקימיה

 — צינחר ציגמר, וממומימיה כולא סלא.



 סליחות ליום שני מג

ח קוח קרוא אסיריך הפוץ. ק  פ

נם קפוץ.  צוק העתים חשבו

 קבץ פזוךיך עךר הנפוץ.
לתה פיה תקפוץ: ת עו ו א  ר

 ישראל פזוריך שהם כעדר הנפוץ, ראות עולתה - ראה את הרשעה שולטת ופיה תקפוץ
- תסגוד.

 שמור שבועת חסד ותנאי שהתנית
 לאבותינו, ליעקב שנקרא תם, וליצחק
 שאפרו עכור על המזבח. ולאברהם
 המכונה בנאי - על שם שבנה
 מזבח לה׳ (בראשית יב, ח)הן הם שלשת
 איתניי>ד). שלומו יצוה לנו הקב״ה,
 כדי שנהיה לבלי גנאי באומות, הפוך
 ושנות - שנה, מרעה למוכה הפנאי

 שאתה מתפנה אלינו(ה<.
 כי קטון יעקב ודל הוא בזכויות, ידוע
 חולי, נבזה וחדל אישים, נחשב כפחות
 בץ אנשים, ולכן אתה ה׳ תהיה לנו
 למעוז = ומנדל - למבצר, תן לנו
 חיים וחסד, כאשד עתה בעת הדץ
 בחך ינדל, כמאמר(במיני יי. r< ״ועתה
 יגדל נא כח ה׳ כאשר דברת לאמר ה׳

 ארך אפיים ורב חסד״.

 אל מלך יושב על־גיסא רחמים, מתנהנ בחסידות מוחל עונות עמו,
 מעביר ראשון ראשון, מחיה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים,
 עושה ?ךקות עם־כל־בש־ר ורוח, לא כרעתם תנמיל. אל הוךית־לנו

ר ת ס ת א ל י נ  מ
 ה. נבזה וחדל אישים איש מכאובות וידוע חלי — פיה בישעיה (ננ, נ) — ופרש״י: כן דרך

 הנביא הזה מזכיר כל ישראל כאיש אחד, אל תירא עבדי יעקב•

 (ג) ישעיהו ס, כב, עפ״י סז״ל p7ww צפ.
 (ד< ולמפרע סלק הפייע כלרך המקרא (מקרא כו, מנ<. ״חכרמי את גריפי יעקב ואף ואמ גרימי
 יצפק״ וכר, ולמה נאמרו אמפ אפורניפ, לומר, אס אץ מעשה ביעקב, כלי(כלאי) הס מעשה יצסק, ואם

 אין מעשה ינמק, כדי הם מעשה אברהם. (דק״ר לו, ל).
 (ה) מבואר פס״י הספרא (נמוקומי סכ״ו פסוק p) ״ונמפי פט בכם״, ״פט״ — מלשון פנאי,
 משל למלך שאמר לענליו, פונה אט מכל עסקי ועוסק עמכם ברעה, ואף במלה טונה נאמר ״ופטמי
 אליכם״ (שם ט), פונה אט מכל עסקיי ועוסק בטובתם, (על הסנאי לטונה לאה נסליסה ר^ לכך צועק

ו הפנהו לטובה עליט מכמופ שהוא עכשיו. נ ל י י מ י י י * י * • ״ — -•*י ׳ י • — ־ •  י

 פקח קוח קרוא - פתח בית
 המאסר הנקרא קוח וקרא דרור
 יייסיייך - ישראל, ובהם תחפוץ.
 צוק העיתים - צוקה וצרה של
 העיתים, זהו חשבון שעבוד הגלויות
 שהראה לדניאל >ס, כהן, שהוא בבחינת
 ״בעתה״>נ< - תקצר וחשבונם קסח
 שיזכו לבחינת ״אחישנה״. קבץ את

ם . ת ד ותנאי ס עת ח  שמור שבו
 וצבור 1ו1בנאי איתני. שלומו
ך ושנות י גנאי. הפו ל ב  :צוה ל

: ה הפנאי ב ו ט  ל

. ןדוע ךל  קטון כי .יעקב ו
חסד . חיים ו חדל ה ו בז  חילי נ
ך ח ה כ ת ר ע ש א . ב דל מג  מעוז ו

 יגדל:
 • 1 ד



ת ליום שני ו ח י ל  מד ס

 לומר שלש עשירה, וזכר לנו היום ברית שלש ?שירה, בה;!־?ת
 לעט מקךם, ?מ1 שכתוב ו!ךד ןהוה בענן ויתלהב ?טו שם ויקךא

 בשם יהיוה:

 ולעבר להוד׳ על־עניו ןיקרא:
 :חוה ן:חוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו טלכנו כי עשענו: כי אתה

 אד$י טוב ןםלח, ןרב־חסד לבל־קראיך:
 ליא כחטאינו תעקןיה לני. ולא כעוונותינו תנםל עלינו: אם ?ווןץנו ענו בנו
 להוד, עשה למען ?9ןז: אם ?וונות תשמר־לה אדיני מי לעמיד: אם־?קז

 ח^ארלןד אל ת?לחם בלד־$?עם: נ?שנו ח?תד, ליהוד. ?ז_רנו ומנןנו הוא:

 ?.רחם אב על בנים כן תו־חם להוד, ןלינו: ליהוד, הלשועה על עמןז בךבתןז ?לה:
 להוד, ץ?אות עפנו מקוינב לנו אלהי ל$ר,ב ?לה: להוד, ץבאות א?ךי אךם בו^ח

 ?ך. להוד, הוגיעה. המלך לעגנו ?יום־קךאנו:

 ו סליחה. ע״פ א׳׳ב כפול רבנו שלמה הבבלי

 אלל״ינו!אלהי אבותינו

 אץ במדת בשיר מדתך. איה
 קנאתך ועצת עמידתך.
 בת בררת לבית חמדתך.
 בעלוה אדונים ואין

 לצמדתך:

 גועה לדודי אני מאירסת.
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 גועל דודי איך נדרסת. דין
יח אסתר י  םנ

 באר יעקב
 אין פמדת גשר־ודם מדתך, שהרי
 הכל גלה לפניך וא׳׳כ איה קנאתך
- שהיית מקנא, כבעל נקמות, בעבור
 בניך ואיפה עצת עמדתך - עצת
 ה׳ שלעולם תעמוד, עתה להיכן
 הלכה, שאתה מביט בוגדים ומחריש.
 בת בירדת - בחרת את ישראל
 לבת, לבית חמדתך - לעבדך בבית
 המקדש, בעלוה אדוניס - אנסוה
 ושלטו בה זרים ובכ׳׳ז ואין לצמדתך.
- אינה נצמדת ומתחברת לשום אלוה

 אלא אליך.
 גועה - כנסת ישראל צועקת, לדודי
 אני מאורסת וראה איך אני גדרפת
 ע׳׳י גועל דודי - הגיעול השולטים

 ו. דודי — הרודה ומשעבד אותי.



 סליחות ליום שני מה
 בי. ואינה מוכנה לעבור על דת אף
 אם דין הרג לעצמה מקנסות - נהרגת
 על קדוש השם וא׳׳כ מדוע היא דחויה

- מארוסה גם כי נאנסות.
 האס - כנסת ישראל גלי ספר שלוח
- אץ לה גט מארוסה ובכ״ז היא
 משולחת מפניו, והבן, כיתום אובד,
 שלוח - בלי לבוש - מופשט וערום.
 וישראל שנמשלו כגן נעול - שאץ
 נכנסץ בו בלי רשות נעשה עתה
 כהפקר מלוח - כעשב הגדל הפקר,
 והמעיין החתום, עתה גרפם - נדרם
 ע״י הולכי רגל, ולכן הוא דלוח

- עכור.
 זעס מועט כרנע, היה זועם עלינו ודיו,
 ועתה נשתנה להפוך, להאריך קצפו
 עד כי זירי קודש - כתת הקודש שהיו
 עלינו עתה לשפוך - נשפכו והושלכו
 החוצה >א<. חגיגת ריע - ישראל
 שנקראים !?ים, היו חביבים על
 הקב״ה כקרן הפוף - כבת איוב
 שהיתה יפה(•ועתה חשובה עזובה
- נחשבת כמופקדת — הקורעת
 בפוך הושבת בפתח עיניים לנאוף

 וסופה להמאם.
 מוג התואר - ישראל שהיו נאים
 בין אומות העולם, עכשיו קדורנית
- שחורים מפרך - קדרו פניהם
 כשולי הקדרה מעבודה קשה. טרייה
 מכה - מכותיהם לחות ואמם
 מגלידים, מכלי ארך - אינם מעלים
 ארוכה ומרפא. יום נקם נסתם דרך
-נעלם מעינינו דרך המובילה ליום
 הנקם בגויים. יום שלום - אשר בו יושב להם כגמולם. נחתם - נסתם חרך - האשנב,

 שדרכו ניתן לצפות את ימי השילום.

(סוכה ה:) בבבל קורץ  קיץ הפוך — שם בתו השלישית של איוב (מב, יד). רובים — מצעו
 לינוקא רביא.

 הרג לעצמה מקנםת. דחרה
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 גם כי נאנסת:
 האם גלי םפר שלוח. הבן
 כיתום אובד שלוח. וגן נעול
 הפקר כמלוח. ומעין חתום

 נרפס דלוח:

 זעם ברגע ועתה להפוך. זךי
 קךש עתה לשפוך. חבת [רא
 חביבת] רע ככךן הפוך.
 דושובה עזובה בקורעת

 טוב התיאר קדורנית מפרך.
 סריה מכה מבלי ארך. יום
 נקם נסתם ךךך. יום שלום

 נחתם חךך:

י חיים נ י  פנ
 (א) כלשון הפסוק ״משמפכנה אבד קודש בראש כל מוצומ״ (איכה ל, א). שלשה כמרים הם: כסר
ר זר הארץ, וכמר כהונה — מגל דרו של מונמ הזהב, וכמר מלכוס — כעל דרו  מויה — מנ

 של שולחן, (עפ׳׳י יומא עב:).
 (כ) גס איוב נקראה ״קק הסורי, ע״ש הקת שגומנים ט הפוך לעיניים.
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 כיח הסכלהכשיל נטל.כפול
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 ושחול הנשאר מקטל. לא
 למרגוע נד ומטלטל: לעמל
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 רגע'ואחר נוטל: י
 מטע יקרן שמן המדשן.
 מךמס מדוע כחרלי כבשן.
 נוצר למעלה לא יישן. נטעו

 למשלוח פרות הבשן:
ע ונקטפת. צ כ ה  שירקה מ
 טורחת מה יתרון ונחטפת.
 על t חקוקה וטוטפת. על

 מה אהבתה נשטפת:

 פעלת הרובים מעוט
 מלאכת. פריעת שיבר רבה
 והולכת. צופה הפנות ועתה

 כה הסבל הבשיל נמל - המשא גדול
 עד שאפס כהו של הנושא. והנשאר
 מקטל - והנשאר לפליטה מן ההרנ
 הרי הוא בפול ושחול ->נ<בעל מום,
 מכובד העול שהכבידו עליהם. לא
 למרגוע נשארו הנשארים, כי נד =
 ומטלטל הוא, לעמל ויגע - שטורחים
 ועמלים מעת אפם להתפרנס ולבסוף

 אחר נוטל.
 מטע כרם שמן המדושן - כנד
 לישראל - נטיעה, שמינה m, מדוע
 עתה היה למרמס - למדרס כחרולי
 הכבשן - כקוצים יבשים שמציתים
 בתנור. נוער - השומר למעלה לא
 יישן>ה<. וא׳׳כ מדוע נטעו - ישראל,
 ניתן למשלח - למרמס(0. בידי פרות

 הבשן - אומות העולם.
 שורקה - זמורת הגפן, כנוי לישראל.
 מה בצע - מה הרווח ומה התועלת
 והיא נקטפת - נתלשת בית הגרים,
 גפן סורחת - הצומחת ומתרבה,
 מה יתרון אתו הנאה יש ממנה,
 והיא נחטפת - בק אומות העולם.
 על יד חקוקה וטוטפת - ישראל
מ של הקב׳׳הר), על  שחקוקה על י
 מה אהבתה נשטפת - מדוע אהבתו

 אליה התבטלה.
 פעולת הרובים, מיעוט מלאכת
- אומות הללו, מועטת מלאכתם
 העושים לשמך(!0. ולכל היותר קיימו
 ד מצוות בני נח שנצטוו, ברם
 פריעת שכר רבה והולכת - השכר
 שאתה פורע להם הולך וגדל(0) ואלו
 עמך ישראל צופה הפנות - מצפה

 >ג< ״הכסול ישקול״ — לענץ מומין סנן נמירוס (מ.).
 (ד) כמ״ש ״כרם היה לילידי בקת p שמן״ (ישעיה ה, א).

 (ה) מה הנפן הזה שומרה למעלה הימנה ומשמרה, כך ישראל שומר שלהן עומל עליהן ומשמרן, שנאמר
 ״הנה לא ינום ולא יישן״ (רק״ר לו, ג).

 (ו) מלשון ״ושלס אס בעירה ונער בשלה אסר״ (שמומ כג, ל).
 (ז) כר״א, ״ק על כפיס סקוסיך״ (ישעי׳ מט, נח). וטוטפת הן הספילץ p עידו, וכמאמר סז״ל ססילין

 למרי עלמא מה כמיב כהו ״ומי כעמך ישראל״ (כרכוס ו.).
 >ח) עשו 5?ל אדו(לב״ר א, יל), נמכרנצר פסע ארבע ססיעוס,(סנהלp צו.).

 >מ< כמו שעשיס לננוכלנצר שמלך על כל העולם בשביל הפסיעוס שפסע.



 סליחות ליום שני מז
 שתהא פנוי מכל עסקיך כדי לעסוק
 בתגמול שכרה, ועיתה נמשכה - חמן
. *רה  מתן שכרה נמשכת ומתעכבת 0
 פקודה, ואחרת נסמכת - בעוד צרה
 אחת באה עליהם וכבר אחרת באה

 בסמוך לה(יא<.
 קדש ראשית - ישראל הנקראים
 ״קודש ישראל לה׳ ראשית תבואתה״
 ריסיהו ב. ג<, מבחר התבואה, וגם
 נמשלה לערימת חטץ שאדם מכניסן
 במניין לשערימ, ועתה בכל קצוי
 ארץ זדויים בשעורים - פזורים
 כשעורים רנן רוח מנשבת בעלי
 יערים, רדוף נשממת נסים ונסערים
 כשהרוח מנשבת בעלים ובענפים הם
 נסים ונסערים כאילו נרדפים מפני

 חרב רנ<.
 שפונה ותשעים האלות האלה - צ״ח
 התוכחות. של •אלה דברי הכרית•
 (נשי כי ran, נח, 00) נתקיימו בשלמות
 ומאידך שלמו - תמו אלה מאה
 כבשים חסר שתיים >1-ח< הכתובים

 נמשכת. צרה פקוךה ואחרת
 נסמכת:

 קידש ראשית ערמת שערים.
• T ״ - ו v - ד | 

 קצך ארץ זרדים כשיעורים.

 רוח מנשבת בעלי יערים.
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 רדוף נשמטת נסים ונסערים:

 שמונה ותשעים האלות
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 (י) גמורס כהטם נפרשס נסוקומי (כו, ט) ״ופרתי אליכם״, משלו משל למה הלכר לומה למלך האלה. שלמו אלה מאלה
 ששכר פועלים הרנה, והיה שם פועל אחל שעשה עמו ימים רניס נמסו הפועלים ליטול שכרם ונמס
 אומו פועל עמהם, אמר המלך לאותו הפועל אפנה לך, הרובים הללו שעשו עמי םלאכה מועמת
 ואט טמן להם שכר מועט, אבל אמה סשמנומ הרבה אט עמיל למשוב עמך, כך ישראל מנקשץ
 שכק לפט המקום, והאומות מנקשץ שכק, והקב״ה אומר להן לישראל, בטי אפנה לכן מכל הלרומץ
 הללו שעשו עמי מלאכה מועטמ ואט טמן להם שכר מועט, בעולם הזה — שמועט הוא. אבל אמס
 סשטנומ הרנה יש לי למשוב עמכם. לק נאמר ופטמי אליכם — בטונה, והפרמי אמכם — נסרייה
 ורמה, והרבמי אמכם — בקומה זקופה. וכי האי נוונא מטא נמלת פורענות, ״ונממי פט בכס״
 משלו משל למה הלבר לומה למלך שאמר לענריו סונה אט מכל עסקיי ועוסקט בכס לרעה לכך אומר

 הפייט פעולת הרובים וכוי. (ערה״ב).

 הרובים — נערים, מלשון רביא. ונעטנט יש לפרש עס״י הרא״ש גע״ז (פ״ל, ס״ט): ״מאן רובים
 — פרנמטא וכו׳ ד״מ הכמומ שהעמילו הכופים ללריש להם ולהטדק למן וכר״. ובמורסן של ראשוטם
 לירושלמי מלה (ס.) גרס ברא״ש: ״שהעמידו הנוצרים כומריס ללמש להם ולהסזיק למס וכו׳״, ופירוש זה

 עולה יפה כאן נפייט.
 (יא) כלרש בספרא במקומי >כו, טז), ״והסקלסי עליכם בהלה״ שיהיו המכות סוקלוס אסכם מזו לזו,

 על שהראשונה פקולס אצלכם, אביא אסרס ואסמכה לה.
 (יג) חוהי מלס הלץ קשה לישראל, כלפטא, ספרא בסוקומי >כו לג) ״ואסכס אזרה בגויים״ מילה
 קשה לישראל, נשעה שבט המלינה גולים למקום אסל ורואץ זה את זה ומתנסמץ, ואסם אץ אסם
ק האומות, ואץ אמל מכס קרוב אצל סברו, כענץ שנאמר ״תריסים  כך, אלא עתיל אט לזרות אסכם ל
 מרים והפיצותים בארצות״, כאלם שזורה אם השעורים אץ אסמ מהן, קרונה אצל מנרתה, כך אץ מהם

 קרוב אצל םבירו.
 (יג) לקיים מה שנאמר ״ורלף אותם קול פלה נרף מסו מטספ פרג״ (דקרא כו, לו) הפרג נקראם
 נשמטת במורמ כהניס, רמטא, ״והריקומי אמריכם סרג״ (דקרא מ, לג) — מרב הנשפטת אתריהם לא

 במהרה חיזרת וכוי.
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 יהס היימעכביסייי׳,׳׳״״״׳״־ מקרנות אלה. אז ייאמרו
ה « ־ 1  והיום אין מה שיעכב אותם(יד). • י

™ בגוים הגדיל יהיוה לעשות n » « p 
 אלא מאלה וכאלה השיגונו הרבה ־ • י • י T ־ י־

ם עלעי יי1?3*,1, עם״אלה * ח י  ייתי ׳0יי• ילכז ת

pun מקרנות אלה - מארבע פנות 
 שגלינו אליהם, אז - בזמן הגאולה יאמרו בטייס, הגדיל ה׳ לעשות עם אלה - עם אומה זו,

 ניסים ונפלאות.

 אל 9לך יושב על־?סא רחמים, מתניע בחסידות מוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון׳ מך?ה ?חילה לחטאים והליחה לפורעים,
 עוקד. ץךקות עם־כל־בשיר ורוח, לא ?ךעתם תנטיל. אל הוךית־לנו
 לוטר שלש ?שירה, וזכיר לנו היום ברית שלש ?קירה, בד,ו_ד?ת
 לענו מקךם, כטו שכתוב רךד ןהוה בענן רתיצב עטו שם ויקךא

 בשם יהיוה:
 ויעבר יהוד. על־פניו ויקרא:

T T - t t ־ ־ ד־if'-* 

 :הוד. ן:חוה אל דחום וחנון אךך אפים ודב־חסד ןאמת ניצר
 חסד לאלפים נקיא ?ון ופקע וחטאה ונקה: ו^לחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
T t 1 ־ « - ! ־ 

 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי פשענו: כי אתה
 אד';י טוב וסלח, ןרב־חםד לכל־קראיך:

 T פזמון. חתום בו שם מחברו(רבנו) שמואל בהן יחי

־ מלאכי רחמים משרתי עליון. חלו ק ע י י  ״

י ו י ע ־ ו י מ י מ ל ב א ־ י נ א פ » נ ו ל . מלאכי רחמים, משרתי עליון, ח ן ט טjn- ו י ג ך s KJ2 א מ ל י א_, ל ו ״ נ נ ח ת ה ן ן ל ל פ ת  _ ה
 זכות על ישראל במיטב חניון - בדבור

על ישי&ל שנקראו ״שה פזורה׳׳, והם  (יד) ראה נרש״י נמלנר (כט, יס< ״ולמשים״ — נ
 קטעים, ומטינס פשעים ושמונה, לכלומ מהם פשעים ושמונה קללוס שבמשנה פורה. ונתרגוס יונתן
 p עחיאל (שם, לב) סכומהון לכל אימריא ממט ומשעץ למכסרא על ממט ומשעין לווטיא. וכה״ג יסל
 הפייט מוצר ליום ב׳ לסוכומ (גטרומ): ״משורם שי אלפים שבעים וטי רצימי *לים שפונה ותשעים.

 קלוע בם תוכחות שפונה ותשעים. *רפתי אלה גאלה גאפיף״.

 (טו) כלמטא בספרא (רקרא כו, יח) ״ואס על איה לא משמעו לי״, רבי יהושע אומר, שלא יהו
 ישראל אומרים, כלו כל המכומ ואין לו להניא עול אחרומ עלינו, מ״ל ״ואס על אלה לא משמעו לי״

 עול יש לי אחרומ טאלה וכאלה להמא.



 סליחות ליום שני טט

 מעולה, ואז אולי יחוס ה׳ על עם עני
 ואביון - התאב >א< לחסות בצל כנפיו,

 אולי ירחם.
 אולי ירחם שארית יוסף - ישראל
 השפלים ונבזים - ובזויים, פשוחי
p שסף - הקרועים והשבורים 
 האומות. שגויי חנם, מכורי כלא כפף
- כעבד בזוי חסר ערך. שואגים
- צועקים גתפלה, ומבקשים רשיון
- מבקשים את רשותך וחסותך,

 ושתסיר מעלינו את חסות הגויים.
 אולי ירחם מעוני כגל - האסורים
 בשלשלאות, מ?מדי מכות - מורגלים
 במכות וגענוי סכל, מנוד ראש
- ללעג אנו נתונים בץ יושבי תבל,
 הפכנו להיות למשל בעמים - לבת
 בץ האומות, בקצף ובזיון - לחרפה

 ובושה.
 אולי ירחם וירא בעני - בסבל
 עמו, ויקשכ ה׳ וישמע הצנים לעמו
- ויאזין לנצבים ועומדים לפניו
 בתפלה. ועודיפ בלחש, מופר לטו
- בעת שבאים עליהם יםורים
 מתקבצים הם יחד לתפלה, ועיניהם
 תולים לשמים ומצפים למצוא רציון

- רצון מלפניך.
 אולי ירחם אומרי סלח נא - ישראל
 המתוודים לפניו, אומצי שכחו
- המתחזקים לומר שבחו של הקב״ה
 בכל עת = ועונה. אגודים - מתקבצים
 יחדיו בעת צרה, לשפוך תהגה, את
 פני - לפני אלהיהם שופכים לכ דויון

- לב כואב.

 אולי יחוס עם עני ואביון אולי
 לרחם:

 אולי לרחם שארית יוסף. שפלים
 ונבזים פשוחי #סף. שברי חנם
 מכורי בלא־כםף. שואגים בתפלה

 ומבפןשים רשיון. אולי:

 אולי לרחם מעני בבל. מלמדי
 מכות בענוי סבל. מנוד־ראש
 נתונים ביושבי תבל. משל בעמים

 בקצף ובזיון. אולי:

 אולי ירחם וירא בעני עמו. ויקשב
" 1 1 - ־ 1 T *-I• 5 T ־ I ־ 1 

 וישמע הצגים לעמו. ועודים בלחש
• I f י י T ־ ־ | ׳ 1 

 מוסר לפו. ועיניהם תולים למציא
. אולי: ן ו ך  ח

מד סלח־נא. אומצי  אולי לרחם או
 שבחו בבל־עת ועונה. אגודים
 ב^ךה לשפך תחנה. את־פני

 אלהיהם שופכים לב־דךון. אולי:

ר ת ס ת א ל י נ  מ
 T• הגיון בבגור — ת-י(תהלימ צב, ח: רעת בנריא. פשוחי שסף — תרגום •ויפשחני•(איבה
 ג, יא) — ושסעני. ודאב־ע כתב: תרגום וישסף שמואל ופשח. ועודים — מתועדים ומתכנסימ.
 לחש — תפלה הנאמרת בלחש ובקול נמוך (מצודות, ישעיה בו, טז). ״צקץ לחש מוסרך
 למו• — שפיכת תפלה מצויה ביניהם כאשר בא להם מוסרך (—משפט יסורים) (מצודות,

י חיים נ י  פנ
 (א) מיוסל על הא דאמר רבי יוחנן, מל מקיס שנאמר לל, עני ואביץ בישראל הכסונ מלבר, (בראשים

 רנה עא, א).



 נ סליחות ליום שני

ה אולי ידחם לקתה בכפלים. ״ פ פ - ע י י י ״ ם יקי״•׳ ג ח י יי י ו  א

_ r ״ י • י "  ׳׳כי לקחה מיד ה׳ כפליים בכל ז י
ה לעוטה אריות במו בפי שחלים. ״ ע , י  חטאתיה׳׳ פ. נ
-אכולה ע״י אריות כמו כפי שחלים לוקה "ומשתלמת בעוון שולים.

- כנד לאריות>p, לוקה ומשתלמת . •י • י ־ י י• ־ י־ י
- ומשולמת בעון שוליים - בעבור לא־שכחה בבל ליאת מבתב־עז

. * י  חטאיה ובכל זאת לא שכחה מכתב י
ו חב ון. אולי: י ה ן _ ש ו י ב ז ח ן ת ע י ו ב ת ה ו ח ן  _ ל

 חבויים'בארק. וכיון שלמרות הצרות
 עדיין מקיימים את התורה לכן:

° אולי ירחם כבושי פנים. השומעים י ש י כ ־ ה פ י י ״ 8 ר ב פ כ ח י י י ? י  א

־ ־ י ־ י •  בחטאם, השומעים חרפתם ולא ־ י
 משיבים ולא עונים - למבזיהם. נצחו חרפתם ולא־משיבים ועוטים. נצחי
^ ?־־ךם ילי^עו נ^נים. בי לא ?לי " ^ * . ^ ־ ״  ״

א רחמיו בכליון. אולי: ~ ל ו י ט ח י ד י א כ ' י • כ ו ת ע י ש י  ב

 תמו-רחמיו, ולכן לא נבוא לכדי כליון ״ י" י י י * י י
- כליה, ח״ו.

י אולי ירחם יחלץ־עני בעניו. חבוש י נ ע י 8 נ א ע י צ ו ז ־ י י ״  אולי ירחם, י
' י ׳ י < ״ - ־ • ד י , ת ן י ר ס א ן _ מ 8 ף 3 - מיסורין ה

ץ שביו, ינד,ה .יתיר מארץ שביו. יגוזה מזורו י א  דוצי* ילחפש מ
ז ויחבש הליו. צעקתו ישמע ויחיש י י ג י - ״ י דחב .«» רפא! י ץ- ״ ״  ־

ו • 1 ־ י י  תחבושת לחליו, צעקתו - תפלתו י־ ׳ • י •
 ישמע ויחיש - ימהר את עת פיייז עת־פריון. אולי יחוס עם עני ואביון

" י ק הגאולה כב״א• " " א־לייזדחם: " -
 * ג

 • • י

 אל'־מלך יושב על־כפא רחמים׳ מתנהג בחסידות מוחל עונות עטו׳
טעביר ראשון ראשון, טךבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים,  ו

 עוש'ו|צדקות עם־כל־בשיר ורוח, לא כרעתם תנטיל. אל הורית־לנו
 לומר שלש עשירה, וזכיר לנו היום ברית שלש עשירה, כהודעת

t l - I - I V ־ ו  I T I ־ f 1 ־ 1

 לענו מקדם, כמו שכתוב וירד יהיוה בענן ויתיצב עטו שם ויקךא
 בשם יהיוה:

T I ״ I 

 ו!עב'ר :הוה על־ן^יו בקו־א־.
 להוד. ן לה1ה אל דחום וחנון ארך אפים ןרב־חםד ואמת ניצר
 gjp). ושם,חביץ עזו — במחנה ישראל הלך חביץ עחו — הם הלוחות שהיו מאז חבויים

 וגנוזים ?מרום הנתונים בארון הנקרא עז, במ-ש אתה וארון עזך״.

 (ב) נמו שמצינו אמר רגי יוחנן ששה שמוס יש לארי אלו הן: ארי, כפיר, לכיא, ליש, שחל, שחן, (סנהדרין
 צה.).



ת ליום שני נא ו ח י ל  ס

 ייסד לאלפים נשא עון ופשע ןחטאה ונקה: וסלחת לשוננו
 ולחטאתנו ונחלתנו:

 סלח לנו אבינו כי חטאנו. $חל לנו טלכנו סי $קענו: סי אתה
 ארך טוב וסלח, ורב־חסד לבל־קראיך:

 זכר־דחטיך להוה וחסךיך, בי טעולם הסה: זלרנו להוה ברצון עטך,
 $יןךנו בישועתך: ץבר ןגךתך קנית קדם גאלת ש?ט
 נחלתך, הר־ציון זה קכנת בו: זכר להוה חבת ;ירושלים- אהבת
 ציין אל־תשכח לנצח: אתה תקום תרחם ןייון, כי־עת לחנ;ה כי־
 בא טועד: זכר להוה לבני אדום את יום לרושלים האיטרים ארו
ך אקר ד ב  את, עד הלםוד בה: ץכר לאברהם לי^חק וליקראל ?
 נשבעת להם בך ןתדבר אלהם ארבה את־זרעכם ככוכבי השטים,
 ובל־האךץ הזאת אשר אטרתי אתן לזראכם ו$חלו לעולם: זכר
 לןגבךך לאברהם לי?חק וליעקב, אל־ת$ן אל־קשי האט הזה

 ואל־רקעו ואל חטאתו:

 ןכר־לנו ברית אבות כאקר אמרת׳ וזכרתי את בריתי :עקוב, ואף
 את־בריתי לצחק, ואף את־בריתי אברהם אזכיר והארץ אןביר:

 זכיר־לני ברית ראשונים כא^ר אמרת,. וזכרתי להם ברית ראשנים,
 אקר הוצאתי־א־תם מארץ מצרלם לעיני הגולם להיות להם לאלהים אני

 יהיוה:
 ?שיה עמנו ?מה קהבטחתנו ואף נם־זיאת בהיותם בארץ איכיהם לא־
 ?אםתים ןלאץעלתים לכלתם להפר ?ריתי אתם׳ כי אני להוד,
׳ >י#ב לי׳וה אלהיך את־ ב ו ת ?  אלהיהם: הקב קבותנו ןרחמני ??1י׳ #
̂ןז להוד׳ אלה?  קבותןל ורחמך, ושב ןק^ןןו מבל־העמים אקר ד׳פי
 קמה: קכץ נדחינו גימה קכתוב, אם־להיה נדחך בקצה הש^ים׳ משם
 לקבצך לה:וה ן$להיך ומשםלקחך: מחה פשעינו כעב ו?ענן כמה קכתוב,
 מחיתי כעב ?שאיך ו;ענן חטיאתיך, שובה אלי כי נאלתיך: מחה פשעינו
 למענך כאקר אמרת, אניכי אנכי היא מ?ןד׳ ?קןיך למעני ןחט'א0קז לא
 אזכיר: הלכן חטאינו כקלג וכןיןןר ?מה קכתוב, לכו־נא ונוכחה ייאמר
 להוה, אם להיו חטאיהם כשנים כשלנ.ילבינו אם־לאדימו כתילע כ?9ר
 להיו: זרק עלינו מים טהורים ןטהרנו כמה קכתוב, חרקתי עלי?ם



 נב סליחות ליום שני

 טלם ?!הווים וטהךתם, סכל 9?2אותיכם ומ?ל־נלולי?ם אטהר אתכם:
 רחם עלינו ואל תקחיועו (ימה קבתוב, כי אל רחום להוד, אל^יןז לא
 לךפך ולא לקחיתך, ולא לקכח את־ברית אבתיך אקר נקכע להם:
 מול את־לבכנו לאהבה את קמך ?מה קכתוב, ומל להוד, אלהיך
 את־לבבך ואת־לבב זךעך, לאהבה את להוד, אלהיך ??ל-לבבך ובכל־
 נ?שך למען חייך: הפצא לנו ?בקשתנו ?מה קכתוב, ובקשתם משם
 את־להיוה אלהיך ומצאת׳ כי תךךקנו בכל־לבבך ו?כל־נ?קך: תביאנו
 אל־הר קךקך ושמחנו ?בית תפלתך ?מה קבתוב, וד׳ביאותים אל־הר
 קךקי ושמחתים ?בית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על־מז?חי, ?י

 ביתי כית־תפלה לקרא לכל־העמים:

 עמע קולנו להוד. אלהינו חום !רחם עלינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו להוה אליך ונשובה חדש
 ,ימינו בקךם: אמרינו האזינה להוה בינה הגיגנו: יהיו לךצון
 אמרי־פינו והגיון לבנו לפניך יהוה צורנו וגאלנו: אל

״ ו V T ן T j ״ ו ד־ ״  • : ״ • v t ״: \ י

 תשליכנו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבנו
 לעת זקנה בבלות בחנו אל־תעץכנו: אל־תעזבנו להוה
 אלהינו אל־תךחק ממנו: עשה עטנו אות לטובה ויראו
 שונאינו ויבשו כי־אתה יהוד. עזרתנו ונחמתנו: בי־לך להוה

 הוחלנו. אתה תענה אדני אלהינו:
־ T דד ״ v 1 ־  ד T t ־ ן

 אלהיט ואלהי אבותינו. תבוא לפניך תפלתט. ואל־תתעלם מתחתנו. ?אין
 אט עזי פנים יקשי עיךף לומר ל?ניך להוד, אלהיט ואלהי אבותינו צדיקים

 אןחט ןלא חטאט. אבל אנךוט ואבורציט חטאט:
 אשמנו. בגדנו. גזלנו. דברנו דפי. הערנו. והרשענו. זדנו.
 חמ?נו. מפלנו שקד. .יעצנו ךע. בזבנו• ל?נו. מרךנו. נא?נו.
 קרךנו. עדנו. פקאנו. צרךנו. קקינו ערף. ךקענו. שחתנו.

 תעבנו. תעינו. תאתענו.
 סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו. ואתה צדיק

 על־^ל הבא עלינו בי־אמת עשיית ואנחנו הרשענו:

 א9#ט ס?ל־ןם. בקט סכל־דור. ןלה מ>$ט ?שוש־. דוה לכנו כדוטאיט. החבל



 סליחות ליום שני נג

 אורט. ונפרע ?ארט. ןביל כית מקךשט חרב 3?וניט. מיךתט ה;תד. לשמה.
 יופי אך^תט לזרים. כיחט לנ?רים:

 ו?רלן לא ש?ט טטעותט. ןהיאך ןעיז ?ניט ונקשה עך§ט, לומר ל^יך ;הוה
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ןילא חטאט. א?ל אנחט ואבותיט

 ח^אט:

 אש^נו. בנךט. מלט. דכתו דיפי. ה?ויט. ןהךש?ט. זךנו. חמ?ט. טפלנו
 . קקר. ,יע?ט ךע. ?ז?ט. לץט. מרךט. נאצט. סרךט. עןיט.
 פש?ט. צרךט. קשיט עו־ף. ךש?ט. קחתט. תע?ט. תעיט. ת?ת?ט.
 סךט טט¥וור1יך יסמקפטיך הטובים ןלא קוד. לט. ואתה צדיק על־כל

 הבא עלינו ?י־אמת עשית ואנחט הךשאט:

 לעיניני ??קי ??לני• מ^שך ו?םוךט מ$ט. ןתט ?לם ?ליט. םבלט על
 ש?מט. ?בךים משלו בט, פרק אין מל־ם. צרות רבות ?בבוט.
 קךאטןז;הוה אלהיט. ךחקת מ$ט ב?וון\ט. ש?ט מאחריך. תעיט ואבךט.

 p?l לא ש?ט מטעותט. והיאך נעיז פניט ונקשה ןןךפט לומר לפקד;הוה
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותיט
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 חטאט:

 אש?2ט. בנךט. מלט. ךבךט דיפי. ה?ויט. ןהךש?ט. זךט. חמ?ט. טפלט
 שקר. ;ע^ט ךע. ?זבנו. ל?ט. מרךט. נאצט. םרךט. עויט.
 פש?ט. צרךט. קשיט ערף. ךש?ט. שחתנו. תעבנו. תעיט. ת?ת?ט.
 םךט ממצוותיך יממשפטיך הטובים ןלא שוד. לט. ואתה צךיק על־כל

 הבא עליט כי־אסת עשית ואנחט הךש?נו:

 הךש?ט ופש?ט לכן לא ניש>ןט ותן ?לכט ל$ז־ב ךךך ךשע !חיש לט ;שע.
̂זיב ךשע דךבו ואיש און מחשביתיו, רשיב אלץהןה  ככתוב על T ^ביאך, .י

 וירחמהו ואל־אלהיט כיץך?ד׳ למלוח:

 משיח יהזד ל#יך׳ שניאות מיץכין׳ מנהרות נקני: נקט:הןה אלהיט
 מ?ל ?שעיט. וטהרני מ?ל"?זמאותיט. וזרק עליט מים להורים וןזהרט.
 כ?תוב על T נביאך, וזרקתי ?לי?ם מים ?!הורים ובחרתם׳ מכל 9מאותי?ם

 ומ?ל נלולי?ם אטהר את?ם:

 עטך ונחלהך׳ רעבי טובך׳ צמאי חסךך, תאכי ישעך. לבית ךךעו כי ליהוד.
 אלהיט הרחמים ןה?ליחות:



 נד סליחות ליום שני

 אל דחום ?9ך. אל הנין ?9ך. בנו נקךא ?9ך. להוד. ??זה ל9ען ?9ך.

 . ?שיה למען אמתך• ׳?שיה למען ?ריתך. ?שיה ל9ען גךלך ןת?אךתך.

. ?שיה למען ועוךך. ?שה למען ז?ךך. י ח ו  ?שיה ל9ען ךתןי. ?שיה למען ה
 ?שיה ל9ען חקךך. ?שה ל9ען טובך. ?שה ל9ק לחוךך. ?שיה ל9ען
 ?בוךך. ?שה ל9ען לטוךך. ?שיה למען מלכותך. ?שיה למען נ?חך. ?שה
 למען םוךך. ?שיה למען ?זך. ?שיה ל9ען ?ארך. ?שיה למען צךקתך•
 ?שיה למען קז־שתך• ?שיה למען דח?1יך הרבים. ?שה למען ??י{תך.
 ?שיה למען תהלתך• ?שיה למען אוה?יך שו?ני עפר. ?שיה למען אברהם
 לץחק ול?קב. ?שיה למען מ?ד. ןאהרין• ?שיה למען דוד וקלמה. ?שיה למען
 לרושללם עיר קדשך. ?שיה למען ציון מ?כן ניבוךך. ?שיה למען ש?2מות
 הי?לך. ?שיה למען הריסות מזבחך• ?שיה למען הרוגים על שם קךשך.
 ?שיה למען מביחים על לחוךך. ?שיה למען באי באש ובמלם על קדוש
̂קי שדלם ?לא ח?או. ?שיה למען ו-םולי חלב ?לא  ?9ך• ?שיה למען יו
 פ?עו. ?שיה למען תינוקות של בית רבן. ?שיה ל9ע^ך אם לא ל9?נגו.

̂ך והושיענו:  ?שיה למע

 ?3ט להוד. ?נט. ?גט אלהיט ?נט. ?נט אביט ?גגו. ?נט בוךאט ?נגו. ?ננו
 גואלט ?נט. '?נט יוךשט ?נט. ?נט האל הןאמן ?נט. ?נט ותיק
 וחסיד ?נט. ?נט זך ולשר ?נט. ?נט חי וקלם ענט. ?נט טוב יממיב
 ?נט. ?נט יודע ל?ר ?גט. ?נט כו?ש ?אסים ?נט. ?נט לובש צךקות
 ?נט. ?נט מלך מלבי הגלבים ?נט. ?נט טךא ונשגב ?נט. ?נט סולח
̂ה ?עת צרה ?נט. ?גט פוךה ומציל עננו. ?נט  ומוחל ?נט. ?גט עו
 צדיק ולשר ?נט. ?נט קרוב לקוראיו ?גט. ?נט דחום ןחטן ענט. ?גט
 שומע אל־א?יונים ?נט. ?נט תומך תמימים ?נט. ?נט אלהי אבותיט
 ענגו. ?נט אלהי א?רהם ?נט. ?נט פחד לץחק ?נט. ?נט אביר לעקיב
 ?נט. ?נט משיגב אמהות ?נט. ענט ?זרת הש?מים ענגו. ?נט קשה
̂ה ?עת ךצון ?נט. ?נט אבי  ל?עוס ?נט. ?נט רך לרצות ?נט. ?נט עו

 לתומים ?נט. ?נט דלן אלמטת ?נט:

 סי שאנה לא?ךהם אביט ?הר המורלה תא -לאנט. סי שענה לי?חק ?ט
 ?שןעקד על נכי המזבח הוא לאנט. מי שאנה לל?קב ?בית אל
 הוא לאנני• סי שאנה ליוסף ?בית האסורים הוא לאנט. סי שאנה לאבותיט
 על לם סוף הוא לאנט. מי שאנה למשה ?חודב הוא לאנט. מי שאך־!
 לאהרן במחתה הוא לאנני• מי שאנה לפינחס ?קומו מתוך העדה הוא
א -יזמנו. מי שאנה לשמואל כמ??ה י  לאנט. מי שאנה ליהישע כנל?ל ה
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א -ימני. סי ?אנה ו  הוא .יאננו. סי ?אנה לךוד ותלמיד. ?נו בירושלים ה
 לאל:הו ?הר הכרמל היא לןמנו. מי ?אני׳ לאלקע כיריחו הוא לאננו. מי
 שא;ה ליונה במעי הךנה הוא .יאננו. מי ?אנה לחזק,יד1 מלך :הוךה ?ךוליו
 היא .יאנני• מי שאנה לוחננ:ה מיקאל ןאזךה ?תוך כ?שן האש הוא לאננו.
 מי שאנה לרנ_יאל ?גב האריות הוא .יאנני. מי ?אנה לאןךא כגולה הוא
 !ענני• מי שאני׳ למרדכי ןא?תר ?שושן חכיךה היא -יאנני. מי שאנה ל?ל

 הצדיקים ןהחסידים והתמימים ועשרים הוא .יאננו.

 רחמנא ךאני לאנ!י אנינא. רחמ;א ךאני לתבירי ל?א אנינא. רחמ;א
 ךאני לסכיני רוחא אנץא. רחםנא אנץא. רחמנא חום.
 רךוםנא ?רוק. רחסנא קזיב. רחסנא ךחם עלן הקתא בא;לא

 וכןסןקריב:

 . דאקור דוד אל־{ד ץר־לי ?!איד. ן^להץא {.ידץוץדי 5י37ים רח^יו ו?.יו־אךם אל-אפלה:

 רחום וחנון חסאתי ל?^יך, :הוה םלא רחמים רחם אלי וקבל
 תחנו;י: :הוה אל באפך תוכיחני׳ ןאל כ^סתך תיסרני: סנני
 :הוה כי אסלל אני, רפאני :הוה בי נבהלו א?סי: ונפקי נ?הלה
 סאיד, ואתה :הוה עד־סתי: שו?ה :חוה חל$ה נפשי, הושיעני למען
 חסדך: בי אין במות ז?ךך, כקאול סי יוךה־לך: :נאתי ?א^חתי
 אקחה ב?ל־ל:לה מטתי׳ ?דסאתי ערשיי אססה: אקשה מכעס
 עיני, אתקה ??ל־צורךי: סורו ממני ?ל־פיאלי און, בי קסע :הוה
 קול ב?יי: קטע :הוה תחנתי, :הוה תפלתי יקח: .יבשו ויבהלו םאיד

 בל־אייבי, ישבו יבשו רנע:
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 מחי ימסי ממית ו^חיה. מסיק מן שאול לחיי עלמא. ברא כד חמי אבוהי
א רמריד {פיק ?קולר. מרד,  לק.יה. אביחי ףחלס אסי ל?אבי׳• ?לר
̂ן קמך. הא ךוי נ?שין ?נדץ  תאיב ותבר קולרה: ?ךך ??ךך אגן וחמי
̂ן ו?2רוד$ן קםך. הא ??זתא הא ?ש?:תא הא ?מלקיותא.  מךרין. ע?ךך א
 ?מטי מגך ברחמך חפישין. אסי ל?אבין דתקוף אלן. עד ךלא ;היי נמיךא

 ?ש?:א:

 מ?ניסי רחמים ה?ניסו רחמינו׳ ל?ני 3?ל הרחמים• משמיעי תפלה ל׳שסיעו
 ת9לתנו, ל?ני #וסע ח$לה• משמיעי ץאקד׳ השמיעו צאקתני׳ ל?ני
 שומע ץאקה. מ?ניסי ך?עד, ה?ניסו ךקןעותיט׳ ל?גי 9לך מ0רץה בך?עות.
 ד׳שתךלו והרבו תח$ד, ובקשה, ל?ני 9לך אל ךם ונשיא. הזכירו ל?ניו הש?ןיפו
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 לפניו, תוךה ומעשיים טיבים של־שו?גי ןןפר. תביר אהבתם ףחיה !ך?ם, שלא
 תאבד ?ארית לןגקיב. בי צאן רועד,־;אמן הלה לחך$ה, לשיךאל גוי־אחד ל9של
 ןלשניןה. ©הר ?גני אלל׳י לשעט• ו?ךט מ?ל וגזרות קשות, ןהושיעה ?ימחל

 הרבים ?שיח צךקך ועמך;

 P.9 ךכשמלא לך מך״^ן, ?בר ש?:א ךמתמן לשבו_יה. כולהון ?ני ש?:א
̂א  ?בקופא מתפךקין׳ ועטך לשיךאל ?רחמי ו?תחטגי. הב לן שאלתין ו?עותין, ך״

 ;הדר ריקם מן קךמך:
 9ח ךכשמלא לך מתחננן, ?ע?ךא ךמתדק למריה. ?שיקי אגן ובח>8ו?א שרי;ן.
 ?ךיךן נפשין מעקתין חפישין. חילא לית ?ן לרצרך, מרן ?כיד ?דיל ק:9א

̂זךת עם אבהר^א:  ד

 שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל,
 האומרים שמע ישראל.

 שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ואל ייאבד גוי אחד,
 המיחדים שמך יהיוה אלהינו יהיוה אחד.
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 שומר גוי קדוש, שמור שארית עם קדוש, ואל ייאבד גוי קדוש,
 ה9שלשים בשלש קדושות לקדוש:

 מתרצה ברחמים ומתפיס ?תחנונים. התר^ה והתפלס לדור עני ?י אין
 עוזר: אביט מלכנו חגנו וענגו. בי אין בנו מעשיים. עשה עמנו צדקה
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 וחסד והושיענו:
 ואנחנו לא נדע מה־ג?ש'ה כי עליך עיניט: זכיר־רחמיך ;הוד, וחסדיך׳ כי
 מעולם המה. להי־חםךך ;הוד, עליט, כא?ר לחלט לך: אל־תזכר־
 לט ?ונת ראשנים מהר :קדמוט רחמיך׳ כי דלוט 9איד: (?ז.רט ?שם
 ;הוה עישר, שמלם וארץ:) חגט ;הוה הגט׳ כי־רב שיכןט בוז: ?ר';ז
̂ז ?קךה תזכור. ?רגז תמימות תזכור: ;הוה הושיעה  רחם תזכיר: (?רי
 המלך!?גגו ?יום קראיט:) כי־הוא ;דע ל?רט, זכור כי־עפר אגחט: עז_רט
 אלהי:שעט על־ךבר ?בוד־שמך, ןהצילט וכפר על־חטיאתיט למען שמך:

 יחגדל ךחקךש שמה ר?א: ??ל?א ד מ־א כךעוחה ולמליך מלכותה.
 >ד?מח פוךקגה דקרכ (נ״א קץ< משיחה:) ?חליבון ו?יומיבון י?מי רכל כית

 ישראל כענלא יכזטן קריב, וא?ת אמן:
 להא שמה ר?א מ?רך לעלם ולעלמי ?למלא:

 ית?רך וישתכח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה
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 דקידשא. ?ריך הוא לעלא מן ?ל 3ך?תא ןשיךתא י»ש?דותא ןש^תא
 ראמיךן ?עלמא. ואמת אמן:
 קהל: נןבל ?ךחםים וןךצין את הפלתנו:

 תתק3ל ^לותהון ולעותהון ך?ל ישראל הןךם אבוהון ד 3שמ.*א ואמת אמן:
 קהל: ףד שם ןהוה 9&וך מעתה ועד עולם:

 זל!א ?למא ר?א מן שמ,יא ןחיים מולים עלינו ועל ?ל ישראל ואמת אמן:
 קהל: עזרי מעם rrirr עשה #מןם וארץ:

 עשיז שלום כמתמיו הוא .יעשה שלום עלינו ועל ?ל ישראלי ןאמת אמן:



 נח

 סליחות ליום שלישי
ך יושבי ביתך, עוד להללוך פלה: אשדי העם שכבה ש  א
 לו, אשדי העם שיהיוה אילהיו: תהלה לדוד,
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 ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול יהוד!  נכל־יום אברכך
 ומהלל מאד, ולגדלתו אין חקר: דור לדור ישכח מעשיך,
ד הוךך׳ ודברי גפלאתיך ב ו ר יתיך לגידו: הדר כבו ג  ו
 אשייחה: ועזוז גוראותיך ייאמרו, וגדלתך אספרנה: זכר
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כך .יביעו, וצךקתך לרננו: חנון ורחום להוה, ארך  ךב־טו
, ורחמיו על־כל־מעשייו: ל  אפים וגדל־חםד: טוב־יהוה לכ
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ל מעשייך, ןחםיךיך לבךבוכה: כבוד מלכותך  יודוך להוד. כ
 ייאמרו, וגבוךתך־לדכרו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת כל־עילמים, ו ב ל ך מ ת ו כ ל  וכבוד הדר מלכותו: מ
ך בבל־דור ודר: סומך להוה לכל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף לבל־ה3פופים: עיני כיל אליך לשברו, ואתה נותן־
 להם את־אכלם בעתו: פותח את־ידך, ומשביע לכל־חי
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 רצון: צדיק יהיוה בבל־דרכיו, וחםיד בכל־מעשייו: קרוב
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ל אשר יקראהו באמת: רצוךיראיו ב  יהוה לבל־קיראיו, ל
 יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהיוה את־כל־
ת יהוה ידבר־פי ל ה  איהביו, ואת כל־הרשעים ישמיד: ת

- ״ ? ן - ן • 1 ' ] * ־ T I T T " I T —. 

 ויברך כל־בשיר שם קדשו לעולם ועד: ואנחנו נברך יה
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 מעתה ועד עולם הללויה:
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 ועתה יגדל ;א כידו אדי{, נא^ר ר3ךת לאםר: זכי רחםיך יהןה וחםדץ כי העולם ה$ה:
 לתגךל רתקךש ?מה דכא: בעלמא ךי ברא ברעותה ולמליך מלכותה.
 (רץמח פורקנה ויקרב (נ׳א קץ) ק2שיחה:< בחייבון וביומיבון וגנחיי ךכל

 בית לשיךאל ב?גלא ובזמן קריב׳ ואמרו אמן:



 סליחות ליום שלישי נט

 להא שמה ר?א מברך לעלם ולעלמי עלמיא:.
 יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה
חםתא  ךקוךשא. בךיך הוא לעלא מן בל בךבתא ןשיךתא תשבחתא ̂ו

 ךאמיךן ?עלמא. ואמת אמן:

ת הפנים: מה־נתאונן ומה־נאמר ק  לף אדני הצדקה ולנו ב
 מה־נדכר ומה נצטדק: נחפשה דרכינו ונחקרה ואשובה
 אליך׳ בי למינך פשוטה לקבל שבים: לא־בחםד ולא־
 במעשים באנו לפניך׳ בדלים ובלשים ,דפקנו ךלתיך: ךלתיך
 ,דפקנו רחום וחנון, נא אל־תשיבנו ריקם מלפניך: מלפניך

 מלבנו ריקם אל־תשיבנו, בי אתה שמע תפלה:
T\ - 1 ־t' ־t 

 שמע תפלה, עךיך בל־בשר,יבאו: לבוא בל־בשר להשתהות
 לפניך יהוה: :בואי ויקתחר לפ$יך אדני, ויכבדו
 לשמך: באי נשתהןה ונכךעה, נ־רבה לפני־להוה עשינו:
 נבואה למשכנותיו, נשתהוה להדם רגליו: באו שעריו
 בתודה חצרותיו כתהלה. הורו לו ברבי שמו: ואנחנו
ב חסדך נבוא ביתך, נקתהוה אל־היכל־קךשך ביךאתך: י  ב
 הנה ברבו את־יהיה בל־עבדי יודה, העימדים בבית יהוה
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 בלילות: שאו יייבם קדש, וברבי את־יתיה: רוממי יהוה
 י ״ s : 1 י ן־.־ י ! * י ; :

 אלהיני והשתחוו להדם רגליי קדוש הוא: רוממו להוד!
 אלהינו והשתחוו לדד קדשו, בי־ק־וש ידעה אלהינו: השתחוו
 ליהוד. כהךךת־קךש, חילו מפניי בל־האךץ: נשתחוה אל־
 היכל קךשך ונודה את־שמך על־הסדך ועל־אמתך, בי
 הגדלת עי־בל־שבך אמךתך: יהןה אלה׳ צבאית מ־־כמוך
 חמץ לה, ואמונתך סביבותיך: בי מי בשחק לערי־ ליהוה,
 יךמה ליהוד׳ בבני אלים: בי־גדול אתה ועש־ז נפלאות,
 אתה אלהים לבךך: כי־גדול מעל־שמיב דם־ך, ועי שחקים
 אמתך: גדול להוה ומהלל מאיד, ולגךלתו אץ חקר: בי
 גדול להוי ומהלל מאיד, נורא הוא על־בל־אלהים: בי אל



 ם סליחות ליום שלישי

 גדול יהיוה, ומלך גדול על־בל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
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 ובארץ אשר־לעשיה במעשייך ובגבוריתיך: מי לא יךאך מלך
הגוים ובבל־מלבותם  הגוים בי לך יאחה, בי בבל־חבמי:
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 מאין במוך: מאץ במוך להוה, גדול אתה וגדול שמך
 בגבוךה: לך זרוע עם־גבוךה, תעיז זיךך תרום ימינך: לך
 יום אף־לך לילה, אתה הכינות מאור ושמש: אשר בידו
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ך ארץ, ותועפות הרים לו: מי למלל לבורות להוה, ר ח  מ
 ישמיע בל־תהלתו: לך יהיוה הגדלה והגבורה והתפארת
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 והנצח וההוד בי־ביל בשמים ובאךץ, לך להוה הממלכה
 ןהמתנשיא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, תבל ומלאה
 אתה לםךתם: אתה הצבת כל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה יצרתם: אתה רצצת ראשי לויתן, תתננו מאבל לעם
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 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
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 אתה פוררת בעזך ים, שברת ראשי תנינים על־המים:
 אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם: גדול
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 יהוד. ומהלל מאיד, בעיר אלהינו הר־קדשו: יהוד. צבאות
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 אלהי ישראל יישב הכרכים אתה הוא האלהים לבדך: אל
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 נערץ בםוד־קדושים רבה, ונוךא על־בל־םביביו: ויודו שמים
 פלאך להוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נרןנה ליהוד.,
 גריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו:
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 צדק ומשפט מכון בםאך, חמד ואמת לקדמו פניך: אשר
 יחדו נמתיק םוד, בבית אלהים נהלך ברגש: אשר לו הים
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 והוא עשהו. ולבשת לךיו לצרו: אשר בידו $פש בל־חי, ורוח
 כל־בשיר־איש: הנשמה לך והגוף פ?$לך, חוםה על־עמלך:
 הנשמה לך והגוף שלך, להןה עשה למען שמך: אתאנו
 על־שמך, להוה עשיה למען שמך: בעבור ?בוד שמך, כי
 אל חנון ורחום שמך: למעךשמך להוד. וסלחת לעוננו בי

 דב־הוא:



ת ליום שלישי םא ו ח י ל  ס

 ןולח־לט אליט, ?י ?רב או?יתט #יט. ?חל לט מל3ני׳ 3י רט ןנווניט:

 אל ארך אפלם אתה. ובעל הרחמים נקראת•.דחי יישובה הורית.
 ?דלת ךח?וך וחסדיך, תןכ־ר היום ו?בל־יום לזךע :דיךיך. תפן אלינו
 ?רחמים, סי אתה־הוא בעל הרחסים. בתחנון ובת9לה פ{יך ^קדם׳
 כהודאת לעט סקךם. מחרון אפך שוב, ?סו בתוךתך כתוב. ו?¥ל
 ?נפיך {חסה ןנתלונן, ?יום דרד :הוד, בענן. תעבר על־$קע ותמחה
 אשם, ?יום וירדצב עמו שם. תאזין שואתנו ותקקיב ?ונו מאסר,

 ?יום ןיקךא ?קם :הוה. ושם {אסר:

 ולאבר ;־הוה על־פניו ויקךא:

 להוד. ן :חוח אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת נצר
 חסד לאלפים נשא און ופשע וחטאה ונקה: ד^לחת לשוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו בי חטאנו. סהל לנו סלבנו סי $קאנו: בי אתה

 אדןץ טוב ןםלח, ורב־חסד לסל־קראיך:
 הוקיאה להוד׳ כי־נמר חסיד כי־פסו אמינים מ?ני אךם: לולי להוד, ?הלה לט

 ?קום עליט אדם: אזי חלים ?לעוט בחרות אפם כט:

 ?דחם אב על בנים סן תךחם ןהוה עלינו: ליהוה הןשועה על ע^ך
 בךכתך ?לה: :תוה ?באות ?מנו םש־גב לנו אלסי :אק־ב ?לה: ;הוה
 ?באות אקךי אדם בוסס בך: :הוה הוקיאה. המלך לעננו ?יום־

 קראנו:

 ?לח־נא לאון האם הזה ?גדל ח?ךך. ןבאקר נשי^ה לעם הזה
 סטץךלם ועד־הנה ושם {אסר:

 וייאמר להוד. 9לחתי בךבךך:

 חטה אלהי אזנך וקםע פקח אי{יך וךאה שי?ם'תיט והעיר אקר־
ך עליה• בי לא על־צךקיתינו אנחנו טפילים תחנונינו ס  נקךא ק
 ל?{יך כי על־רחםיך הרבים: אד־{י קטעה אד־{י ?לחד. אדני הקקי?ה
 ואשר. אל־תאחר. לסע^ך אלהי בי ק?ך נקךא על־עיךך ןעל־עסך:



 סב סליחות ליום שלישי

 ח סליחה. חתום בו שם מחברו(רביני) יצחק הקטן ברכי מאיד חזק
 באר יעקב

 ישראל עמך תחנה עורכים - מסדרים
 תפלתם, שהם מצרים - בשנתונים הם
 בצרה ולהושע - ולתשועה צריכים,
 שהרי צריהם מאריכים עליהם עול
 שעבודם. ולמרות שכל זאת אתה
 הגעתם - הבאת עליהם, אעפ״כ שמך

 מברכים.
 חולי ומכאוב, להכתג לא גמפר
- כל כך מרובים הם שאי אפשר
 לפורטם ולכתבם. עלובים מגוער
- נעלבין ואינם עולבים ומהם לא
 הופר - העלבון. קדוש, בידך לסתה
 מוסר - היכולת בידך להתיר את
 רצועות עולם, כאומנותך הנקייה, ולא
 כאומנות בשר־ודם, המכה ואינו יודע
 לרפאות, אבל על הקב׳׳ה נאמר ״הוא
,(x .הישע ו)טרף וירפאינו יך ויחבשנו׳׳ 
 הלובש צדקה - להצדיק את ישראל,
 ולו - לקב״ה, הצדקה, כמעיל עםויה
- לבוש בה. וממכה עצמה מתקן
 דמיה - הרפואה באה מאותו הדבר
 שבו הוכו(אן. קומם - הקם ושקם
 עדתך, מנסילתה המטוייה - המטה
 ועומדת ליפול, בעזרת כחך הנדול

 ובזרועך הנטויה.

 אלהינו ואלהי אבותינו
 ישראל עמך תחנה עורכים. שהם
 מצרים ולהושע צריכים.
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 צריהם עליהם על מאריכים. כל
 . זאת הגעתם ןשמך מבךסים: .

 חולי ומכאוב להכתב ילא
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 נמסר. עלובים מנער ומהם לא־
 הוסר. קרוש ביךך לפתח מוסר.
 באומנותך הנ^יה ולא באמנות־

 בשר:
T ¥ 

 הלובש צדקה ןלו־במעיל עטרה.
 וממכה עצמה מתקן ךטיה. קומם
 עדתך מנפילתה המטרה. בכיחך

 הגדול ובזרעך הנטדה:

ר ת ס ת א י י נ  מ
 ח. רטיה — בנד המשוח בסמ הניתן עינ מכה.

י חיים נ י  פנ
 (א) נלאימא בפסיקתא רנפי ס׳ ל״נ. כל ממאיס גמה שהכוס לישראל כשמס לרפאותס, לכסינ
 (ישעיה נא, ינ) ״אנט אנט הוא מנסמכס״ אמר הקנ״ה, כן היא אומנות נשר ולס, אלם, מנה
ר שאני מכה — ט אט מרפא אופו, נ  נאיומל — ומרפא ברטייה. ואומנותי אינו כן, אלא מ
ך  לכתיב ״ט אעלה ארונה לן וממכוסין ארסאן נאום ה׳״ (.ירמיהו ל, יז) כלכמיב ״רורהו ה׳ ע
 (ושם נמטלתא כשלת, טו, כה) ד יהושע אומר עץ של ערכה היה, ר׳ אליעזר המולעי אומר
 ען של דת היה, שאין לן יותר מר משל דת... אמר רשנ׳׳נ נא וראה כמה מוסרשין לרט הקנ״ה
 מלרט בשר־ולס, נשר ולס נמסוק מרפא את המר, והקנ״ה מרפא את המר נמר, הא טצר
 נותן לבר המתבל, למין לנר המתסנל כלי לעשות לו נס. טוצא מנר, ״ראמר ישעיהו ישאו ן?לת מאניס

 דמרתו על השמץ וימי״ (ישעי׳ לת, נא) ואין לן קשה למנה יומר מזה.

 הנטויה — המפויח נס כאן עצס פנינו ״ממנה עצמה מתקן רטיה״, שהרי מצינו ברש״י (שמות טו,
 יב): ״נטית — נשהקב״ה נוטה ילו ובו׳ ונופלים בהטיימה״. וזה עצמו סול המפזה שהנה במצרים
 שקלקלו, כעדן שנאמר ״נוטה שמיס דוסל אp״ הוא שנאמר (לברים לב, לה): ״לעת תמיט רגלם״.
 ולעומס זאס נאמר (שמות ו, ו): ״ונאלתי אתכם בזרוע נטויה• וכתב נראנ״ע: נטויה מן השמים אל



 סליחות ליום שלישי פג

 טועים - הגויים, האומרים הזוממים,
 את נחלתך את ישראל לחבל
- להשחית וכופים עלינו להמיר
 כבודך ודתך, וללכת אחרי ההבל
 להתבלבל, ונצר נתעב - את
 הנצרות >ב< לאלוה לקבל, ויראתך
 הקדושה לנטוש - לעזוב ולנבל

- לבזות.
 באהבתך ובחמלתך תגאלנו שהרי הנך
 מנשא = ומנטל - מגביה ומרומם.
 עצתם תסכל - תפר ומחשבתם
 תבטל, רבה מהומה ביניהם הטל
- השלך ושים ביניהם מהומה רבה,
 . ומלאך אכזרי ק3א בץ האומות, והוא
 יהיה דוחה ומטלטל אותם שיבטל

 עצתם. עשה זאת,, ־
 בעבור כבוד. עצמך, !שם . קדשך
 המהולל. נוראות הפלא - עשה עמנו
 נפלאות למען יראו הגויים ולכל
.W)בגויים יתחלל - שמך הגדול 
 יועציהם ואיתניהם - תקיפיהם תוליך
 שולל - תשטה בהם, ובהם תעולל
- תעשה להם - ועולל למו, כאשר
 גי התעולל - כפי מה שהם התעללו

 בנו. אתה הקב׳׳ה: ־ « •
 המקים מעפר דל, ואביון טאשפה,
 כנסתך - כנסת ישראל, אל התן
 לכלה - לכליון, ולחרפה, ואף אם
 היא בפקודיך - במצוותיך מתעצלת
 = ומרפה - מלשץ דפיק, על כל
 פשעיה, אהבתך תהא מחפה מאמר
 ״על כל פשעים תכסה אהבה״(משלי י.

.  יב<. שהרי, •י י
ך אדוני האדונים י ״  יתרה הכתם י
 כמו שאח״ל חבה יתירה נודעת להם
 שנקראו בנים שנאמר ״בנים אתם לה׳
 אלקיכם״ (יכיים T. «), בין כך וכץ
 כך בץ שעושים רעה ובץ שעושים
 טובה הם קרואים לך גנים («-פ

 [טועים אומרים נחלתך לחבל.

 בבוךך להמיר ובהבל להתבלבל.
 נצר נתעב לאלוה לקבל. ןיךאתך

 הקדושה לנטש ולנבל:] ־

 באהבתך ובחמלתך• • מנשיא
: | ( » 1 v t \ י T ־  י * ד

 ונ2נטל. ע$תם תסבל ומחשבותם
 תבטל. רבה מהומה ביניהם הטל.

 ומלאך אמרי דוחה ומטלטל:.

 בעבור בבור עצמך ושם־קךשך
 המהלל. נוראות הפלא לבל בגוים

 יתחלל. יועציהם ואיתניהם תוליך:
 שולל. ובהם תעולל באשר־בי

 * I V T ־ 1־

 התעולל: -.• - •

 מקים מעפר ךל'ןאביון מאקפה..
 כנםתך אל־תתן לבלה ולחרפה.
 אם בפקודיך מתעצלת ומרפה.
 על־בל־פשעיה . חבתך תהא

 מחפה:
 :תרה חבתם לפניך אדוני האדנים.

. T - ־  י ״ V ¥ I T T * T | ך

 ביךבך ובין־בך קרואים לך בנים.

 מחפה — מכסה.

 (כ) עיין לקמן נסליחוס ליום ס׳ של עשי״ס סימן פא א.
 >ג< וכמו שלרש רשב״ל בשם ר׳ ינאי, שיסף הקנ״ה שמו הנלול גישראל( — שהיה לו לקריחו ישורץ,
 קרק העלה.) וכו׳ אמר הקב״ה אס מניס אט אמ ישראל כמוס שהם, ננלעץ הן p האומות אלא הרי
 אט משתף שמי הנלול נהם והן סייס, מ״ט ׳ישמעו הכנעט ונו׳ והכריתו אס שמינו מן pbv ומה סעשה

 לשמן הנמל׳ שהוא משותף בגו, (ירושלמי ס״נ לתענית ה״ו).



 סד . סליחות ליום שלישי

קים רחמיך יקדמונו אלהי עליונים  ׳ייי׳ייז י • ״•*TBr'?״t1u ־ ה
־ ז ־ יי ״ ־ י  לרחמינו, אלהי עליונים ותחתונים, ־ י־ יי י י

 גמרםישפפונוהמיםהזיתניס-לפני ותחתונים. טרם ישטפונו המים
 שישמידונו אומות העולם.

 הזדונ ם.
 חפציקרכתן• על כל הכאות-למרוח חפצי קרבתך על בל הבאות.

 כל הצרות שבאו עליהם, הם מצדיקים י ״ ״ י ״ ן י י

ן החישה דמו לשועות הנבאות. כ n ורוצים להדבק בך, ול  עליהם ״

J קדוש עשה עמם לטובה אות. חזק ^ S E S ^ 
 עשה עמם למוכה אות-שמחלת לנו, ואמיץ גואלם דץה ?באות:

 חזק ואמיץ גואלם ה׳ צגאות.
 אל טלך יוקב על־ססא ךחסים, סתנתג בחסידות מוחל עונות עטו,
 טעביר ראשון ראשון, טךבה טחילה לחטאים וקוליחה לפושעים,
 עוקיה ץךקות עם־כל־בשיר ורוח, לא כרעתם תנטיל. אל הוךית־לנו
 לוטר שלש עקרה, וזכיר לנו היום ברית שלש עקדה, כהודעת
 לענו ססךם, כטו שכתוב וירד יהיוה בענן ויתיצב עטו שם ויקרא

 ?קם ןהוה:
 .• רעביר להוה על־פניו ויקךא:

 להוה ן להוה אל דחום וחנון ארך אפים וךב־חסד וא$ת ניצר חסד
 לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו ולחטאתנו

 ונחלתנו:
¥ I ־ t 

 סלח לנו אבינו סי חטאנו. טחל לנו סלבנו בי ?קענו: בי אתה אדיך
 טוב וסלח, ורב־חסד לסל־קראיך׳

 נקא לבבנו אל־כפים אל־אל כשמלם: תביא ל?;יך אנקח־אסיר ?גדל ןרואך
 הותר ?ני תמותה: לאדיןי אלהינו הרחמים ןה?ליחות כי ?רךנו בו:

 ?רחם אב על ?נים p תתזם להוד, עלינו: ליהוד, הליםועה על ע?ך בך?תך
 ?לה: להוד, ץ?אות עמנו מקונב לנו אלהי לעקצ ?לה: להוד, ץבאות א^ד

 אךם בימח בך: להוד, הושיעה. ה?לך לןגננו ?יום־קךאט:

 ט סליחה. ע״פ א״ב

 אלהינו ואלהי אבותינו
־  מ - ד

ב אליך נשואות עינינו. בבל־פנה ? ע י ר א  ב

 אייך נשואות עינינו - כשתושיענו ־ ״ « י
 גכל פנה ופנה אשר זריתנו-פזרתנו. ופנה אקר זריתגו*. געלת



 סליחות ליום שלישי םה
 געיית - צעקת קולינו גרמה - בשמי
 מרום נשמע, דלף גדמע - טפטוף של

 דמעות נכי תטרודימ.
 הציקתגו - הטרידה אותנו כמננו
 נרונ תחלואינו - מחלותינו, מתלאות
- צרות הסורים הגאות אחרי תלאות.
 זולתך - אחרים מלבדך נעלונו
- שולטים בנו כאדונים, חורשים על

 גבי זה אחר זה כמה שנים.

 מרופה - פצועה פרתך - כגסת
 ישראל גפצעי = חגורים. יגועה
 כתוצאה מן החטא כמ״ש(יבימוכ!ז.>זז<:
 ״ואתה עייף רגע ולא ירא אלקים״
 ולכן ככר אין לך בהן צורך שהרי
 חטאו, ולא לאחרים - וגם לגויים אץ
 צורך בהם, שהרי עייפו. ולכן כל היום
 עליך הרוגים ועדיין אץ אנו משיגים

 כפרה.
 מה נתנה - מה נאמר ומה נקדם
 פניך בחפלה, שהרי בעמדנו לגגדך,
 מאדימים פנינו מבושה מדוב פשענו.
 שיח שפתותינו - תפלתנו אף אם
 נגדר שיהא בר רפה כשושן, אבל

 עווניגו נגדנו ישן נושן.
 פגרינו - גופנו אם תצמית - תשמיד
 ודמנו אם תשפוך צדקה ארץ ומכלי
 רוגז תהפוך(א<. קומו - האבות רכוצי
 שוכני, מערת מכפל, סעדונו בשועה
- עזרונו בתפלה ראו כליון - שאנו
 כלים ואיה שבועה שנשבע הקב״ה

 לאבות.
 שומרי הצאן - משה ושאר הנביאים
 רועי ישראל הקיצו והשתוממו
- והבהלו ממצבנו שהרי אתם
 שקדתם - שמרתם וםרחתם בעבור
 ישראל. ועתה בכהלות שבגלות התמו
- כלו. הקב״ה שנאמר עליו(יי־אס פס,
 xm •תפארת עוזמר - תפארת עתם
 של ישראל עורה למה תישן, תהלות
 ישראל יושג - הקב״ה הנה לא ינום

 ולא יישן.

 קולנו ברמה נשמע. דלף בסי
 תמרורים נדמע:

 הציקתנו בטננו בריב תחלואות.
 ומתלאות הבאות אחרי תלאות:

־ - י ¥ T ¥ I - 1 

 זולתך בעלונו אדונים. חורשים
 זה־אחר־זה במה שנים:

• T ¥ ־ V ־ ־ 

 טרופה פרתך בפצעי חבורים.
 ;־גועה ובבר אין־לך בהן צךך ולא־
 לאחרים: בל היום עליך הרוגים.

" t | V ¥ - T . .  ן- .

 לכפרה אין אנו משיגים:

 מה נתנה ומה נקדם. נגךך מלבוש
 ומלהתאדם: שיח שיפתותינו אם־

 ־ 1 • * ־ ״ ־ • 1

 נברר בשושן. עווננו נגדנו זישן
 נושן:

 פגרינו אם־תצמית ודמנו אם־
 תשפך. צךקה ארץ ומ?לי־ר'גז
 תהפך: קומו ךבוצי־מלפל סעדונו
 בשועה. ראו בליון איה שבועה:

T I I T •«|!־: 

 שומרי הצאן הקיצו והשתוממו.
 שקדתם טרחתם ובבהלות התמו:
 תפארת עזמו עורה למה־תישן.
 תהלות ישראל יושב הנה לא ינום

 ולא־יישן:
ר ת פ ת א ל י נ  ם

 V. יושב תהלות ישראל — יושב לשמוע תהלות
. J ח O ישראל מימימ קדמונימ (רש״י, תהלימ 

ם י י י ח נ י נ  פ
 (א) נערה״נ נרס, צדקה ארץ ברוגז רחם תהפוך — שתהפוך מלס רגמוס למדס רסמנוס עכ״3



ת ליום שלישי ו ח י ל  םו ס

 אל מלך יושב על־כסא רחמים, מתנהג בחסידות טוחל עונות עטו,
 ־ • ״ ו ־ • • ! ־ •• - !  * v 1 ־ ־ - !

 מעביר ראשון ראשון, טךבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים,
 עושיה צדקות עם־כל־בשר ורוח, לא כרעתם תנמיל. אל הורית־לנו

t ד 1 ־ ו T - t • T T 1 ז i t v 1 1 

 לומר שלש אשירה, וזכיר לנו היום ברית שלש אשירה, כהודאת
 לענו מקדם, כמו שכתוב וירד יהיוה בענן ויתיצב עטו שם ויקרא

I |1 • ־ T * ־ ־ 1 ־ *־ ) I V I t 1 »־־־ I ־י v| V י T r 1 

 בשם יהיוה:
T t " I 

 ויעביר יהיוה על־פניו ויקרא:
י ־ : ז ־ t r ־ ־ י | ! ־ -

 להוד, ן יהוה אל דחום וחנון אךך אסים וךב־חםד ואמת ניצר חסד
 לאלפים נשא און ופשע וחטאה ונקה: ןסלחת לעוננו ולחטאתנו

 ונחלתנו:
T 1 ־ : 

 סלה לנו אבינו כי חטאנו. טחל לנו מלכנו כי פשענו: כי אתה א־ני
T T • •T- • - 1־ *T — T ! T T - • I 

 י פזמון. חתום בו שם מחברו(רבנו) שפטיה (כן אמיתי) טוב וסלח, וךב־חםד לסל־קךאיך:

י יע?׳־ * . ישראל נושע ביהוה תשועת  ״
״ . . 1 , . . L p^L.Mיו״ n יישיאל נושע בה׳ תשיעת עילמים י י ( א ) 

4w. ״/,םט, ג״ הרם / א בן_ ! ל ל א א ר ש ת י ע ו ש ץ י  א

י מפי" שובל מדומים. בייאתה לב ' ל כ  ותשועתך היא לעולמים. מ
 שישתעבדו שוב. עשה שגכ היום י י י "י

 יושעי מפיך, שוכן מ־־ומיס, כי אהד
 רב - מרבה פליהות ובעל הרחמים.

 סליחות ובעל הרחמים:

8 ־ ייי״5 שעריך הם י דופקים ״ בעניים ׳ י 3 ע 3 כ ״ 8 י י =  ?יעיד ה

ת אשתי ? י נ  פ
 י. ישראל נושע וגי- עולנ״ימ — פ־ה בישעיה (מה, יז)•

י חיים נ י  פנ
 (א) ״זה הפזמין וסלימה יא — יאט יום אירא׳, מצאתי שיסל אופס ר׳ שפנויה ננדרפ פילו הרשע
p יון רק ממש קהלומ  שגזר שמד מל pb יון והכרית ממר מאלף קהלות לטעות ול£ נשאר מל א
 שהצילם ד שפטיה ע״י שריפא נסו של אותו רשע. שנטרפה לעתה וריפא אומה פ״י שם, וניטל
 אותה גדרה שלא פשטה נאומן ה׳ קהלוס שנמלכוס יון. וכך היו מכריסין נ״א שהוא ממאן לטעוסס,
 היו מנטסין אותו לנית הנד ונומק פץ עליו וכותשין דסיס נניס הנל. חהו שיסל נסליתה (יא)
 ימשיך השאר נמשם גבית הגז״ ושמו ממום נפזמון הזה להיינו שעריך, פסולים, םוטמין, יושעו,
 הקשינה, ר״מ שפטיה״, ע״כ מלסיס אמשטרלס (תקכ״ו). וכ״כ נערה״נ (ס״נ עמי 181). אנל אינו
 מוק שהרי נסליתה יא תמוס שם מסנרו — שלמה. ולפי מה שנמונ נמגילת יומסץ, לרני אמימען נ״ר
 סלטיאל (יו״ל גידי קלאר) נעמול נ״ס, מיושנ יומר. ח״ל: ״וגס רננו שלמה הבגלי, היה נלורס... נגדרת
 נסיליוס הרשע שהיו לוקמיה היהודים ונותשים גגתות... רסל על זה סליסה — אט יום אירא״. נמצא

 שנס הפזמון ונם הסליסה נוסלו נפקטס נדרס פילו הרשע, אלא שהם משט מתנריס.



 סליחות ליום שלישי פז

 ודלים. צקון לחשם קשבץה שוכן
 מעלים. בי אתה: .

 פחודים הם מבל־צרות
I T " t 

 ממחרפיהם ומלוחציהם. נא
 אל־תעזכם ;הוה אלהי

 אבותיהם. כי אתה:
 טובותיך יקךמד להם ביום תוכחה.
 ומתוך צרה המציאם פדות

 ורוחה. כי אתה:
 יושעו לעין־בל ואל־ימשלו בם
 רשעים. בלה שעיר וחותנו דעלו

 לציון מושיעים. כי אתה:
 הקשיבה" אדון לקול שועתם.
 ולמכון. שבתך השמים תעלה

 תפלתם. כי אתה: •
I T " I 

 אל םלך יוקב על־כסא רחמים, מתנהג בחסידות מוחל עונות עטו,
 טעביר ךאשון ראשון, טך$ה טחילה לחטאים והליחה לפוקעים,
 עוקר. צךקות אם־?ל־בקד ורוח, לא כרעתם תגטל. אל הורית־לנו
 לוטר שלש אקרה, וזכר לנו היום ברית שלש אשרה, כהודאת
 לאנו מקךם, ניטו קכתוב רךד :הוה ?אנן רתיvב עטו שם רקךא

 בקם יהיוה:
 (כ< שהרי נאמר ״אל זה אמט אל עני וננס רוס״ (ישעיהו סו, 5).

 (ג< צקון — לשץ יציקה, ושפיכה, (מישעיהו נו, נח).
 (ד) עיין לעיל סליסה מ, א המקור הנפלא לזה.

 >ה< כלנסינ(נראשיס כס, ט): ״דלן עשיו אל ישמעאל דקס אס מפלס נס ישמעאל״.
 (ו) כלכמיב •ועלו מושיעים נהר ציץ״ (עונליה נא) מימטריה •הנה מניו משיחים׳, כי כשינלה סקב״ה
 זרעו של עשיו הרשע דשמעאל אז סהיה הגאולה רטא המסיס. בפרושי רש״י מכריה (ס, יא) 0איסי
 במלרש סיליס (שוס״ט מזמור ו) שארבע מלכיוס שנשסעבדו בישראל הם כסולוס היו, מל־נשדים,
ה אומר קלידי, על אלום היא רביעיס  מלי-סרש, יון־מוקלון, אלום ישמעאל — היינו שמונה, על מ
 היא שמינים ע״כ פירש״י. לבן יסל כלה שעיר וחותנו — אלום ישמעאל, אז יעלו לציון מושיעים,
 שנאמר ״ועלו מושיעים נהר ציץ לשסוט אס הר עשיו״ — שמונה סיטס, פירוש אסר שמונה גליוס מגלו

. .  מושיעים להר ציץ, אז ״והיסה לה׳ המלוכה״. ע״כ מערונס המשם. • י ־

 לפיכך פנה אליהם >ב), וצקון לחשם
 קשוב - הקשב נא לתפלתם אשר
 שופכים >ג< הם לפניך בלחש, י-ה
 שוכן מעולים - למעלה מכל עליונים.
 טחורים - יראים הס מכל
 הצרות הבאות עליהם ממחרפיהם
 ומלוחציהס - מאומות העולם
ק נא ל  המגדפים אותם ודוחקים בם, ו

 אל תעזבם ה׳ אלהי אבותיהם.

 טובותיך יקדמו להם כיום תוכחה. גם
 כאשר אתה מייסדם ומוכיחם, הקדם
 והכן להם טובותיך וישועותיך, ומתוך
.  צרה עצמה המציאם פדות ורוחה(7)

 יושעו - יגאלו.לעין כל, ואל ימשלו
 בם רשעים, כלה שעיר - עשיו,
 וחותגו - ישמעאל 1ה<. ויעלו לציץ
 מושיעים - לאחר שתכלה מלכות

 הרשעה תבוא הישועה לישראל(וו.
 הקשיבה אדון לקול שועתם
- תפלתם, ולמבץ שבתך השמים
 תעלה תפלתם, בי אתה רב סליחות

 ובעל הרחמים.



ת ליום שלישי ו ח י ל  סח • ס

 ןלעביר להוה על־פ^יו ןיקךא:
 :חוה ן להוה אל רחום וחנון ארך אסים ורס־חםד ואמת ניצר חסד
 לאלסים נשיא עין ןסקע וחטאה ונקה: ו^לחת לעוננו ולחטאתנו

 ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו כי חטאנו. סהל לנו םלכנו כי פשענו: סי אתה אד$י

 טוב וסלח, ןרב־חסד לסל־קראיך:

 זביר־רחסיך להוד׳ וחסדיך׳ כי סעולם חסה: זכרנו להוה בךצון עסך,
 פקדנו בישועתך: זכר עדתך קנית גןךם $אלת שסט
 נחלתך׳ הר־ציון זה קסנת בו: זכר להוד׳ חבת לתקליט, אהבת
 ציון אל־תקכח לנצח: אתה תקום תרחם ציון, כי־עת לחננה
 בי־?א סועד: זכר לדוד׳ לבני אדום את יום לרוקלים האיםרים ערו
 ערו, עד הלםוד בה: זכר לאברהם לי?חק ולישראל ע?ךיך אשר נשבעת
 להם סך ותדבר. אלחם ארבה את־זרעבם ככוכבי הקסים׳ ןסל־
 הארץ חזיאת אשר אסרתי אתן לזרע?ם ונחלו לעולם: זכר
 לעבדיך לא?ךהם לי^חק וליעקב׳ אל־תפן אל־קשי העם הזה

 ואל־רקעו ואל חסאתו:

ת אבות כאקר אמרת, וזכרתי את בריתי לעקוב, ואף ך  זכיר־לנו ?
 את־?ריתי לץדוק, ואף את־?ריחי *?ךד׳ם אזכיר ןהארץ אזכ־ר:

 ןכיר־לנו ברית ראשונים באקר אמרת, וזכרתי להם ?דית ראשנים,
 אקר הוצאתי־איתם סארץ ס^רלם לעיני הגולם להיות להם לאלהים אני

 יהיוה:
 ו ז

 עקה עמנו ?מה קה?מחתנו ואף גם־זיאת בהיותם ?$H אילכידט
 לא־סא?תים ןלאץעלתים לכלתם להפוי״בריתי אתם׳ כי אני להוד,
 אלהיהם: הקב קבותנו .וחתמנו ?מה ק?תוב, ןקב להוה אלהיך את־קבותך
 ןרח^ך, ושב וק??ך ס?ל־העמים אקר הפיץך להוד, אלהיך שמה: קבץ
 נדחינו ?מה ק?תוב, אם־להיה נדחך בקצה השמלם׳ משם לק?צך לד,;וה
 אלהיך ומשם יקחך: מחה ?שעינו ?עב ו?ענן ?מה ק?תוב, מחיתי ?עב
̂ן חטיארדך, שובה אלי ?י {אלתיך: ?חד, פשעינו למע^ך  ?שעיך ו?ע
 באקר אמךת, אניכי אניכי הוא מיחד׳ ??עיך למעני וחטיאתיך לא אזכיר:



 סליחות ליום שלישי סט

̂ח ק?תוב, לבר^א ונו?חה ייאמר:הוה, אם:היו  הלבן חטאינו בקלנוכמןר קי
 חטאי?ם ?שנים ?קלנ:לבינו אםץאךימו כתולע 3?$ר :היו: ןריק אלינו
 מ:ם ?הורים וטהרנו ?מה ק?תוב, וזרקתי אלי?ם מ:ם ?!הורים ו^הךתם,
 טבל 9?אורד?ם ומ?ל־נלולי?ם אטהר את?ם: רחם אלינו ואל תקחיתנו
א :ך?ך ולא.יקחיתך, ולא:ק?ח  ?מה ק?תוב, ?י אל רחום:הוה אללי? ל
 את־?רית אביתיך אקר נק?ע להם: מול את־ל?כנו לאהבה את ק?ןך
 ?מה ק?תוב, ו?ןל :ד,וה אלהיך את־לב?ןז ןאת־לבב זראןז, לאמה את
 :ד׳וה אלהיך ??ל־לב?ך ו??ל־נ?קך להק חייך: ה?צא לנו ?בכןקתנו
 ?מה ק?תוב׳ ובקקתם משם אתץהוה אלהיך ון2צאת׳ ?י תךךקנו
 ??ל־ל??ך ו??ל־נ?קך: יביאנו אליהר קךקך ןש^חנו ?בית ת?לתך
 ?מה ק?תוב, וך״ביאותים אל־הר קרשי ןשימחתים ?בית ת?לתי עולתיהם

 !ץ?חיהם לרצון אל־מן?חי׳ ?י ביתי 3ית־ת?לה :קרא ל?ל־העמים:

 שמע קולנו :הוה אילהינו חום ודחם אלינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו:הוה אליך ואשובה חדש
 :מינו בסדם: אמרינו האזינה יהוה בינה הגיגנו: יהיו לרצון
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 אמרי־פינו והגיון לבנו לפניך:חוה צורנו וגאלנו: אל תשליכנו
 מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבנו לעת
 זקנה בכלות כחנו אל־תעזבנו: אל־תעץבנו :הוה אלהינו
 אל־תרחק מטנו: ן$ש'ה עמנו אות לטובה ויראו שונאינו
 דבשו כי־אתה יהיוה עזרתנו ונחמתנו: בי־לך יהוה הוחלנו.
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 אתה תענה אדני אלהינו:
 אלהיט ואלהי אבותינו. תבוא לפניך י91לתט. ואל־תחעלם מתחנתנו. >ןןאין
 אני עזי ?נים יקשי עיךף לימד לפקד:הוה אלהיט ואלהי אבורדט צדיקים

 אנחט ולא חמאט. אבל אנחט ואבותיט חטאט:
T י ד־ ו ־ ד* ד t ד t 1 ו  t־ ד

 $ק?2נו. בגדנו. גזלנו. דברנו דפי. האוינו. !הרשענו. זךנו. חמ^נו.

 טפלנו שקר. :ע?נו רע. ב!?נו. ל?נו. מרדנו. נא?נו. מרדנו.

 אדנו. פשענו. ?דרנו. קשינו ערף. ךשענו. שחתנו. תעבנו. תעינו.
 תעתאנו.

 סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא קוה לנו. ואתה צדיק
 על־?ל ה?א עלינו כי־אמת אשית ואנחנו דךקאנו:
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 אש?גו מכל־עם. בשנו מכל־דור. גלה ממט משושי. דוה לבנו בחטאינו. החבל
 אודגו. ונ?דפ ?ארט. זיבול כיח מקדשט חרב בעוניט. מיךתט הלתה לשמה.

 .׳ ״ י.יופי אךמתגו לזרים. ביחגו לגברים:

 ועדלן לא ש?ט ?טעותנו. והיאך נעיז פנינו ונקשה עך?גו׳ לומר לפניך להוה
 אלהיט ןאלהי אבוחיט צדיקים אנחנו ןלא חטאנו. אבל אנחנו ואבותינו

 חטאנו:
T * 

 אשסגו. בנדגו. מלגו. דבךגו דיפי. העףט. ול׳רשענו. !דגו. חמ?ט. מפלט
 . קקר. לע?ט ךע. כ!?ט. ל;יט. מידנו. נא?ט. םרךגו. עןיגו. פשעט.
 צרךנו. קשינו עיף. ךשעט. שחתנו. תעבנו. תעינו. תעתעט. סךט סט^וווץך
 וסמ^פ^יך הטובים ןלא שוד, לנו. ואתה צדיק על־בל הבא עלינו בי־אסת

 עשיית ואנחנו הךשענו:

 לעיניני ?שקו עםלגי• ממשך וממוךט ממנו. נתט עלם עליט. סבלנו על ש?מט.
 ?ביים משלו בט, פירק אין מלךם. צרות רבות קובבוט. קךאטך להוה

 אלהיט. ךחקת ממט בעוונינו. ש?ט מאחריך. תעיט ואבדט.
 'ועדלן לא ש?ט מטעותט. ןהיאך נעיז פניט ונקשה עךפט לומר לפניך להוד,
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותיט

 חטאט:

 אשמט. בנדט. גזלנו. דבךט ליפי. הערנו. ןהךשעט. זרנו. חמסנו. מפלט
 קקר. לעץט ךע. בזבנו. לץט. טרדט. נאצט. סרךט. עויט. פשענו.
 צרךט. קשיט עיךף. ךשעט. שחתנו. תעבט. תעינו. תעתעט. סךט סמץוותיך
 יסמקפטיך הטובים ולא שוד, לט. ואתה צדיק על־בל הבא עליט בי־אסת

 ־ עשיית ואנחנו הךשעט:

 הךשעט ו?שעט לכן לא נושעט ותן ?לכט לעזיב ךךך ךשע ןחיש לט:שע. בכתוב
 על לד {כיאך, לעזיב רשע דךכו ןאיש און מחשביהיו, ןלשיב אל־להןה וירחמהו

 ואל־אלהיט כי־.יר3ד׳ למלוח:

 משיח צדקך אמר ל?ניך! שניאות סיץכין׳ מנמ״תרוח נקני: י נקנו להןה אלחיט
 מכל ?שעיט. ומהו־ני סכל־ממאותיט. וזרק עלינו מים מהורים וטהו־ט.
 כ?תוב על לדי נביאך, וזרקתי עליכם מים מהורים וטהרתם׳ מכל ממאותיכם

 ומ?ל גלוליכם אמהר אתכם:

 עמך ןנחלהך׳ רעכי טיכך׳ צמאי חמדך, תאכי ישעך, לבית ידעו כי ליהןה
 אלדיני הרחמים והמליחות:



 סליחות ליום שלישי עא

 אל רחום ?מך. אל חגון שמך. בנו נקךא ?מך. להוה עשי׳ למען ?מך.

 עשה למען אמתך. עשה למען ?ריתך. ?שה למען נךלך ןת?אךתך.
 עשה למען דתך. עשה למען הוךך. עשה למען ועוךך. עשה למק
 ז?ךך. עשה למען ח?ךך. עשה למען מובך. עשה למען לחוךך. עשה
 למען ?בוךך. עשה למען למוךך.-עשה למען־מלכותך. עשה למען
 נץדוך. עשה למען סוךך. עשה למען עזך. עשה למען ?אךך. עשה
 למען צךקתך. עשיה למען קך?תך. עשה למען רחמיך הרבים. עשה
 למען ??ינתך• עשיה למען תהלתך. עשת למען אוהביך שו?ני ע?ר.
 עשה למען א?ךהם לץחק ולעקיב. עשיה למען משה ואהרין. עשת למען
 וץד ו?למה. עשיה למען לרושללם עיר קך?ך. עשיה למען ציון סקכן
 ?בוךך. עשה למען ש?מות הי?לך. עשה למען הריסות מזבחך. עשה למען
 דזרוגים על שמ קךשך. עשיה למען מבוחים על לחוךך. עשה למען באי באש
̂קי ?דלם ?לא 0מאו. עשיר׳ למען  ובמים על קדוש ?מך. עשה למען יו
̂ך  גמולי חלב שלא פשעו. עשיה למען תינוקות של בית ר?ן. עשיר׳ למע

̂ך והושיענו:  אם לא למענגו. עשה למע

 ענט להוד׳ ענט. ענט אלהיט ענגו. עגט אביט ענט. ענגו בוךאגו ענט. ענט
 טאלט ענט. ענט יירשגו ענט. ענט האל הנאמן עגט. עגט ותיק וחסיד
 ענט• עננו זך ולשר ענט. ענט חי וקלם ענט. ענט טוב יממיב ענט. ענט יוךע
 לץר עגט. ענט כובש כעסים עגט. ענט לובש ?ךקות ענט. .ענגו מלך
 מלכי..ההלכים ענט. ענט טךא ונשגב ענגו. ענט סולח ומוחל ענגו.
̂ה בעת ןןךה ענט.,ענט פוךה ומציל ענט. עננו צךיק ול?ר  ענט עו
 ענט• עננו קרוב לקוראיו ענט•. עננו דחום ןחטן ענט. ענט. שומע אל־
 אביונים ענט. ענט תומך תמימים ענט. ענט אלהי אבותיט עננו. ענט אלהי
 א?ךהם ענט. ענט פחד לץחק ענט. ענט אכיר לעקיב ענט. ענט סשיגב
 אמהות ענט. ענגו עזרת ה??מים ענט. ענט קשה ל?עום עננו. ענט דך לךצות
 ענט. עננו עונה בעת ךצון ענט. ענט אבי לתומים ענט. ענט דלן אלמטת
• • ׳ - . ׳  ענט: ,

 סי שענה' לאכחלט אביט ?הר הטוריה הוא לעננו• מי שענה לי?חק ?ט
 ?שנעקד על נכי חמזכח הוא לענט. מי שענה ללעקב כבית אל
 הוא לענט. מי שענה ליוסף ?כיח האמורים הוא לענט. מי שענה לאבותיט
 עללם סוף הוא לענט. מי שענה למשה ?חורב הוא לענט. מי שענה
 לאהרן במחתה הוא לענט. מי שענה לפינחס ?קומו מתוך העתז המו
 לענט. מי שענה ליהושע בנלנל הוא לזמני •י סי ?ענה לשמואל במ??ה
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 הוא .יעננו. מי שענה לךוד ישלמ'ה ?ני כירושלים הוא לענט. סי שענה
 לאללהו ?הר הכרמל הוא לענגו. מי ?ענה לאלישע ביריחו הוא לענגו.
 מי ?ענה ליונה במעי הרנה הוא לעגנו.• מי ?ענה לחןקלהו מלך
 להוךה ?חליו הוא לענגו. מי ?ענה לחננלה מישאל ועזרלה ?תוך כ?שן
 האש היא לענני• מי שענה לרנלאל ?גב האריות הוא לעננו• סי ?ענה
 לעזרא בגולה היא לענני• סי שענה לסרדכי ואסתר ?שישן חכירה
א -יעגנו. סי שענה ל?ל הצדיקים ןחחסידים והתמימים והלשרים הוא י  ה

 • לענני•
׳ לןגגד ןגגץא. רחסנא דעני לתכירי לבא ענץא. רחס;א m רסמא 
 דעני לססיכי רוחא ענינא. ךחםנא ענץא. רחמנא חום.
 רחסנא פרוק. ריזס^א קךב. רחס;א ךחם עלן השתא בעגלא ובץסן

 לןריס:

: ה ^ ־ ל  ףיאןר דוד $ל־ןד ןןר־לי ק!א'ד. (??1ייץא {ידץוזןה ?י־ר3ים רחןיו ו?.יו־אךם א

 רחום וחנון י׳סאתי לפניך, להוד, םלא ךחסים דחם עלי וקבל תחנוך:
 להוד, אל בא$ך תוכיחני, ואל בחסתך תיסרני: חנני להוד. כי
 אסלל אני, רפאני להוה סי נבהלו ע$סי: ונ$#י נבהלה םאיד,
 ואתה להוד, עד־סתי: שובה להוד, חל?ה נפשי, הושיעני למען
 חסדך: סי אין במות ז?רך, בשאול סי יודה־לך: לגעתי באנחתי
 אקחה ??ל־לללה סטתי, בדסעתי עךשיי אםסה: עקשה סכעם
 עיני, עתקה ססל־צוךרי: סורו ססני ?ל־פיעלי אןן, בי שמע להוה
 קול ססיי: קסע להוד, תח$תי, להוד, תפלתי יקח: לבשו וי?הלו

 מאיד סל־אילבי, לשבו לבשו ךגע:

 מסי ומסי ממית ימחלה. מסיק מן שאול לחיי עלמא. ?ךא כד חמי אכוהי
- לקלה. אבוהי ךחיס אסי ל?א?י׳• ??ךא דמריד ^9יק ?קולי• מרה
 תאיב ותבר קולרה: ?ךך ??ךך אנן ןחמינן קמך. הא תי נ?שין
 ?נידן מרךין. ע?ךך אנן ו^רידןן קמך. הא ??ןתא הא ?ש?לרצא הא
קוף עלן. עד ךלא  ?מלקיותא. ??טי מנך ?רחמך הפישין. אסי ל?אכין ד̂י

 . נסר ?מירא ?ש?לא:

 מ?ניסי רחמים ה?ניסו יחמיט, ל?ני בעל הרחמים. סשמיעי ת?לה השמיעו
 ת9לתט, ל?ני שומע ת$לה. משמיעי ץעקה השמיעו צעקתט׳ ל?ני שומע
 ץעקה. מ?ניסי ך?עה ה?ניסו ך?עוחיט, ?1?גי מלך מתו־ןיה כך?עות. ל׳שתךלו ןהךבו



 סליחות ליום שלישי עג

̂יו להסיעו ?1?{יו, תוךה ומעשיים  ?ח$ה וכקשה, ל?גי ?לןז אל ךם ונשא. הזבית לפ
 טובים של־>ט1?ן\ ע?ר. תביר אה?תם ףחיה זךעם׳ שלא תאבד ?ארית .יעקב.
 בי צאן רועה־גאמן הלה לחךפה, לשיךאל נוי־אחד ל?של ןלש^ה. מהר עגנו
 אלי׳, ל?עט. ו?ךט מ?ל 1יזרות קשוח, ןהושיעה ?רח?יך הרבים ?שיח צךקך

 ןע?ךג

 ?.P לכ?מלא לך מתחגנן, ?בר שבלא ךמתדק לשברה• בילי׳ון ?גי ש?לא ?כ?פא
 מתפךקין, ןעמך לשךאל ?לחמי ו?תתטני. הב לן ?אלתין ובעותין, ללא ;הדר

 ריקם סן ?!דמיי
 P.9 לכ?מלא לך מתחגגן, ?ע?לא ךמתדען למריה. ?שקי אגן ובחשוכא שריגן.
 «־יון ג?שין סעקתין לגפישין. חילא לית ?ן לרצולך, מרן ?ביד ?דל רןל?א לנזלת

 עם אבהתנא:

 שימר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל, האומרים
 שמע ישראל.
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 שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ואל יאבד גוי אחד,
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 המיחדים שמך יהיוה אלהינו יהיוה אחד.
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 שימר גוי קדוש, קמור שארית עם קדוש, ואל יאבד גוי קדוש,
 המשלשים ?קלש קדושות לקדוש:

 ?תרצה ברחמים ומתפיס ?תחנונים. התר^! והתפיס לדור עני ?י אין עוזר:
 אבינו מלבנו חננו ועננו, ?י אין ?ט מעשיים. ?שיה עמנו ץךקה והקוד

 והושיענו:
 ואנחנו לא 3לע מדדנעקיה בי עליך עינינו: זבידרח^יך להוד, וחסדיך, ?י
 טעולם הטה. להי־ח?ךך להוד, עלינו, ?א?ר לחלנו לך: אל־תז?ר־לט
 עונת ראשנים מהר לקךטוט רחמיך, ?י ללוט ?איד: (עןךנו ?שם
 להוד, ע?'ה ?מלם וארץ:) חןט להוד, חנט, ?י־רב שיכעט בוז: ?ר$ז
 רחם תזכיר: (?ר';ז עקךה תזכור. ?ר';ז תמימות תזכור: להוד׳ הושיעה
 ל׳9לך לענט ?יום קלאיט:) כי־הוא ללע ל¥_רט, זנטר כי־עפר אנחט:
 עזרנו אלהי ל?עט על־ךבר ?בוד־??!ך, ןהצילט וכ?ר על־חטיאתיט למען

 ?םך:

 יתנדל ןיתקדש ?מה ר?א: בעלמא ד ?רא כךעותה דמליך מלכותה. (ול?מח
 פידקגה ויקרב (נ׳א קץ< משיחה:) ?חליבון וכיומיכון ו?ח!י רכל כיח ישראל

 כענלא ובזמן הךיב. ואמת אמן:



 עד סליחות ליום שלישי

 :הא שסה ר?א מ?דך לעלם ולעלמי עלמ:א:
 ית?רך וישתבח• ןיתפאר. ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ןיתהלל שמה
 דקידשא. כריך הוא לעלא מן ?ל בך?חא ןשירחא תש?חתא ןגחמתא דאמיךן

 . •י י ־ ?עלמא• ואמרו אמן:
 קהל: לןבל ברחמים וןךצון את תפלתני:

 תתקבל צלותהון ולעוחהון ד?ל ישראל רךם אבוהון די כשמ:א ואמרו אמן:
 קהל: ןהי ׳םם ףזוה מברן מעתה ועד עולם:

 :הא שלמא רבא מן שמ:א וחיים טובים עלינו ועל ?ל ישראל ואמת אמן:
:  , p.hקהל: עזו־י מעם ןזזוה עשה שפרס 0

 עשה שלום כמרומיו הוא.יעשה שלום עלינו ועל ?ל ישראל ואמרו אמן:



 עה

 סליחות ליום רביעי
ך יושבי ביתך, עוד להללוך םלה: אשרי העם שב^ה ש  א
 לו, אשרי העם שיהיוה אלהיו: תהלה לךוד,
 ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול יהיוה  בכל־יום אברכך
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 ומהלל מאד, ולגדלתו אין חקר: דור לדור לשבח מעשייך,
ד היךך׳ ודברי נפלאיתיך ך .יגידו: הדר כבו י ת י ר ו ב ג  ו
 אשייחה: ועזוז נוראותיך יאמרו, וגדלתך אםפרנה: זכר
 דב־טובך .יביעו, וצךקתך לרננו: חנון ורחום להוה, אךך
, ורחמיו על־כל־מעשייו:  אפים וגדל־חםד: טוכ־יהוה לכל
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ל מעשייך, ןחםיךיך לברבובה: כבוד מלכותך  יורוך להוד, כ
 יאמרו, וגבוךתךלדברו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת כל־עלמים, ו כ ל ך מ ת ו כ ל  וכבוד הדר מלכותו: מ
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ך בכל־דור ודר: סומך להןה לבל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף לבל־הכפופים: עיני כיל אליך לשיבת, ואתה נותן־
 לוזם את־אכלם בעתו: פותח את־לךך, ומשביע לבל־חי
 רצון: צדיק יהוד. בבל־דרביו, וחסיד בכל־מעשייו: קרוב
ל אשר יקראהו באמת: רצון־יראיו ב  להוה לכל־קיראיו, ל
 לעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהוה את־כל־
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ת להוה לדבר־פי ל ה  איהביו, ואת כל־הרשעים לשמיר: ת
 ויברך כל־בשיר שם קדשו לעולם ועד: ואנחנו נברך יה
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 מעתה ועד עולם הללולה:
x x - x - X X ~ •• 

ז לאטד: ןכר רחקזיןי ןהןה וחןוךיף 3י העולם הקזה: {דל {א כיח אד{י 3א?יי דגךו  ועתה י

 :?גדל ףתקךש ?©ה רבא: ?עלמא די p־R כךעיסה ן.י?1ליך סלבוסך,.
 (ולץמח פוךקגה ויקךב (נ״א קץ) ??יחד,:) 1יח!יפון ו?יוהיטן י?ח:י ך?ל

 3ית ףןזךאל בעגלא ינןק קריב, ןא?ןרו א?ןן:



 עו סליחות ליום רביעי

 להא ?סי׳ רסא סברך לאלם ולאלסי אלמלא:
 לתברך ול?תבח ולתפאר ולתרומם ןלתנשיא ולתהדר ןיתעלה ולתהלל ?©ה
חטתא  ךקוףטא. ?ריך הוא לעלא p ?ל 3ך?תא ןשיךתא ??בחתא ̂ו

 יאסיח ??לםא. ואסרי אמן:

 לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים: מה־נתאונן ומד־ניאמר
 מה־נדבר ומה נצטדק: נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה
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 אליך׳ בי למינך פשוטה לקבל שבים: לא־בחםד ולא־
 ?מעשיים באנו לפניך, כדלים וכרשים ךפקנו ךלתיך: ךלתיך
 ,דפקנו דחום וחנון, נא אל־תשיכנו ריקם מלפניך: מלפניך

 מלכנו ריקם אל־תשיבנו, בי אתה שיטע תפלה:
 שמע תפלה, עדיך כל־בשיר,יביאו: ,יבוא כל־^שיר להשתהות
 לפניך יהיוה: יבואו וישתחוו לפניך אדיני, ויכבדו
 לשמך: י באו נשתחוה ונברעה, נברכה לפני־יהיוה עשנו:
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 נבואה למשכנותיו, נשתחוה להדים דגליו: באו שעריו
 ?תוךה חצרותיו בתהלה, הודו לו ?ךבו שמו: ואנחנו
 בריב חםךך נבוא ביתך, נשתחוה אל־היבל־קךשך ביראתך:
 הנה ברכו את־להוה בל־עבדי להוד״ העימדים בבית להוד,
 בלילות: שיאו ידיכם קידש, וברכו את־יהיוה: רוממו יהוד,
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 אלהינו והשתחוו להדים רגליו קדוש הוא: רוממו יהוה
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 אלהינו והשתחוו להר קדשו, בי־קדוש להוה אלהינו: השתחוו
 ליהוה• ?הךרת־קךש, חילו מפניו בל־הארץ: נשתחוה אל־
 היכל קךשך ונוךה את־שמך על־חםדך ועל־אמתך, בי
 הגדלת על־^ל־שמך אמרתך: להוה אלהי צ^אות מי־^מוך
 חסין לה, ואמונתך קכיבותיך: כי מי״כשחק לערך ליהןה׳
 ידמה ליהוה בבני אלים: כי־גדול אתה ועשה נפלאות,
 אתה אלהים לבדך: בי־גדול מעל־שמים ח^ךך, ועד שחקים
 אמתך: גדול להןה ומהלל מאד, ולגךלתו אין חקר: בי
 גדול להוה ו$הלל ?איד, נוךא ד1א על־^ל־אלהים: בי אל



 סליחות ליום רביעי עז

 גדול :הוה, ו$לך גדול על־?ל־אלהים: אקר מי־אל בשמים
 ובארץ אקר-מושיה ?מעשייך וכ^בוריתיך: מי לא יךאך 9לך
 הגוים בי לך :אתה, בי ??ל־ח?מי הגוים ו??ל־מלבותם
 מאץ ?מוך: מאץ ?מוך :הוה, גדול• אתה ו$דול שמך
 בגבורה: לך זרוע עם־גבוךה, תעיז :ךך תרום :מינך: לך
 יום אף־לך לילה, אתה הבינות מאור ושמש: אשר בידו
 מחקרי אךץ, ותואפות הרים לו: מי :מלל לבורות :הוה,
 .ישמיע ?ל־תהלתו: לך :חוה הגדלה והןמךה והתפארת
 והנצח וההוד כי־ביל בשמים ובארץ, לך יהוה הממלכה
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ל ומלאה ב  והמתנשא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, ת
 אתה :םךתם: אתה הצ?ת בל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה יצרתם: אתה רצצת ראשי לויתן, תתננו מאבל לעם
 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
 אתה פוררת בעזך ים, שברת ראשי תנינים על־הטים:
 אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם: גדול
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 :הוה ומהלל מאיד, ?עיר אלדדנו הר־קךשו: :הוד• צ?אות
 אלהי ישראל ישב הכרכים אתה הוא האלהים לבדך: אל
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 נערץ ?םוד־קדושים ד?ה, ונורא על־כל־םבי?יו: ויודו שמים
 פלאך:הוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לכו נרננה ליהוה,
 נדיעה לצור ישענו: ;קךמה פניו ?תוךה, בזמירות נריע לו:
 צדק ומשפט מכון בםאך, ח?ד ואמת :קךמו פניך: אקר
 .יחדו נמתיק םוד, בבית אלהים נהלך ברגש: אשר לו הים
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 והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו: אשר בידו נפש בל־חי, ורוח
 ?ל־?ש'ר־איש: הנשמה לך ןהגוף פעלך, חוסה על־עמלך:
 הנשמה לך והגוף שלך, :חוה עשה למען שמך: אתאנו
 על־שמך, :חוה עשה למען שמך: בעבור ?בוד שמך, בי
 אל חנון ורחום שמך: למען־שמך :הוה וסלחת לעוננו בי

 דב־הוא:



עי ת ליום רבי ו ח י ל  עח ס

̂ט סל5ט. בי רגו $וון\ט: ..  ?לדדלט אביט, בי ?ריב א^תנו #יט. ?חל י

 אל ארך אפלם אתה. ובעל הרחשים נקךאת. וך־ךך תשובה הוךית.
 גדלת רחמך וחסדיך, תזכיר היום ו?כל־יום לזרע ןךךןז. ת?ן אלינו
 ברחמים׳ כי אתה־הוא בעל הרחמים. ?תחטן ובת$לה פניך ^קךם,
 ?הודעת לאגו מעןךם. מחרון אפך שוב, כמו בתוךו^ך כתוב. ובצל
 ?נ?יך $חסת ןנתאנן, ?יום רו־ד ןהוה ?ענן. תעביר על־פשע ןת^חה
 אשם, ?יום ולתיצב עמו שם. תאזין שועתנו ותקציב $נו מאמר,

 ?יום ויקרא ?שם ;חוה. ושם $טר:

 ולאבר להוה על־?ניו ןיקךא:
 :חוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חםד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעיננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:

 ?לח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי $קענו: בי אתה
 • אדני טוב וסלח, ודב־חסד לבל־קיךאיך:

 למה להוד, תעמיד ברחוק תעלים לעתות בצרה: לפהיפ^יך תסתיר ת?כח
̂לט ולדוצט: ואל־ת?תר ?נ? מע?ךך כי־צר לגו מהר ענגו: עגט להוד׳  ע
 כי־טוב ח?ךך ?ריב רחמיך פנה אליט: אל־לשיב ךך נ?לם עט וא?יון להללו

־ קקמלז  י

 ?רחם אב על ?גים כן ?רחם להוד, עליט: ליהוד, הלשועה על ע?ך כך?תך ?לה:
 להוד, ץבאות עמט מש'$ב לט אלהי לעקיב ?לה: להוד, ץ?אות אשלי אךם בוןןח

 ?ך: להוד, הושיעה. ה?לך לענט ?יום־קראטנ

 ?לח־^א לעון העם הזה ?גרל ח?ךך. ובאשי" נשיאתה לעם הזה ממץרלם
 ןעד־הך״, ו?ם ;אמר:

 ויאמר ןהוה סלחתי בךברך:

 המד, אלהי אז?ןד וש?ע ?קח עי;יך ולאה שי?מתיט ןהעיר א?ר־נקךא ש?ך
 עליד<. בי לא על־צךקיחיט אנחט מ$ילים תחטניט ל?ניך בי על־יחמ?
 הלכים: אי{, שמעה אדיןי ?לחה אדיני הקשי?ה ועשה אל־תאחר. למע^ז אלהי

 בי שמןז גקךא על־עיךןד ועל־ע?ך:



 סליחות ליום רביעי עט

א סליחה ע״פ א״כ בסופו חתום מתברו(רבנו) שלמה (הבבלי) הקטן יגדיל בתורה  י

 אלהינו ןאלסי אבומינו

 אני יום׳ אירא אליך אקרא•
 בל .יעשקוני זדים עוזבי
 ךכןךת• גמול להשיב להם
 שב לבהןתז. דין רשע ועול

 מלואם יקרא:
 החושבים להשביח שם קרע
 הנכבד. ולהרגיל שם טמאה

t ! \ • : - ! ו : •  ־

 נקלה ונעבד. זה דרכם
 סובי עם אבד. י חשך השאר

 סבתשם בבית הבד:

 באר יעקב
 «א<אני יום אירא - ביום שאני
 ירא ודואג מפני צרה אייך אקרא
- להושיעני לבל יעשקוני ודיס
- שלא ילחצוני רשעים עוזבי יקרה
- שעזבו את התורה היקרה מפז
 ומפנינים. שנ לבקרה - הוי יושב
 ועוסק לבקר ולחפש אחר מעשיהם
 כדי להשינ להם כנםולם, על דין רשע
 ומעשי עוול, מלואם - אשר מליאת

 אסיפתם יקרא - יפרסם גגדי.
 החושבים - ע׳׳י גזרתם, להשכיח
 שם קודש הגכנד - של קוב״ה,
 ולהרגיל בפינו שם מומאה של יראתם
 כת שנמיר דתנו ונעבוד פסל שלהם
 הנקלה - הנבזה והנעבד - שנוצר
 בידי אדם.-זה דרכם - ומגהגם מוכי
 עם אבד - את הטובים שבעם שאיגס
 ממירים דתם מאבדים וממיתים, ע׳׳י
 כבישת קורת בית הבד עליהם >«r ל«יל
 סליחה ד,»< ולכן מבקש הפייט חשוך
 השאר - אלה שנותרו הצל אותם

 ומנע מכתשס בבית הבד.
 מרוף מרף למדו אדם - לימדו
 והרגילו עצמם להרוג בני אדם
 במדובר כמו שגאמר ״וילמד לןזךף
 ןןךף אדם אכל״ (יחזקאל יש. a. ועל
 הנשארים ידו - מטילין גורל, כעל
 הפקר שמצאו כמדבר ללא בעלים,
 כמעמ כילו - כמעט השמידונו ולא
 יעדרו - ולא יחסרו דבר, לולא רחמיך
 אדון אשד כחסד דבר - המנהיג אותנו

 בחסד.

 סרף סרף אדם למדו
 במדבר. ידו גורל בעל הפקר
 במדבר. בסעס בלו ולא
 .יעדרו דבר. לולי רחמיך

I v ז־ - - T 7 1 -

 אדון בחסד דבר:
י יהרהר אחף מךותין- מי יהרהר אחר מ״תיך לדיינה  מ
י י1-'! י-׳, יי1־" • "י* I - לנצוח עליך בבית הדי!. ואפילו  י
 לדייה ו3חד להשיר אפשר היה נוכחך להשיכ, מי חלציו
• ^ לדמה - כלומר, מי יאזור חלציו • V-frl < י  H •4 ׳
ן דשא כלי מלחמתו לסדר טענותיו נ ר ע ן ם ו ן נ ף י ם ה ץ ן6ץע  מחלצ
׳ > ־־ עמך, הלא אתך האמת, והמשפט שלך > ־ ! •  ־ !- « « '
 הוא. סרנו - ממעותיך לפיכך פוערנו

ני חיים  מני
p ולפרש על סי הנאמר נסליסה י, 6. עיי״ש. r i (א) סליחה זו יש 



 סליחות ליום רביעי

 ונשמטה חרב היונה. עמך
 הדן רךך על העליונה:

 פן ייאמר:כלתי בעל המוט.

 צרי:הוךה :גילו כי אטוט.
 קרא למכורי חנם שנת
 #מוט.ךשעהפושט:ד יסוג

 אחור ויקמיט:
 שטרף קודם . ולו נושים
 מבקשים. שעבוךךי לדרחיק
 רבו אדונים קשים. תחומי
 סימני מצךיך לעקר
 מבקשים. תבואה קדשת

 בלועה מלילות וקשים:
: T 

 שפט רעה תביא עליהם
V - —. T T T V V 

 והאשימם. למו עולל
 והתעולל בכבד ישמם.מנת

- ןזרנו ברוח סערה לארבע פנית
 האp וגשממה חרב היונה - ופשטה
 אחרינו חרב השיכורה מדם חללים >ב),
 אמנם עמך הדין - הצדק אתך והד
 על העליונה - שאנו חייבים, אבל

 מכל מקום אל תמצה הדין,
 םן יאמר בעל המומ - האויב
 המשפילנו יאמר: אני יכולתי - רדי
 רמה, ולא מן השמים פעלו לי,
 צרי - אהבי יהודה יגילו כי אמומ
- כאשר אפול ואתמוטט, ולכן קרא
 לישראל שהם מכורי חנם - בץ
 אומות העולם, שנת שמום - שביתה
 מצדתן, וחקרא להם דרור. רשע
 הפושמ יד - אותו ״פילו הרשע״ יםוג

 ידו אחור ויקמומ - ויתכוק.
 שמדך קודם -־ שטר שעבודך על
 ישראל - שהם עבדיך וקנויים לך
- קודם לכל שטר אחר שיצא על
 ישראל >נ), ובכ״ז ולו נושים - אומות
 העולם, המבקשים לשעבדם תחת
 ידיהם, שעכודך להרחיק, רבו אדונים
 קשים - רבים הם הרוצים להרחיק
 שעבודך מעלינו ולזייף שטרך. תחומי
 םימגי מצריך - גבולות שבשדך
 לעקור מבקשים - לפרק גדר, להשיג
 גבולך, ולהכנס בפרצה ותבואה
- ישראל אשר קדשת, בלועה מלילות
 וקשים - רוצים לבלוע ולהשחית
 השיבולים עם הקש, כלומר רוצים

 להשמיד אנשים גשים וטף.
 שפמ רעה תבוא עליהמ - תשפטם
 על הרעה שעשו והאשימם - וחייבם
 בדין. למו עולל - פעול עליהם
 ככובד ידך והשמידם, ישימם - דשים
 אותם לשממה, והתעולל - ולעג
 עליהם במפלתם. מנת כוסס - כגמול

ר ת ס לת א י  מג
. תבואה קדשת - כמ־ש (ירמיה ב, נ): קדש ישראל לה׳ ראשית תבואתה. א  י

 >ב< נשמטה — כמאמר סז״ל נסורס כהדס (ספרא גסוקוסי נו, לג) סרכ הנשמטס אסריהס לא
 נמהלה היא סחרס (וכללעיל ס, ינ). חרב היונה — נירמיהו(מו, נח) סרנם יונתן: סרנא לסנאה להיא

 כסמר מררא. וסרש״י — היונה לשון יין.
 (ג) כמו שנאמר ״ט ענלי הס״ (רקרא כה, מכ) ושם כספרא, שטרי עליהם ראשון.



 סליחות ליום רביעי

 כוסם פחי מפח הגשימם.
 T ־ ״ ־ I ־ :

 השיבם שבעתים נקם ברית
• ו - | : • - 1 1  1־ • •

 והשמם:
  ו - ו

 העיר קךית טירת נוף נהלנו.
 :ם גאולים ךךך לעבר
 קהלנו. בך תוחלתנו ואתה
 רב מחוללנו. נחמנו נא :הי

• t 1 • • • • - ך • I ו 

 חםךך עלינו:

 אל טלך יושב על־גיסא רחסים, סתנהג בחסידות טוחל עונות עטו,
 טעכיר ראשון ראשון, טך?ה מחילה לחטאים ו?ליחה לפושעים,
 עוקזית ?ךקות עם־כל־בשיר ורוח, לא כדעתם תגטל. אל הוךית־לנו
 לוםר ?לש ע?ךד״ וזכר לנו היום ברית ?לש ע?ךה, ?תודעת
 ילעגו סקךם, ?סו שכתוב ררד ןהוה בענן ולתלצב עטו שם ולקךא

 בשם יהיוה:

 ולעבר להוה על־פניו ויקרא:
 :חוה ן:חוה אל דחום וחנון ארך אסים ודב־חסד [אמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וח^אה ונקה: ו9לחת לעוננו

 ולח^אתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו כי ח^אנו. סחל לנו טלבנו סי $?עט: כי אתה

 אד$י טוס וסלח, ורב־חסי לסל־קראיך:
̂בוררדןד המון ̂ל קך?ןז ןת?אךתך: איה ק^אתןז ו  הכט ס?מלם ון־אה טץ
 מעיף ודח?יןז א?יט התאפקו: אתה פוךךת ?עזך ,ים ?ברת ,ראשי

 תנינים על־הטלם: אם עווניט עט בט להוד, ??ה למען ??ך:

 ?רחם אב על בנים כן ?רחם להןה עליט: ליהוד, הלשועה על ע?ך כך?תך ?לה:
 להוד, ץבאות ע?ט 5ש$ב לט אלהי לעקיב ?לה: להןה ץ?אות א?רי אךם בוהךו

 בך: להוה הושיעה. ה?לך לענגו ?יום־קךאט:

 למעשיהם הגשימם פחים למפח
- המטר עליהם פחמי אש כדי
פ שבעתיים כ י ש  שתפוח נשמתם. ה
 נקם שעברו על ברית שבע מצוות
 שנצטוו, והשמם - עשה אותם

 שממה.
 העיר קרית מידת נווך נהלנו
- הביאנו אל ירושלים, שהיא קרית
 פלטp שלך, ים גאולים ירך לעבור
 קהלינו - הביאנו לא׳׳י בים, אשר
 יפתח לנו דרך סלולה, למען יעברו
 בו קהליגו. בך תוחלתנו - תקותנו,
 ואתה רב מחוללנו - יוצרגו, גחמיגו

 נא, יהי חסדך עליגו.



 פד םליחות ליום רביעי

ב :ה ח ר מ  אקרא ממצד. ענגי ב
 כי זיךך לא־תקצר:

 $שעים אם־עצמו בינינו ובינך
 להבדילה. פרגוד אם ננעל בפני
א כבוךך חתר ס כ  התפלה. צור ב
 מחלה. צעקתינו לפניך תביא פני

 כבוךך להתקבלה:

 קרא שנת־ךצון מעוצב להנפישי.

 קבץ נפוצותי ועבר בראשי.
 ריבה להוה ריבי נפשי. רצה

 להצילני אלהי קדושי:

 שני רשעים כח$ץ תגרים• שכול
 ואלמון אותם תחרים. תשפך
 ךמם ארצה לרם. תמותה הותר

 ובאמונה לארוס:

ת דוד הנופלת. כ  גדיד פרצת ס
V ... - . « ־ N. ־ I ־ ( 

. ת ל פ ק  רומם קריה עד־עפר מ

. ת ל פ כ  V V \ I שבויה נחס נחמה מ

 בתלוי נוצר - בנוצרי התלוי מ־<. עד
 אנה ה׳ אקרא, ממצד - מן הדחק
 והלחץ, ענני והעמידני במרחב, י-ה,

 בי ידך לא תקצר - מלהושיע.
 פשעים אם עצמו - אמנם הפשעים
 גדלו עד שגרמו להבדילה - לחצוץ
 ביגיגו לביגך, ואף אם הפרגוד
- המחיצה גגעלת בפגי התפילה
 שאנו מתפללץ, בכל . זאת מבקש
 אני מהקב״ה, צור, בכסא כבודך
 חתור מחילה - חפור חפירה ונקוב
 חור, במחיצה, כדי שתכנם תפלת
 עבדיך >ה), ואז צעקתנו תכא לפני כסא

 כבודך להתקבלה.
 קרא - הכח על שגת רצון וגאולה
 מעוצב וינק שיש לנו בגלות, להנפישי
- לתת לנו מנוחה ונופש. קבץ
 נפוצותי - מהגלות והעלנו לא׳׳י,
 ועגור בראשי - ועמוד בראש
 העולים, כמ״ש במיכה (ב. יג< ״ויעבור
 מלכם לפניהם וה׳ בראשם״. ריבה ה׳
 ריבי גפשי עם הגויים, רצה להחליצני

- להצילגי אלהי קדושי.
 שגי רשעים בחצץ תגרוס - שבור
 שיגיהם בכלי המיועד לכך - בחצץ.
 על ידי שכול ואלמון אותם תהרוס
- שיהיו נשותיהם אלמנות מבעליהן
 ושכולות מבניהן, תשפך דםם ארצה,
^ א  לדוס - שיבלל ויילוש בעפר ה
 תמותה - תמימה, את ישראל הותר
- השאירנה לטוב, ובאמונה לארש
- כמ״ש ״וארשתיך לי באמתה״(הי׳מ

 נדור - שקם פרצת סכת דוד הנופלת,
 רומם קריה - את ירושלים שעד עפר
 משפלת, שבויה - את ישראל נחם
 בלשון של נחמה מכפלת - ״גחמו
 גחמו עמי״, ״עודי עורי״, ״התעוררי

 לרס את הסולת — לבלול(ח־יק, יחזקאל מו, יד).

 >ד< כמו שאנו קוראים לו מצרי, על שנא מנצרפ. אבל לשון יצירה — לא נכון אצל סליה, ערה״ג
p (jp) נגי מנשה א״ר יוסק משום רשנ׳׳י מאי יכסינ(להי״ג לנ, ינ) ״דספלל w w ה< כלאיסא< 
 אליו רשמע דעסר חסילחו״, אל חקרי ״רפחר״, אלא ״רסחר״ — סחר סור סחמ כסא נפני המזרנים,

p סרק י׳ ה״נ (נא:). w  וקכלו, השיבהו ירושלים — למלכוסו. (ערה״ב עס״י סז״ל שם, ובירושלמי »



עי פה ת ליום רבי ו ח י ל  ס

 מאורה האר ותאיר מאפלת: התעוררי״, ״שוש אשיש״(0. מאורה
. , , . האר - תן להם מאור המת לצדיקים . . , 
א ותאיר מאופלת - והאר להם חשכת פ  ?3ה TVV כימי עולם. ך

 הגלות.
 מזבחך היכל ואולם. ^־1־׳ כגה עירך כימי עולם, רפא - בנה
ם מחדש מזבחך, היכל ואולם ואזי ל ך כ ך ף ד ע י - ח  וישראל ^
 י • י I יי׳ יי" - - י י I * * יהודה וישראל יעבדוך שם לעולם,

: למען יגדל שמך מעולם ועד עולם. ם ל ן  ייתגדל מצולם ןעף ע

 אל 9לך יושב על־?&א ךחמים, מתנהג בחסידות מוחל עונות עפו,
 מעביר ראשון ראשון, טך$ה טחילה לחטאים וקוליחה לפורעים,
 עובייה ?ךקות עם־?ל־בשיר ורוח, לא כרעתם תגטיל. אל הורית־לנו
 לוטר שלש ע?ךה, וזכר לנו היום ברית ?לש ע?ךה, בהודעת
 לעגו טקךם! כטו שכתוב ררד ןהוה בענן רתיצב עטו שם רקךא

 ־ בשם יהיוה:
T I - | 

 דעביר להןה על־פךו ויקרא:
 :חוה ן ןהוה אל דחום וחנון ארך אפים ןרב־חםד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: ו9לחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו בי ח$אנו. מחל לנו מלבנו כי ?שענו: בי אתה

 י אד;י טוב ובלח, ורב־חסד לסל־קיךאיך:

 יג פזמון. חתום בו שם מחברו(רבנו) יצחק

ל באר יעקב ך א י ת א ך ר ק ק ב  באשמירת ה
 / . ־ ן באשמורת הבקר - לפנות בוקר,א).
ךך קראתיך אל מהולל, יערב לך - יקובל ב י ר ע ; • ל ל י ל ? 

 (0 נדרש נפסיקחא (לא, נ): ״׳נחמו נחמו׳ למה שני פעמים אלא נשכיל(איכה א, נ) ׳מה חמה׳ אמר
 הקב״ה עכשיו מנחם שט פעמים /חמו נחמו עמי׳״. יש לפרש שימה חנכה׳ כפול הוא, משוס שמלכויות
 שנשמענח כישראל כסולוח היו(וכמו שנירש (נשוס״ט מזמור ו), הובא לעיל(י) בפזמון ׳ישראל נושע׳) ולק
 נם הנסמוס כסולוס היו. ועול נלרש נפסיקחא (לל, ל): ״למה שט פעמים ׳אנכי אנטי, אלא לפי שבסיני
 קבלו שט אנט, ׳אנט מ׳ א־להיך, ׳כי אנכי א־ל קנא׳ לפיכן סקב״ס מנסמס גשט אני ׳אנכי אנכי הוא

 מנסמכם׳״.

י חיים - נ י  פג
 (א) פליני בה סנאי מרכוס j אם הלילה שלוק לג׳ או לל׳ משמרוס, והמשמרס האחרונה שלסני הסקר

 קררה, אשמורש הטקר.



 פו סליחות ליום רביעי

 חיךערכי. יום לבי לך סולל.
 ותגיד. את־חשבי. ובאור ביקר
 :סלל. מלכי ואילהי בי אליך

, : ל ל פ ת  א
 צרי • מזעימיך. באף חרפו
ונשאתי איסך.. ברגש .  עטך.
 שאון קמיך. .^פוך־עליהם
 זעמך. וחרון אף ממרו&יך.
 ןקנא אל לשסך. אשר בגוים

. מלכ  מחלל

 י חי רוכב על־עב קל. אם
 תעלני במשקל. צדקי כחול־
 :ם יתקל. ורשעי בנוצה יקל.
 ואם נתיב ארחי מעקל.
 ודיני כשור הנסקל. שקלה
 בפלס מהולל. איש מפשעים

T : T ד V : 

 מחולל. מלכי:

ר ת ס ת א ל י ג  מ
 יג. סולל — מלשץ: -סלו לרוכב בערבות• — ופרש״י: סולו — לשק שבח, (תהלימ סח,
 ה). ועוד, לשק אשוז המסוללת בבנה pp, שפתרונו המשח2ת ומחככת בנה עליה, כלומר
 לבי דבוק ומחובר בך, (ערה״ב). יהולל — מלשון •בהלו נרו־(איוב בט, ב) לשץ אור (רש־י).

 מסשעים מחולל — כמ׳־ש(תהלים נא, ז): הן בעוק חוללתי — נבראתי, (כמורות).

 >ב< מיוסל על המטלסא גפרשס בשלם (פ׳ הסירה): ׳׳׳וכרב גאנן סהריס קמין׳ — ״סהרס קמיט׳
ז שכל מי שpס כנגי ישראל כאילו pס כעי סקב׳׳ה. וכן הוא ג  אין כסיב כאן אלא ׳סהרס קמין׳, מ
 אומר (סהלים עי, «):׳אל סשכס קול צוררין שאץ קמין עולה סמיי׳״. ועוי נירש שס: ״׳שלסס
 סרונן׳ אין כםיג כאן אלא ׳סשלס סרונך — לעמיי לבוא. ישפוך עליהם זעמך׳ ונר (סהלים סט,
 כה), ׳שסון סממן על הנדס׳ (שס עט, ו) מסט מה, ׳ט אכל אס יעקכ׳״. חהו מה שסיים נפייט

 שסון עליהם ונוי.

 עליך חץ ערכי - תחנתי שאני עורך
 לפניך, כיום אשד לכי, לך סולל - לך
 משבח, ותגיה - ותאיר את חשכי, עד
 שכאור בוקר, יהולל - יואר, עשה כן

 מלכי ואלהי כי רק אליך אתפלל.

 צרי — העמים המציקים לי הם
 גם מזעימיך - מכעיסך, בכך שהם
 עובדים עבודה זרה, בחרון אף חרפו
- גדפו את עמך, על שאינם הולכים
 בדרכם, ואני נשאתי אימך - סבלתי
 יראתך, גם בשמעי דגש = שאון - את
 רעש המונם של קמיך - המתקבצים
 למרוד בך ולרדות בעמך 01, שפך
 עליהם זעמך = וחרון אף, ממרומיך,
 וקנא א-ל לשמך, אשד בגויים מחולל,
 כאשר אומרים הגרים ״איה נא

 אלהיהם״.
 חי - הקב״ה, הרוכב על עב - ענן
 קל אם תעלני כמשקל כדי לדון
 אותי במאזני צדק, מבקש אגי: צדקי
- שזכרותי כחול יס יתקל - ישקל
 כחול ים רדושבו בעיניך בכבדים,
 ואולם רשעי ייקל - ייחשב קל
 בעיגיך כגוצה. וגם אם נתיב = ארחי
- דרך הלוכי מעוקל - מעוקם מדרך
 הטובה, ודיגי צריך להגמר כשור
 הגםקל - למיתה, ח׳׳ו, בכל זאת
 שקלה בפלס מהולל - שקול זכרותי
 בפלס משובח וטוב, כדי שיכריעו
 הזכרות, שהרי איש, מפשעיס מחולל
- שהרי האדם גברא ומחולל בעוון



 סליחות ליום רביעי פז
nwo)״כי יצר לב האדם רע מנעוריו״ 

 n< ודין הוא שתרחם עליו!״.

ש קומם - הקם הריסות בית המקדש, ב ל ה > ו T O « ר  DDp א
י ־ י י ־ י ״ אשר בם שכן ארון ובדיו, והלבש  י" י
בה וצורה אהרן הכהן את מדיו - שמונת רי ! .  אהד! מדיו
י הבנתם, ואילו הרוגה וצודה גצידיו ׳ 1 . י י י י  י
ל ?לי ©V$־V. - זה הרובה ושולח בנו חציו לצודנו. כ א  י
mmra)י דהיינו, מי ישמעאל שנאמר בו י r י  י •
- ישלם ל ב א ־ ״< ״ויהי רובה קשה״, י ] ! ש ל P ־ V . £ ־ D f l t i ? 5b ואיש 
״ לו הקב״ה כפרי מעכדיו - כפי . ״ ״ ^ _ . , . . . L _ . k - ״ _ i w » 
ם מעשיו. ואיש נוהם על מרדיו - בני . ־ ! . ובערו ^ ו ך ל 3 כ א  אש ת
ל ׳ .עשו הרשע שהיה מורד בקב״ה, ייענש ל י ר יבער ה ש א  יחדו ב
כ ־ בלשון אש שתצא מאת ה׳ ותאכל י • מ V 7 7 ׳ - » < * 2 , • י 1 9 -
 בדיו - את בניו, וגערו שניהם - עשו וישמעאל >ד< יחדו כאשר יבער הנלל עד תומו - כמו

 שהשן מבער ומכלה את המאכל עד תומו 1ה<.

ם קדוש, מעל כל אדון - מלך מלכי י ע ן ך א - ל ל כ  קף^ןן ע
י ׳1 * • י המלכים, עם כל יצוריו, נדון - לבוא  <1' י י* T' י
$ עמם במשפט על מעשיהם, חזה י  יצוריו חזה י יריבי א
י T י י־:׳ י ־ - דאה את יריבי - יצר הרע, איש ' 
 . ©nn. [דבר עלי M2 מרץ - ומריבה. המכשילני על מנת
p קוני. ובעקבות זאת . לסכסך ביני ל י י * י ־ * י  י י י ־ •

א מדבר עלי בזדון לבו, לקטרג . ו ה ־ p T 5[. !״תותח ?יT1 
 * י LI._4L ^ עלי, ומיד גכחי - למולי יעורר בידה.
 |• ותותח גי ידון 01 - מרוק עלי כדי

ל . מו ל ל ש ת נפשי ל ה א נ  ת
. וכיון שכן, תגה את נפשי ( ז ״ להרגני( י ב ך ^ א L ן L * « ת . י צ צ ו  י
י׳ ׳־י לשלל - ואזכה מן ההפקר, למרות 1 ' * י r * 1 * • ' 7 ו  ט ש

ד אתפלל.* קטרוגי השטן המייעץ ומבקש להרמי,  אלי
יך יועצים שולל י י ה יי׳ ט ת n א r r a  * ׳ '־' י ״ * י ?

- ומשטה בהם. •• •

 אל סלך יושב על־ססא ודןסים, סתנהג בחסידות מוסל עונות עטו,
 טעביר ראשון ראשון, טך?ה טחילה לחטאים וקןליחה לפורעים,

 (ג) ועוד אפשר לפרש, שקלה בפלס — מהולל, מהולל, נא כפריה אל ה/ המהולל נמב סשנסוס, אסה
 שקול בסלס, איש, פפשעים מחולל, האלם שיצירתו כעוון שנאמר •הן מנוון סוללסי ונממא יסמסני אמי״

 (תהלים נא, ז).
 (ד) פסוק נמלטס א׳ יל: וכפי שבארו סז״ל ננ״ק 3-

 (ה) עיין לעיל סימן י, ו ״כלס שעיר וסותנו״.
 (ו< מלשץ ״דיו אק 9י״, (איכס ג, נג).

 >ז) מיוסי עפ״י מאמר סז״ל(ב״כ טז). על השטן: במתניסא סנא, יורי ומסעה, ועולה ומרגיז, נוטל
 רשוס ונוטל נשמה (— הכי סרושו, יורי למטה ומתעה אס הכריוס לסטוא, ועולה למעלה ומרנח
 שמס המלן בהשטטתו, טטל ממט רשות להרונ את הסוטא. יש״י). אמר דש לקיש היא שטן, הוא

 יצר הרע הוא מלאן המות.
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̂יד, ץךקות עם־כל־בשיר ורוח, לא ?דעתם תגמיל. אל הוךית־לנו  עו
 לומר ?לש ע?'רה, וזביר לגו היום ?רית ?לש ע?'רד״ ?הודעת
 לענו מקךם, כמו שכתוב ררד ןד׳וה ?ענן ולתיןיב עמו ?ם ולקזרא

 ?#ם ןהוה:

 !!עביר :הוה על־?$יו ויקרא:
 יהוד,"ן:חוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חםד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ן$#ע ןחטאה ןנקה: ן9לחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 9לח לנו אבינו ?י ח$אנו. מחל לנו מלכנו כי ??ענו: בי אתה

 אד$י טוב וסלח, ןרב-ח^ד לבל־קיראיך:

 זכיר־רחטיך להוד. וח9דך׳ בי מעולם ה^ה: ז?רנו להוד׳ בךצון ע?ןך,
 פקדנו בישועתך: זביר עדתך קנית קדט גאלת ש?ט
 נחלתך׳ חר־ציון זה ?כנת בו: זכר להוד׳ חבת למשלים, אהבת
 ציון אל־ת?כח ל^צח: אתה תקום תרחם ציון, כי־עת לחננה בי־
 ?א טועד: זכר להוד׳ ל?ני אדום את יום למשלים האיטריט ערו
 עת, עד הלמוד בה: זכר.לאברהם לי?חק וללשראל ע?ךיך א?ר
 נ?בעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את־זךעכם כביבבי השטים,
 ו?ל־האךץ הזאת א?ר אטךתי אתן לזרע?ם ונחלו לעולם: זכר
 לעבדיך לאברהם לי?חק וליעקב, אל־תפן אל־קשי העם הזה

 ואל־ר?עו ואל חטאתו:

 זכיר־לני ?רית אבות כא?ר אטחת, וזכרתי את ?דתי לעקוב, ואף
 את־?ריתי לץחק, ואף את־?ריתי אברהם אזכיר והארץ אזכר:

 ןכיר־לנו ?רית ראשונים כא?ר אטחת, חכרתי להם ?רית ראשנים,
 א?ר הוצאתי־איתם סארץ ט^רלם לעיני הגולם* להיות להם לאלהים אני

 יהיוה:
T t 

 עשיר, עפנו ?םה ?ה?טחתנו ואף נם־זיאת ?היותם ?$ךן אילכיהם לא־
 טא?תים ולא־^עלתים לכלתם להפר ?ריתי אתם, כי אני להוד׳
 אלהיהם: ה?ב ?בותנו ורדוטנו ?טה ??תוב, ן?ב להוד, אלהיך את־
 ?בותך וךח^ך, ו?ב וק?ץך ט?ל־העטים א?ר הפיצך להוד, אללי?



 סליחות ליום רביעי פט

 ?מה: ק?ץ נךחיט ??ןה ?כתוב, אם־להיה נחחך בקצה ה?םלם, מ?ם
 לק?צך להוד, אלהיך וט?ם לקחך: neap ??עיט כעב ו?ענן ניטה ?כתוב,
 9חיתי ?עב ??עיך ן?ע;ן חט'אר1יך, שו?ה אלי כי {אלתיך: 9חה ??עיט
 למע^ך ?א?ר אטךת, אנ?י אנ?י הוא מרוה ??עיך למעט ןחט'אר1יןד לא
 אזכר: הלבן חטאיט כ?לג וכןי?!ר ?מה ??תוב, לכו־נא ו5ו?חה ייאמר
 להוה, אם להיו חטאי?ם כ?טם כ?לג ללכיט אם־לאךימו כתולע כ9¥ר
 לחיו: זרק עליט טלם טהוךים וטהרט ?מה ??תוב׳ ו4רקתי עלי?ם
 טלם להורים ו^הךתם׳ טכל 9?ןאותי?ם יט?ל־3לולי?ם אטהר את?ם:
 דחם עליט ןאל ת?חיתט ?$ה ??תוב, כי אל רחום להןה אלהיך לא
 לךפןז ולא ל?חיתך, ולא ל??ח את־?רית אביתיך א?ר ;?כע להם:
 טול את־ל??ט לאהבה את ?$ך ?מה ??תוב, וטל להוה אלהיך
 את־ל??ך ואת־לבב זךעך, לאה?ה את להוה אלל׳יך ??ל־ל??!ז ו??ל־
 נ??ך למען חייך: המצא לט ?בק?תט ?מה ??תוב, ו?ק??ם ט?ם
 את־להוה אלהיך ומצאת, ?י תךך?ט ??ל־ל?בך ו??ל־5??ןל: תביאט
חט ?בית תנילתך ?מה ??תוב, והכיאותים אל־הר  אל־הר קך?ך ןש̂י
 ק!־?י ושמחתים ?בית ת?לתי עולתיהם ןז?חיהם לךצץ על־טזבחי, ?י

 כיתי כית־ת?לה לקרא ל?ל־העטים:

 שמע קולנו יהוד, אלהיגו חום ןדחם עלינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו :הוה אליך ונשובה חדש
: ילזיז, לךצון  :מינו ?קךם: אמךינו האזץה ךחוה דימני
 אמרי־פינו והגיון לכנו לפ;יך :הוה צורנו וגאלנו: אל
 תשליכנו מלפניך ורוח קך£ך אל־תקח ממנו: אל־תשליבגו
 לעת זקנה בכלות כהנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו :הוה
 אילהינו אל־תרחק ממנו: עשיה עמנו אות לטובה ןיךאו
 שונאינו ףבשו בי־אתה :הוה עזךתנו ונחמתנו: בי־לך :הוה

 הוחלנו. אתה תענה אריך אלהינו:

 אלהיט ןאלהי אםתיט. תבוא ל#יך ת$לתט. ןאל־תתןלם ס^ח$תט. >ן$1ץ
 אט עזי ?;ים וק?י עךף אסר לפ;יך להור, אלהיט ואלהי אכיתיט צדיקים

 ן*;חט ןלא ח?אט. א?ל אגחט ואבורדט ח?אט:

 אש$נז. ?גך־נו. גזלנו. דברנו דפי. הערנו. והרשענו. זךנו.
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. לצנו.'מרךנו. נאצנו. ו נ  חמסנו. טבלנו.שרך. ,יעצנו ךע. מב

 ?!רךנו. עדינו. פשענו. צררנו. קשינו ערף. ךשענו. שחתנו.
 תעבנו. תעינו. תעתענו.

 סךנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ןלא שוד. לנו. ואתה צדיק
 על־בל הבא עלינו בי־אמת עשיית ואנחנו הרשענו:

1 1 1  T ״ ״ ־ >~ • י « - ז־ ־ 1 •

 אש?ט מכל־עם. בשט מ?ל־דור. גלה ממט משושי. דוה לבנו בחטאינו. החבל
 אורט. ונפרע פארט. זבול ?ית מקךשט חרב בעיניט. מיךתט ר\תה לשמה.

 יופי אךמרצט לזרים. כיחט לנכרים:

 ועךלן לא שבט מטעותט. והיאך rpj פניט ונקשה עך§ט, לומר לפקד להוד.
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבוחיט

t ז־ « ד ־ 1 ־ ד t 1 1 ־ ־ I 1 ־ י־ ־ ־ - « 

 חטאט:
 אשטנו. בגדט. גזלט. ךברט ד?י. הערנו. והרשענו. זדט. הטסט. טפלט

T 1 ־ T i ־ ו • ו • ו - ו ־ י  T ־ T I ־: T ־ ו ־ I י ד י

 שקר. לעצט ךע. ?!?ט. לצט. מרךט. נאץט. סרךט. עוינו.

 פשעט. צרךט. קשיט עיךף• רשעט. שחתנו. תעבט. תעינו. תעתעט.
 סךט ממצוותיך יממ?פ9יך הטובים ולא שוה לט. ואתה צדיק על־כל

 הבא עלינו כי־אמת עשיית ואנחנו הרשענו:
T 1 ־ ו־ ־ ו * ו t • * י ד - י ו 1 1  ־

̂ט עלם עליט. ?בלט על  לעיניט עשקו עמלט. ??שך ו?םוךט מ?ט. נו
 ש??ט. עבךים משלו בט, פרק אין מןךם. צרות רבות ??בוט.
 קךאטך ח/וה אלהיט. רחקת מ?ט בעווניט. שבט מאחריך. תעיט ואבךט.

 ועדן לא ש?ט מטעותט. והיאך נעיז פניט ונקשה עך§ט לומר ל?נ? לד׳ןה
 אלהיט !אלהי אםהיט צדיקים אנחט ןלא חטאט. אבל אנחט ןאםתיט

 חטאט:

 אש$ט. כנרט. גזלט. דכרט דיפי. העויט• ןהרשעט. זךט. חמ?ט. טפלט
 ?קר. ,יעץט ךע. ?ז?ט. ל?ט. מרךט. נאץט. סררט. עויט.
 ?שעט. צררט. קשיני ערף. זרשעט. ?חתט. תע?ט. תעיט. תעתעט.
 סרט ממצוותיך וטמ??$יך הטובים ולא שוה לט. ואתה צדיק על־?ל

 ה?א עליט כי־א?!ת עשיית ואנחט הףטעט:

 ת־שעט ופשעט לכן לא טשעט ןתן ?ל?ט לעזיב ךךך רשע וחיש לט :שע.
 כ?תוב על t {ביאך, לעזיב ךשע ךךכו ןאיש און מחשביתיו, רשיב אלץו/וה

 וירחמהו ואל־אלהיט כיץך?ה ל?לוח:



 סליחות ליום רביעי צא

 קשיח צדקך אמי ל?דך׳ שגיאות מי־לכין, ממורות גקגי: נקטילהוה אלהינו
 סכלי ?שעינו. ומהרט מ?ל־9?אותיט. וזרק עלינו מים ?הורים ומהרט.
 כ?תוכ על.יד נביאך, וזרקתי עלי?ם מים ?הורים ו^הךתם׳ סכל 9?אותי?ם

 ומ?ל גלולי?ם אמהר את?ם:

 ע?ך ונחלרזך- רעכי טו?ך, צמאי ח?ךך, חאכי לשעך. לבית ח־עו כי ליהוה
 אלחיט הרחמים וה?ליחות:

 אל דחום ש?ך. אל חנון ש$ך. ?ט גקךא ??ך. להוד. עשיר׳ למען ?מך.

 עשיה למען אמתך. עשיה למען ?ריתך. עשיה למען גדלך ןתפאךתןד.

 עשיה למען דתך. עשה למען הוךך. עשה למען ועיךך. עשיה למען ז?ךך.
 עשה למען ח?ךך. עשיר. למען טי?ך. עשיר׳ למען לחוךך. עשה למק
 ?בוךך. עש־ה למען לטוךך. עשיר׳ למען מלכותך. עשיה למען נצחך. עשה
 למען סודך. עשה למען עזך. עשה למען ?ארך. עשה למען צךקתך.
 עשיה למען קךשתך. עשיר. למען ךח^יך הרכים. עשיה למען ?כינתך.
 עשה למען תהלתך. עשיר. למען אוה?יך שו?ני עפר. עשיה לסען א?ךהם
 לצחק ולעקיב. עשיר. למען משה ןאהרין. עשיה למען ךוד ו?למיה. עשה למען
 לתשללם עיר קדשך. עשיר. למען דון מ?כן ?בוךך. עשיר. למען ש?מות
 הי?לןז. עשיר. למען הריסות מז?חןל. עשיר. למען הרוגים על שם קךשך.
 עשה למען ?בוחים על לחוךך. עשה למען ?אי ?אש וכמלם על קדוש
 ?סןל. עשיר׳ למען יו;קי שדלם שלא חקואו. עשיה למען $מולי חלב שלא
 ??עו. עשה למען תינוקות של ?ית ר?ן. עשיר. ילמע?ך אם לא למענט.

̂ןז והושיענו:  עשיר. למע

 ענט להוד. ענט. ענט אלהיט עננו. עננו אכינו עננו. עננו בוראנו עננו. עננו
 טאלט עננו. ע;ט רוךשט ענט. ענט האל הןאמן ענט. ענט ותיק
 ןח?יד ענט. ענט זך ולשר ענט. ענט חי וקלם ענט. ענט טוב ימסיב
 ענט. ענט יוךע לצר ענט. עננו גט?ש ?ע?ים ענט. ענט לו?ש צךקות
 ענני. ענני סלך מלכי ה?לכים ענט. ענט טךא ןנשיגב ענני. עננו סולח
̂ה ?עת צךה ענט. ע;ט פוךה ומציל ענט. ענט  ומוחל ענט. ענט עו
 צדיק ןל?ר ענט. ענט קרוב לקוראיו ענט. ענט רחום וחטן ענט. ענט
 שוסע אל־א?יונים ענט. ענט תומך תמימים ענט. ענט אלהי אבותיט
 ענט. ענט אלהי א?ךהם ענט. ענט ?חד לצחק ענט. ענט א?יר לעקב
 ענט. ענט מש־גב א$ד1ת ענט. ענט עזרת ל׳??סים ענט. ענט ק?ה
 ל?עוס ענט. ענט רך לרצות ענט. ע;ט עוןה ?עת רצץ ענט. ענט אכי

 לתומים ענט. ענט דלן אל^טת ענט:



ת ליום רביעי ו ח י ל  צב ס

 מי שענה לא?ךהם אכינו ?הר המוריד. הוא לענגו. מי שענה לי^חק ?נו
 ??!עקר על 53י המן3ח היא.יעננו. מי שענה ללעקב ?כית אל
 הוא.יעננו. מי ?ענה ליומף ?כיח האסורים היא.יעננו. מי ?ענה לאבוחיגו
 על לם םוף היא לעננו• סי שענה למ^ה ?חורב הוא .יעננו• מי ?ענה
 לאהרן סמחתה הוא !עננו• מי שענה לפינחס ?קומו מתוך העדה הוא
 .יעננו. סי שענה ליהושע גנל$ל הוא לעננו• סי שענה לשמואל 5מצ?ה
 הוא .יעננו. סי שענה לךןד ושלמה ?נו ?ירושלים הוא לענגו. סי שענה
 לאללהו ?הר הכרסל הוא לעננו. סי ?עני׳ לאלישע סיריחו הוא לעננו. מי
 שענה ליונה 5?עי הךנה הוא לעננו. מי שענה לחזקלהו סלך להורה ?חליו
 הוא לעננו. סי שעני׳ ללוננלה סישאל ועזךלה ?תוך 3?שן ל.אש הוא לעננו.
 סי שעני׳ לרנלאל ?גיכ האריות הוא לעננו• סי שענה לעזרא 5גולה תא
 לעגנו. מי ?ענה לסרדני ןא?תר ?#ושן ה5ירה הוא לעננו• סי שענה ל?ל

 הצדיקים ןהחסידים ןהתמימים והלשרים הוא לענגו.

 רחסנא דעני לענלי ענץא. רחםנא דעני לתכירי לסא ענץא. רחסנא
 דעני לסביבי רוחא ענינא• דחסנא עני;א. דחםנא חום.
 רחםנא ?רוק. רחםנא שזיב. רחס^א רחם עלן ה?תא בע^לא

 ובזסן קריב:

א ?דץהך־י 3י־ך3ים rtfm ול.יד־אךם אל־אפ^ה: ן  ןיאןןר ךוד אל־ך ןר־לי ?איד. ^ה־

 רחום ןחנון חסארד ל?;יך, להוה סלא רחמים רחם עלי ןקבל
 תחנוני: להוד. אל ?אפך תוכיחני, ואל בחסתך ייסרני: חנני
 להד׳ סי אסלל אד׳ ך?אני להוה בי נסחלי ע?סי: ונ??י נבהלה
 סאיד, ואתה להוד, עד־סתי: שובה להוה חלצה נ??י, הושיעני למען
 חסדך: סי אץ במות זסרך׳ ב?אול סי יודה־לך: לנעתי באנחתי
 א?חה ססל־לללה ססחי׳ בדסעחי ערשיי אססה: ע??ה ססעים
 עיני, עתקה ??ל־צורךי: סורו ססני סל־פיעלי און, בי ?סע להוד.
 קול ב?יי: ?סע להוד׳ תח$תי, להוד׳ י^סלתי •לקח: ילבשו ןיסהלו סאיד

 סל־איסי, ל?בו לבשו רנע:
 מחי ימסי סמית ו?חיה. מסיק מן ?אול לחלי עלמא. ?זרא ?ד חמי אבוהי
 ־ לקלה. אבווד ־ךחיס א?י ל?א?ה. ע?ךא דמריד {?יק ?קולר• ?דה
 תאיב ןתבר קולרה: ?ךך ??ךך אגן ןחמיגן קמך. הא רוי נ??ין ?נידין
 «־רין. ע?דך אגן ו?תך$ן ק?ך. הא ??זתא הא ???לתא הא ?מלקיותא.



 סליחות ליום רביעי צג

 ??טי 0ןןד ?רח?1ך ך;?ישין. א?י ל?אכין ךתקוף ןנלן. ?ד ךלא ;הוי?סיךא
 ???לאג

 מ?ניסי רחמים ה?גיסו רחמינו, ל?ן\ 3על הרחמים. TP?0 ר1פלה ל׳שמיעו
 מפלתנו, ל?גי שומע תפלה. משמיעי צעקה הוסיפי צןגקחט, לג״גי
 #ימע ץןקה. מ?גי5י ך?$ד, ה?גיסו דמעותינו, ל?;י ?לך מתחןה כך?עות.
 ה?תךלו והךבו תח$ה יכקשה, ל?גי ?לך אל ךם ונשיא. הזכירו ל?ניו הוסיפו
 ל?ניו, תוךה ומןגשיים טולים של־שו?;י ??ר. לןננר אה?חם ויחיה זךעם׳ ?לא
 חיאכד ?ארית לןןקיב. ?י צאן רוןה־;א?ן הלה לחך?ה, לשיךאל גוי־אחד ל?של
 ולשגרה. ©הר עגנו אלהי לשעט. וג״ךנו מ?ל ?!רות קשות, ןהושיץד. ?רח?יך

 הולים ?שיח ןורלזויוע9ך5

 ?H ךכ?מלא לך מתמנן, ?כר ש?לא ךמתמן לשבולה. כולהון ?ני ש?יא
 ?כ?פא מת?ךקין, ןע?ך לש־ךאל ?.רחמי ו?תתנוני. הב לז שאליק ו?עיתין, ךלא

 ;הדר ריקם p ר91ד5
ן ל?ריי׳• ??קי ןימ י5ח^ו?א שריןן. מ ^  מ־ן דלשהלא לך מתמנן׳ ?5?.יא ד
 9ריח נ??ין מעקחין חפישין. חילא לית ?ן לחיינו־׳ 9ח ןגכיד ?דיל קל?א

 דנזךת עם א?התןא:

 שומר ישראל, ?מור שארית י?ךאל. ואל ייאבד ישראל,
 האומרים ?מע י?ךאל.

 שומר גוי אחד, ?מור שארית ?גם אחד, ואל ייאבד גוי אחד,
 המיחדים ?$ך דץה אלהינו:הןה אחד.

 שומר גוי קדוש, ?מור שארית עם קדוש׳ ואל ייאבד גוי קדוש,
 המ#ל#ים ??לש קדושות לקדוש:

 סךע־ץה ?דחטים והתפיס ?תחנונים. התרןיד׳ וד,ר1פלס לדור ?;י ?י אין
 עוזר: אביט מלכט חננו וענגו, ?י אין ?נו מעשיים. ?שיה ןםני צן־קה

 וח?ד והושיעט:

 יאנחני לא נדע טד׳־נעשיד׳ 3י על? עיגיני•׳ ןבר־רמז? זה1י•׳ וחסדיןל׳ ?י
 מעולם המד׳. להי־ח?ךןז להוד. עליט, ?א?ר לחלני לןיג אל־תן?ר־
 לט עונרצ ראשנים מהר לקךמוט רח^יך׳ ?י דלוני 9א'ד•• מזונו ??ם
 להוד. ע?־ד׳ ?מלם ואח:) חנט להוד׳ חנט׳ ?י־רב ש'ב?ט בוז: ?רי;ז
 רחם תזכיר: >?ר־;ז עקךה תןנטר. ?ר$ז תמימות תזכור: להוד. הושיעה
 ה9לןי לענט ?יום קראיט:< כי־הוא,דע ל^רט, זמר כי־ע?ר אןחט: עזרט
 אלהי ל?עט על־ךכר ?בוד־?9ך, ןהץילט ןכ?ר על־חטאתיט למען ?9ןז:



 צד סליחות ליום רביעי

 יתגדל ךתקדש ?מי׳ ד?א: כעלסא די כךא כךעותה ןלסליך מלכותה.
 (ילצסח פוךקנה ויקרב (לא קץ) משיחה:) כחליכון יליוסיכון יכחד רכל כית

 ישראל כענלא יכזסן קדב׳ ואסת אמן:
 להא שמה דכא מכרך לעלם ולעלמי עלמלא:.

T ןישהכח ןית$אר ןיתרימם דהנשיא ףתהךר דהעלה ךתהלל שמה W 
 דקיד?א•.כדך הוא לעלא מן כל כךכתא ושירתא השכוחתא ן$סתא

 • דאמירן לעלמא* ןא?ת אמן:
 קהל: קבל ?רחמים וןךצון אח ת9לתנו:

עותהין דלל ישראל קךם אביהון ד כשמלא ואסרו אמן:  תתקכל צלותהון ̂ו
 קהל: ףד ׳שם r־ri־. ?צרןי מעתה ןעד עולם:

 להא ?למא רלא סן שמלא ןחיים מוכים עליני ועל כל ישראל ואסרו אמן:
 קהל: ןןזרי מעם p־7Wy ra #מןם וארץ:

 עשה שלום כסריסיו היא לעשה שלום עלינו ועל כל לשראל ןאסת אמן:



 צה

 , סליחות ליום חמישי .
rg$# אשך יושבי ביתך, עוד :הללוך סלה: אשרי העם 
 לו, אקרי העם שןהוה אלהיו: תחלה לךוד,
 ארוממך אלוהי המלך, ואבריה שמך לעולם ועד:
 בכל־יום אבחנך, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול ןהוה
 ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: דור לדור ןשבח מעשיך,
 ו^בוריתיך עידו: הדר כבוד הוךך, ודברי נפלאותיך
 אשייחה: ועזוז נוךאותיך יאמרו, וגדלתך אספרגה: זכר
 דב־טובך .יביעו, וצדקתך ךךנבד: חנון ורחום :הוה, ארך
 אפים וגדל־חסד: טובץהוה לבל, ורחמי! על־בל־מעשיו:
 יודוך ןהוה כל מעשייך, וחסיךיך:ברבוכה: ?בוד מלכותך
 יאמרו, וגבוחתךץדברו: ,להודיע לבני האדם גבורותיו,
ך מלכותבל־עילמים, ת ו כ ל  ולבוד הדר מלכותו: מ
ך בבל־דור ודר: סומך :חוה לבל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף לבל־הבפופים: עיני ביל אליך ישברו, ואתה נותן־
 להם את־אללם בעתו: פותח אתץדך, ומשביע לכל־חי
 רצון: צדיק :חוה בבל־ךרביו. וחסיד בבל־מעשיו: קרוב
לבל אשי יקראהו נאמת: רצוןץדאיו  :הוה לבל־קראיו>י
 !?שה, ואת״שועתם ישמע ויושיעם: שומר ץץה את־בל־
 אידוביו,' ואת בל־הרשעיס .ישמיד: תהלת ,יהוה :דבר־פי

 ויברך כל־בשיר שם קדשו לעולם ועד: ואנחנו" נברך
; • ״• • •  מעתה ועד עולם הללרה) י

: ןכו־ רח^יןי ץזן־ה W1T בי סעולם ה?!ה: » לאסר ו ך ?  ,ןעי1ה י?רל {א בדו <ך$י ב*5ד ד

ץ מלכותה". ל  :?גדל ו:ר1כןך>ם.?מה 'ר^א: ??ל9א ד ?ךא כךעותה מ
 *רץמח • פוךכןנה ףקו־ב (נ׳א כןץ< 9?יחה:< ?חייבון יליומיכון ולחיי ך;ל

 כית ףןזיאל כ#לא וכזמן כןריב, ןא?רו אמן:



 צד סליחות ליום רביעי

 יתגדל ויתקדש שמח דכאי• כעלסא די כרא כרעותי׳ דסליך מלכותה.
 (יצמח פוךקגה ףקו־ב (רא קץ) משיחה:) ?מיכון יכיומיכון וכי׳!, רכל כית

 ישראל כןגנלא יכזמן קדב, ןאסרו אמן:
 י להא שמה ר?א סערך לעלם ילעלמי עלמלא:. .

 ית?רך ךשתכח ןיתפאר ןיתרומם ןיתגשא ךתהךר ןיתעלה ןיחל׳לל שמה
 דקוח&יא•.כריך הוא לעלא מן כל כוכהא ושירתא השכחתא וןחסתא

 דאסירן ?עלסא. ןאסח אמן: .
 קהל: נןנל ?וחמים יןןצזן את חמלתנו:

 תתקכל ?לווןהון יבעדתהון ךעל ישראל קרם אכוהון די כשמלא ואסרו אמן:
 קהל: ףד עם ףץה קצו־ף מעתה וןןד עולם:

-להא ?לסא רכא סן שסלא ןחיים מוכים עליגו ועל כל ישראל ואסרו אמן:
- ... קהל: ןנזךי מעם rtefy nfrr #פדס ואח:

 עשה שלום כסרוסיו הוא לעשי׳ שלום עליני ועל כל לשדאל ואסרו אסן:



 צה

 ..סליחות ליום חמישי .
 אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה: אשרי העם שככה
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 לו, אקרי העם שיהוה אלהיו: תחלה לךוד,
 ארוממך אלוהי המלך, ואברכה ש?ך לעולם ועד:
 בכל־יום אבךבך, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול :הוה
 ומהלל מאיד, ולגךלתו אין חקר: דור לדור הטבח מעשייך,
 וגבוריתיך .יגידו: הדר כבוד הוךך׳ ודברי נפלאיתיך
 אשייחה: ועזוז נוךאותיך יאמרו, וגךלתך אםפוץה: זבד
 רב־טובך .יביעו, וצדקתך :רננו: חנון ורחום :הוה. אךך
 אפים וגדל־חםד: טובץהוה לכל, ודחמיז על־כל־מעשייו:
 יודוך:הוה כל מעשך, וחסיךיך:ברבובה: לבוד מלכותך
 יאמרו, וגבוזרתך:_דברו: .להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת בל־עילמים, ו כ ל ך מ ת ו כ ל  ולבוד הדר מלכותו: מ
ך בבל־דור ודר: סומך :חוה לכל־הנפלים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף לבל־הבפופים: עיני ביל אליך :שיברו, ואתה נותן־
 להם את־אבלם בעתו: פותח אתץךך, ומשביע לבל־חי
 רצון: צדיק :חוה בבל־ךרביו, וחסיד בבל־מעשייו: קרוב
לכל אשי יקראהו באמת: רצוךראיו  :הוה לבל־קראיו,י
 :;נשיה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר :הוה את־כל־
 איהביו,* ואת בל־הרשעים .ישמיד: תהלת :חוה :דבר־פי
ri: ויברך בל־בשיר שם קדשו לעולם ןעד: ואנחנו נברך 

 מעתה ועד עולם הללרח: י
בר ריוןויך מץה ןחמ־יף 3י 9עולם הן!ה: ר רכךףן לאסיף: ז ^  ,ןזיוה יןדל {אבדו ןך־ץ 3

א נהניסי׳ ו_י9ליך מלכותה. י  :רעךל מעןףע.?שה ךבא: ??;ל?א ד ?
 ?\npyr • פוךקגה ףקךב (נ״א ?Kj) ??יחד,:) ?חייכון ו?יימיבון ו?חיי ך?ל

 3ית י^ךאל ??;לא וכזמן כןריב. ןא?רו א?ןן: •



 צו םליחות ליום חמישי

 :הא ?מה רלא ססרך לעלם ולעלמי עלמלא:
 ל^ברך ד?תבח ףתפאר ףתרומם ןלרעשא ףתהדר ףתעלה ףתהלל ?מה
חמתא  ךקח־?א. ?דך הוא לעלא מן לל בךכתא ן?יךתא ת?1יחתא ̂ן

r ?על?א. ןא?2רו אמן: W 

 לך אחץ הצדקה ולנו בשת הפנים: מה־נתאוגן ומה־ניאמר
 מה־נדבר ומה נ?טדק: נחלשה דרכינו ונחקרה ונשולה
 אליך, כי :מינך פשוטה לקכל שבים: לא־לחלד ןלא־
 למאשים באנו לפניך, כדלים ילודים ךפקנו ךלתיך: ךלתיך
 ךפקנו דחום וחנון, ;א אל־תשיבנו ריקם מללדך: מלפךך

 מלכנו ריקם אל־תשיבנו, כי אתה שמע תפלה:

 שימע תפלה, ¥,דיך לל־בשר:באו: :בוא לל־לקזיר להשתהות
 לפניך :הוה: :בואו וישתחוו לפ;יך אדי;י, דכלדו
 לשמך: יביאו נשתחוה ונכרעה׳ נלךלה לפניץהוה,עשינו:
 נבואה למשלנותיו, נשתחוה 'להדים רגליו: באו שעריו
 לתוךה חצרותיו בתהלה, הודי לו לרבו שמו: ואנחנו
 לריב חלךך נבוא ביתך, נ^תחוה אל־היכל־קךשך ליראתך:
 הנה ברכו את־יהיוה כל־עלדי יה'וה,"הע'מדים בבית :הוה

י I * I T ft** 1 " T י 1 I V t 1 "  י

ם קדש, וברכו אתץהוה: י רוממו :הוד, ל ד  בלילות: שאו י
 אלהינו והשתחוו להדים רגליו ״ קדוש הוא: רוממו :הוה
 אלהינו והשתחוו להר קךשו, כי־קדוש:הוה אלהינו: השתחוו
 ליהוהילהךרת־קךש, חילו מפניו לל־הארץ: נשתחוה אל־
 היכל קךשך ונוךה את־^מך על־חסךך ועל־אמתך,, בי
 ה^דלת על־לל־שמך אמךתך: :הוה אלהי צלאות מי־למוך
 חסין:ה, ואמונתך לכיבוידך: בי מי בשחק לערך ליהןה,
 יךלה ליהוה בלני אלים: בי־גדול אתה ועישיה נפלאות,
 אתה אלהים לבךך: כי־גדול מעל־^מים חלךך, ועד שחקים
 אמתך: גדול :הוה ומהלל מאיד, ולגךלתו אין חקר: בי
 גדול :הוה ולהלל לאיד, גוךא הוא על־לל־אלהים: בי אל



 סליחות ליום חמישי צז

 $דול :הוה, ומלך גדול על־לל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
 ובארץ אשרדןגקזיה למעשיך ובגבורתיך: מי ילא יראך מלך
 מולם בי לך :אתה, בי ללל־חלמי הגוים וללל־מלבותם
 מאץ למוך: מאץ במוך :הוה, ^דול אתה וגדול שמך
 בגבורה: לך זרוע עם־גבוךה, תעז :ךך תרום :מינך: לך
 יום אף־לך אלה, אתה הביגות מאור ןשלש: אשר ל:דו
 מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו: מי :מלל גבורות :הוה,
-ישמיע לל־תהלתו: לך :הוה הגדלה והגבורה והתפארת
 והנצח וההוד בי־בל בשמים ולאךץ, לך :הוה הממללה
 והמתנשא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, תבל ומילאה
 אתה :מדתם: אתה הצלת בל־גבולות ארץ׳ קיץ וחרף
 אתה :צרתם: אתה רצצת ראשי לויתן, תתננו מאבל לעם
 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
 אתה פודךת ל?זך :ם, שברת ,ראשי תנינים על־המים:
 אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם: גדול
 :הוה ומהלל מאיד, לעיר אלהיגו הר־קךשו: :הוה ?לאות
 אלהי ישראל ישב הברבים אתה הוא האילהים לבדך: אל
 נערץ לסוד־קדושים דלה, וגוךא על־לל־לביליו: ויודו שמים
 פלאך:הוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו ?רמה ליהוד״
 דיעה לצור יקענו: ;קךמה ל;יו'לתוךה, בזמירות נריע לו:
 $ךק ומשפט מבון בםאך, חלד ואלת :קךמו פניך: אשר
 .יחדו נלתיק סוד׳ לבית אלהים נהלך בר^ש: אשר לו הים
 והוא עשהו׳ דלשת :ךיו:?רו: אשר בידו נפש לל־חי, ורוח
 לל־לשיר־איש: הנשלה לך" והגוף פעלך, חוסה על־ןןללך:
 הנשמה לך והגוף.שלך, :הוה ןמז־ה למען #לך: אתאנו
 על־שלך, :הוה עשה למען שלך: בעבור לבוד שלך׳ בי
 אל חנון ורחום שלך: למען־שלך :הוה וללחת לעוננו בי

 רב־הוא:
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, : י נ י ג ו ו נ ̂ןט, ?י/ךבו ן  _9לח־לט אביט, ?י ?ריב אולתט שגיט. ?חל לט הי

 אל ארך אפלם אתה. ובעל הרחמים נקראת. ודרך תשובה הורית.
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 גדלת רחמך וחסדיך, תזכיר היום ובכל־יום לזרע ידידיך. תפז אלינו
I ־• ־ t ״ J v . ־ ן T I 1 £ ־  »S־ ־ - ד־ זי I ־ ו־ I r *1 1 ־

 ברחמים, בי אתה־הוא בעל הרחסים. בתחטן ובתפלה פ;יך ;קךם,
 ?הודעת לענו מקדם. מחרון אפך שוב, לסו בתוךתך בתוב. ולצל
 כנפיך ןזחלה ונתלונן׳ כיום רךד :הוד, בענן. תעביר על־פשע ותקןחה
 אשם, ?יום ולתלצב ?מו שם. תאזין שועתנו ותקשיב לנו מאסר,

 כיום ויקרא בשם יהיוה. ושם נאסר:
r 1 זד ־ 1 1  T ־ • ! |? ו - 1

 ולעבר להוד. על־?ניו ויקךא:
 :הוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אסים ןרב־חלד ואמת נצר
 חלד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה: וללחת לעוגבו

 ולחלאתנו מחלתנו:
 סלח.לנו אבינו בי חטאנו. סחל לנו מלבנו בי פשענו: בי אתה

 אד;י טוס וסלח, ורב־חסד לסל־קךאיך:

 אין קוךא ???ך מתעוךר להחזיק ?ך: הושיעה להוד׳ כי־גמר חסיד כי־פםו
 ״ •־ אמונים מ?ני אדם: הושע להוד, את־??ך את ?ארית לשיךאל:

ך ל ע ל  ?ךחם אב על בנים סן תרחם :הוה עלינו: ליתוה ד,:שו?ד, ע
 ברכתך סלה: יהיוה צבאות עטנו םשיגב לנו אלהי יעקיב סלה: :הוד,
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 ץבאות אשרי אךם בוטח בך: :הוה הושיעה. הטלך לעננו ?יום־
 קראט:

 ?לח־נא לעון העם הזה בנדל חסדך. ובא?ר נשיאתה לעם הזת
 מס^רלם ןעד־הנה ןשם ;אטד:

 וייאמר יהוד. םלחתי בדברך:

 הטה אלהי א#ך ו?טע פקח עי;יך וראה שילטיתינו והעיר א?ר־
 נקךא שלך עליה• בי לא על־צךקיתינו אנחנו ם§ילים תחנונינו
 לפ;יך בי על־דחליך הרבים: אדיני שטעה אדי;י ?לחד, אד';י הקשיבה
 ועשית אל־תאחר. לטע^ך ן$להי בי שלך נקךא על־עיךך ועל־עלך:



 סליחות ליום חמישי צט

 יד סליחה. ע׳׳פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) אליה בר שמעיה חזק ואמץ

 אלהינו ואלהי אבוסינו . ־ באר יעקב

S T G T ^ S ;  אויה־ד קמחי «דץ 0חמ«י• ^
 בקרבי שחרתיך קראתיך בכ״ז אנו תאבים ומצפים לך
י י ״ י ז י « וכל עוד רוחי בקרבי שחרתיד  י
 ממעמקים. גורסתי לתאווזך באיל - בקשתיך וממעמקים קראתיך,
ך ה׳. גורשתי לתאותך - נכתשתי י ת ש ק ב  על־אפיקים. דרשתיך ן
• י • ו ונשברתי מרוב תאוה עליך כאיל • • •1 • - • • ו • ־  י
 ברחובות וכשוקים: שתערג ותצעק במדבר על אפיקים
- על זרמי מים. דרשתיך - ברבת

 תורה ובקשתיך - בתפלה, ברחובות ובשווקים - בבתי כנסיות ובבתי מדרשות!או.

־ הנה העת תרויח - זה הזמן שתתן ן ש ע ת ח לדחוקים, ן י ת  הנה העת ת
־ י רווח והצלה לישראל הדחוקים,  • • י ־ י
 דין ומשפט לעשוקים. זמוךיהם ותעשה דק - נקמה ומשפם בגוים

 שחתו ובקקום בוקקים. ךומוסים
 נגושיים ביד מריקים:

 בעבור ישראל העשוקים. ומוריהם
 שחתו - הכריתו את מיהם של
 ישראל, ובקקום בוקקים - ריקנום
 שודדים. חםוסיס ונגושיס - נגזלים
 ומוכים, ביד מריקים - אומות העולם

 הכותשים לדק את ישראל.
 מפוליך - עמך הדבוקים בך
 אשר בעבר שעשעת אותם כילדים
 רכים, עתה כבר ימים רבים הם
 לחוגים = וד6וקים - דחוקים. ברכת
 כל(ב< שנתברך בה אברהם חפרו
 וממוב ריקים וריקים ממעשים מוכים.
 לבאים - אומות העולם המשולים
 לאריות שינם עליסו חורקים כדי

 למורפם, ואתה ה׳,
 מאסת תנחת = ונמשת את ישראל
 הדבקים בה׳. נארח - שכחת
 ומאסת ברית שלשת האבות החשוקים

 טפוליך ש?5שעת בילדים רבים.
 ,ימים רבים לחוצים וךפוקים. בל
 חסרו מטוב ריקים. לבאים שניהם

 עלימו חורקים:

נחת ונטשת ךבקים. ז ו  מאלת :
 נאךת ברית #לשת החשוקים. םחי

 מגילת אסתר
 יי". גודםתי לתאותך — בפסוק (תהלים קיט, כ): -גרסה נפשי לתאבה־ פרשיי: משתכרת
 נפשי מחמת תאוה. מטוב ריקים - עוד י-ל ריקים מהתורה. שנקראת סוב (מנחות גג:),

ני חיים י  םנ
 (יי) עס״ה שה״ש ג׳ ב׳. וגמפרש (לפוש אמשטררם) כתב: פש״ה ״אסומה כעיר גשוויףס וגרסוטה״

xwvre כלומר מסי משיוס ומפי 
ע 6ש אכרהס מל״ (מ6שיפ כל, 6) תליש מכה (גט׳ י) מל — שהשליעו כיצרו.  >כ< כמ׳׳ש-״וה׳ נ



ת ליום חמישי ו ח י ל ס  ק" '

- היקרים, םחי ומאום שמתנו ולכן
 אנו קןיפ = ולוקים, עצומי גזם
- סתומים ולכודים ע״י הגרים ואכולי

 ילקים - (ג<ואכולים על־ידם.
 פצועי חבורות, ואיברים מתפרקים
 כתוצאה משעבוד מלכדות. צרי חדלגו
 = ודלגו מתמרוקיפ - נתמעטנו
 מכל רפואות שבעולם ומכל תמרוק
 שממרק ומחבב את הבשר, שאק
 צדיק שיתפלל בעדינו. קומה עזרתה
 לגאנחים = ונאנקים, רומם - הרם
 אותנו מאשפות, ומעפר תקים שהרי,

 השלטון בידך להקים, ירודיד - את
 ישראל הירודים ומושפלים. תקפך
 בשחק - כוחך בשמים, וממשלתך
^ אך לשמך - לך א  בארקים - ב
 לבד יודו הצדיקים כאשר בנשאך
 ראש כשתרים את קק ישראל
 המצורפים ומזוקקים שבעתיים ע״י

 צרות הגלות.
 ועתה כהושיעך חוכיך - כשתושיע
 את מיחליך ומצפיך אשר במצותיך
 מתחזקים, אזי יאמרו הקרובים
- קוב׳׳ה  והרחוקים, חזק ואמיץ.
 דברו הקים לישראל הנקראים חבצלת

 השרון שושנת העמקים.

 אל ללך יו?ב על־לפא רחמים׳ מתנהג בחסידות מוחל עונות עטו,
 טעכיר ראשון ראשון, טךלה מחילה לחטאים ולליחה לפושעים,
 עו?'ה ץדקות עם־לל־בשיר ורוח, לא לו־־עתם תגטיל. אל הוךית־לנו
 לוםר־שלש ע?יךה, וזכר לנו היום לרית ?לש עשירה׳ להודעת
 לענו סקךם, לטו ?כתוברו־ד ןה;וה לענן ולתיןיב עטו שם ולקרא

 בשם יהיוה:
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 ולעבר להוה על־^יו ויקרא:
 :הוה ן ןהוה אל רחום וחנון ארך אסים ןרב־חםד ואמת ניצר

 ארקים — בירמיה (י, יא): שמיא וארקא — השמים והארץ, (מצודות).

 (נ) אילו האומות שגמשלו לארנעה מיד ארנה הכתוכיס מואל, (א, ל) והס מגל ארכעה מלכדות.
 ערה״נ. ומה שייסל מםוכ ריקים י״ל שריקיס מהתורה שנקראת םונ, נמנשות (ע:).

 שמתנו מבים ולוקים. עצומי גזם
 ואבולי\לקים:

 פצועי חבורות ואברים מתפרקים.
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 צרי• חדלנו ודלגו מתמרוקים.

 קומה עזרתה לנאנחים ונאנקים.
 רומם מאשפות ומעפר תקים:

 שלטון ביךךזרוךך להקים.תקפך
 בשחק וממשלתך בארקים. אך
 לשמך יודו הצדיקים. בנשיאך ראש

 שבעתים מזקקים: •
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 עתה ייאמרו הקרובים והרחוקים.
 בהושיעך חוביך במצותיך
 מתחזקים. חזק ואמיץ ךברו הקים.
 לחבצלת השרון שושנת העמקים:



 סליחות ליום חמישי קא

 חלד לאלפים נשא עון ו$שע וחלאה ונקה: וללחת לעוננו
 ולחלאתנו ונחלתנו:

 סלח לנו אבינו כי זח^אנו. מחל לנו ©למגי כי ??ענו: כי אתה
 אדני טוב והלח, ורב־חסד לסל־קראיך:

 אל־תזלר־לנו עוונות ראשנים סהר :קדמונו .רחליך כי דלונו ?איד: :הוה
 אלהינו ?עלונו אדנים זולתך לכד לך נן?יר ??ך: כי־עליך

 הו^נו ?ל־היום ןחש?גו ?צאן סלחה:

 ?רחם אב על ?נים כן י1דחם ןה;וה עלינו: ליהוד, ה:עועה על ??!ל כר?חך ?לה:
 :הוה ץ?אות ע?גו סקוןב לנו אלהי!עקיב ?לה: :הוה ץבאות א?די אדם כיסח

 בך: ןהוה הושיעה. ה?לך.יענגו ?יום־קךאנו:

) בנימין ו (רבנ  טו סליחה. ע׳׳פ א׳׳ב. ובסופו חתום מחברו

 אלהינו ואלהי אביחינו

 אלה קנאתך וגבוךתיך. בעשותך
 נוךאות לזרע לרותי בריתך.
 ?רושים נטושים אנחנו מגחלתך.
 :הוה אלהים בעלונו אדונים

: ״ ף * ר ל י  ז

 דאגת ענייך גדלה עד למאיד.
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ב ו;$ש ל  הסובלים עיל־מוךאך ב
 ומאד. והם שחים ומשפלים עד
 מאיד. מהר :קדמונו ךחמיך בי־

 דלינו מאיד: .
1 

ר ת ס ת א ל י ג  מ

 W• עול מוראך — עול יראתך.

ם י י י ח נ י נ  פ

 >*< עטין אלו ישראל וכללרשינן (ב׳׳י עא, א): א׳׳ר per כל מקום שנאמר ׳יל עגי ואגייר ישראל
 הכתונ מלבר. ונראה לפרש שעני עדינו הנכנע מפני ה׳, ומנץ שנאמר (שמיס י״ ג): ״פל מפי
 מאנת לענות מפני׳׳, ומסרש״י: •לענות — כתרגומו לאתכנעא, והוא מגזרס עני — מאנס להיוש

י ושפל מפני׳׳. וזהו שייסל הפייט הפובליפ עול סוראף.  ע

 באר יעקג
 איה קגאתך וגבורתך שהיית רגיל
 להפרע במשעבדי עמך. בעשותך
 גוראות לישראל, שהם זרע כרותי
 בריתך - בני אברהם שכרה עמו
 הברית נמושים - עוובים, וגדושים
י ה׳ אלקיגו, בעלונו הלת  אנחנו מנ
 אדונים - נעשו עלינו אדמים ובעלים

 עלינו אחרים זולתך.

 דאגת ישראל - ענייך >א< גדלה
 עד למאד, הסובלים עול מוראך
- המקבלים עליהם עול מלכות שסים
 בלב וגפש ומאוד - גם בכל מאודם
- ממוגם, והם שחים - כסופים
 ומושפלים עד מאד, ומפגי כך מהר
 יקדמונו - יקדמו אותגו רחמיך, כי
 דלוגו - כי מעטים ודלים אגו ואץ

 בגו כח יותר לסבול עול הגלות.



 קב סליחות ליום חמישי

ו ״שונה מפני מחרפים יום־ נ  ת
 "יום. חורקים־שן ןשוחחים אך זה
 היום. מלס ממשלתך גלה איים.

 בי עליך הידמו בל־היום:

 יחלנו קץ גאלה ונחמה. בי כםתנו
 בושה ועטתנו בלמה. לחוצים
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ת יד בל־אמה.'ואין ח  ועבודים ת
I T ״ \ N T ־ • ־ ־ ז -

 אתנו יודע עד מה:
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 מלך מלבים זבד ךחמיך דרשנים.
ט מאודים ל מ  נוצרי יחוךך. .
 העשנים. םאב צחנתם לבן
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ר לנו ב ז ת י ל  המתלע בשנים. א
 עונות ראשונים: -

 על הר־ציון ששמם. פני כבושים
־ 1 , י  L . י - • ״

 ולבי ישתומם. צרים אשר
 ישטפוהו האשימם. והאר 'פניך

 על מקךשך רושמם:

 קבלן הנקנה מאז לשם תפארתך.

 דונו - • מראה פנינו שונה
 מפני מחרפים המלבינים פנינו יום
 יום, חורקים שינים בזעמם עלינו.
 ושוחחיס - ואומרים זה לזה: אך זה
 היום שציפינו לו, כדי להרע לישראל,
 מכס ממשלתך גלה, איום - הקב׳׳ה,
 אגא, הראה את טכסיסי מלכותך,

 ותוקף ממשלתך כדי להצילנו כי עליך ״
 הורננו כל היום. - ־

 יחלגו - ציפינו וקוינו לקץ גאולה
 ונחמה, כי כיפתנו גושה = ועטתגו'
 כלימה, לחוצים ועכורים - נגושים
 ומשועבדים תחת יד כל אומה, ואץ
 אתנו יודע עד מה - עד מתי נהיה

 בצרה זו.

 מלך מלכים - הקב׳׳ה, זכור רחמיך
 הישגימ, ובזכות זאת, את נוצרי יחודך
 ישראל, הנוטרים ושומרים יחוד שמך
- . המייחדים שמך, מלם - הצל
 אותם מאודים העשנים - מן הגויים,
 המשולים לגחלים המעלים עשן!בו.
 פאב צחנתם - סרחק זוהמת חטאם,
 המתולע כשגיפ - האדומים כתולעת
 השני, לגן כמאמר ״אם יהיו חטאיכם
 כשנים כשלג ילבינו״, (ישעיה!!.יה), ואל

 תזכור לנו עוונות. ראשונים...
 על הר ציץ ששמם - על
 ביתשהמקדש החרב, פני כבושים
 י - בקרקע ?אבל, ולבי ישתומם - לבי
 משוחק מרוב חמהון ובהלה, צרים
- אלה שצרו והחריבו הבית ואשר  י
 שמסוהו. — האשימם -• תחייבם
 כליה. והאר-יםניך שנזכה שתאיר
 שכינתך על מקדשך השמם - החרב.
 קנץ הנקנה׳ - ישראל הם קגץ
 של הקב״ה י הנקנה לו עוד מאז
- מלפני בריאת העולם >0 כדי להודות

 עטתנו — עטיה, עטיפה וכסוי. סאב — טומאה. טמא את דינה (בראשית לך, ה) תרגומו סאיב
 ית דינה.

 >ב< שאץ ט שוכ כס להכעיר דכר, אלא שהוא ק£ן ומצער נד הדמ מעט עד שיכלה העשן. רל״ק,
 כישעיהו 0, ל) על הפסוק ״אל ירן לבבך משד זננומ האורים העשדם״.

 >ג< כמררש נראשיפ רנה (א׳ הי) ששה לכרים קלמו לכרייס העולם, וכו׳ ישראל מדין, שנאמר (יוהליס,
 על, נ) ״זכור עלמן קדס קלס״.



 סליחות ליום חמישי קג

 רחם ואל תשחת והיא תהלתך.
 שבן הבטיחנו נאמן ביתך. בי
 אל־דחום :חוה אילהיךיילאדרפף

 ולאדשחיתך:
ך מחקה. א ל כ  תזכיר תבנית תם ל
ד תשקה.  נאור ילדיו מנחל עתי
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 :שע המציאם אותם נקה. נושא
 עוון ועובר על פשע ונקה:

 אל ללך יושב על־לסא רחסים, מתטע בחסידות מוחל עונות עטו,
 ־ מעביר ראשון ראשון, םךלה סחילה לחטאים ולליחה לפורעים,
 עו?'ה ץךקות עם־לל־לש־ר ןרוח, לא לךעתם ותגםל. אל הוךית־לנו
 לוסר,?לש ע?ךה, וןכ־ר לנו היום לרית ?לש ע?רה, להודעת
 לעגו סקךם, לטו ?לתוב ו!ךד :הוה בענן ויתיצב עטו שם רקךא

 לשםןהןה: •

 רעבר ;־חוה על־^יו ויקרא: • - .־־
 :הוה ן :הוה אל רחום וחנון ארך. אפים ודב־חלד ואמת'ניצר
 חלד לאלפים נשיא עון ןלשע וחלאה ונקה: וסלחת לעוננו

:  ולחלאתנו ונחלתנו: ״ "
 סלח לנו אבינו בי חסאנו. לחל,לנו מלבני בי $?ענו: בי אתה

 י אדיך טוב וסלח, ורב־חסד ללל־קךאיך:

 נאור — מנאר את אויבך וקמיך ומטאטאן מן העולם, נאור על שם מעשיו(הקביה) נקרא
 כמו חנון ורחום (רשיי, תהלים עו, ה). וראביע מפרש: אץ דבר נראה שהוא נכבד שאיננו גוף

ח כמו נכץ(מלשץ כן).  והוא עצם דבר רק האור לבדו, ומלת נאור(מלשץ או

- עולים דורלים ט״ י א ל  (ד) כמו שכתוב בתרגום יונתן p עוזיאל (בראשית ם, ינ). .״והנה מ
 — איתון סמון( — ראו) יעקב תסידא דאיקונץ די ליה קביעא בכורפי יקרא, והוא פפ״י בראשים רבה
 (סת, ית)....את הוא שאיקונץ שלן חקוקה למעלה, חהו שדרשו בתולי! (5א.) תנא, עולץ ומסתנלץ מיוקט

 של מעלה דורדין ומסתכלץ בדיוקני של מטה.

 ולהלל לשם תפארתך, לכן רחם עלינו
 ואל חשחיתנו, והיא תהלתך, שכן
 הנמיחנו, נאמן ניתך - משה רביגו
 ע״ה, בתורתך״:כי אל רחום ה׳ אלהיך

. (יבימו י. לא).  לא ירפך ולא ישחיתך,

 תזכור את ׳יעקב, המכונה ״איש
, אשר תבנית - צורת דמותו,  תם,
 גכסאך םחוקקה >ד<. נאור - הקב״ה,
 ילדיו - את ישראל מנחל עדניך
 תשקה - ומימי נחל היוצא מעדן
 תשקה אותם, משל לרוב השפע, ישע
 המציאם - המצא לנו ישועה ואותם
 נקה מעוץ, שהרי אתה נושא עוץ

 ועובר על פשע ונקה.



 סליחות ליום חמישי

 טז פזמון. חתום בו שם מחבדו(יבינו) שלמה (אבן גבירול) הקטן חזק
 באד יעקב

 שחר קמתי להודות ולהתפלל לך,
 אלהי תהילתי, וארנן לך בבוקר,
 ואודיעך - אתוודה על חטאתי, תנתן
 לי, בזה שלא שכחתי בתתך גם תחת
 סבל הגלות, שכר לפעולתי, נפשי

 בשאלתי ועמי בבקשתי.

 שחר קמתי להודות לך אילהי
 תהלתי. וארנן לך ביקר
 ואודיעך חטאתי. תנתן לי לזה
 שיבר לפעלתי. נפשי בשאלתי
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 ועטי בבקשתי:
 לפנים זאת בישראל מקריבי׳
 הקרבן. אם חטאי בשני בלו הפך
 לבן. ןאדךה כל שנותי ואאנין על
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 החרבן. ואין לי לבד מלתי ועולתי
 תפלתי: נפשי

 מזבח בהיותו וקךשים לזביחה.
 והביא איש את־זבחו וחטאתו

 V * • - 1 • ו ו - י

 נמחה. אפם מני מכהן ואיךזבח
 ואין מנחה. תודתי זביחתי שיחתי
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 מנחתי: נפשי
* T 1 * 

 הן בהיות העבודה וביהנים על
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ת ר פ כ מ ' ת א ט  משמרת. הלא ח
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 והעולה מבשרת. ואין חטאת ואין
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 עולה ולא חלב ויותרת. וא^פיך
 את דנתי ואפיל תחנתי: נפשי

 לפנים, זאת בישראל: אם חטאתי
 היתה אדומה כשני הייתי מקריב
 קרבן ואז, •כולו הפך לבף - החטא
 התכפר(או. ואדדה כל שנותי - נדדה
 שינה מעיני, ואאנין - ואתאונן על
 החורגן, ואץ לי אפשרות לכפרה
 מלבד מילתי = ותפלתי שתחשב
 לי כעולה, כמ״ש ״ונשלמה פרים

 שפתנו״, (הישע יד, ג).
 מזבח בהיותו קיים וקדשים ניתנו
 לזביחה, והביא האיש החוטא את
 זבחו, וחטאתו נמחה - ונמחק. אבל
 עתה אפס - תם ונגמר ממני מכהן
 בבית המקדש, ואץ זבח ואין מנחה,
 ולכן תודתי - הודאתי, וודויי יחשב
 לזביחתי, ושיחתי - תפלתי תחשב

 לטנחתי.
 הן בהיות העבודה, וכחנים על
 משמרת עבודתם, הלא חטאת היתה
 מכפרת את העוונות והעולה מכשרת
- לאכול בקדשים >a. ואץ חטאת
 ואץ עולה, ולא חלב, ויותרת - קרום
 הנוסף על הכבד. ואשפוך את דנתי,

 ואפיל תחנתי.

ר ת ס ת א ל י ג  מ
 טז. בולו הפך לבן — טהור הוא, (ויקרא יג, יג).

י חיים נ י  פנ
פ הלל אומרים  (א) וכלאמליק נפסיקתא (סט״ז, סיסקא אש קיבט לחמי), ״נגשים מי שנה״ — ד

 — שהם מננסים פוונושיהס של ישיאל, כל״א (ישעיהו א) ״אס יהיו שטאינס כשלם כשלג ילנינו״.
 (3< כלשנא למ יני ישמעאל נאמר מכשיר ומנסי נפנים (שולי! קמ.) וסייש״י, מכשיי נפטס — אשם

 מצולע, ושטאוש משוסיי כסיה ל!נין רוליוש, שאיק נאץ אלא להכשיק נקלשיס.



ת ליום חמישי קה חו  מלי

 הן קדם במקךש" לקום זריזים
 לאשמךת. טהורים נצבו להפיס
 דוךשים לקטךת. ואין לבונה
 ואין קטךת ןנשאךתי שחךחךת.
 ?התודות חטאתי תהי בקרבן

 תודתי: נפשי - •

 חזה קדוש ביץדי בבדה על־
 אנחתי. ואין מי יעמד בעדי ואין
 לי בית־מנוחתי. לבד בך אזכיר
 שמך מעוז צור:שועתי. העבר את
 אשמתי וענתה בי צדקתי. נפשי
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 בשאלתי ועמי בבקשתי:
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 אל מלך יישב על־כסא רחטים, טתנהג בחסידות מוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון, םךבה לחילה לחטאים ולליחה לפושעים,
 עושה צדקות עם־כל־בש־ר ורוח, לא כדעתם ת^טיל. אל הורית־לנו
 לוטר שלש ע?ךה, וזבד לנו היום ברית ?לש עשרה, כהודעת
 ל?נו מקךם, בטו ?כתוב ררד ןהות בענן ויתיןיב עטו שם וזקירא

 בשם יהיוה:
T I « I 

 דעבר דץה על־פניו ויקךא:
 :חוה ן:חוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חלד ואמת ניצר
 חלד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה: וללחת לעוננו

 ולחלאתנו ונחלתנו:
 ללח לנו אבינו בי חסאנו. מחל לנו מלבנו בי ??ענו: בי אתה

 . אדך טוב וסלח, וךב־חסד לסל־קראיך:

 הן מקדם במקדש, בקום הנהנים
 שזרמים הם (!!סחים גט:), באשמורת
ו נהנים מ  הבוקר לעבודה, נ
 מהורים להפיס גורל על העבודות
 שבמקדש«t. אנשים חדשים - מבץ
 הנהנים, שעדיין לא הקטירו, יפיסו
 לקמורת, ועתה אין לגונה ואין קטורת
 ונשארתי שחרחרת - מעבירות,
 וגהתוודות על חטאתי, תהא כקרגן

- תודתי - ודרי.
 חזה - ראה, הקדוש ברוך הוא כי ידי
- מכתי כגדה על אנחתי - שאיני
 נאנח לפי גודל מכתי, ואין מי יעמד
 רתפלל לכפר געדי, ואין לי גית
 טגוחתי - המקדש, לגד גך - מבלי
 שתוף, אזכיר שמך כי אתה מעוז גור
- כמבצר חזק כצור, וממך ישועתי,
 ולכן העכר ומחק את אשמתי ואזי
 עגתה תעיד גי רק צדקתי - מעשיי

 הטובים.

 בית מנוחתי — אל המנוחה, תיב״ע: לבי מיקדשא דהוא בית נייחא, (רבתם יב, ט).

 (ג) בחמיל ס״ב, עיין נאורך לקמן סימן מא.



 קו סליחות ליום חמישי

 זביר־ךחמיך:הוי׳ ממדך. בי מעולם הטה•!ברנו :הוה ברצון עמך,
 פקדנו בישועתך: זכר עדתך קנית קךם באלות שלט
 נחלתך, הר־ציון זה ?כ^ת בו: זכר :הוה חבת :ירושלים, אהבת
 ציון אל־תשלח לנצח: אתה ׳תקום תרחם'ציון, כי־עת לחננה כי־
 לא טועד:.ןב'ר :חוה לבני אדום את יום :רושלים האיטרים ערו
 ערו, עד דדםוד לה: זכר לאברהט ליצחק ולישראל עבךך אקר
 נ?כעת להם לך ותדבר אלהם אדלה את־זרעלם לכוללי השטים,
 ולל־הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזךעלם והחילו לעולם: זכר
 לעבדיך לאלךהם לי?חק ול:עק'ב, אל־תפן אל־ק?י העם הזה

 ואל־רשעו ואל חטאתו:

 זכיר־לנו לךית אבות כא?ר אטךת׳ ןזכךתי את לריתי :עקוב,׳ ואף
 את־לריתי:ץחק, ואף את־לריתי אברהם אזכיר והארץ אזכיר:

 זביר־לנו לרית ראשונים לא?ר אמךת, וזכרתי להם לרית ךאשינים,
 א?ר הוצאתי־איתם לארץ לץר:ם לעיני הגו:ם להיות להם לאלהים אני

 :ד,וה:
 עשיר, עטנו ללה ?הלטחתנו ואף גם־זיאת להיותם לארץ א':ליהם לא־
 לאלתים ולא־נעלתים לכלתם להפר לריתי אתם, לי אני :הוה
 אלהיהם: השב שבותנו ורחטנו לטה שכתוב, ושב יהיוה אלהיןז את־
 ?בו^ך ךחלך, ןשב וקלץך טלל־העטים א?ר ה?י?ך :הוה אלה?
 ?לה: קבץ נךסינו ללה ?כתוב, אםץהיה נחתך בקעה ה?ט:ם׳ ט?ם
 יקלןןז:ד,וה אלהיך וט?ם:קחןז: לחה ??עינו לעב ולענן ללה ?לחוב,
 לחיתי לעב ??עיך ולענן חטיארדך, שולה אלי לי {אלתיך: לחה ??עינו
 למעלןד כא?ר אמרת, אניכי אניכי הוא מיחד, ??עיך למעני וחטיאתיןז לא
א ןןולחה ייאמר  $זכ'ר: הללן חלאינו כ?לנ ןכ?לר ?לה ??תוב, לכו̂־
 :הוה, אם :היו חטאילם כשנים כ?לנ.ילכינו אבדיאדימו כתולע כץלר
 קדו: זריק עלינו ט:ם להורים וטהרנו ללה ?לתוב, חרקתי עלי?ם
 ט:ם לד1רים ולה!־תם, לכל טלאותילם וללל־נלולילם אטהר אתלם:
 רחם עלינו ואל ת?חיתנו ללה ?לתוב, כי אל רחום :הוד, אלהיך לא
 !ך?ך ולא !?חיתך, ןלא :?לח את־לרית אביתיןז א?ר נ?בע לדם:
 מול את־לללנו לאהלה את ?לך ללה ?לתוב״ומל :הוה אלהיך
 את־לללך ןאת־לבב זךעך, לאהלה את :הוד, אלהיך ללל־לללך ולכל־



 מליחות ליום חמישי קז

 נ??ך למען חייך: המצא לנו בבכןשתנו כלה ?כתוב, וכק?תם ס?ם
 *תץהוה אלהיך ומצאת, כי תךך?נו?בל־לבבך ובכל־נ??ך: תביאנו
 $ל־הר קך?ך ושלחנו ?כית תפלתך ללה ?כתוב, והכיאותים אל־הר
 £ד?י ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם חלחיהם לרצון פל־מןבחי, כי

 ביתי כית־תפלד, :קרא לכל־העמים:

 שמע קולנו :הוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו:הוה אליך ו;שובה חדש
 :מינו בקךם: אמרינו האזינה יודה'כינה הגיגנו: יהיו לרצון
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 אמרי־פינו והגיון לבנו לפניך :חוה צורנו וגאלנו: אל
 השליכנו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבנו
 לעת זקנה בבלות בחנו' אל־תעץכנו: אל־תעזבנו :הוה
 אלהינו אל־תךחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
 שיונאינו ויבשו כי־אתה יהוה עזרתנו ונחמתנו: בי־לך יהוה
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 הוחלנו. אתה תענה אדני אלהינו:
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 £לד.ינו ואלהי אבותינו. תבוא לפ;יך תפלתט. ןאל־תתעלם מתחנתט. ?אין
 אנו עזי פנים וק?י ערף לומר לפניך :הוד, אלהיט ןאלהי אבותיט צדיקים

 אנחנו ןלא חמאט. אבל אנחט ואבותינו חטאט:
 אשמנו. בגדנו. גזלנו. דברנו דפי. הערנו. והרשענו. זדנו.
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 לימסנו. טפלנו שקר. :עצנו ךע. בזבנו. לצנו. לרךנו. נאצנו.

 סדרנו. עדנו. פשענו. צרךנו. קשינו עךף. ךשענו. שחתנו.
 תעבנו. תעינו. תעתענו.

 סרני ממצוותיך וממשפמיך הטובים ולא שוה לנו. ואתה צדיק
 על־בל הבא עלינו בי־אמת עשיית ואנחנו הרשענו:

 אש?נני מכל־עם. ב?נו מכל־דור. $לה מלט לשוש. דוה לכנו בחמאינו. החבל
 *ימי• ןנלךע ?ארט. ןבול כית מקך?ט חרב בעוניט. סיףתט ה:תה ל?מה.

 יו$י ארלתט לךים. בחט לנלרים:

-יעילן לא ??ט מלעותט. והיאך rpj פניט ונקשה עך§ט, לומר לפניך :הוד,
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבורדט

 חטאט:



 קח סליחות ליום חמישי

 אשלט. בגךנו. גזלנו. ךבךט דילי. העויט. ןהךשעט. זךט. המלט. טפלנו
 שקר. לעזיט ךע. לזלט. לץט. מרךט. נא?ט. סרךגו. עויט.
 ?שעט. צרךט. קשיט ערף. ך?עט. שחוננו. תעלט, תעיט. תעתעט.
 סךני ממצוותיך ולמ?פליך הטובים ולא ?וה לט. ואתה צדיק על־לל

 הבא עליט כי־אטת עשית ואנחט הךשעט:

 לעיניט עשקו עמלט. לל?ך ולמוךט מלט. נתט עלם עליגו. לבלט על
 ?למט. עבדים ל?לו ?ט, פרק אין מלךם. צרות רבות ??בוט.
 קךאטך להוה אלהיט. ךחקת מלט בעווניט. שבט מאחריך. תעיט ואבךט.

 ועדן לא ?בט מלעוחט. והיאך נעיז ?ניט ןנק?ה עך§ט.לומר לפ;יך להוד,
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חלאט. אבל אגחט ואביתיט

 חטאנו:
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 אשמט. בנדט. גזלנו. דברט דפי. העויט. והרשעט. זדט. חמסט. טפלט
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 שקר. לעצט ךע. לזלט. לצט. לרךט. נאצט. לךךט. עויט.

 פשענו. צרךט. קשיט עיךף. ךשעט. שח^ט. תעלט. תעיט• תעתענו.
 סרט ממצוותיך יממ?פליך הטולים ולא שוה לט. ואתה צךיק על־לל

 הבא עליגו כי־אמת עשית ואנחט הרשעט:
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 הךשעט ו??עט לכן לא ט?עט ןתן ללכט לעזיב ךךך רשע !חייט לט לשע.
 ככתוב על ח־ ןביאך, :עזב ך?ע דרכו ואיש און מח?ב'תיו, ולשב אל־להוה

 ררחמת ואל־אלהיט כי־לךבה לללוח:
 לשח צדקך אמר ל?ניך. ?גיאות מי־לכין, מגלתרוח נקני: נקנו להוד. אלהיט
 מלל ??עיט. ומהרט מלל־ללאותיט. וזרק עליט מים להורים ןמהרט.
 כלתוב על לד נביאך, ןזרקתי עליכם מים להורים ולידהם׳ מכל טלאותילם

 ומלל גלולילם אמהר אתלם:

 עלך ןנחלהך. ךעכי מולך, ?מאי חלךך׳ תאכי י?עך. לכירו ןלךעו כי ליהןה
 אלהיט הרחמים והלללחוח:

 אל ךחום ?לך. אל הטן ?לך. לט נקךא ?לך. להוד. עשיה למען ?לך.

 . עשה למען אמתך. עשה למען לריתך. עשה למען גךלך ותלאךתך.

 עשיה למען ךתך. עשיה למען הוךך. עשה למען ועוךך. עשה למען זלךך.
 עשה למען חלךך. עשה למען מולך. עשה למען לחוךך. עשה למען
 לבוךך. עשה למען לטוךך. עשה למען מלכותך, ע?ה למען נצחך. עשה
 למסז סודך. עשה למען עזך. עשה למען פארך. עשה למען צךקתך.



 סליחות ליום חמישי קט

 עשי׳ לסען קך?תך. עשה למען רחליך הרלים. ?שיה למען ?לי{תך.
̂ען ^־,?יתך, ^ ^ען אוהליך שולגי עלר. עשי׳ למק אלךדט  עשה ק״
 לצחק ןלעקיב• ?שח למען מ?ה ןאהרין. ?שה למען ךןד ו?למ־ה. ?שה למען
 לת?ללם עיר קך?ך. ?שיה למען ציון ל?לןלבוךך. ?שה למען שלמות
 ל׳יעלך. עשה למען הריסות מןלחך. עשה למען ותרונים על שם קך?ך.
 עשה למען לבוחים על לחוךך. עש־ה למען לאי לאש ולמלם על קדוש
̂קי שדלם ?לא הלאו. עשה למען ?מולי חלב ?לא  ?לך. עשה למען יו
 ??עי• עשה ללען תינוקות ?ל לית דלן. עש־ה ללע^ך אם לא ללעננו.

̂ך והושיענו:  ע?ה למע

 עננו להוד׳ עננו• עננו אלהיני ענני. עננו אלינו עננו. עננו בוךאנו עננו• עננו
 גואלנו ענני• עננו דוך?נו עננו. עננו האל הנאמן עננו• עננו ותיק
 וחליד עננו• עננו זך ול?ר ענני. עננו חי וקלם ענני. עננו טוב ימליב
 עננו. עננו יודע לצר ענגו. עננו כולש לעלים עננו• עננו לולש צדקות
 ענני• עננו מלך מללי הלללים ענני. עננו נורא ונ?גב ענגו. עננו סולח
 ומוחל עננו• עננו עו;ה לעת צרה ?ננו. עננו פוךה ומציל ענני• ענגו
 צדיק ול?ר ענגי. ענגו קרוב ילקוךאיו ענני• עננו רחום ןחנין ענני• עננו
 ^ולע אל־אליונים ענני• עננו תומך תמימים ענני• עננו אלהי אבותיגו
 ?^י• ענגו אלהי אלךהם ענני. עננו פחד לצחק עננו• עננו אביר לעקב
 ?3ני• עננו משגב אמהות ענגי. ענגו עןרת השלמים עגני• ענגו ק?ה
 ללעום עננו• עננו ךך לרצות ענני. ענני עוןה לעת רצון עננו• עננו אלי

 לתולים ענגי. ענגו דלן אללנות ענגו:

 סי ?ענה לאברהם אכיגו להר המוריד. היא לענגו. מי ?ענה ליצחק לגו
 ל?געקד על נבי המזבח הוא לענגו. מי ?ענה ללעקב לבית אל
 י׳יא לענגו. מי שענה ליומף לבית האמורים היא לענגו. מי ?ענה לאבותיגו
 על לם סוף הוא לענגו. מי ?עגה למ?ה לחורב הוא לענגו• מי ?ענה
 לאקרין במחתה הוא לענגו. מי ?עגה לפינחס לקומו מתוך העידה הוא
-יעננו• מי ?ענה ליהו?ע בגלגל הוא לענגו. מי ?ענה ל?מואל בסצלה
א לענגו. מי ?ענה לךוד ו?למה לנו בירו?לים הוא לענגו• מי ?ענה י  ה

 לאללהו להר הברלל הוא לעננו. מי ?ענה לאלי?ע ביריחו הוא לעיננו. מי
 ?ענה ליונה 3לעי הךגה הוא לענגו. מי ?עגה לחןקלהו מלך להורה לחליו
יא לענגו. מי ?ענה לחננלה מי?אל ועזריה לתוך 5ל?ן הא# היא לענגו.  ה

 סי ?עגה לרגיאל לגב האריות הוא לענגו. מי ?ענה לעזרא בגולה הוא



 קי־ מליחות. ליום חמישי

 לזמני• סי W לסרדכי ואלתר ?שישן הכירה הוא לענט. מי ?ענה לסל
 . הצדיקים והחסידים והתמימים ןהלשרים היא ^ננו. .

 רחמנא דעני לעניי ע3י3א. רחמנא דעני לתסידי לסא אנינא. רחמנא
 .׳דעני לססיסי רוחא עני;א. רחס^א ?»י;א.רחלנא חום.
 רחמנא סרוק. רחמנא ?זיס. רחמנא רחם עלן.השתא כעגלא

- :׳ • •• ־ ־ ובזמן קריב: - ׳• •-,

 וייאמר ךןד אל־$ד ץר־לי ?!או־. ן^ה־ןא ללדץו?ה 9י־ר3ים ךחקץו cryf-rjp «ל־ז^וז:

 רחום ןחנון חטאתי לל;יך, להוד, סלא ךחסים רחם עלי ןק3ל
 תחנוך: להוה אל לאפך תוכיחני, ואל כחלתך תלסרני: חנני
 להןה בי אללל אני, רלאני להוד. סי נלהלו עצמי:- ןנלשי נבהלה
 לאיד, ואתה להוד, עד־סתי: שולה להוד. חלצה;לשי, הושיעני למען
 חסדך: בי אין במות זלרך׳ בשאול סי יוךה־לך: לנעתי לאנחתי
 אשחה ללל־לללה ססתי, לדסעהי ערשי אסלה: ע?שה מכעס
 עיני, עתקה ללל־צוךךי: סורי ססני לל־סיעלי אןן, בי שסע להוד,
 קול סליי: ?סע להוד׳ תח^תי, להוד, תסלתי יקח: לבשו וילהלו לאיד

 לל־אילבי, ל?בי לבשי ךגע:
 לחי וללי ללית ולחלה. לליק לן ?אול לחיי עללא. לךא כד הלי אבוד,,
 לקלה. אבוהי ךדולס אלי ללאלה. עלךא דלריד. נליק לקולר. מרד,
 תאיב ןתבר קולרה: לחי ללךןד אנן וחלינן קלך. הא ךך נלשץ לנידין
̂א הא לשללתא הא לללקיותא.  לךרין. עלךך אגן ולרוךנן קלך. הא ללזר
̂לישין. אלי ללאלין ךתקוף עלן. עד ךלא נהוי ?מיךא  ללטו לנך לרחלך ד

 לשללא:

 מלניסי רחמים הלניםי רחמיט, ל?ני בעל הרחמים• משמיעי ת9לד, השמיעו
 ת?לחט, ל?ני #ומע ??לה. השמיעי צעקה השמיעי צעקתט. ל?ני
 W צעקה. מלניןי ,ךלעה ל׳לניסי דלעותיט._ל?ני ללך סוע־צה כךלעות.
 ד׳שתךלו ןלרבו תחנה יכקשד״ ללני ללןד אל ךם ונשא. הןכירי לפניו השמיעי
̂גי ע$ר. לזכר אהבתם ףחיה !רעם׳ שלא ̂יו. תורה ימעשים טיכים של־שו  לפ
 תאבד שארית לעקב. כי צאן רועה־נאלן הלה לח[־$ד״ דןוראל נוי־אחד ללשל
 ולשנינה. מהר עגט אלהי לשעט. ו?דט מלל ויזרות קשות, ןהושיעה לדחליןז

 הרכים לשיח צךקך ועטך.

 9ח ךכשמלא לך מתחננן, לכר שללא ךמתחנן לשברה. כולהון לני שללא



 סליחות ליום חמישי קיא

̂יא  ?3?פא מתפךקין, ןע?ך ישראל ?רחמי ו?תחנוני. הב לן שאלתין ובעווזין, ך
 ;הדר ריקם P י

 9רן ך??ס:א לך מר»תןגן, ???ךא ךסתחנן ל?ריה. ?נשיקי א» וכחשו?א ?ריןן.
 ?ריח ג?שין מעקתין חפישין. חילא לית ?ן לדצדך, מרן ?ליד ?דיל קי?א

 חיךת עם אבהר^א:

 שימר ישראל, שמור שארית לשךאל, ואל יאבד ישראל,'
 האולרים שמע ישראל. י

 0ו©ר גוי אחד, ?מור ?ארית עם יאחד׳ ואל ייאבד גוי אחד,
 י ־ המיחדים שמך :חוה אלהיגו:חוה אחד. .

 שימר גוי.קדוש, ?מור שארית עם קדוש׳ ואל •יאבד גוי קדוש,
 • המשלשים בשליש קדושות לקדוש:

 סיגרץה ?ךחסים וסת$ם ?החטנים. הת1־¥ה ןהתן!ס ^־ור עני 3י אץ עוזר: אליני $ל3ט,
 י,״. , חנט וענט, 5י אין בנו םעשים. ?שיה ע$ט ץךר,ה ןחוןד והודיענו:

י העולם הפה. T O T "RWTTbl- 5 :ואנחנו לא גרע ©ה־נע׳ןזה ?י ?לקל עינינו 
 :הי־ח^ךך ןהוה עלינו, 3א«ןזר לחקינו rfr: אל־תז?ר־לנו עונת ראי&ינים סהר ןקךםונו
-ימי?׳ 5י דלונו ?אד: (עןרני ?>ןזם rrjrr עישיה שסלם v.ym דענו rrjrr חנני׳ 5י־רב שכעט
 בוז: !ירינז רדום תןכיר: (ויר$ז עכןךה תזכור. 1יר$ז תסיסות תןכור: ץזוה הושיעה ה9^ןז
-י$נני ?יום נןךאיט:) 3י־הוא tt ל^רט, זכור ני-ע$ר אןזהנו: עןרט אליי׳, ישענו על־ךנר

־ י ק שסך: י ס  (יבוי־־שמז, והזלנו ןכ5ר על־חטאהינו ל

 ייזנדל ףתקיש שמה ר?א: ?על?א ד ?ךא כךעותה י?ליך מלכותה.
 >וי?מח פירקגה ףקרכ (נא קץ) ?שיחה:) ?חייכון ו?יומיכון י?חד ד?ל כית

 ישראל כעןלא וכזמן קריב. ןא?ת אמן:
 :הא שמה ר?א ??רך לעלם ולעלמי עלמ:א:

 יח?רך ןי?תכח ףת?אר ויחרומם רחגשיא ףחהךר דחעלה ריזהלל שמה
 רקוך?א. ?ריך הוא לעלא מן ?ל כר?*א ושיירגא תש?חיזא ו;ח?תא

 דאמיךן ?על?א. ןא?ח אמן:
 קהל! כןכל ?ךחםיס יןךצין את רו$לתנו: •

 יזהיןכל צלותהון ו?עותהון ך?ל ישראל קךם אבוהון די כשמ:א ןא?רו אמן:
 קהל: ןהי שם rrtr ?!ברך מעתה ועד עולם:

 של?א ר?א מן שמןא ןחיים מוכים עלינו ועל ?ל ישראל ןא?רו אמן:
: W y rrtrקהל: עירי מעם 7 שסלם וארץ 

?ה שלום כ?רו?יו הוא .יעשה שלום עלינו ועל ?ל ישראל ןא?ת אמן:  ע



 קיב

 סליחות לידם ששי
 אשך יושבי ביתך, עוד :הללוך סלה: אשרי העם שככה
 לו, אשרי העם שיהוה אילהיו: תהלה לדוד,
 ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
 ככל־יום אברכך, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול :הוה
 ומהלל מאיד, ולגךלתו אץ סלך: דור לדור:שבח מעשיך,
 וגבוריתיך..יגידו: הדר כבוד הוךך׳ ודברי נפלאיתיך
 אשייחה: ועזוז נוראותיך ייאמרו, וגדלתך אםפרגה: זכר
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 רב־טובך .יביעו, וצדקתך :רננו: חנון ורחום :הוה, ארך
 אפים וגדל־חסד: טוב־יהיוה לכל, ורחמיו על־כל־מעשייו:
T ־ T-I T־ - S -  1TI • T T ־ )

 יודוך:הוה כל מעשייך, וחסידיך:ברבובה: כבוד מלכותך
 ייאמרו, וגבורתךץדברו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת כל־עילמים, ו כ ל ך מ ת ו כ ל  וכבוד הדר מלכותו: מ
ך בכל־דור ודיר: סומך יהיוה לכל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
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 וזוקף לבל־הבפופים: עיני כל אליך :שיברו, ואתה נותן־
 להם את־אכלם בעתו: פותח את־ידך, ומשביע לכל־חי
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 ךצון: צדיק :הוה בכל־ךךכיו, וחסיד בבל־מעשייו: קרוב
 יהיוה לכל־קיראיו, לכל אשר יקראהו באמת: רצון־יראיו
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 יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהיוה את־בל־
T V T I ״ ״ . j — I * T T I — V I V *1 ־ 

 איהביו, ואת כל־הרשעים ישמיד: תהלת יהוה ידבר־פי
' ־ : ־ I ־ ־ I T I ־ T I T T ״ I X I 

 ויברך כל־בשיר שם קדשו לעולם ועד: ואנחנו נברך יה
I 1 1 T J I ־ ״ T T T T| :V T T t | ״ T 

 מעתה ועד עולם הללויה:
T I ־ ¥ ־ I ¥ י־ ־ 

ת לאמיר: זמ־ ךחסיןי יה{!־! וחםד״ף 3י מעולם הן!ה: ך ג ח אד';י 5<ןק!ר ד  ועתה יגדל• ןא כ

 יתגדל ויתקדש ?מה דכא: בעלמא די ברא כךעותה ולמליןד מלכותה.
 (רצמח פוךקגה ויקרב (נ׳א קץ) קשיחה:) בח!יכון וביומיכון ובחיי ךכל

 כית לשיךאל כעגלא יכןמן קריב, ואק2רו אמן:



 סליחות ליום ששי קיג

ה רלא ?לרך לעלם ולעלמי עלל:א: ל  :הא ?
 ל^ברך ןל?תבח ןלתפאר ןלתרומם ןלתנשא ףר1ך»ךר ןלר1עלה ןלתהלל ?מה
 ךקוךשא. לריך הוא לעלא לן כל לךכתא ןשיךתא ת?לחתא ן^חלתא

 דאמיךן לעללא. ואלת אלן:

 לך ארך הצךהןה ולנו בשת הפנים: מה־גתאונן ומה־נאמר
 מה־נדבר ומה נצטדק: נחפשה דרכינו ונחקרה ונשולה
 אליך׳ בי :מינך פשוטה לקבל שבים: לא־לחםד ולא־
 ?מעשיים באנו לפניך, כדלים וכרשים ךפקנו ךלתיך: ךלתיך
 ךפקנו רחום וחנון, נא אל־תשיבנו ריקם מלפניך: מלפניך

 מלכנו ריקם אל־תשיבנו, בי אתה שימע תפלה:

 שימע תפלה, עדיך כל־בשר יביאו: יבוא בל־בשיר להשתהות
v T ד ד T T ו • : ־ ד־ T T J V T י T ־ t 

 • לפניך יהוה: יבואו וישתחוו לפניך אדני, ויכבדו
t T T ־ : ־ ד־ ! V t | ד־ T • ־ ! t | T T i 

 לשמך: באו נשתחוה ונברעה, נברכה לפני־יהוה עשנו:
» » * * ! • T I I • T T ו • t ׳ . ־  י J *.* I י I ־ ד

 נבואה למשכנותיו, נשתחוה להדם רנליו: באו שעריו
יהודו לו ברבו שמו: ואנחנו  בתודה חצרותיו כתהלה,
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 בריב חסךך נבוא ביתך, נשתחוה אל־היבל־קךשך ביראתך:
 הנה ברבו את־יהוה כל־עבדי יהיוה, העימדים בבית יהוד,
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 כלילות: שיאו ידיכם קידש, וכרבו את־יהוה: רוממו יהוד,
I t T V | V* 1 f I ״ I ־ •  1- י

 אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא: רוממו יהוה
« t t I * t i - 1 ־ 1 ־ ד־ - ד־ - « 

 אלהינו והשתחוו להר קדשו, כי־קדוש יהיוה אלהינו: השתחוו
- : - ד־ t t T I ן ¥ I | T י 1 ~ ז־ 1 ־ t -  מ

 ליהוד, בהךרת־קךש, חילו מפניו כל־האךץ: נשתחוה אל־
 היכל קךשך ונוךה את־שמך על־חלךך ועל־אמתך, בי
 הגדלת על־בל־שמך אמרתך: :הוה אלהי צבאות מי־במוך
 חסין,יה, ואמונתך סביבותיך: בי מי בשחק לערך ליהוה,
 ירמה ליהוה בלני אלים: בי־גדול אתה ועשה׳נפלאות,
 אתה אלהים לבךך: בי־גדול מעל־שמים חםדך, ועד שחקים
 אמתך: גדול יהיוה ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: כי
 גדול :הוד, ומהלל מאיד, נוךא הוא על־לל־אלהים: כי אל



 קיד סליחות ליום ששי

 גדול :הוה, ומלך גדול על־בל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
 ובארץ אשר־-יעשיה במעשייך וכגבוריתיך: מי ילא יךאך מלך
 מגולם בי לך יאתה, בי בבל־חבמי הגוים ובבל־מלבותם
 מאין במוך: מאץ במוך :הוה, גדול אתה וגדול שמך
 בגבוךה: לך זרוע עם־גבוךה, תעיז זיךך תרום :מיגך: לך
 יום אף־לך לילה, אתה הבינות מאור ושמש: אשר בידו
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 מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו: מי :מלל גבורות :הוה,
 .ישמיע בל־תהלתו: לך יהיוה הגדלה והגבורה והתפארת
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 והנצח וההוד בי־ביל בשמים ובארץ, לך :הוה הממלכה
 ןהמתנשיא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, תבל ומלאה
 אתה :םחתם: אתה הצבת בל־גבולות ארץ, קיץ והדף
 אתה :צרתם: אתה רצצת ךאשי לדתן, תתננו מאכל לעם
 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
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 אתה פוררת בעזך ים, שברת ראשי תנינים על־המים:
. - - ד • . . - y T I _ | r י . T ו ז ו I - T -

 אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם: גדול
T - : ־ T 1 T ־ t ־ ׳ T " ־ I T 

 :הוה ומהלל מאיד, בעיר אלהיגו הר־קךשו: :הוה צבאות
 אלהי ישראל ישב הכרכים אתה הוא האלהים לבדך: אל

- . ן ״ T T ־ ־ X t  W ״ י T I ״ -

 נערץ בםוד־קדושים רבה, ונורא על־בל־םביביו: ויודו שמים
t T י ־ t T ־ T I T - I t I ) T—.~ 

 פלאך :הוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נרננה ליהוה,
 נריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו:

־ T־ 1 T t T T T •1|־It T ־1• ־T 

 צךקיומשפט מכון בםאך, חסד ואמת :קךמו פניך: אשר
 יחדו נמתיק סוד, בבית אלהים גהלך ברגש: אשר לו הים

T V 1 «־I T--|VTt " ! י 1 T ־ | • I  ־

ת נפש בל־חי, ורוח  והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו: אשר בי
V1 I T T V If T ־ I ־ T T TT V V ז T T I י 

 בל־לשיר־איש: הגשמה לך והגוף פעלך, חוסה על־עמלך:
 הנשמה לך והגוף שלך, :הוה עשה למען שמך: אתאגו
 על־שמך, :הוה עשה למען שמך: בעבור כבוד שמך, בי
 רב־הוא: אל חנון ורחום שמך: למען־שמך :הוה ןםלחת לעוננו בי



ת ליום ששי קמו ו ח י ל  ס

 ?לח־לט אביט, 3י לריב אולתט עזבינו. לחל לט 0ל3ט, 3י ךבי ןנויגינו:

 אל ארך אפלם אתה. ובעל הרחמים נבראתי וךךך תשובה הוךית.
 גדלת ךחסך וחסדיך׳ תזכיר היום וללל־יום לזךע לדיךיך. תלן אלינו
 לרחמים,' כי אתה־הוא בעל הרחמים. בתחנון ובתפלה פ;יך{קדם,
 להודעת לענו סקךם. מחרון אפך שוב, כמו בתוךתך כתוב. ולצל
 לנפיך;חלת ןנתלונן, ליום רדד ןהוה לענן. תעביר על־פשע ותלחה
 אשם, ליום ולתיצב עמו שם. תאזין שועתנו ותקשיב לגו מאמר,

 ליום ויקךא לשם ןהוה. ושם ^אםר:

 ולעבר להוה על־פ;יו ויקרא:

 :הוה ן :הוה אל רחום וחנון ארך אסים ןרב־חלד ואלת נצר
 חלד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: וללחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלבנו כי פשענו: כי אתה

 ארך טוב וסלח, ורב־חסד לסל־קךאיך:

 לאיל תעריג על־אפיקי־ללם כן גלשי תעריג אליך אלהים: כי שחה לעפר
 • נלשט דלקה לארץ כלנגו: שפך חמתך אל־הגולם אשר לא לךעוך ועל
 מללבות אשר לשלך לא קראו: כי אכל את־לעקיב ואת־^והו השטו: קולה

 עזךתה לט ופרט'למען חסדך:

 לרחם אב על בגים כן תרחם להוד, עליט: ליהוה הלשיעה על עלןל כרלתך ללה:
 להוה צלאות עפט משיגב לט אלהי לעקב ללה: להוד, צבאות אשרי אדם בוטח

 בך: להוד, הושיעה. הללך לעגט ליום־קךאט:

 ללח־נא לעון העם הזה לגדל חלךך. וכאשר ;שאתה לעם הזה ממצרלם
ם ;אמר: ?  ועד־ועה ו

 וייאסר יהיוה סלחתי כדבחז:
I » T I * • 1 - ¥ T I T 

 הטה אלהי אןנך ישלע ?קח עיקז וךאה שלטיתיט והעיר אשר־גקךא שלך
 עליה. כי לא על־צךקיתיט א»תט מפילים תחטניט ל?ניןל כי על־מיליך
 הרכים: אדיני שלעד, אד;י ללחה אד;י הקשיבה ועשה אל־תאתר. למענך אלהי

 כי שלך גקךא על־עיךך ןעל־עלך:



 קטז סליחות ליום ששי

 V סליחה. ע׳׳פ תשר׳׳ק ובסופו חתום מחברו(יבנו) שלמה הקטן (הבבלי)

 כאריעקב אלהינו ואלהי אבותינו
 תערוג - תשחוקק אליד, כאיי צמא • ז _ן י" _ן

ים. , תערגאליךכא:לעלאפץלן ,ק 6 ל א ו ע ד מ ע  התאב לשתות ב

. י א r י ן - L ף ח  מים, כן הנפש המושפלת המכינה 0
ן י י ! ' M l 11״שחה•(א< תערוג לדעת את קץ רויה י י ׳״ 
י מפיקים. דחוה ועמיה ולדלות י א י ץ הגאולה, ואין משיקים - ק -
• j • ׳״׳ן «*׳-<ץ י/{ י«׳« M r י ׳ > ץ א ו י ה ת ר מ מ א ין ד פ א ב י צ ו י י ש  מ

ו לא מספיקים. קוים וחוכים ד ו ? ס י 1 ־ ע ה ו ל ו א ג ת ה א ע י  יחי* ה
מ י '1 יי ו ל ד פ ' י ? י 6 ס י מ נ  כל כך. שאיי א

 אותו ממעמקים ולגלות עניינו. קווים !אמנה לא מפסיקים!
" י * 1 י יי  ־וחופים - מצפים ומייחלים, ואמנה י

- ואמונה שאנו מאמינים בביאת
 המשיח, לא מפסיקים.

. ם ב ב ״ צמאיך צוק להם יחול ל ל  צמאי!־ - לישראל הצמאים ט
V I ' ' 1 | | . ׳ פ ן ן ך ^ ל ן פ ) _ ש נ ) ק ו p י y , ^ 

 ייחול לבבם - את הדבר אשר לו פניף לךאות בית מעול
T הם כל כך מייחלים, והוא: לראות * י 

ך ועמוד אש פ ׳ בבית מעון חביבם - בבית חביבם. עביר ב T » 
. .. L ז _  המקדש החביב עליהם >ג). ואתה עבור _

ד סביבם1 ו מ ע ר ערל וטמא בעלי. ו ו ס ל ג ר ם ל י ל ו ע ל ה ה ק  M1;a ב

ם . כ י ג  שביבם - מלאכים שניבי אש פ
t לשמרם פור-הסר מהם ערל=וממא, • י 

 אשר הם בעלי דבבס - שונאיהם של
 ישראל.

 נכחידם - נשמיד את ישראל. •נירשה נכחידם נירשה למו נמו חרשו.
T1 T 1 ג. י«! לנו את נאות אלקים״ (תהילמ!<, י ז 
 כך הם נמו - נאמו ואמרו לעצמם מירשתך אשר הורשת עמך

' ' . ז ׳ ׳  וכה הם חרשו - חשבו במדמתם ל
 להרע לנו, ואמנם, מירושתך, אשר גרשו. להשמיד יום יום עוד
- ״ . ״ , - w ת ימ־<*«י א ז כ ׳ ו ו ש ר י ג ט ת ע י• א נ ת ל ש י י  ה

פ w יררושו. כנם מם וחמס וענךך ו , א ^ ל ם א י ק פ ת ס ם מ ץ ה  א

י ירוששו׳ ו נ ת ו T א 1 5 ( p n מ ׳ ״ ו ע ש י ר ד ו י ע ו ו  א

 וגם כדי לכנופ - לאסוף ולגבות י י *
 מם שהוא חמם וגזל, ועל ידי כך

 את ענייך ישראל ירוששו - שיהיו ~
 אביונים ומדוכאים.

ים י חי נ י  פנ
 (א) ע״ש הכתוב (י1היליס מל, כו) ״שחה לעפר נפשנו״ (ערה״ג).

 >ב< על־פי הפסוק בישעיהו(מל, ג) ״ט אצק מיס על צמא... אצק רוחי פל זרען״.
 (ג< חמנס, נלרש לכמה פנים, ישראל קונ״ה ועול, ומיוסל ע״פ מנחות (ננ.) ינא יליל p יליל, רננה

 יליל ליליל, נמלקו של יליל, רמכפרו ט מילים. כן פירש נערה״ג
 >ד< והוא מיוסל עה״פ סהלים (מ״ג ה) ״ט אעמר בסן אללס על גיס אלהיס״.



 סליחות ליום ששי היז

 יגוזו - יבזזו ממונם, ואת .ידידיך
 יבזו בנאצות ויכנום כלבים. ומי
 הם המבדםז מפש = ונבל, וכומר
- הגלחים, המגלחים שער ראשם
 כתער הנלביס - בסכץ הספרים.
 וישראל, עלובים - נעלבים מיד
 אחרים ולא עולבים - את האחרים,
 שומעים חרפתם ואינם משיבים
 עליהם הכתוב אומר: ״ואוהביו כצאת
א  השמש בגבורתו״, >שבת פח0. זר — י
 נשיביס אינם מחברים לדתם אמתות
 זרות (הכוונה לנצרוח). ועליך על

 אמונתך נצלבים - נהרגים.
 ואנחנו עמך, ננדך - לפניך גלד
 וידוע עניננו - שמענים אותנו בגלל
 אמונתנו בך. העל אלה הצרות הבאות
 עלינו תתאפק, תחשה - תשתוק
 למשמע צעקתנו ותמשיך ותעננו ביד
 אדנינו. גם כי דכיתנו - דחית אותנו
 במקום תנים - לבץ אומות העולם
 המשולים לנחשים, עדיין אליך עינינו.
 ולא די שמצירים לנו אלא נם את
 מעונינו - מקום חיותנו בגלות, שמו
 לניא וצלמות - למקום חשוך ואפל.

 בנו נקרא שמך - שמך משותף בשמנו
 ישר-אל ולכן אל תניח ששמך יתחלל
 בגדים, בך כל זרע ישראל יתהלל
- ישתבח דתפאר, ואף אם עוונינו
 רבו, ומיאו חיי העולם, הרי פיך מיל
- דבר ואמר: •אנכי מוחה פשעיך•

 (ישעיהו מג, כה), ולכן,

 שניאות שים זדים - את הפשעים
 תשים ותחשוב אותם ישגיאות
- לשגגות 1ה), ואי תקנום אותנו אלא
 הכנס לנו בדיננו יפנים משורת הדין.
 מפני קושמ סיה - מפני אמיתת
 הדין - שבו יתבררו הנםיונות הקשים
 שהתנסינו - יבוש האונס שעינה

 במרימ ומ״, כי הכמרים המ לובשימ
 (רש־י, מיב, בג, ה). נעלבים - תרגומ

 ,יבוזו יבזו ידידיך יכנום
 • v ן ו  « ! ־ !

 כלבים. טפשים ישמעאל נבל
 [גיא טפש נבל וכמר] תער
 הגלבים. חרפתם שומעים
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 עלובים ולא עולבים. זר לא
T י I I י־ 

 נשלבים ועליך נצלבים:

 ואנחנו נגךך זה ענו״יינו. [נ׳׳א
 ואנחנו עמך 3גךך זה ענענו].
 העל אלה תתאפק תחשה

 ותעננו. דכיתנו במקום תנים,
 ואליך עינינו. גם גיא צלמות

 שימו מעוננו:
T 

 בנו נקךא שמך אל־יתחלל.

 בך כל זרע י ישראל יתהלל.
X ־ t ״ י T I • -V T } 1 

 אם עוונינו רבו ומלאו חלל.
T T I ־ ־ -; 

 אנכי מוחה פשעיך פיך מלל:
 שגיאות שיים זדים ולא קונם.
 לפנים משורת הדין לנו הכנס.

. . . . T ן . - . . , . 

 מפני קישט סלה.יבוש האונס.
ר ת ס ת א י י נ  מ

 יז. במרים — האנשימ העובדימ לפני הבעל נקראץ

 שדוורימ, לפיכך נקראו כמרימ מענין ״עורנו כתנור נכמרו־,
 ותלית — ותצלובי(דברימ כא, כב). קושט — אמת.

 >ה< וכדרשת חז״ל ניומא לו: אמר משה לפני הקב״ה, רנש״ע — בשעה שישראל סוטאין לפדן ועושים'
 תשונה, עשה להם זדונות כשגגות.



 קיח סליחות ליום ששי

 הנם יתנוסס ונדחי. ישראל
 :כנם: .

 הרץ בת פוצי ןקרבן תשע.

 קבץ לחד עשירית עם תשע.

 טבע חטא ולא יזכר רשע.
״ ־ י  : 1 ז

 נושא עוון ועובר על פשע:

 אל טלך יושב על־בסא רחסים, טתנהג בחסידות מוחל פונות עטו,
, ם י נ ו פ  מעביר ךאשון ראשון, טךלה מחילה לחטאים ולליחה ל
 עושיה צךקות עם־כל־בשיר ורוח, לא כרעתם תגטל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש ןךליךה, וזכיר לנו היום ברית שלש עשרה, כהוךעת
 לעגו טקךם, בסו שכתוב ו!ךד ןהוה בענן רתיצב עטו שם ויקךא

 בשם יהיוה:
W I ־ I 

 רעבר ד/וה על־פ^יו ויקרא:
 להןה ן להןה אל רחום וחנון ארך אפים ודב־חסד ואמת ניצר
 חלד לאלפים נשיא ?ון ופשע וחלאה ונקה: וללחת לעוננו

 • ולחטאתנו ונחלתנו:
¥ 1 ־  ] ־ T ״ 1

) ״נסתה ליראין נס להתנוסס מפני קישט סלה״, ופרש״י שס,  >ו) פל פי הפסוק גמהיליס (ס, ו
 נסת נסיונוס רמס ליראין, להתנוסס — יילהתנסוס נהם, מפני קשט — שכשסתן להם הטונה לא
 יהרהרו האומות אסרין אלא יקשטו לידן (וייאמסו אותם). הנס יתנוסס — עולה לשני עטטס,
 ג0 לעp הנסיונות זגס לעק קבק גלויות כמו שנאמר בישעיהו (יא, ינ) ״ונשא נס לנויס ואסף

 נדתי ישראל״.
 (?) והוא מיוסל עה״פ נצפטה (ג, י) ״עתרי 3ס פוצי יובילון מנתתי״.

 >ח< גערה״ג מגיא מלרש סנסומא. כסוף אלה מסעי(אות י״ג) אתה מוצא סנסרינ הגלה את ישראל ג׳
 גלויות, גלות ראשונה הגלה לראומי ולגלי ולחצי שגט המנשי, השנייה שגט ומלון מפתלי, שנאמר (ישעיהו
 ס, כג) ״היקל ארצה זטלון ארצה נפתלי״ השלישית הגלה לשאר השנטים שנאמר (שם) ״האסרון
 הכגיר״ הכגילן גמכגל (— טיטא אפ הכל כמכמ את הגיס. רש״י). נבוכלנצר אף הוא הגלה נ׳
 גלויות שבט יהולה ומימן. בראשונה הגלה יהרקים, בשטה הגלה יהרטן, נבחר אלן הגלה לצליךהי
 הרי ג׳ גלויות. לא מצאסי יוסר. ישמא ברש שט הגלו פעמיים ושלש, סטא גסלר עולם (פרק ל׳)
 מפולמוס של אסדרוס על פולמוס של רומיים — של אספסייניס ס׳ שנה, מפולמוס של אספסיינוס על
 פולמוס של טיטוס״ על מלסמס p כחיבא ט״ז שנה, נמצאת מונה ג׳ גלרוס מיס שט הן הן
 משע. וp כוזיגא היה בסורגט בימי pi יוסק p זכאי כמפורש גמלרש איכה (לנה j ה) היא גלות
 עשירית על היום, שעליה מבקש הפייט, p נראה לי. עכ״ל ערה״כ ע״ע באוצר מלרשים, מלרש עשר

ג  גלדוס, המגיא את כל העטן pits• ר

 אותנו, ובזכות זאת, הנם - הדגל
 והאות לקבוץ הגלדות יתנוסס, ונדחי

 ישראל יכנס >ו).

 הרץ - ןזרצה לבת סוצי - לישראל
 הנפוצים בגלות m, וקרבן תשע
- תקבל תפלתם כקרבן. קבץ
 יחד גלות וו העשירית, עם תשע
 הקודמות לה, שלשה בסנחריב, שלשה
 בנבוכדנצר ושלשה בנבוזראדן >ח).
 מבע חטא - תשליך במצולות ולא
 חכר רשע, שהרי הנך נושא עוון ועובר

 על סש?ג



 סליחות ליום ששי קיט

 סלח לנו אבינו כי ח^אנו. טחל לנו טלכנו כי $#ענו: כי אתה
 אד;י טוב וסלח, ןרב־חטד לסל־קלאיר: ,

 יח סליחה. ע״פ א״ב כפול ובסופו חתום מחברו(רבעו) שמעון בר יצחק חזק

 אלהינו ואלהי אבותינו

 ארבו הימים וךבר חזון. ארמון
 נטש וחדל פרזון. בקווי
 מרפא בער;ה. ורזון. בטחה

 והשקט למנוסה וחפזון:

 גאלה נאחרת ותוחלת ממשבה.
T X N I V v : v v rt ;י X N J 

 גולה וסורה קדורנית חשובה.
x ־  « ו T : | - י ד

 דמעתה • מצויה > • בלחייה
T' *:TV : * T T J י־ 

 למשכה. דרוסה בעוטה נגוחה
X t X t X t T I T * 

 נשוכה:
T » 

 הובאה בחשך ויושלת דומם.

 הומה לבה ובתוכה ישתומם.
T : ״ T : T 

 ועיניה מיחלות לילה דומם.־
T ! T 1 ־ ־ T : ־ ו V " ' 

 ועצור בעצמותיה־ בגחלת
• V : T V J ~ : T t 

 לחמם:
T N t 

 זמני קציה מאיד חתמו, זוהרות
־ T N T V 1 | * *־ ־ I 

 נהרותיה בעברה נעתמו. חבאו

 כאר יעקג - -
 ארכו הימים.-־ בגלות, ועדיין לא
 נתקיים דגר חזון הגאולה. ארמץ
 נוטש - בית־המקדש נעזב, וחדל
 •רזון - ואץ יושב בערים הפרחות
 (שאינן בצורות) ב*רך ישראל. אנו
 במצב של קווי - תקוה למרפא, והנה
 בעתה ורזון - בהלה ודלות. בטחה
 והשקט - שהיו בהיותנו על אדמתנו

 הפכו למנוסה וחטזון. •
 הנאולה נאחרת, ותוחלת - וצפייה
 ממושכה לבוא הגאולה. מביאה
j ימ. גולה =  מחלת לב («פ״י ס«לי •
 וסודה - מוסרת מאדמתה, קדורנית
- שחורה חשוכה - מצער הגלות,
 ולכן דמעתה מצויה בלחייה למשכה.
 דרוסה = געוטה - ברגל, נגוחה
- בקק, נשוכה - בשן, ע״י האומות

 המזיקים אותה כל אחת כדרכה(א).•
 הובאה כנסת ישראל בחשך - הגלות
 ויושבת דומם אבל לבה הומה - רועש
 וגועש ובתוכה ישתומם - יחרד,
 ועיניה טיחלות - מצפוח לישועה
 לילה ויומם, ועצור ועם בעצמותיה
 ובוער גופה ונשרף מרוב צרות,

 כנחלת לחומס - כגחלת חמה.

 זמני קציה - קץ גאולתה מאד
- סתומים ולא ידועים, . ו מ ת ו  ח
 זוהרות נהרותיה - מלשץ נהרה —

ר ת ס ת א ל י נ  ט

 יח. קדורנית — ענק שחרות(מצודות) — בשפל רוח, (רש׳׳י, מלאכי ג יד).

ים י חי נ י  םנ
 (א) ומבאר גערה״נ כאן רמז הפייט לד מלהרוס דרוסה — ממי נבוכלנצר הדומה לארי היירס. בעוטה
 — בימי פרס המשולה ללב, נגוחה — בימי יון שנמשל לצפיר המעש (בדניאל ס, כא), נשובה זו עכשיו,
 מד אומה הרשעה שנמשלה לנחש שנאמר נעמוס יט) ונשכו הנשש — היא מלכוש אלום, עפ״י

 המלרש נססיחסא לאסס״ר ה׳.



 סליחות ליום ששי

• נדחיה ובמםגר נסתמו. חטאיה י י ב ע ה ג ת ׳ ע ת יי ה י י ז י ה ה ש  איייתי

» V ־ י ' י ־ ׳ ״ • י י י v . ן - כ ש ן _ ח מ ״ ע > נ ה ת ף  _ צ

 חבאו בבור הגלות נדחיה - בניה השיגוה כי נכתמו:
 שהיגלי מאדמתה ובמםגר הכלא V. י י . י י 1

 נסתמו - נסגרו. כל אלה השיגוה
 בעוון חטאיה כי ננתמו - עשו כתם

^ סו  חזק שניתן לכפרה רק בי
 טוסלי שקר - האומות הנמפלים ט1פלי שקר ישליו בשקט.

 ודבוקים באלילי שקר, ישליו - ישבי . יי"* י * י ־•"•''
 בשלוה בשקט, מידתם - ארמנותם טירות• בטוחות כעל־שמרי

 בטוחות כיושבים על שטרי סקט י
- כשמרים של פסולת שאינם שלןט [נ׳א פקט].לעציבו רעיתך
L - - . . - ״ . * י . ״ . ׳ -  מתסיסים היין, ומתוך שלוותם יעציבו -

. 5רגז למקט. יגוזזוה כרחל ז ג ן ו ל ב א ר ש , ת ס נ ת כ ך _ א ת י ע  ו

י גזותיה ללקט: ח י • נ י ע צ ט ־ ל ? פ ' 
״ • ־ - שאינה מתמרדת, ללקט גיזותיה ׳•׳ T י

- לבזוז ממונה.
 כשל-אפס כוחה מכובדסבל,כנורה כשל בהה מכבד •בל. בנורה

' . יי' יי. . י י  משמש לבכי, ועוגבה לאבל, בלימתה *. י י
 לנגדה, מצריה להתנכל - מלאה לבכי ועוגבה לאבל. לנגדה

 בושה משום שמתבזה״ מאויביה
 כלמתה מצריה להתנכל. באמרם לאמר: נואשתם לצאת מכבל

ת לאמיר נואשתם לצאת מכבל: ו ע ט ל _ ח ד נ ? : ״ ; ״ ל ^ ־ מ א ; 
א מאם נמאסתם בגלות לנדח. ו ה ־ ה׳ ש פ נ פ ו נ  יל״־יי מ

 מבמה שלכם אבד, וכיקוד מוקדה ז י ־ י
-וכאש נשרף, ואתם נותרתם בודדים מנוםכם אבד וכיקוד מקדח.

 כנס - כתוק בראש ההר, וכצבי נרדף
 ומודה - ממקומו נמשלתם, ולכן נהיה נותךתם כנס ובצבי מךח. נהיה

" . - - י ~ Lmivm m^mmn י מ ח ־ כ ד נ ט ׳ כ ם כ ד ו ב " ־ כ י ?  י

. יקךכם כא5ל מנךח. ה ל פ א ה ל ח ד נ  ש

י םלענו ומצודתנו בשמד נרוץ. נ ח ט ב w - ה׳ מ m = פלענו 
' י י • • T • ל י ע ך _ י ל ו ע נ  בשמך נרוץ, סובלים א

 קדוש שמך כליון וחרוץ - מיתוח סבול עליך כליו[ וחרוץ.
.  וגזרות. ענושימ ומוכים, בפרץ פרת י

׳ ענושים ומכלם בפךץ פרוץ. א ל ז כ > ו ף ר א ה ל ל ל ו ו ב א ג ל  _ ל
ם עמך כלים בכליון חרוץ: [נ׳׳א י ע נ מ י נ נ א ד ־ ש י י מ ה י ט י נ ?  ג

« J J . / - i m i w JU• ן 1 1 IM « מלהמיר כמדך באדם שהיא כחומר 

ה ליש״י עבור מהמירך בחימר קרוץ]: נ ו ו כ • ה י מ ו ח  קייז־ ״יי מ
י .י ' י ז " ז  הניצרי(«יה־ב). י

• פנה להחיש לעזרתי אימתי. ׳ ה לי אילותי - כיני חיזק ל ה א נ  פ
׳ י * ך  טהט — פסולת הגרעינים העפים על פני השמן(רש״י ב־מ מ:). פן ייאמר ישמעאל [נ״א להחיש - למהר לעזרתי, פן יאמר ! * י י י



 קכא

 האויכ, יכולתי - נצוזתי. צרי יגילו,
 כי שכולתי - הושמדתי. צור - ה׳

 הקימני כי נפלתי,

 סליחות ליום ששי

 האויב] יכלתי. צרי יגילו כי
 שכלתי. צור הקיפני בי נפלתי:
 קומה והנשא בעברות צוררים.
 קרב יום יקראו נוצרים. רעי גוים
 להיות מצרים. ראות דריכת

 [פורת] בוצרים:

 קומה והנשא להשפט בעברות
- בזעם, לצוררים. קרב יום שיקראו
 את אלו הנוצרים - השומרים את
 התורה, לאמר ״קומו ונעלה ציון״
 (עפ־ה ייפיהו ל», ה<. או אז רעי טייס,

 להיות מצרים - הגויים הרעים יהיו
 שרויים בצער ואנו נזכה לראות
 את נקמת ה׳ שידרוך על הבוצרים
- מבצרה, מאדום, כדריכה סורת

- כמו שדורכים ענבים בגת >ב<.
 שור - הבט בעמך, להוסיף אמצו
- לחזקו, שקוד - מהר לטהרו
 ולנקותו משמצו - מכתמי עוונותיו,
 תשמור עדריך כרועה השומר עדרו
 לר?צי - במנוחה. תשמיע לנו את
 פסוק הנחמה, •מזרה ישראל יקבצנד
 (ייסיהי ל». ט). מכאן ואילך הפייט מיוסד

 על פסוקי הנקמה שבהאדנו ועל־
 פי חז״ל בספרי וכמבואר בעדוגת

 הבושם:
 שנן - חדד ברק חרב בזעמך - עפ״ה
 (יבייפ לב. פ»< ״אם שנותי ברק חרבי״,

 ובספרי שם: כשפורענות יוצאה מלפני
 קלה היא כברק, שכר חציך - ז״ש
 >«. pa ״אשכיר חצי מדם ״גוי מזעיםך
- שהכעיסוך, בהתנקמך - כשהמקום
 מביא פורענות על הבבליים, אין
 מביא עליהם — שלהם [בלבד] אלא
) - שלהם ושל אבותיהם מאברהם ואילך (0פיי), וכל זאת תבוא ם ש )  •מראש סרעות אויב•

 עליהם בעבור - ״מדם חלל שביה״ >*» ודרשו שם ממה שעשו כחללי עמי.

״ עבור נקמתך ״הרניטטיים עמו״ ן ע נ ר ם ה י ן ך ג ת מ ק י ג ן ב  ע

 י י י י י י ־ י י עתידין הבבליים להיות מקלםץ לפני
 עליות תחתיות הריעו Ml והר ישראל שנאמר ״הרנינו גדים עמו׳
' * ואך שמים וארץ ןירננ^שנאמר(יעעיהו ' י . ' 
 וגבע ואילנות :רננו. וגם יושבי. מי.•0 ״רט שמיס כי עשה ה׳ הריעו
. תחתיות אח״, חהו: עיליות-שמים,  י ז י
. ותחתיות *רך הריעו רגו, ואף הר ו  סלע ,דנ
 וגבע ואילטת, ירננו שנאמר an מ!,
) ״ההרים והגבעות יפצחו לפניכם תה וכל עצי השדה ימחאו כף״, ואף אבות ואמהות, r 

י יי-׳״יי•.. «י׳י !if• ״nnn נגליס מנצרה ונו׳ פורה לרכמי לנדי. ״ » י « —  י •י ״

 שור בעמך להוסיף אמצו. שקד
 לטהרו ולנקותו משמצו. תשמר

t j • \ - ־ ד־ ן « 

 עדרך ברועה לרבצו. תשמיע
t י : v \ 1 ז  ד

 מזרה ישראל יקבצו:

 שנן ברק חרב בזעםך. שבר
 חציך מגוי מזעיסך. מראש
 פרעות ארב בהתנקמך. ממה

 שעשו בחללי עמך:



 קבב סליחות ליום ששי

 שנאמר >ש0 מב. י*< ״ידונו יושבי סלע מראש הרים יצווחו״. '״כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב
 לצריו״(ה<וזינו.סג< ונדרש בספרי, שתי נקמות

 נקם על הדפ ונקם על החמפ
- על הגזל(ג). נמפך - כוס שנמזג
 לפורענות, נכמפ - כמום הוא בה
 ה׳ כדי להגידפ - לשפכו על צרים
- על כל האויבים ויקבלו כוס זו
 בבום עמוק ורחב, להעמס - שיהא
 עמום ומלא עד שיהיו לשחוק ולעג,

.a!וכוחם ימס 

 ראשונה תשלם - ״לי נקם ושלם״
 >שם לה< נדרש בספרי משלם אני
 מעשים שעשו הם ואבותיהם לפני,
w ™. י< ״לא אחשה w  שנאמר >
 כי אם שילמתי״ וגו׳, ואומר רימיתי
 טז, ייז< •ושלמתי ראשונה משנה

 עוונם וחטאתם״ — טרם בוא
 הגאולה אשלם להם בתחלה על מה

 נקם הדם ונקם החמס.
 נמשך. לישמעאלים [נ״א נמסך
 לצרים] להגיךם 3במם. בבום
 עמק ורחב להחמם. [נ׳׳א
 להעמס] בשחוק ובלעג בחם

 ימם:
 ראשונה. תשלם משנה

V I  « I - ״ -

 עוונותיהם. ראה חללי [:״א
 שחללו] אךצך בשחיתותיהם.
 לבושו צרים בשקר עותותיהם.
 . . יפקדו מריב ימים בחטיאתיהם:

 ששנו בעון אבוחם, לכפלם שוב. י • •
 («ייית<. ראה את הגויים מחללי ארצך — בשחיתותיהם שמטמאים ארצך. יבושו צרים
- האויבים אשר בשקר עוונותיהם״, כי קרוב יום אידם״ טמ״יני לה) ובספרי, אמר ר׳ יוסי אם
 — ישראל — מי שנאמר בהם ״כי קרוב יום אידם״ — הרי פורעניות משמשות ובאות,
 הגרים שנאמר בהם (ישעיהו נד. כב< •וטרונ יטיס יפקדו• - עונות ימים רבים יפקדו עליהם

 (רש־י<, על אחת כמה וכמה, שילקו בחטאתיהם.

!יל צרפנו בבםף במועקה לגוללה. י ל כ ם מ י פ י צ מ י ש ט  »ך«י מ
t י י * • • י » • • • • • •  כלי, כך כמועקה - בצרת הגלות י ־

 לגוללה - גולגלנו ממקום למקום(י.).
 >ג< ונהמשן לורש כספרי שם: ומp אמה אומר שכל הממס שחמסו המליים אמ ישראל מעלה עליהם
 כאילו לס נקי שפכו, שנאמר (יואל ל, כ): ״וקנצמי אמ כל הגרים והורלסיס אל עמק יהושפט ונשפטסי

 עמם שם על עמי ונמלמי אשר פזרו״.

 (ד) ומיוסל על לרשס הספרי עה״פ (האזינו, לל) ״הלא הוא כמוס עמלי״ ר׳ אליעזר מו של ר׳ יוסי
ס דל הי  הגלילי אומר כוס שהוא בטופ וממוסר, יכול ליהה (—מלש) מלמול לומר — ךכי מ
] _ -סמר״ ( 1 ׳ 0 ה  רץ חמר מלא מסן, דגר מזה, אן שמריה ימצו ישמו כל רשעי ארך׳ (מהלים ע
 (—מזק), יכול שאין ם אלא מציו, מ״ל ״מלא טפ!״, יכול שאין מסר אפילו נרפה אחת, ת״ל ״דגר
 מזה״ — מאומה טסה שחו ממנה אנשי לור המטל ואנשי לור הפלגה ואנשי סלוס ועמורה ופרעה וכל
 סילו, סיסרא וכל המונו, נטכלנצר וכל סילו, סנחרינ וכל אגפיו, ומאוחה טיפה עחילים לשמומ כל גאי העולם
 על סוף כל הלורות, וכן הוא אומר (ישעיהו כה, ו) ״ועשה ה׳ צנאוס לכל העמיס בהר הזה משתה״.
 וק הוא אומר (ירמיהו נא ז) ״נוס־זהג נבל ביל ה׳״ ואומר (יסזקאל כ״ג לב) ״כוס אחותן משתי העמוקה
 והרחגה,מהיה ל*חק וללעג, טרגה להכיל•(— מרוב הפורענוס שהיה רבה להכיל יין תרעלה רב, רל״ק

 שם). וזהו שייסל להעםפ. ונפרה״ג גרס להכפש.



 ששי הבג

ו - הוכרחנו והשחתנו וגואשנו פתנ ו  ג
 לכלות בגולה (וי״ג מן הנאולה),
 חוללה ידו הורמה ידו להרוג ולנפץ
 עם סגולה. חפץ פרוטה - שוה פרוטה
 מכיס אזלה, כל אלה סימנים להגעת
 המשיח!0, ולמרות שכולם כבר אירעו
 לנו, עדיין לא בא בן ישי, ולכן אנו

 מבקשים:
 קנא לשמך ולקדושתך חס - רחם,
ך נחס - נחסה. חזה ל מ ך ו י  קרבנו אי
 ראה כי אין מפגיע 44שיתפלל
 עלינו להחס - כדי שתרחם עלינו,
 ואץ מי שיעמוד לחלותך, כמשה
 אהרן ופנחס >ז< שהושיעונו בתפלתם.

 ולכן נבקש

 זכור ברית חסד לקדוסים - לאבות
 זעקתנו שעה - שמע משמי מרומים,
 קיים לעמך ברית שלומים, אל מלך

 יושב על כסא רחמים.

ת ליום ו ח י ל  ס

 צמתנו ונואשנו לבלות בגולה.
* I • 1 ־ I 1 ־ N 

 חוללה לנפץ:ד עם־סגלה. חפץ
 פרוטה מכים אזלה:
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 קנא לשמך ולקךשתך חם.
 קרבנו אליך. ולצלך נחס. חזה
 כי אין־מפגיע עלינו להחס.
 חלותך כמשה ואהרן ופינחס:

 זכור ברית חסד קדומים.

 זעקתנו שעה משמי מרומים.
t 1 - 1 ־ |  ־ ד ז

 2ן!ם לעמך ברית שלומים. אל־
 מלך יושב על־־בסא רחמים:

 אל ללך יושב על־ססא רחמים, מתניע בחסידות מוחל ןונות עפו,
 מעביר ראשון ראשון, םךלה מחילה לחטאים ולליתת לפגעים,
 עוקזית ץךקות ?ם־כל־בשיר ורוח, לא לךעתם תנמיל. אל הורית־לנו
 לוםר >?לש ןןקןרה, וזכר לנו.היום לרית ^לש ?קזרה, להודץת
̂ו מקךם, ניסו ?כתוב רךד ןהוה לענן רתיצב ?טו שם רקךא  ל?

 לשם ןהוהן

 רן3בר ןהוה על־$;יו ויקרא:

 מפגיע — ש״ץ שיתפלל בעדינו. מלשץ ויפגע
 במקום — רבותינו פירשו לשון תפלה(רש״י. בראשית כז, יא).

הלס צז. ״כי יראה ט אזלס יד״ (לו) אץ p לול 63 על וכו׳שתכלה פרוטה מן סנ  >ו< כלאמריק נ
 סכיס, ל״א על שיתייאשו םן הנאולח שנאמר ״ואפס עצור ופזונ״ כמכיל אין סומן ועוזר לישראל
 — שיהיו מסייאשין מן סנאולה (רש״י שם), וכן הוא נלרש בספרי שם כשרואה כס Tס מסהלכפ שתכלה
 בגולה ל״א כשיסיאשו מן הגאולה נשסכלה פרוסה מן הכיס שנאמר (לדאל p ג בענין מועל

 הגאולה) •וככלות נפץ יל עם קילש סכליגה כל אלה״.

 >ז< וגם הוא נלרש נק,פרי, לנר אסר, ״ט יראה כי אזלס יד׳ כשהוא מאה שאץ גהם אלם שמני)ש.
 עליהם רסמיס כמשה שנאמר (סהלים קו, כג) ״דאמר להשמילס לולי משה מדרי״ ל״א וכו׳ כאהוץ

 וכר ל״א כפנחס וכר ואומר ״ררא ט אין איש דשסומס כי אין מפגיע״ (ישעיהו מן, ק).



ת ליום ששי ו ח י ל  קכד ס

 דץה ן יה1ה אל רחום ןחנון ארך אפים ורב־חםד ןאםת ניצר
 חסד לאלפים׳ נשיא ?ון ופשע וחטאה ךנקח: וללחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אסינו סי חסאנו. סחל לנו סלסנו סי ס^ענו: 3י אתה

 אדיני טוס וסלח, ןרב־חםד לסל־קראיך.

 יט פזמון. חתום בו שם מחברו(רבנו) שלמה הקטן(הבבלי)

י חננו יהוה חננו. עננו יהוד, עננו.
ג  ? ״ י י  ״

 חננו ה׳ חננו - חוס עלינו ועננו ה׳, 1 י־ !
 עננו. עזרנו אלהי ישענו - המביא לנו עזךנד אלהי לשענו. ?י

L .י עליד נשעננו: ישועה. כי עליד נשעננו 
I T ) ' \ t T 

י אלה בשלישימו. ואלה י ש י ־ ב ט 8 ׳ י י ע q ג , | t ״  אלה ״
 צבאם, ואלה כפרשימו - בפרשי קרג׳ •• v ! י * ״ ״ ״

 ואנחנו בשפ קדשך, (ובערה׳׳ב גרס בפרשימו בסרב. ואנחנו בשם
" ז  בשמך יכולת) — להתערב אק לנו י

 לסמוך אלא בשמך שיש לך היכולת קךשך להתעלב. שוב[ שחל)
«»L לערוב(א< לנו לטוב, ולק מוכז"״״קJ•-•.' . . . . . . 

. לישענ* תל^ב. עזרנו: ג י ק - בשמים לישענו - להושיענו ת
ם אלה בלגיונם. ואלה בגאונם נ י א ג ה ג י א ם י י ל ״ ח ב

־  פ נ י י ג י  אלי- ג
- בחזקם מתפארים, ואנחנו בה׳, י י * י ״ v ־ י *

 שהוא רב להושיע, סתגבריס, שהיי מתפארים. ואנחנו • ב_רב״
" ז 7  דרכו לעזור לאץ כח - לחלש מידי ז י * י

 כבירים - החזקים ממנו. להושיע מתגלרים. לעזי לאי(־
 כיח מכבדים.עזרנו:

- אלה במגנתם. ואלה בצנתם ן ג  אלה כמנינתם=ואלה מנתם. מ
* י י י י י  שלעור,צנה — שלעץ(י«ך-,ירסיהופו, י ־ י י

 ממתחרים. ואנחנו באמרתך
 ג< פפתחרים — מקיפים בהם את גופם
 סחור סחור להעתם. ואנו באמרתך

- בתורתך תרים - מבקשים למצוא מחם י1רים. מרוח עריצים היית
. י ד — ץ ר  מחפ - מחסה >נ<. להיות נפתרים ן

. עזרנו:  מרוח עריצים - מפני כעם רשעים. נסת! •
 טנילת אסתר ״*

 יט. שלישים — שרי צבאות, (רש״י), — דע כי המלך דומה כמו אחד בחשבץ, על כן יקרא
 משנה — אותו שהוא אחריו במעלה השנית, ואשר הוא במעלה השלישית, יקרא שלישי,

 (ראביע, שמות יד, ז).
י חיים נ י  פנ

 (א) כמ׳׳ש ׳׳ערוב עברך לטוב אל יעשקמי זלים׳׳(סהלים קיט, קכנ).
 >ב) כדאמר רנא (סיטה נא.) מורס נעיינא דעסיק בה מגנא ומצלא.



 סליחות ליום ששי קבה

 מכאן מיוסד על סדר המשנה בסוטה מב.»):

ך אלה מבהילים את הנלחמים בהצהלה ^ א ט ן ע ן ע • ן ך ל - ן צ ה ה ב ל  א
* י י ־ ־ י ״ ד ושעמ הסוסים — בנהימותיהס V T - T » •• 

 לצחצוח ומעט. ואנחנו באור
 . עט. מרום שירם דבוי

 וברעש פרסותיהם, ואיה בצחצוח
- בלטוש, חרבות ולבישת מעם
- מעטה שריון, ולעומתם אנחנו
 סומכים בה׳ שהוא עומה - מעטף
 את העולם באור, בשימה >ד<. טרום
 שרם - את השר שלהם במרום,

 ידכא >ה1 גדכוי בעט - יבעט בו.
 איה בהנפת תריסץ - להרבות רעש
 ובהלה וליצור מהם מחיצה להגנה,
 ואיה בשפעת - בהמק קלגסים
- חיילות, ואנחנו, כנגד הגפת תריסץ
 שלהם, במגן אברהם, בקב״ה חוסים,
nwa) שנאמר עליו ״אנכי מגן לך״ 
 סי.«<, כמגן מתנייפיס m - סתאספים
 לפניו בגייסות, שהוא יגן עליהם
 במיגונו מפני אויבים, כי כן דרכו של

 הקב״ה, שובר טטה גאון גסים.
 איה בתרועת קרני שופרות
 המשמיעים קול גבהים - לשק נביחה,
 ואיה גקוי צווחים, ולעומת קולותיהם
 אנחנו באים גקויו של ה׳ אשר קולו
 כמי שבחים - כקול מים אדירים(ז).
 אשר טפרק ומפוצץ סיעי צחיחים
- סלעים חלקים וחזקים ללא סדקים.

 איה עסוקים בטכופ עצה לערכן
- לערוך מלחמה, ואיה בטכסיס
 צרכן - צריכים לטכםיםי מלחמה
 כדי להלחם, ואנחנו נשענים על ה׳

 בעט. עזרנו: .

 אלה בהגפת חרסים. ואלה
 בשפעת קלגסים. ואנחנו במגן
 חוסים. במגן מתגיםים. שובר

 מטה גאון גסים: ™

 אלה בקרני נבחים. ןאלה בקול
 צוחים. ואנחנו בקולו -במי
I1 I 1
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 שבחים. מפרק ומפוצץ סלעי
 ?חיחים.עזרנו:

 אלה בטבוס ערכן. ןאלה
 ?טכסיס צךבן. ואנחנו באין־

 (ג) סרק ס משנה א, ״אל ירן למכס מסט צהלת סוסים וצחצוח סרטס, אל סיראו מפני הגפת
 תריסץ (—מגיפץ וסוגס ומלגקץ הסריסים כלי שינקשו וכר והקול נשמע כקול המץ, כלי לאיים,
 רש״י) ושפעת קיגםץ >—םיילופ. רש״י̂. אל סססזו מקול קרנות (—קול סקיעס קרטס. סיפרי
 שופטים כ ג) אל סערנו מסט קול צווחות > — מדן שהכנעטם עושים מגיסים ומריעים וצווסיס
 ורומסים. (שס)), כי ה׳ אלקיכם ההולן עמכם, הן באין בנצחונו של בשר ורם ואסם גאים גנצחונו של

 טקום*.
 >ד< ונראב״ע (סהלים קל, 5) מבאר: והוא עוטה אוסו(אס האור) כשלמה וכר וזה האור, הוא הנזכר

 במעשה בראשיס הנברא דום ראשון.
 (ה) מטוסל ע״ס מדלסא גשלס (טו, א) וכו׳ וכן אסה מוצא שאץ הקב״ס עסיל להסרע מן
 המלכיוס לעסיל לטא על שיפרע משריהן ססלה, שנאמר ״והיה דוס ההוא יסקול ה׳ על צבא המרום

 בממס״ (ישעיהו כל, כא).
 (0 בערה״ב גרס: וטינץ פתגייסיט — בהקב״ה שגוסן שבר (טיגץ) לאופות שטתגייסים כנגדנו.

 (ז) מים אלירים — סרגס יהונסן(שמוס טו, י) מיא סשגסיא.



ם ששי ו י ל י ת ו ח י ל  קכו ס

 כעךכו אךבון וארלן. מקים
ת דרכן. עזרנו:  מורכן ללמו

־ ואלה  אלה .לנצחנימו. י
 ברצחנימו הבטחות. ואנחנו
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 בשם נצח־ישיראל בפינו
" י־ * T I י* _ ״ I 

 שטוחות. ~י מלערץ ומליךא
:  ומלךך טוחות. ™

 אל מלך יושב על־כםא דחטים, טתנהנ בחסידות טוחל עונות עטו,
 טעביר ראשון ראשון, טךבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים,
 עושיה ץךקות ?ם־כל־בש־ר !דוח, לא לךעתס תנמיל. אל הודית־לנו
 לוסר ?לש #9רה, וזכר לנו היום ברית ?לש ?^ךה, ?היחןת
 לענו םפןךם, סטו שכתוב ו!ךד ןהוה בענן רתיצב ?ט1 שם ן!קךא

י  לשם ןהוה: י

 רעביר יהוד׳ על־^יו ןיקךא:
 יהוה ן ןהוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חלד ואמת ניצר
 חלד לאלפים נשא עין ולשע וחלאה ונקה: וללחת לעוננו

 ולחלאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו י אבינו סי חלאנו. להל לנו מלכנו סי ס?ענו:. סי'אתה

י  : אחץ טוס וםלח,ץרב־חסד לכליקראיך׳ י

 זכיר־רחסיך:הוה וחסדיך, סי מעולם הלה: זלדנו יהןה ברצון עלך,
 י סקרנו בישועתך: זכר ן$דתך קנית קךם גאלת שסט

 נחלתך, חר־ציון זה_?ס;ת בו: ןכר :הןה חבת :רובלים, אהבת
 ציון אל־ת^סח לנצח: אתה תקום תרחם ציון, סי־עת לחנ$ח סי־

 שאץ כערכו - אץ כמוהו ארכון
- מלך, שהוא ארכן ומאריך לישב
 על מלכותו >זז<. וה׳ מקים מורכן
- מי שמושפל מרימו לכמות דורכן

- שיעלה לגדולה.
 אלה בנצחנימו - וכמשנה דסוטה
 הן באץ בנצחונו של בשר ודם,
 ואלה ברצחנמו הכמהות - בוטחים
 ברצחנותם, ואנחנו באים בשם נצח
 ישראל - בנצחונו של מקום ואליו
 כ6ינו שמוחות בתפלה, ולכן אץ
 לנו לערוץ = ולירא, ומלרך מוחות
- מהיות מורך ופחד בלבבנו —
 כמאמר ״אל ירך לבבכם כי ה׳ אלהיכם
 ההולך עמכם להושיע אתכם״ ולכן

 עזרנו אלקי ישענו כי עליך נשעננו.

 >ח< ולא כמלן נ״ו שמומן לו שנים למלכותו, כלאמרינן ננ״נ (קסל:) אמר רב הישעיא כן מנהגה של
ס לו לינץ. ו  אומה זו(מלן) שנה ראשונה קוראי! לו ארכן שטה ק



ת ליום ששי קכז ו ח י ל  ס

ny לא טועד: ןביר יהוה לבני אדום את יום ;ירושלים האלרים 
 ny, עד חלטוד סי׳'• זכר לאברהם לי?חק וליקזךאל ?גלךך א?ר
 נ?כ¥י1 להם לך ותדבר אלחם אדלה את־!ח$לם לבולכי ה?לים,
 ולל־חארץ הזאת א?ר אהרתי אתן לזרןגלם !־;חלו לעולם: זכר
 לןגלךיך לאלרהם לי?חק וללןגק־כ, אל־תלן אל־קשי ה?ם הזה

 ואל־ר?עו ןאל חלאתו:
 ןכיר־לנו לרית אבות כא?ר אםךת, וזכרתי את לריתי ל$קוב, ואף

- את־לריתי לץחק, ןאף את־לריתי אלךהם אזכיר ןל׳אח אזכיר:
 זכיר־לנו לרית ראשונים כא?ר אלות׳ תלרתי.להם לרית ראשינים,
 א?ר הוצאתי־איתם לארץ ל^רלם לעיני ועולם להיות להם לאלהים אני

 יהיוה:
T I 

 ?שיה עלנו ?לה ?ה?טחתנו ןאף נם־זיאת ?היותם לארץ א'ןכ7ט לא־
 לא?תים ולאץעלתים לכלתם לה§ר בריתי אתם׳ כי אני להוד,
 אלל׳ילם: ל׳שב ?בותנו ןךחלנו ?מה ?כתוב, ן?ב להוה אלהיך את־
 ?בוי[ך ורחלןז, ן?ב ןקבןיןז ל?ל־העלים א?ר ה9יץןז להוד׳ •אלה?
 ?מה: קכץ נדחינו גילה ??תוב, אם־להיה נדחך לקצה ה?ללם, ל?ם
 'לק??ןז לד,וה אלהיך ול?ם לקחך: לחה ??עיט ??ב ו?ענן' ?מה ??תוב,
 לחיתי כעב ??ןיך ו?ענן חטיאתיך, שובה אלי כי ^אלתיך: לחה ??עינו
 לטע^ך כא?ר אטךת׳ אניכי אניכי הוא טיחה ??ץיך לטעני ןחטיאתיך לא
 אזכיר: הלכן חטאינו כ?לנ ןכצלר ?לה ?כתוב, לכו־נא ןנו?חה ייאמר
 להוה, אם להיו וחלאי?ם כ?נים כ?לנ.ילכינו אם־לאדיטו כתולע כ$לר
 להיו: זרק עלינו.ללם להורים וטהרנו ?לה ??תוב׳ ךרכןתי עלילם
 טלם להורים ולהן־תם, לכל ללאותי?ם ול?לעלולי?ם אטהר את?ם:
 רתם ןלינו ןאל ת?חיתנו ?לה ??תוב׳ כי אל דחום להוה אלהיך לא
 לרפך ןלא ל?חיר1ך, ולא ל?כח את־לרית אביתיך א?ר נ?בע להם:
 טול אתיללכנו לאהבה את ?לך ?לה ??תוב, ולל להוד. אלהיך
 את־לבבך ןאת־לבב זר?ןז, לאהבה את להוה אלהיך ?כל־לללןז ולכל־
 נ??ך למען חייך: הלצא לנו לכק?תנו ?לה ?כתוב׳ וכק?תם ל?ם
 אתץהוה אלהיך ולצאת׳ כי תרר?נו ללל־לללןל,ו??ל־נ??ןז: תביאנו
 £ל־הר קך?ןז ןשילחנו ?נית תפלתך ?לה ??תוב׳ וקכיאותים אלתר
 קד?י ושמחתים ?כית תפלתי עולתיהם הלסד׳ם לרצון על־לז?חי׳ כי

 כיתי כית־תפלה לקרא ל?ל־העלים:



 .קנח סליחות ליום ששי

 שמע קולנו יהןה אלהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים
 .' ולךצון את־תפלתנו: השיבנו דעה אליך ואשובה חדש
 :מינו בקךם: אמרינו האזינה יהוה בינה הגיגנו: יהיו לךצון
 אמרי־פינו והגיון לבנו לפניך :הוה צורנו וגאלנו: אל
 תשליכנו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבנו
 לעת זקנה כללות בחנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו :הוה
 אלהינו אל־תךחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
 שונאינו דבשו בי־אתה יהיוה עזרתנו ונחמתנו: בי־לך יהיוה

 הוחלנו. אתה תענה אחץ אלהינו:

 אלהיט ואלהי אבותיט. תבוא לפניך תפלתט. ואל־תתעלם מתחנתנו. ?אין
̂י ערף לומר לפןיך ןהוה אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים  אט עזי פנים וכר

 אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבורץט חטאט:

 אשמנו. בגדנו. גזלנו. דברנו דפי. הערנו. והרשענו. זרנו.
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 חמלנו. טפלנו שקר. :ע?נו ךע. כזלנו. ל?נו. מרדנו. נא?נו.

 לרךנו. עדנו. פשענו. ביררנו. קשינו ערף• רשענו. שחתנו.
 תעלנו. תעינו. תעתענו.

 סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו. ואתה צדיק
 על־לל, הלא ?לינו כי־אלת ¥ש*־ר1 ואנחנו הרשענו:

 א#לט מבל־ןם. ב?ט מ?ל־דור. ןלה מלט לשוש. דוה לבנו בחטאיט. החבל
 אוויט. ונ?.רע ?ארט. ןבול בית מקישט חרב ??וניט. מיךתט ד\תה ל#$ה.

 . יופי אךלתט לזרים. בחט לנ?ו־ים:

 וןגךץן לא #?ט מטעותט. והיאך rpj ?ניט ןנק?ה ?ך§ט׳ לומר ל?נ? להוי׳
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ןלא חטאט. אבל אנחט ואבותיט

 חטאט: ~
t T 

 א?לט. בנדט. ןזלט. דבךט דיפי. הןןויט. ןהךש?ט. זךט. חט?ט.'טפלט
. ןע?ט ךע. ?ז?ט• לץנו• 9דן־ט. נא?ט. ?רךט. ןןינו.  ?קר
. ט ן ת ן  פ??ט. צרךט. ק?יט ערף. ךש?ט. ?חתט. תע?ט. תעיט. ת
 סרט ממץוותיןל וטמ??9יך הטובים ןלא ?וה לט. ןאתה צדיק על־?ל

 הבא עליט ?י־אלת עשית ואנחט הך??ט:



 סליחות ליום ששי קכט

 לעיניט ??קו ?ללט. לל?ך ולמוךט סלט. ןתנו עלם ?ליט. סבלנו על
 *??סט. ?בדים ל?לו בט, פרק אין מייךם. ץרות רבות ?ובמט.
 קךאטןז ךזוה אלהיט. ךדוקת מלט כעווניט. #?ט מאחךיך. תעיט ןא?ךט.

 ו?דלן לא #?ט מלעותט. ןהיאך נעיז פניט ונק?ה עך§ט לומר לפניך ןהוה
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ןלא חטאט. אבל אנחט ואבותיט

 חטאט:

 אשלט. בגתו. גזלט. דבךט דיפי. ה?ויט. וד,ךש?ט. !דט. הטסט. מפלט
 ?קר. לע^ט ךע. כז?ט. ל?ט. לרדט. נאצט. סרךט. עויט.
 פש?נו.יץרךט. ק?יט ען־ף. ך??נו. ?חתט. תע?ט. תעיט. ת?ת?ט.
 סךט מלכותיך ולל?פליך הטובים ולא שוד. לט. ואתה צדיק על־בל

 הבא עלינו כי־אלת עשית ואנחנו הר??נו:

.  ל׳ףןזןט ופ#?ט לבן לא ט??ט ותן ?לכט ל?זב ךךך ך#ע וחיע לט יעע
 כ?תוב על לד נביאך, _י?ז'ב ך?ע ךךבו ןאיש און טח?בתיו, וישב אל־להוה

 וירחמהו ואל־אלהיט 3י*-יר?ה לסלוח:

 ל?דח צךקף אמר ל?ניך.?ניאות מי־לכין, מנסתרותנקני: נקט להוהאלחיט
 מ?ל ??עיט. ןמהרט מכל־ללאותיט. וןריק עליט מים להורים ומהרט.
 ככתוב על!ד נביאך- וזרקתי ?לי?ם מים להוריש ולידתם. מכל ללאותי?ם

 ומכל נלול־כם אמהר אתכם:

 עמך ונחלתך׳ רעכי מיקי, ?מאי ח?רך, תאכי ל?עך. .יכירו ולרעו כי ליהןה
 אלוזינו לרחמים !הסליחות:

 אל רחום ?מך. אל הטן ?מך. בט נקךא ?לך. להוד׳ ?שיה למען ?לך.

 ?ש־ה.למען אמתך. ?שיה למען ?ריתך. ?שיה למען ןךלך ות?אךתך.

 ?ש־ה למען ךתך. ?שה למען הוךך. ?שיה לטען ועוךך. ?שיה למען ז?ךך.
 ?שיה למען ח?ךך. ?שיה למען טובך. ?שיד׳ למען חחוךך. ?שיה למען
 ?בוךך. ?שיה למען למוךך. ??ה למען מלטתך. ?שיה לטען נץחך. ?שיה
 למען סוךך. ?שיה למען ?זך. ??ה למען ?ארך. ?שיה למען צךקתך.
 ?שיה למען קך?תך•' ?שיה למען רחליך הרכים. ?שיה למען ?כינתך.
̂הלרצך• ?שיה למען אוה?יך שו?ני ?פר• ?שיה למען א?ךהם  ?שיה למען ו
 לץחק ן.י?ק'ב. ?שיה למען מ?ה ןאהרין. ?שיה למען ךןד ו?למ־ה. ?שיה למען
 לרו?ללם עיר קך?ך. ?שיה לטען ציון ט?3ן ?בידך• ?שיה לטען שלמות
 הי?לך. ?שיה למען הריסות מז?חך. ?שיה, למען התנים על שם קך?ך.-
 ?שיה למען לבוחים על יחוךך. ?שיה למען באי ?אש וכמלם על קדוש
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 ?סך. ?שיה למען יוןקי ?דלם ?לא הלאו. ?שיה למק $מולי חלב ?לא
 ??עי. ?שיה למען תינוקות ?ל בית רבן. ?שיה למעגך אם לא למעננו.

 ?שיה למעגך והושיעט:

 ?נט ןהוה ?נט. ?נט אלהיט ?ננו. ?גט אבינו ?ננו. ?ננו בוראנו ?ננו. ?ננו
 טאלט ?גט. ?נט יוךשט ?נט. ?נט האל הנאמן ?נט. ?נט ותיק
 וחסיד ?נט. ?נט זך ן,י?ר ?נט. ?נט חי ןק:ם עכבו. ?נט טוב וממיב
 ?נט. ?גט יודע י$ר ?נט. ?נט כובש ??סיס ?נט. ?נט לובש ץךקות
 ?נט. ?נט סלך מלבי ד׳סלכים ?נט. ?נט טךא ןנ?גב ?נט. ?נט סולח
 ומוחל ?נט. ?נט פוןה ?עת צרה ?נט. ?נט פוךה ומציל ?נט. ?נט
 צדיק ן:?ר ?נט. ?נט קרוב ילקוךאיו ?נט. ?נט רחום ןחטן ?נט. ?נט
 שומע אל־א?יונים ?נט. ?נט תומך תמימים ?נט. ?נט אלהי אבותיט
 ?נט. ?נט אלהי א?ךהם ?נט. ?נט פחד לץחק ?נט. ?נט אביר ל?ק'ב
 ?גט. ?גט מ?גב אמהות ?נט. ?נט ?זרת ה??טים ןנגנו. ?נט ק?ה
 ל?עוס ?נט. ?נט רך לרצות ?נט. ?נט עיגה ?עת ךצון ?נט. ?נט אבי

 ןתומים ?נט. ?נט דין אלמנות ?גט:

 מי ??נה לאסךהם אביט ?הר המווץה הוא ל?נט. מי ??נה לי^חק ?ט
 ??נ?קד על גבי המזבח הוא!?נט. מי ??נה ל.י?קיב ?בית אל
 הוא ל?נט. מי ??נה ליוסף ?בית לאסורים הוא קננט. מי ??נה לאבותיט
 על .ים סוף תא .קמנו. מי ??נה למ?ה ?חודב הוא .קמנו. מי ??נה
 לאהרן במחתה הוא קמנו. מי ??נה לפינחס ?קומו מתוך הערה הוא
 קמט. מי ??נה ליהו?ע כגלגל תא קמט. מי ??נה ל?מואל כמ??ה
 תא קמט. מי ??נה לדוד ו?למה ?ט בירו?לים הוא ממנו. מי ??נה
 לאלךזו ?הר הכרסל תא קמט. מי ??נה לאלי?ע ביריחו תא ממנו. מי
 ?ענה'ליונה כסעי הדני־׳ הוא קמט. מי ?ענה לחזיית ?ןלך לתךה ?הליו
 תא _י?נט. מי ??נה לחננד־י סי?אל חמךה ?תוך 5?שן לאש תא.י?נט.
 מי ?מה ל!־נ!אל ?גב לאךיות תא חגגנו. מי ??;ה ל?זךא בגולה תא
 קמט. סי ??די לסחיני ואסתר ?שושן הכירה הוא.קמנו. מי ?עגה ל?ל

 הצדיקים ןלחסידים והתמימים והל?רים הוא ממנו. .־•

 רממא ד?גי ל?נר ?גיגא. רממא ד?ני לחסיד לסא ןמיגא. רלסגא
 ד?גי לססיסיתחא ?גיגא. רלסגא ?גיגא. רחסגא חום.
 רחסגא $תק. רחסגא ?זיב. רחסגא רחם ?לן השתא כ?גלא

 וסןמן קריב:
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 רחום וחנון חלאתי ללגיך, :הוה ללא רחסים רחם ?לי וקבל
 תחנוך: :חוה אל באלף תוסיחני, ואל כחלתך תיםרני: וחנני
 :חוה בי אמלל אר׳ רלאני :הןה בי נלהלי ?צלי: ונלשי נבהלה
 מאיד, ואתה :הוה עד־לתי: שולה :הוה חלצה נפ?י, הושיעני למען
 סלחי: בי אין במות זלךך, ב?אול מי יוךה־לך: :ג?תי לאגחתי
 א?חה ללל־ל:לה סלתי,-לדל?תי ?רשיי אללה: ?ששה מבעם
 עיני, ?תקה ללל־צוךרי: פות מלני לל־פיעלי און׳ בי ?סע :הוה
 קול בליי: ?מע :הוה תח$תי, :הוה תפלתי יקח: .יבשו וילהלו לאיד

י?בו:בשו ךגע:  לל־א:לי, ז

 מחי ומסי ממית ולחיה. מסיק מן ?אול לחיי עללא. ברא כד חמי אבוהי
 . לקנה. אבוהי ךחיס אסי ל?א?ה. עבדא ךלךיד נפיק ?קולר. לרה
̂ן קלך. הא ך1י נ?שין לנדין  ?איב ןתבר קולרה? לחי ללחי אנן ןחמי
. עבדך אנן ולרון־נן קלך, הא לכזתא הא ?ש?:תא הא למלקיותא. ן י  מד

 ללטו סוד לרחלך דגפישין. אסי ללאבין דתקוף ?לן. עי ולא נהר ןסיךא
 לש?:א5

 מ?ניסי רחמים ה?גיסו רחמינו, ל?ני כעל הךחמים• מ?מיעי ה>$לה הטמיעו
 תפלועו, ללגי שומע ת$לה. משמיעי ץעקה הטמיעו צעקתנו׳ ל?ני
 שוסע ץעקה. מ?ניסי רלעה ה?ניםי דלעותינו, לפני ללך מתרץה בךטעות.
 השתדלי ןהךבו תחנה ובק?ד״ ל?גי ללך' אל ךם ונשיא. הזכירו ל#יו הטמיעו
 ל?גיו, תורה ומעשים טובים ?ל־שו?ני ע?ר. לזכר אהבתם ףחיה זךעם, ?לא
 תאבד ?ארית .יעקיב. כי צאן רועהינאלן היה לחךפה, ל#ראל נוי־אחד ללשל
 ול?ניגה. מהר עגנו אלהי ל?ענו. י?_דנו מ?ל וןזרות קשות, !הושיעה ?רחליך

 הרכים לשיח צךכןך ועלך:

 מק ךכ?םיא לך מתמנן, ?בר ש?:א ךמתחנן לשברה. בולהון לני ש?זיא
 ?כ??א מת?רקין׳ ןעפך דןזראל ?רחמי ו?תחנוני. הב לן ?אלתין ילפיתין, ךלא

 ;הדר רקם מן כןךטךן
ח ךב?מ:א לך מר״ננן׳ ?עלךא ךמ^מן למריה. ?שיקי אגן ובחשו?א ?ריגן.  ס
̂ימא  לריח נ?שין מעקתין דנפישין. חילא לית בן לרציך׳ לרן עביר ?דל כ

 חזךת עם א?התנא:

 שומר ישראל, שמור שארית ישראל׳ ןאל יאבד י#ראל,
 האומרים שמע ישראל.
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 קלב סליחות ליום ששי

 שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ואל ייאבד גוי אחד,
 המיחדים שמך יהוד. אלהיגו יהוד. אחד.
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 שומר גוי קדוש, שמור שארית עם קדוש, ואל ייאבד גוי קדוש,
 המשלשים ??לש קדושות לקדוש:

 לתר$ה ?רחלים ולתפלס לתחנונים. התר^ה ןהתפלס לדור ע;י ?י אין
 עוזר: אביט מלבנו חננו ו?נט׳ בי אין בנו מעשים. עשיר. עפנו ץךקה

 וח^ד והושיענו:

 ואנחט לא נדע מה־ן??ה כי ?ליך עיניט: זביר־רחליך להוד, וחסדיך, ?י
 מעולם הטה. להי־חלךך להוד. עליט, בא?ר לחלט לך: אל־תןכר־
 לט עונת ראשנים מהר לקךטיני -יס9יך׳ כי ךלוט לאיד: (?ז_רט לשם
̂ז  להוד, ע?'ה ?טלם וארץ:) חננו להוד, חןט, כי־ךב ?כ?ט בוז: לרי
 רחם תזכיר: (?ר$ז ןגקךה תזכור. ?ר$ז תליטות תזכור: להוה הושיעה
 הללך ל?נט ליום קראיט:) כי־הוא לרע לץ_רט, זכור כי־עפר אנתט: עז_רט
 אלהי ל?עט על־ךבר ?בוד־?לך, והץילט וכפר על־חטיאתיט לטען שלך:

 יתגדל ןיתקרש ?מה ר?א: ??ללא די לךא ברעותה ןללליך ©למוזה.
 >ד?מח פוךקגה דקרב >נ״א קץ) לשיחה:) ?חייכון וכיומיכון וכחיי רכל כית

 יקזראל כענלא וכזמן קריב, ןאלת אמן:
 להא ?מה רלא ללרך לעלם ולעלמי עלמלא:

 ית?רך ןי?תכח ןית?אר ויחתמם ןיתנשיא ןיתהךי־ ויתעלה ךתהלל ?מה
 דקוך?א. ?דך תא לעלא מן ?ל בר?תא ןשיךתא ת??חתא וניולתא

 דאמירן ?עללא. ןאלת אמן:
 קהל: קבל ויךח?דם וןךצון את ת$לתנו:

 תתקכל ?לותהון ו?עותתן ד?ל י#ראל קן־ם אבוהון ד ב?מלא ןאלת אמן:
 קהליללי #פ מיז ?>YP מעתה ועד עולם:

 להא ?ללא ר?א מן ?מלא ןחיים טובים עליט ןעל ?ל י^ךאל ןאלת אמן:
: 7 W p rrtrומוץ crotf קהל: עזרי מעם 

 ע?ה ?לום כלתליו תא לע?ד, ?לום עליט ןעל ?ל י#ראל ןאלת אמן:



 קלג

 סליחות ליום שביעי
 אשך יו^לי ביתך, עוד יהללוך ©לה: אשלי העם #ללה
 לו, אשרי הvם ש:ה;וה אילהיו: תהלה לךוד,
 ארוממך אלוהי המלך, ואלךלה שלך לעולם ועד:
 ללל־יום אלךלך, ואהללה שלך לעולם ועד: גדול :חוח
 ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חרך: דור לדור לשלח מעשייך,
 וגבוריתיך .יגידו: הדר לבוד הוךך, ודברי {ללאיתיך
 אשייחה: ועזוז נוךאותיך יאמרו, וגדלתך אספרנה: זלר
 דב־טולך .יביעו, וצךקתך :תנו: חנון ורחום :הוה, ארך
 אפים וגדל־חסד: טובץהוה לבל, ורחמיו על־לל־מ$7ש'יו:

 יורוך:הוה לל מעשייך, וחסידיך:לךבולה: כבוד מלכותך.
 יאמרו, וגבוךתךץדברו: להודיע ללני האדם גבוריתיו,
ת לל־עלמים, ו כ ל ך מ ת ו כ ל  ולבוד הדר מלכותו: מ
ך ללל־דור ודיר: סומך :חוה ללל־הניללים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף ללל־סלפופים: עי3י כל אליך :שלדו, ואתה נותן־
 להם את־אללם לעתו: פותח אתץךך, ומקביע ללל־חי
 רצון: צדיק :הוה ללל־דרליו, וחסיד ללל־מעשייו: קרוב
 :חוה ללל־־קראיו, לבל אשר יקראהו לאמת: רצוךראיו
 !עשה, ואת־שו^תם ישמע ויושיעם: שוםר :הוה את־לל־
 איהליו, ואת לל־הרשעים !#מיד: תהלת :חוה :דלר־פי
 ויברך לל־לשיר שם קךשו לעולם ן$ד: ואנחנו נברך :ה

 מעתה ועד עולם הללרה:
ם ל$1ה: ל ע י ץזןה זחמ־יף 3י ה ק ן ח א כיח ייד״;י כ<מיי יכן־יו לאטד: ןכיר ר } ל ד  ועף1ה ?

 לרעךל ףתקךש ?&ה ר?א5 ??ללא ד לךא לךעותה ךללץז ללטסה.
 (רץ©ח פוךקנה ףקו־ב (גיא קץ) לשיחה:) לח!יכמ וליזהיטן ולדעי ך?ל.

 כית יקז־ךאל כ$גלא וכזמן קריב, ןאלרו אסן:



 קלד סליחות ליום שביעי

 להא ?©ה רלא לברך ל?לם ולעלמי ?למלא:
̂הלל ?הי׳ הךר ןלחעלה ןלו  לתלקי ןל?ת3ח ןלת$אר ןלתרימם ןלתנשיא ןי̂ו
י הוא לעלא p לל לךלתא ןשייךתא ת?לחתא ו$לתא ח  ךקוךשא. ל

jp^ יאסיח ל?ללא. ואלרו 

ת הפנים: מה־נתאונן ומה־ניאמר ק  לך אדני ה?ךקה ולנו ב
 מה־נדבר ומה נ^טדק: נחלשה דרכינו ונחקרה ונשובה
 אליך׳ לי למי;ך לשוטה לקבל #כים: ילא־לחלד ולא־
ד דל^יד י ת ל  למאשים לאנו לל;יך׳ לדלים ולךשים ךפקנו ך
 ךפקנו רחום וחנון, נא אל־תשיבנו ריקם מלפניך: מלפניך

 מלכנו ריקם אל־תשיבנו, בי אתה שמע תפלה:

 שמע תפלה, עדיך לל־לשיר לביאו: לבוא לל־לקיר להשתהות
יבלה  ללניך להוה: לבואו וישתחוו לפניך אדני׳ ו
לה לפני־להןה עשנו:  לקלך: באו נשתחוה ונבראה׳ גלו
 $בואה ללשלנותיו, נקתחוה להדם רלליד: באו שעךיו
 בתודה חצרותיו כתהלה, הודו י לו ברבו שמו: ואנחנו
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 לריב חלךך נבוא ביתך, נשתחוה אל־היבל־קךשך ליראתך:
 הנה לרבו אתץהוה לל־עלדי :הוד., העימדים לבית :הוה
 בלילות: שיאו ילדיכם' קדש, ולרבו את־יהיוה: רוממו יהוד.
 אלהינו והשתחוו להדם דגליו קדוש הוא: רוממו :־הוה
 אלהינו והשתחוו להר קדשו, בי־קדוש יהוה אלהינו: השתחוו
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 ליהוה להדרת־קךש, חילו מפניו לל־הארץ: נשתחוה אל־
 הילל קךשך ונוךה את־שמך על־חסךך ועל־אמתך, כי
 הגדלת על־לל־שלך אמרתך: :הוה אלדד צלאות מי־למוך
 חסין לה, ואמונתך לביכותיך: כי.מי בשחק .יעריך ליהוד׳׳
 יךלה ליהוד. בלני אלים: כי־גדול אתה ועשה נללאות,
 אתה אלהים לבדך: בי־גדול מעל־קמים חלךך, ןעד שחקים
 אמתך: גדול :הוה ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: בי
 גדול :הוה ומהלל מאיד, נוךא הוא על־לל־אלהים: כי אל



 סליחות ליום שביעי קלה

 ?רול :הוה, ומלך גדול על־לל־אילהים: אקר מי־אל בשמים
ף וכלבורתיך: מי (לא יךאך ללך י ק ש מ  ולארץ אקר־ל^שה ל
י הגוים וללל־מלבותם מ ל ח ־ ל ל ל י  הגוים בי• לך :אתה, כ
 מאין למוך: מאין למוך :הוה, לדול אתה דלדול שלך
 בגבוךה: לך זרוע עם־גבוךה,'תע'ז :ךך תרום :מילך: לך
 יום אף־לך ל:לה, אתה הבינות מאור ןקלש: אשר בידו
 לחקרי ארץ, ותועפות הרים לו: מי :מלל לבורות :הוה,
 .ישמיע לל־תהלתו: לך :הוה הגדלה והגבורה והתפארת
 והנצח וההוד בי־בל בשמים ולארץ, לך :הוה המלללה
ל וללאה ב  והמתנשא לבל לראש: לך שמים אף־לך $ךץ, ת
 אתה :םךתם: אתה הצלת לל־לבולות ארץ, קיץ וחיף
 אתה :צרתם: אתה רצצת ךאשי לדתן, תתלנו םאלל לעם
 לציים: אתה לק?ת מעין ונחל, אתה הוב^ת נהרות איתן:
 אתה פודךת לעזך :ם, שברת ךאשי תנינים על־המים:
 אתה מושל לגאות הים, לש1א גליו אתה תקלחם: גדול
 :הוה ומהלל לאיד, לעיר אלהינו הר־קךשו: :הוה ?לאות
 אלהי ישיראל ישב הברבים אתה הוא האלהים לבדך: אל
 נערץ לםוד־קדוקים דלה, ונורא על־לל־לכיליו: ויודו קמים
 פלאך:הוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לכו לרננה ליהוה,
 לריעה.לצור יקענו: נקךמה פניו לתוךה, בזמירות נריע לו:
 צךק ומקלט מכון כלאך, חמד ואמת :קדמו פליך: אקר
 .יחדו נמתיק סוד, לבית אילהים נהלך לךלש: אקר לו הים
: אקר בידו נפש לל־חי, ורוח :צרו ו  והוא עשהו, דלקת:ךי
 לל־לשיר־איש: הנקלה לך והגוף פעלך, חולה על־עמלך:
: אתאנו , :הוה עשיה למען קלך  וזנקלה לך והגוף קלך
 על־שמך, :הוד. ן5שיה למען קלך: ב$בור לבוד שלך, כי
: למעךשלך :הוה וללחר! לעוגבו בי  אל חנון ורחום קלך

 רב־הוא:



ת ליום שביעי ו ח י ל  קלו ס

 ללח־לני אבינו, ?י ?רב אולפני ?נינו. לחל לנו 0ל3ני׳ כי רבי ןגווגינו:

 אל ארך אפ:ם אתה. ובעל הרחלים נקךאת. וךךך תשובה הורית.
. תלן אלינו ך ך ך  לדלת דחלך ווחםדיך, תזכיר היום וללל־יום לזרע :
 ?ךחטים, בי אתה־הוא ב?ל הרחלים. לתחנון ובתגןלה פליך לקדם,
 ?הוךזןת ילעגו לקךם. מחרון אלך שוב, ?מו לתוךתך כתוב. ולןיל
ד :הוה ?ענן. תעביר על־$שע ותלחה  ?לליך לחלה ןנרצלולן, ?יום דו
 אשם, ?יום ףת:?יב עפו שם. תאזין שועתנו ותקשיב לנו לאפר,

 ?יום רקךא ל?ם :תוה. ושם $טר:

 !:?ביר :חוה על־לליו ויקרא:

אלת ניצר  :הוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חלד ו
 חלד לאלפים נשיא ןון ולשע ןחלאה ונקה: וללחת לשוננו

 ולחלאתנו ולחלתנו:

 ללח לנו אבינו בי חלאנו. לחל לנו ללבנו בי ל??נו: בי אתה
 אדילי טוב וללח, ורב־חלד ללל־קךאיך:

 אתה :הוה לא־הללא ו^זליך ללגו. חלךך ואלתך תליד לץרונו: ׳טולה דליךאל
 עד :הוה אלה?. כי ?שלת בעוונך: ?י־שלע אל־א?יונים :הוה. ןאת־

 אסיךיו לא לזה;

̂ו־חם ןהך־. עלינו: ליהוד, ה:שיעה על עלך בך?תך ללח:  ?רהם אב על ?נים כן ו
 :הוה ??אות עלט ל?$ב לנו אלל,י!עקיב ללה: :הוד, ??אות א?רי אךם בולרו

 ?ך: :הוד, הושיעה. הללך לעגנו ?יום־קראט:

 ללחץא ל?ון ה?ם הזה ?גךל חלךך. ןכא?ר נשיאתה לעם הזה לל?רלם
 ועד־הןה ן?ם נאלר:_

 וייאלר :הוה ללחתי בךברך:

̂ך ו?לע ?קח 5יניך וראה שילמתינו ןהעיר א?ר־נקךא שלך  הלה אלהי אז
 ?ליה. כי לא על־צךקתינו אנחנו לפילים תחנונינו ^;יך בי על־רחליך
 הרבים: אדי;י ?לעד, אדיגי ללחה אדיני הקשי?ה ועשיר, אל־תאחר. לסע^ך אלהי

 כי שלך נקרא על־עיךך ןעל־עלךנ



 סליחות ליום שביעי קלז

ב ק ע י ר א  ג
 אנחנו החומי, ואתה ימינו, אמיתך
- אמת הבטחותיך וחפדך, תמיד
 מיונו - ישמרונו. *והנו - ה׳
 מבטחנו אל באפך תוכיחנו, ובשצף

- ובחרון חמתך אל תיסינו.

 נשתנו - נגשנו אליך בקיחת דברים
- כמ׳׳ש >הוזמ T. ג< ״קחו עמכם
 דברים״ להתודות לפניג נלנל רחמיך
 >א) — יבמת התחממו רחמיך, משוב
 חפורים - שלא נשוב מבויישים.
 דרשנו שכנך - התפללנו אליך («-«
 לשכנו וויישו דבריס יב, ה) בלבות נשברים.

 דלנו מרפש הוציאנו מבוץ הגלות
 ורפא שברים.

 העבר חרפתנו אשר נגור - מחל והסר
 חרפת עוונותעו שאנו מפחדים מהם,
 האלם מלשני השתק קטגור המלשץ
 עלי, והנבי כחו של סננור, ושערי
 תפלתנו גל - אל תסגוי ועל *ומנינו
 חמות תחגוי תעטה לבוש כעס וקנאה

 כנגד המשטינים.
 זכנו - נקה אותנו מחמא, והחסגו
- שנשב בצלך, זדונינו תמחה,
 ותשליך אותם במצולך - במעמקי
 ים, חגאנו = והסתיינו בסתד אהלך,

 חוסה על עמלך = וקהלך.

 ממאתנו מהי, ועילת לבבנו מול
- ואת טפשות(בו לבנו הסר. מדתך:
 ה׳ מוב וסלח, לנו תנמול, ואת הנאמר
 בפרשת התוכחה (בחקווי כי, םג< ״והם
 ירצו את עונם יען וביען• - גמול
 ובגמול — אותנו המנע מלנמול. יהמו
- יבמת ם«יך על עם פגלהך, לחמול.
 כמו אשה הרה תחיל - תכאב תפחד
 ותזעק, כן ם«יך נחיל = ונזעק ועל כן

 כ סליחה. ע״פ א״ב כפול
 אלד.ינו ןאלהי אבותינו

 אנחנו החימר ואתה יוקרנו. אמתך
 וחסךך תמיד ל$תנו. לאפך
 אל תוכיחנו צורנו. בקצף חמתך

 אל תילרנו:
 גקתנו אליך לקיחת ךלרים. גלגל
 רחמיך משוב חפורים. דרשנו
 שלנך ללבות נשלרים. ךלנו

 מרפש ורפא שברים:

 העבר חרפתנו אשר נגור. האלם
־ ״ ־ V 1 ־ ו i ד״ י v - ־ ז -

 מלשני והגבר סניגור. ושערי
- I t ״  I T 1 ־ I ־ 1 ״ -

 תפלתנו בל תלגיר. ועל שולננו
 חמות תחגיר:

 זכנו מחטא והחסנו לצלך. זדוננו
 תלחה ותשליך כלצולך. חלאנו
 ןהלתירנו לסתר אהלך. חולה על

 עללך וקהלך:
 למאתנו מהר ןעךלת ללבנו מול.
 טוב מדתך לגו תגמל. .יען ול.יען
 אותנו לללמל. :המו מ?יך לגלתך

 תחמל:

 למו הרה תחיל ותזעק. כן מפניך

 אתגוללו רסמוהי.
י חיים נ י  פנ

 פססים פז״ וכן פרנס אונקלוס (כראשית ל) ״כי נכממ רשמיו״ —
 p פרנס אונקליס (לנרים { ו) ״ומל ה׳ אלהין אמ לנע״.

 (א)
 >ב<



 קלח סליחות ליום שביעי

• נחיל ונזעק. ילא תבזה ענות זעק. ה ק ע ת צ ל 3  יי•«״ m* יע?׳ - ת
׳ ״ י י  לא תשקץ>נ< - לא תתעב ערך צעק , י

- תפלתי שאני עורך לפניך. לא תשקץ ערך צעק:

ת משובה ישראל הבת השובבה. ס נ כ
ר  ש י  משובה - סטתה מייד ה

י . " "  ישראל, הבת השובבה, מלא - קיים י « י י
ד שהבטחת על T נביאך, ולנוה מלא ךברך ולנוה תשולבה. נאיר י נ  י
- ^ ™ השיבנו אליך ןנשובה. נאם הגבר

 השיבנו אליך - לעיר משכן שמך. תסובב נקבה:
 ונשובה לעבדך כימי קדם, כמו
 שהבטחת — נאום הגבר - ה׳ —
 שלעתיד לבוא, את הגבר>ד) תסובב
 נקבה - כנסת ישראל תחזר אחרי ה׳.

ה שרופה באש כסוחה מגערתך. ת י י  שרופה באש, כםיחה ־ כ
י ״ י  מנערתך, פלוה - רמסוה, אדוה י י י ״ . י * ־ ־

. סעדנו וזלר לנו בריתך. ענה ורחם ר ת י ר - כרתו אותה הגויים מואסי ב

י [נ״א םלוה וארוה מואסי בריתך. י י ע • ת ל א י ש י ם מ י י ת ו נ ד־ ־ ה י י  ע

- תלקטם ותחון שאריתך, עוד תבון J * • י • •־ ־ • • ׳י •

- תכונן ותקים עדתך כקדם, עולליה תעולל] ותחון שאריתך.

 עוד כקךם תבון עדתך:
 פקוד ישראל גפן זאת הפקוקה פקיד גפ[ זאת הבקוקה. פרע

1-,--- - - - • י - י י ׳ י־^י ה י ז ח ה ־ ב י ק ק י ע נ ר ׳ " ה ס ו ר ה  ־ ה

ם בוקקיה בהקה החקוקה. צרמה ק > ״לי נ ה ר ו ת ה ב ק ו ק ח ה ה ק ח  ב

י צרים בבוקה ומבלקה. צורריה ק י צ ה ־ ־ י י י י • י *״ «״»״*•  ושלם׳
, ־ ׳, * " V לה *ריס - ארבים בכוקה - בביזה- ״ \ יי 

 שרוקנוה, ומבולקה - ופרצו חומותיה. תצור להבהב עלוקה:
 צורריה תצור - תביאם להבהב

 עלוקה - לגיהנום >ה).

ל קומם נפולה במה שנים. קדורנית א ד ש ת י ס נ ם m?° נ ?  קימפ ־ ה
י י • ־ ־ ־ י י ־ * י  הנפולה זה כסה שנים, והיא קדורנית י

ר ת ם ת א ל י ג  מ
 כ. בקקוס בוקקיס — בזזומ והריקוט, לשון בקיקה נופל על גפן(רש״י, נחומ ב, ג).קדורנית —

 ענק שחמת(מצודות) — בשפל רוח, (רשיי, מלאכי ג, יד).

 >נ< ומייסד פה״פ ״ט לא מה ולא שקץ עטמ עני״, (מהליס ככ, כה).

 (ד< מייסל עה״פ כירמיה (לא, כא) ״על ממי פפפמקין הנפ השימה, ט נרא ה׳(נאפריפ הימים) פלשה
 כארץ, נקכה מסיככ נכר״ ינלרש טלקוט שמעיד, כעוה״ז, הקכ״ה ממזר על ישראל שיעשו רצוני ממזרי

 כפשוכה, אכל לעפיל לטא, ישראל מפזרים על הקכ״ה שיעשו רצוט, שנאמר ״נקכה מסוככ גכר״.
 (ה< לפי פשט הגמ׳ בע״ז,(יז.) ״לעליקה שמי כטמ הכ הכ״(משלי ( טי) אמר רכ פסלא אמר מר עוקכא,
 קול גיהנס צועקמ ואימרמ: הטאו לי שמי מימ שצועקומ יאימריפ כפילם הזה, הכא, הנא. ימאן מהי, מיטמ
 והרשום (מינומ צועקים הנא מקרינמ לע״ז, רשימ צועקים הנא ממון ילורונומ וארנונא ומס למלן. רש״י).
 יגס כמוספימ שם (ל״ה לעלוקה) כמכ: לפי הפשט הייט גיהגם, יכן יסל הפייט מילת של שנוכה, ״יקלו

 כהכהט עליך. אכל ר״מ מפרש לעלוקה שס מכס, כמו לאיתיאצ



ת ליום שביעי קלט ו ח י ל  ס

 ^•"1 במחשבי איזונים, ףס - שהושחרו פניה כשולי קדירה,
• * יושבה במחשכי אשונים - באישון • - . - < 
 תזכור ברית ראשונים. רומם לילה. רם ונשא תזכור ברית ראשונים,
 דביחי מחרבנים ראשונים: רומם - הקם דבירך - בית המקדש

 י • M ־ י 1 י • י מחרבנים ראשונימ.
< Qtf- שעה לשועה - פנה לצעקה. וקבל ה ע > י ג ל פ ב ק ה ן ע ן ה ^ ע ^ 
 יי'," י י י סניעה - חפלה. שבור אומה רשעה

 רשעה חבש צולעה. תקים שבועה וחבוש - רפא, ישראל הצולעה,
r ^ ״ f " ™ ' 3 ג ״ ת ה 3י־ , ^ ש ו  ו:חיש הטועה. תמה ה
י ־ • • ותחיש תמהר ישועה, תמה — את  • י
 געה קץ ושעה. כנסת ישראל התמה הושיעה, כי נעה

- הגיע קץ הימק ושעת הגאולה.
 אל סלך יושב על־בסא רחמים׳ מתנהג בחסידות טותל ?ונות עטו,
 מעביר ראשון ךאשון, םךלה מחילה לחטאים ולליחה לפורעים,
 עוקד. ?ךקות עם־בל־בשיר ןרוח, לא כדעתם תגטל. אל הורית־לנו
 לומר שלש ?שרה, וזכיר לנו היום ברית ?לש ?קורה, כהוךןת
 לענו מקדם, כמו שכתוב וירד יהיוה בענן ויתיצב עטו שם ויקרא

 ב?ם ןהוה:

 רעבר :הוה על־פניו ויקרא:

 יהוה ן דץה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד
 ואמת ניצר חסד לאלפים• נשא עוז ופשע וחטאה

T I ־ V T | T • T 1 ־ T V V V VI V 1 

 ונקה: וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו:
T t ־ | .TI-1T - ך־ ••T־: ״ : " ־ 1 

 סלח לנו אבינו סי חטאנו. סחל לנו מלבנו סי סקזענו: סי אתה
 אד';י טוב וסלח, ורב־חםד לסל־קראיך:

 נ?שי נלהלה לאד ואתה rrjrr עד־לתי: עד־לתי ךשעים ןהוד, עד־לתי ךשעים
 !?לזו: עד־לתי אלהים :חרף צר עאץ ארב שלך לנצח: אדיני שלעד,

 לקולנו תהך^ה אןניך ק?בות לקול תחטניט:

 ?רחם אב על בנים כן aryn ןה1ר, עליט: ליהוד, הישועה על עלך כךןמל לילד־,:
 !הוד, ץבאות עמט ס?גב לט אללוי!עקיב ןלה: ןהוה ץבאות א?רי אךם בועת

 בך: !הוה הושיעה. הללןי!עגנו ליום־קךאט:



 קט סליחות ליום שביעי

 כא סליחה. ע׳׳פ א׳׳ב ובסופו חתום מחברו(רבני) אליה בד שמעיה חזק

 כאריעקכ אלהינו ןאלהי אבותינו
, - ,Lי ״~»״ 1 י ~ - - ו י . יאק קילי 0 י«י  לאריה השואג ג

י אריה ב:ער דמיתי ונמשלתי ג ו ח ׳ ג י ת ל ש פ נ י = ו ת י 8 > ד ל 3 ו ק  מ

 ־£«X"Ztr^2^ בחובי. בטויי נואל
- דבורי לדבר שטות נחשב, ומלתי י י • ••

י מלתי לשון הבאי. גדעתי מקיש ת ע ד ו • ג ל כ ה א ו מ ז י י ־ ג א ג י  ל״יז י
. ״ יי - נכרת וחסר ממני מקיש - מי אדם י * י י י יי 1 "״ י י

 הראויים להקיש על דלת בתי כנסיות ב5ךקיש ומספר בטי. כל־ראש
ל י ' ן ז ן - כמרדכי בן קיש>ב< וכשאר חבריו י

ל ״ ז כ י ו ל ח  מאנשי כה׳׳ג, מספר, ובנוי(״, ולכן ל
 מצבי עגום, כל ראש לחלי, וכל לבב

 דוי - כואב.
י ת ב א כ י גולה ונקלה ה  הנני דוי, גולה, ונקלה-ומכהה. ת

, י י י י , , י  הוכאבתי ונעכרתי - הושחתתי עד T י
 שנעברה רוחי, הוגעתי = חגתי-לשון ונעכרתי. הונעתי חגתי ותיתי

 נע־ונד בגלות ורויתי לענה וראש י י י י
- מיני מרורים עד שהשתכרתי, דוש ונשכךתי. ומדחק אדונים

 ומרוחק - ומרוב מרותם שמשביעים L י י

פ חנם להם נמכרתי. בהתעטף ג ם ח ל ו ע ת ה ו מ ו ס _ א י נ ו ד ו א נ ת ו  א

 ^ZT^Z^^ עלי נפשי את־יהוה זכרתי:
י י י י •  עלי נפשי מדוב צרות את ה׳ זכרתי. * י ־ י

י זכרתי חסדך ואהבתך עלי נ ת כ ת ל ע י ב י י ע ת ב ה א ד ו ד פ  זכרתי ח
, ' * • י י ' ן ' ' ־  במדבר כהדנילו - כאשר השבטים *

 חנו איש על דגלו >ד<. ואז הונית כהךגילו. חובות העבירו ואותי
" י - עבירות שבידם העבירו - נמחלו r י ז ז

ו לך הםגילו. טלאיך עתה בתחן ד הפגילו,ה< - והיינ  להם, ואותי ל

™ וללל יךגילו. אביוני אדם ™ J v J . ™ 

- בקדוש ישראל :גילו: י  ™ י
 ולכשתמחול, אביוני אדם - ענוים,

 שסובלים עולו של הקב״ה vnpi מגי ת אסתר
ן בא. נואלנו — כתרגומו לשק אויל, (רש-י, במדבר ל י ג ה י ״ ב ן ק  י^ףא7 ב

 יב, יא). נאור — בנוי לקב״ה מקור האור.
ים ^ י חי נ י  פנ

 (א) מיוסל על מה מךמ״ל בסעטס (טז./:) פט רמן אין מורילין לפני המיגה אלא אלם הרגיל
-ופרקו נאה אמר אמי זה שלא יצא לו שס רע מללומו, ״היפה לי נפלתי כאריה ביער, נפנה עלי
 בקולה על p שנאתיה״ (ירמיהו י״ב מי) מאי נפנה עלי בקולה, אמר מר זוטרא._ זה שליפ צטר שאיט

 הגון היורל לפט המעה.
 >ב< כמו שלרשו סז״ל כמגילה (יב:^ בן קיש — שהקיש על שערי רתמים ונפממו לו.

 (ג< שעלו עמו ממל, בעזרא (כ ג).
 >ה< כמו שנאמר ״והיימס לי סגולה מכל העמיס״ (שמות יט, ה). >ד) חש״ה ״ולגלו עלי אהבה״ (שה״ש ג ל) וכמאיר המרגוס שם ובשהש״ר (שס) להיא על ממן מורה.



 סליחות ליום שביעי קמא

ך ןק^תי, יגילו = ירוגו ישראל עבדיד בפקד ק פ ף ב ר ף ב ן ע נ י ף  י^ילן י
 T י• .,• ן ו ־ - לכשתפקוד ותבנה חומותי. אימתי
 3ךב1 ואבני חפץ תגבילם תגכילם - מתי תגיע עת הגאולה
. . י י '« « ואז תניח בכל גבולם אבגי חפץ  י. י
 אילתי. לתל עילם עירי ולשלל וכדנד,ו, אבנים יקרות. לתל עולם
 י - לחרבה עירי ירושלים, ולשפל ירדו
. ואתה ץץה עד W • דמותי - בית המקדש, שהיה גבוה T A B ! 
 מכל. ואתה ה׳ עד מתי נמתץ שתקים

 חרבתינו.
י מתי תחיינו - תרפאנו, ומתהומות ן נ ל ע W ומתהומות ת I T O לתי 
 י י י ־ ״ • י . ־ י־ ־ הגלות מתי תשוב ותעלנו - לארצנו.
 נאור הסר והקל ממלון עלנו. נאור - כינוי לקב״ה הםר והקל
 T ז L מעלינו את ספלון - יתדות עולנו.

 ש1בע מלא אסמינו והצליחה פלא אספינו שבע הצליחה מפעלינו
1 - מעשינו יהי חסדך ה׳ עלינו כאשר ״  _t . ז

 ספעלנו. :הי חסדך :הודי עליני: יחלנילך,״״ילי-ל^ג.
) עלינו המלא רחםיפ כי בצרה ף ר צ ם ב י מ ח ן ך-^א ר ע ל ^ 
" דרשתיך, פרשתי ידי אלד - בתפלה, ־ ־ יי י י י  י
י אליד בקרבי שחחזיך - אקדמך בתחנונים, ד  דרשתיך. פרשתי י
 י י י י" *« צמאה לד נפשי - כמו צמא התאב
 לקרלי שחךתיך. צמאה לך למים, בלילה בחשכת הגלות אויתיך
 . • ז ז י - נפשי תאוה לך. ה׳ אל אבושה

ל תשיבני ריקם ני קראתיך. א ו - ™ J T .נלשי באלה לי אףתיך 
 £ל אבושה בי קךאתיך:

ך ה׳, ם קדאתי ך-ממעמקי ם קראתי ן ק ךלן עעי, ף מ ־ ע  קראתיך מ
 י" י י '•' י ־ ״ ועיני דלו - נשאתים והרמתים כלפי
צ1תי מלעי. שסים, למרום ידי נשאתי בתפלה,  נשאתי הפי
 * ״ י * והפיצותי סעייני - חלגו דמעותי,

 שור בשרון מחה והעבר זדוני. שור כשרץ - הבט במעשי הכשרים,
״ ™ ״ ״ ™ ,  :חוה שמעה תפלתי האזינה אל ^

 תחנוני:
י מחוללי תחנוני אזון - האזינה לתחנוני ^  תחנוני אזל א
י הקב׳׳ה, שהרי אתה אומני, מחוללי  ז ז י י

 ופדגוגי. לך גלוי וצפוי תאב - ימת. ופדגוגיm - אומני. ולך
£ ' . ^ ״ ^ ך ! . :צלל זיתן ויכפר חפ־א ד י  תמ
 לתהומות זדון - פשע, ף;ןר חמא

 (י) כמו שהנטפפ פ״י נביאן מנואפ הנשמה בישעיהו (נל, יב) ״ושממי כלכל שמשוסין״ וכל גבולן
 לאמי פפך׳.

ק פלגוגא. מ  (ז< יונתן p עוזיאל מרגס ״כאשר ישא האומן.״״ (גמלנר יא, יב) ל



ת ליום שביעי ו ח י ל  קטב ס

ה שגגי. אמרי האזינה יהיוה בינה נ י כ ה
ה  נ י ׳ ב ׳ ה י < י ז א י ה י מ א • י י ג נ  ״

־ ־ י י י  הגיגי - מחשבות לבי. י ־ י
 הגיגי:

י הגיגי בר יחשב• דיפון פלולי. י ה ־ ט ב ע ח י י ־ ג י ת ל פ ־ ת י ג י ג  ד

• י  יחשב בעיניך, ויכון - ויהא נכק י י י ־ ־ * י י
 ל«יך מילולי - תפלתי. ״««׳ י״ שמע :ה סלחה דופי עיקולי.

" י י * * . ! . - תפלתי, סלחה דופי - פגמים י
? חזק מאמיךך ולךצון יחי מלולי. m .י - מעשיי המעוותים ל ו ק ל ע  ש

L L מאמיריך - את ישראל מייחדך ״ 

י הגיון לבי לפניך :חוה צורי ת י מ . א י ל ו ל " ן^אלי. m ^ מ י י 7 י י י י 5 "  לבי - מחשבות לבי '
־ • י  וגואלי. י י

 אל ללך יושב על־ססא רחמים׳ מתנהג בחסידות טוחל עונות עטו,
 מעביר ךאשון ךאשון, מרבה מחילה לחטאים ולליחה לפושעים,
 עו^ד, ץךקות ?ם־כל־בשיר ורוח, לא לךעתם תגטיל. אל הוךית־לנו
 אסר ^לש ןףליךה, וזכר לנו היום ברית שלש ?שרה, כהודעת
 לעגו סכןךם, לסו שכתוב רךד :חיוה לענן ויתיןיב עטו שם ויקךא

 בשם יהיוה:
f I " I 

 דעביר :הוה על־פניו ןיקךא:
 :חוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חסד ואמת ניצר
 חלד לאלפים נשיא עון ופשע וחלאה ונקה: וסלחת לעוגבו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
: בי אתה ו  סלח לנו אבינו סי חלאנו. מחל לנו מלכנו סי פ^נ

 אדני טוב וסלח, ןרב־חסד ללל־קראיך:
 ככ פזמון. חתום בו שם מחברו(דבגו) יצחק חזק

ר עליון, מגני וצנתי. ת ס  באריע?־ יושב ב
" ' י * י ' י י  יושב בסתר עליון - הקב״ה, שאתה ־ ־ ׳י י

 מגיני = וציגתי צעקתי הקשיבה, צעקתי־־ הקשיבה, והאזיגה
, קדוש ת חטאתי א א ט tZL ™ ™ S,™ דנתי. ח T" 

י - « • *1 ־ י • ־ •  — טהר ונקה את חמאתי, קדוש, •
. נפשי בשאלתי ועטי י ת מ  תן תקותי - שאני מצפה לה. את תן ת

 נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, הש״ץ י
י : ת ש ק ב ב . ו מ ד ע ע ב ל 3ny ו ל פ ת  מ

 צדקה עשה לעמך ותזכם לפינים צךקה עשה לעמך, קדוש למען
 משורת הרץ למען שמך. כי פסו
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י פסו תמימיך, ןןע^יךי - משוס שכלו ואפסו תפיסיך  #מך. ב
L - הצדיקים אשר בתפלתם מעבירים L 
 !?לך• והגישי לחלף׳ לבן עתה זעמך, וכן פסו מגיעי לחמר-הכהנים
 {־*ו-ןי י המקריבים קרבנות לכן עתה באתי

, - אני לעמוד לפניך בתפלה. ד ע פ י י נ י ״ • 
 חטאת נעורי תצליל, וים יהפםי חמאת נעורי תצליל - תשליך
ז ין' ז במצולות ים, ובתוך הים יהפכו  ז
ל• Efl־p זקנים תלליל׳ דדונינו לשמות כצליל - כאותו  ?¥לי

 ^ ף*ים מלל• ויף v גזזידזגי״
 לל57ליל, ©לליני אז !יליל. לי לכי ותחשיב צדקות אבותינו ותכפר
" ״ לנו. ושועת נכאים - וצעקתם של ז  JL ז
: ישראל הםדוכאים בגלות תכליל ,  לך לליל, עתה הנה לאתי. נפש
- תעשה עטרה מתפלתםע), ועת
 תנקני - ובעת שתנקני מחטאתי, כמו שמזקקים כסף צרוף בעליל - בכור הברזל, באותה
 עת, מסטיני - השטן אז ייליל - יצעק, כי לני לך בליל - כקרבן כליל, כולו לה׳, ועתה

 הנה באתי - אליך בתחנונים.

י חנון חי - הקב״ה, חנני תן לי הנעה ק ע ׳ ק1קןל ן « י נ נ ך ח  ועץ ף
י י , י־ י ושמע לקול זעקי בגרוני, ובשמעך  י י * "
 3{ד#י. לשלעך תע^י, לליחתף תענני ואז סליחתך תרגני - תרבה

^«T ה לחיים תכתבני וענתה כי ח י ל ס ב - . M « 
׳ * צדקתי - חכדו״י יעידו עלי.  0(־«י. חיים !?^י

 צדקתי. נפשי:
 זה אלי ה^יעה, וזכיות הבריאה. זה אלי הושיעה הכויות הכריעה
 ״ « י * ״ י . - יהיו זכרותי מכריעץ על עוונותי,
 ומזבולך הופיעה, חן םוערה ומזבולך - ומן השמים הוםיעה
 וחץ - ותרחם וחתן סוערה וםועה

ת אפתר י י  פנ
 כב. צליל — מלשק צלי, ור״ל חררה אפויה על גחלים, (מצודות, שופטים ז, יג). ןנדק
 זקנימ — צדקת זקנים תמליל — מלשק •סולו לרוכב בערבות• — ענץ הרמה והגבהה,
 (מצודות, תהליט סח, ה). ולפייז •צדק זקנימ תסליל• מיוסד כעד מיש לעיל •חטאת נעורי
 תצליל״. ועוד י״ל: צדק זקנים — תפלת זקניט תסליל — מלשון מולו וכמו שפרש-י

 לשון שבח וכת״י יקלטו!", ולפי״ז הוא מיוסד לעומת מיש לקמן *ושועת נכאים תכלילי.

ים י חי נ י נ  פ
 (א) בשופטים (1, ינ) נאמר: ״הנא גדעון והנה איש מספר לרעהו פלוס״ והנה צליל לסם שעורים
 מפהפן במפנה מדין״. צליל — עונה. והגה, כפיב: צלול, והקרי: צליל, ונדרש rs מיק״ר (פכ״ס).
 ״מהו ״צליל שעורים״, (—דהול׳׳ל עוגס שעורים) רבנן אמרי, על שצלל (—נטבע) אופו הדור מן
 הצדיקים וסכוס מס ניצולו, טכופ לסם שעורים, ואיזו זו, זו מצוס העומר״. על שטבעו הצדיקים מן הדור

 נדרש מהכפית ״צלול״ — לשק צללו מדם אדירים והקרי, ״צליל״ נדרש להצלות
מ כא, ד) מהו שומע פסלה״ מאשר שכל המסיוס גומרוס כל הפפלופ המלאן  (ב) כנדרש (שמוס ר
 הממונה על הפפלופ טטל כל הפפלומ שהפפללו מל הכננדוס כולן יעושס אופן פטרופ וטמק בראשו
 של הקב״ה שנאמר: ׳עדין כל גשר יבואר ואין עדי אלא עטרה שנאמר: ׳כי כלס כעדי פלבשי׳,
 וכן הוא אומר: ׳ישראל אשר p אספאר׳ שהקב״ה מפפטר במפלתן של ישראל שנאמר: ״ועטרת ססארפ

 בראשך.
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 וסועה. ומלשני הבליעה, צאנך
 מלהפשיעה. פן אראה ברעה,

 באבדן מולדתי. נפשי:

 סמר

 קדש שם־קךשך, חללו במקךשך.

 ואחרונים קדושיך, מגישי אשיך.

 ומדריעשו קדושיך, בפםו קךשיך.
 שעה נא מקדישיך. בפרים אם

 שלמתי. נפשי:

 .יךצו עבדיך, למען שם כבודך.

 מיחךיך מעיךך׳ כי־אין בלעךיך.
 בקש־נא אובךיך, הן באו עךיך. בי
 טובים דוךיך, פניך בקשתי. נפשי:

 קולי.יערב־נא׳ כמהים תוך ציונה.
 לטובה הפנה־נא, להמציאני
 חנינה. כי אל־מי אפנה־נא, באין
 משען ומשענה. למיחליך םלח־נא,
 השמיעם סלחתי. נפשי בשאלתי

 ועטי בבקשתי:

- ישראל עניה סוערה - שלבה
 סועד וסועה מרוב צרות, ומלשגי
- ומסטיני הבליעה - בלע ותכלה,
 כדי שאת צאנך ישראל ימנע
 מלהפשיעה - מלהכשילם, שאם לא
 כן, שמא אראה ח׳׳ו בדעה שתבוא

 באבדן מולדתי.
 קדש שם קדשך אשר הגרים
 חללו גטקדשך ופגעו גם באהרונים
- כהנים, עם קדושיך אשר היו מגישי
- ומקריבי אישיך ועתה מה יעשו
 ישראל קדושיך לאחר שפסו וכלו
 קדשיך - קרבנותיך ואין להם במה
 להתכפר. לכן שעה - פנה נא אל
 תפילת מקדישיך ומייחדך, כפרים אם
 שילמתי - כאילו הקריבו לפניך פרים
,T ע״ד ״ונשלמה פרים שפתנו״(הישע 

 ג).

 ירצו עבדיך - ההרצה והתפייס עם
 עבדיך למען שם כבודך, שהרי הם
 מייחדך ומעירך ומעידים בך שאין
 כלתך, ולכן בקש אובדיך - קבצם
 מארבע כנפות האס כי הרי הם באו
 עדיך לבקש רק את פניך כי מוכים,

 דודיך - תורתך ומצוותיך.
 קולי יערב נא - ותקבל תפילתי
 כמהים - כאילו הבאתי לפניך מיטב
 הטלאים והצאן לקרבן תוך ציונה
- לבית המקדש. לפובה הפנה גא
- הפנאי(« שלך יהיה עבורנו לטובה,
 ע״מ להמציאני חנינה, כי אל מי
 אפנה נא - שיתפלל עבורי שהרי
 אין משען ומשענה m - כי אין לנו
 יותר צדיקים להשען עליהם. ולכן
 למיחליך - המצפים לסליחתך פלח

 גא והשמיעם פלחתי.

 אל ללך יושב על־בסא דחטים, טתנהג בחסידות טוחל עונות עטו,
 טעביר ראשון ראשון, טךבה טחילה לחטאים ולליחה לפושעים,
 עו>ל'ה #־קות עם־כל־בשיר ורוח, לא כךעתם תגטיל, אל הוךית־לנו

 >ג< נמגאר לפיל כסליחה ה ״הסון ושנופ לטונה הפנאי״.
 >ד< עפ״ה כישעיהו(ג, כ) ודרשוהו ימ״ל כחגיגה (יל.) •משען• — אלו גמלי מקרא, •משענה• — אלו

 בעלי משנה, שאץ לנו הצליקים בעלי משנה ומקרא שהיו יולעיס לרצותן במפלתם.



ת ליום שביעי קמה ו ח י ל  ס

 לומר >ללש ןךלרה, וזכר לנו תיום לרית >ללש ןקורה, להודץת
 ל?נו לקךם, לטו ?כתוב ררד :הוה לענן ויתי¥ב עמו שם ויקךא

 בשם :הוה:

 ו_ין5ביר :הוה על־לניו ויקן־א:
 :הוה ן :הוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חלד ואלת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: ןסלחת לןגוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 ללח לנו אבינו בי חטאנו. לחל לנו מלבנו בי ל^עני: בי אתה

 אד;י טוב ןללח, ורב־חלד ללל־קראיך:

 זכר־רחליך:חוה וחלדיך׳ בי לעולם הלה: זלרנו:חוה ברצון עטך,
 לקרנו בישו9תך: זכר ןגךתך קניו: קךם $אלת שלט
 נחלתך, הר־ציון זה #ל{ת בו: זכר :חוה חבת :רובלים, אהבת
 ציון אל־תשכח לנצח: אתה תקום תרהט ציון, בי־עת לח^ה כי־
ny לא טועד: זכר :הןה ללני אדוט את יום :רובלים האילרים 
 ערו, עד ה:םוד בה: זכר לאלךהם לי?חק ולישראל ןגלךיך $#ר
 נ^ב^ת להם לך ותדבר אלחם אדלה את־זחגלם לכוללי ה^לים,
 ולל־הארץ הזאת א#ר אמרתי אתן לזךעלם ו;חלו לעולם: זביר
 לעבדיך לאלךהם לי^חק ואןגקיב, אל־תלן אל־קשי ה^ם הזה

 ואל־ר^עו ואל חלאתו:

 זביר־לנו לךית אבות כא#ר אטךת, וזכרתי את לריתי :?קוב, ואף
 את־לריתי:?חק, ואף את־לריתי אלךהם אזכיר ןד׳ארץ אזכיר:

 זכר־לני לרית ראשונים כא#ר אטךת׳ וזכרתי להם לרית ךאשינים,
 א#ר הוצאתי־איתם לארץ ל^וץם לעיני הגו:ם להיות להם לאלהים אני

 יהיוה:
* t 

 ?שיה עלנו ללה >ןזהלטחתנו ןאף גם־זיאת בהיותם ל$ךן א':כיהם לא־
 לאקותים ולאץעלתים לכלתם לה5ר לדתי אתם׳ כי אני :הוה
 אלהיהם: ל׳שב ?זבותנו ורחלנו ?לה ?וכתוב, ןשב rrirr אלהיך את־
 ?זכותך ןרחלןד, ןשב וקל^ך ל^העלים א?ר הפיץןז :הוה אלד׳יך
 #לה: קכץ נדחינו גילה #בתוב, אם־מדה נדחך כקצה השל:ם, ל#ם
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 :קבצן: לד,וה אלהיך ומשם לקחך: מחה פשעינו כעב ולענן נימה ?וכתוב,
 לחיתי כעב ?ש?יך ולענן חטיאתיך, שובה. אלי כי !;אלתיך: לחה פשעינו
 למעונך כאשר אטךת, אניכי אניכי הוא טיהר, ?ש?יך למעני וחטיאתיך לא
 אזכיר: הלכן חלאיני כ^לג ןכ^לר גילה #לתוב, לכו־נא ונוכחה ייאמר
 להוה, אם להיו חטאילם כשנים כ^לג.ילבינו, אם־לאךטו כתולע כ$לר
 להיו: זריק עלינו מלם טהורים וטהרנו ללה שכתוב, וזרקתי עלילם
 מלם להורים ולדעתם, לכל ללאותילם ולכל־נלולילם אטהר אתלם:
 רחם עלינו ואל ת^חיתנו ללה #כתוב׳ כי אל רחום להוד, אלהיך לא
 לך$ז ולא ל?וחיתך, ולא לשכה את־לרית אביתיך א#ר נ>9בע להם:
ך ללה שכתוב, ולל להוד, אלהיך ל  טול את־לבלנו לאהלה את £
 את־לבבך ואת־לבב זךעך, לאהלה את להוד, אלהיך בכל־לבלך ולבל־
̂ך למען דדיך: הלצא לנו לבקשתנו כלה שכתוב, ובקעתם לשם  נ>*
 את־לו/וה אלהיןז ולצאת׳ כי תדרשנו בכל־לבלך ובכל־נפשך: תביאנו
 אל־הר קך#ך ושלחנו בבית תפלתך כלה £כתוב׳ והליאותים אל־הר
 קךשי ושלחתים לבית תפלתי עולתיהם וזלחיהם לרצון על־לזבחי׳ כי

 כיתי כית־תפלה לקרא לכל־העטים:

 שמע קולנו :הוה אלהינו חום ורחם עלינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו:חוה אליך ןנשולה חדש
 ימינו בקדם: אמרינו האזינה יהיוה בינה הגיגנו: יהיו לרצון
 אמדי־פינו והגיון לבנו לפניך :הוד, צורנו וגאלנו: אל
 תשליכנו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבנו
 לעת זקנה בכלות כחנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו יהיוה
 אלהינו אל־תךחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
ה 1 ה  שונאינו דבשו כי־אתה :הוה עזרתנו ונחמתנו: כי־לך ל

 הוחלנו. אתה תענה אדיני״אלהינו:

 אלהיט ואלהי אבותינו. תבוא לפניך תפלתנו. ואל־ת^עלם םתחנתט. ?ואין
̂ים וקשי ערף לומר לפניך להוד, אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים  אט עזי פ

 אנחנו ולא חלאט. אבל אנתט ואבותיט חלאט:

 אשמנו. לגךנו. גזלנו. דבךנו דפי. הערנו. והרשענו. זךנו.

 חמסנו. מפלנו שקר. ,יעצנו ךע. מבנו. לצגו. מרךנו. נאצנו.
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 סדרנו. עוינו. פשענו. צררנו. קשינו ערף. ךשענו. שחתנו.
 תעבנו. תעינו. תעתלנו.

 סרנו ממצוותיך וםטשפטיך הטובים ולא שוה לנו. ואתה צדיק
 על־לל הבא עלינו כי־אלת ¥שית ואנחנו הך^^נו:

̂זנו סכל־דור. גלה סלט לשוש. ךןה לבנו כחטאיט. החבל  א#סט סכל־פם. גנ
 אוו_יט. ונפרע ?ארט. זבול בית סקך^נו חרב בעוניט. ס;רתט ד\תה לשלה.

 יופי אךלסט לזרים. כד1ט לנ?!־ים:
 ו?דץ לא שלט סלעותט. ןהיאך ;9יז ?ניט ונקיןזה ער§נו, לומר לפניך ןהוה
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים א;חט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותיט

 חטאט:
* * 

 אשלט. בגךנו. גזלנו. ךלרט ד'9י. ה^וינו• ןהךשןט. זךט. חטק1ט. לפלט
 ?זקר. ןעצט ךע. לזלט. י#ט. טרךט. נאצט. םרךט. עויט.
 פש?ט. צררנו. קשיט ערף. ךש?ני• שחתנו. תעלט. תעיט. תןןתץנו.
 סרט ללצוותיך וללשפליך הטובים ןלא שוד. לט. ןאתה צדיק על־כל

 הבא עליט לי־אלת עשית ואנחנו ך,ךש?ט:
 לעיניט ע?זקו עםלט. ללשך ולםוךט סלט. {תט עלם עליט. סבלט על
 ש?סט. עברים ל^לו בט, פרק אין מיךם. צרות רבות סבבוט.
 קךאנוך ןהוה אלהיט. ,רחקת סלט בעווניט. שלט סאחריך. תעיט ןאבךט.

 וערץ לא שלט סלעותט. והיאך {עיז פניט ונק?1ה פך§ט לומר לפניך ;הוה
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבווזיט

 חטאט:

 אשלט. לגדט. גזלנו. ךברט ד'$י. הל$וינו. והךשץט. זךט. חטלט. לפלט
 #קר. ,יע?ט ךע. לזלט. לןיט. לרךט. נאץט. לררט. עויט.
 פש?ט. צרךנו. קשיט ערף. ךש?נו. שחתנו. תעלט. תעינו• תעת?ט.
 סךנו טלךותיך ולל^פליך הטולים ןלא שוד. לט. ואתה צדיק על־כל

 הבא ןןליט לי־אלת עשית ואנחט ד.ך?!?ט: ״ .

 ת־שעט ופשעט לבן לא טשעט ותן ללבט לעז־ב ךךך רשע וחיש לט .ישע.
 כ?תוב על _יד נביאך, :עזב ךשע דךכו ואיש אץ םחיןזבתיו, דשב אל־יהוה

 ררחסהו ןאל־אלהינו כיץרלה לקזלוח:

 ל#יח זק־קך אסר ללניך. ?זגיאות טי־זכין, סנס^רות נקני: נהןט להןה אלהיט
 סכל ??זעיט. וסהרט סבל־ללאותיט. וזרק עליט סים להודם ןסדךט.



 קמח סליחות ליום שביעי

י {כיאך׳ חרקתי עלילם מים להורים ולד׳רתם, מכל ללאותיכם  כלתוב יל -
 יסכל גלולילם אמהר אתלם:

 עלך ןנחלתך, רעכי מולך, צמאי חלדך, תאני י?זעך. .יכירו ולרעו ני ליהןה
 אלהיט הרחמים ןהלליחות:

 אל רחום ?ןלך. אל הטן ?}לך. בט גקךא ?ולך. להוד. עשה למען ?ולך.

 ?שיה למען אמתך. ?שה למען לריתך. ?שה למען גךלך ות?אךתך.

 ?שיה למען דתך. ?שיה למען הוךך. ?שיה למען ועוךך. ?שיה למען זלרך.
 ?שיה למען הלחי• ?שיה למען טובך. ?שה למען לחוךך. ?שה למען
 לבוךך. ?שיה למען למוךך• ?שיה למען מלכותך. ?שיה למ?ן TO• ?שיה
 למען םוךןו. ?שיה למען ?זך. ?שיה למען ?ארך. ?שיה למען צךקתך.
 ?שיה למען קךשתך• ?שיה למען רחליך הרבים. ?שיה למען שכינתך.
 ?שיה למען תהלתך. ?שיה לטען אוהליך שולגי ע?ר. ?שיה למען אלרהם
 לץחק ול?ק'ב. ?שיה למען מ?ןה ואהרן• ?שיה למען ךןד ו?זלמ'ה. ?שיה לטען
 לרושללם עיר קך#ך. ?שיה למען ציון השכן(יבודך• ?שיה למען שלמות
 היכלך. ?שיה למען הריסות טזבחך• ?שיה למען הרוגים על שם קך?וך.
 ?שיה למען לבוחים על לחוךך. ?שיה לטען לאי באש ובמים על קדוש
̂קי שדלם ?1לא חלאו• ?שיה לטען $מולי חלב ?1לא  ?ולך. ?שיה למען יו
̂ך אם לא למעגט.  פ?ועו. ?שיה למען תיטקות #ל בית רבן. ?שה לטע

̂ך ןהושיעט:  ?שה למע

 ?גט להוד. ?גט. ?גט אלהיט ?גט• ?גגו אביט ?גט. ?גט בוךאט ?גט. ?גט
 גואלט ?גט. ?גט דירשט ?גגו. ?גט זהאל ה$לן ?גגו. ?גט ותיק
 וחסיד ?גט. ?גט זך ולשר ?גט. ?גט חי וקלם ?גט. ?גגו טוב ומטיב
 ?גט. ?גט יודע לצר ?גט. ?גט כיבש ?עסים ?גט. ?גט לובש צךקות
 ?גט. ?גט ללך מלכי הללכים ?גט. ?גט טךא ןגשיגב ?גט. ?גט סולח
 ומוחל ?גט. ?גט עוןה לעת צרה ?גט. ?גט פוךה ומציל ?גט. ?גט
 צךיק ולשר ?גט. ?גט קרוב לקוראיו ?גט. ?גט רחום וחטן ?גט. ?גט
 שולע אל־אליוגים ?גט. ?גט תו©ך בסיסים ?גט• ?גגו אלהי אבותיט
 ?גט. ?גט אלהי אלךהם ?גט. ?גט פחד לצחק~?גט. ?גט אביר ל?קיב
 ?גט. ?גט ט?1'גב אמד1ת ?גט. ?גט ?זרת השלטים ?גט. ?גט ק?ןה
י לרצות ?גט. ?גט עוןה לעת ,רצון ?גט. ?גט אבי  ללעוס ?גט. ?גט ח

 לתוטים ?גט. ?גט דין אללטת ?גט:

 מי $$ת' לאלךד־״ם אביט להר המורלה הוא לעגט. מי שע$ה ליצחק לנו
 ל#ןקד על גבי המזבח הוא לענט. מי שע;ה ללעקב כבית אל



 סליחות ליום שביעי קמט

 הואלעננו. טי #ענה ליוסף ?כיח האסורים הוא לעגנו. טי #ענה לאבותינו
 על לם סוף הוא לעגנו. טי ?ענה למ#ה ?חורב הוא לעגנו. טי ?זענה
 לאהרן במחתה הוא .יעגנו. טי ?זענה לפינחס ?קומו טתוך העךה הוא
 .יעגנו. טי #ענה ליהושע כנלנל הוא לעגנו. טי #ענה לשמואל כסצ$ה
 הוא לעגנו. סי ?זענה לךוד ו^למה לנו כירושלים הוא לענגו. מי #ענה
 לאללהו ?הר הכרמל הוא לעגנו• מי #מה לאלישע כיריחו הוא.יעננו. מי
 קזענה ליונה כמעי הךנה הוא לעננו. מי ??ענה לחזקלהו מלך להוךה ?חליו
̂זאל ועזריה ?תוך ללשן האש הוא לענגו.  הוא לענגו. מי ?זענה לחננלה מי
 מי ?יענה לךנלאל ?ניב האריות הוא .יעננו. מי #ענה לעזרא כגולה הוא
 .יעננו. מי שענה ללרדכי ואלתר ?שושן הכירה הוא לענגו. מי שענה ל?ל

 הצדיקים והחסידים והתמימים והגרים הוא לעננו.

 רחמ;א ךעני ל?5ג_יי ןגנינא. רחלנא ך?ני לתכירי ללא ?נינא. רחמנא
 ךעני למכיכי רוחא ?נץא. רחלנא ן$ני;א. רחלנא חום.
 רחמנא פרוק. רחמנא שזיב. רחמנא רחם ?לן השתא בעגלא

 ובזמן קריב:

הץא !;.ידץהוד׳ 5י־ר3ים רחןיו ו?:.יד־אךם אל־אפילה: 1  וייאמר דוד אל־$ד ץר־לי ?!איד. ^

 רחום וחנון חטאתי לפניך, להוד. מלא רחמים רחם עלי וקבל
 תחנוני: להוה אל ?אפך תוכיחני, ואל בחמתך ףזללרני: הנני
 להוה כי אמלל אני, רפאני להוה בי נלהלו ע$טי: ונלשי נלהלה
 מאד, ואתה להוה עד־טתי: שובה יהוה חלצה נפשי, הושיעני למען
 חלךך: בי אין במות זכרך. בשאול מי יוךה־לך: .יגעתי באנחתי
 אשחה ללל־לללה טטתי, לדמותי ערשיי אטמה: עששה מבעם
 עיני, עתקה ללל־צווךי: מות ממני לל־פיעלי און׳ בי #מע להוה
 קול כליי: שמע יהוה תחנתי, יהוה תפלתי יקח: .יבשו ויבהלו מאד

 לל־איללי, ,ישבו לבשו ךנע:

 מחי ומסי מסית ולחיה. מסיק מן שאול לחיי עללא. ברא כד הלי אבווד
 לקלה. אבוד״י ךחיס אסי ל?אכה. עלךא ךלריד נפיק לקולר. מרה
 תאיב ותבר קולרה: ?ךך ל?רך אגן וחטינן קלך• ל׳א ך1י ג?שין ?נידן
 לררין. עבדך אגן ולרוך־נן קלך. הא לבןתא הא לשללתא הא למלקיותא.
 ללטו מנך ברחלך רנפישין• אסי ל?אכין דתקיף ?לן. עי דלא נהר {סי,רא

 ?שללא:



 קנ סליחות ליום שביעי

 מלניסי מזמים הלניסו רחמיט, ללני בעל הרחמים• משמיעי תפלה להסיעו
 תפלתט, לניני שומע משמיעי צעקה להסיעו צעקתנו. ללני
 ימיה? צעקה. מלניסי ךלעה ד׳לניסו דלעותיט׳ ללני ללך מרע־צה כךלעות.
̂יו הושיעו  ל׳שתךלו והרבו ?»#!־׳ וכקשר״ ללני ללך אל ךם ונשא. הז?ירו יל
 לפניו, תוךה ומעשים טובים של־שולני עפר. חבר אהבתם ויחלה זךעם, ?לא
 תאבי שארית לעקב. בי צאן רועה־נאמן היה לחךפה׳ לשךאל נוי־אחד ללשל
 ולשנינה. מל,ר ענט אלהי לשעט. ולךט מכל {!רות קשות, והושיעה ברחליןז

 הרבים ?שיח צךקך ועטך•.

 לךן ךכשמלא לך מתחננן, לבר שללא ךמתחנן לשבולה. בולהון לני שללא
 לכלפא מתפרקין, ועטך לשךאל לרחמי ולתחטני. הב לן שאלתין ובעותין׳ ךלא

 ;הדר ריקם מן קדמי'
 מרן ךכשמלא לך מתוענן, לעלךא ךמתחנן למריה. עשיקי אנן ובחשולא שרינן.
 לךךן נלשין מעקיח דנפישין. חילא לית לן לרצולך, לךן עבד לדיל קלטא

 דנזרת עם אלהתנא:

 שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל ייאבד ישראל,
 ־ האומרים שמע ישראל.

 שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ןאל ייאבד גוי אחד,
 המיחדים שמך יהיוה אלהינו יהיוה אחד.

 שומר גוי קדוש, שמור שארית עם קדוש, ואל ייאבד גוי קדוש,
 הלשלשים לשלש קדושות לקדוש:

 לתו־צה לרדולים ולתפלס בתחטנים• התו־^ה והתפיס לדור עני כי אין
 עוזר: אביט מללט חנט וןנט, כי אין לט מעשים. עשה עלט צךקה

 וחסד והישיעט:

 ואנחט לא נךע טה־נעשיה כי עליך עיניט: זכיר־רחליך להוד, וחסך?׳ כי
 לעולם הלה. ןהי־חלךך להוה עליט׳ כאשר לחלט לך: אל־תזכר־
 לט ?ונת ראשנים מהר לקךמוט רחל?׳ כי דלוט לאיד: (?זרט לשם
 יהוד׳ עישיה שללם ,pw:< חןט להוד, חןט׳ כי־ךב ש'ב?ט בוז: לר$ז
 רחם תזכיר: (לר$ז עקךה תזכור. לר$ז אליטות תזכור: להוד, הושיעה
 הללך ל?נט ליום קראיט» כתזוא לךע לץרט, זכור כי־עפר אנחט: עזרט
 אלהי לשעט על־ךבר לבוד־שלך, והצילט וכפר על־חטיאתיט למען שלך:

 יועךל ךתקדש שמה דלא: לעללא די לךא ברעותה וללליך מלכותה.



 סליחות ליום שביעי קנא

 >ול?מח פוךקגה ויקרב (רא קץ) משיחה:) לחרבון וליומיבון ולחיי ךלל בית
 ישראל נמלא ובזמן קריב, ואמת אמן:

 :ל־א שמה רלא מלרך לעלס ולעלמי עלמלא:
 יתלרך דשיזכח ןית$אר ןיתתמם ןייעשיא ףההךר ויול״עלה רהללל שמה
 דקידשא. לריף הוא לעלא מן לל כרלתא ושירתא השלחתא וממתא

 דאםירן לעלמא. ואמת אמן:
 קהל: קבל ןדחםים וןךצון אח תפלתנו:

 התקבל ?לויזהון ולעוההון דבל לשראל קךם אבוהון ד כ?יס,'א ואמת אמן:
 קהל: יהי שם Tpq nttr מעתה ועד עולם:

 ללא שלמא רלא סן שמלא ןחיים טובים עליני ועל לל ישראל ןאמיו אמן:
 קהל: ן!זרי מעם rfety nfrr שמום וארץ:

 עשה שלום במלוליו היא יעשה שלום עלינו ועל לל ישראל ואמת אמן:



 קנב

 סליחות לערב ראש השנה
 אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה: אשרי העם שכבה
 לו, אשרי העם ש.יה'וה אלהיו: תהלה לדוד,
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 ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
, ואהללה שמך לעולמ ועד: גדול :הוה  בכל־יום אברכך
 ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: דור לדור ישבח מעשייך,
ד הוךך, ודברי נפלאיתיך ו ר יתיך יגידו: הדר כבו ב ג  ו
 אשייחה: ועזוז נוראותיך ייאמרו, וגדלתך אספרנה: זכר
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בך .יביעו, וצךקתך :רננו: חנון ורחום :הוה, ארך  רב־מו
, ורחמיו על־כל־מעשייו: ל  אפים וגדל־חםד: מוב־יהיוה לכ
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ל מעשייך, וחםיךיך:ברבובה: כבוד מלכותך  יודוך:הוה כ
 ייאמרו, וגבוךתךץדברו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת כל־עילמים, ו כ ל ך מ ת ו כ ל  וכבוד הדר מלכותו: מ
ך בכל־דור ודיר: סומך :הוה לכל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
ל אליך :שיברו, ואתה נותן־  וזוקף לכל־הכפופים: עיני ב
 להם את־אכלם בעתו: פותח את־ידך, ומשביע לכל־חי
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 רצון: צדיק יהיוה בכל־דרכיו, וחסיד בכל־מעשייו: קרוב
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ל אשר יקראהו באמת: רצוךיראיו כ  יהיוה לכל־קיראיו, ל
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 יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהיוה את־כל־
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ת :חוה :דבר־פי ל ה  איהביו, ןאת בל־ל׳רשעים :שמיד: ת
 ויברך כל־בשיר שם קדשו לעולם ועד 1־ ואנחנו נברך יה
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 מעתה ועד עולם הללויה:
ךל ;א כה אד;י כאקוי ד3ן־ת לאםר: זבד רחםיןי:הוה וחןוךיןי 3י העולם ה$ה:  ועתה ̂י
 לתטיל ויתקדש שסה ךבא: ויעלמא די ברא כךעותה ולמליןד מלכותה.
 (ולצמח פוךקנה ויקרב (ג׳׳א קץ) סשיחה:) בחייכון וליומיבון ובחיי ךכל

 בית לשיךאל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן:



 סליחות לערב ראש השנה קנג

ם ולעלמי ?למלא: ל  :הא שםה רלא מלרך א
 ?*בקי ולשתבח ולתפאר ולתרומם ויתנשא ולתהדר ולבעלה דתהלל שלה
 ךקון־שא. לריך הוא ל?לא p לל לךלתא ןשיי־תא ת?לחתא יגחמתא

 דאםיךן לעללא. ואלת אמן:

 לף אדני הצךקה ולנו בשת הפנים: מה־נתאונן ומה־נאמר
 מה־נדבר ומה נצטדק: נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה
 אליך׳ בי :מינך פשוטה לקבל שבים: ילא־בחלד ולא־
 כמעשים באנו לפניך, כדלים וכרשים דפקנו ךלתיך: ךלתיך
 ךפקנו דחום וחנון, נא אל־תשיבנו ריקם מלפניך: מלפניך

 מלכנו ריקם אל־תשיבנו, בי אתה שמע תפלה:

 שמע תפלה, עדיך בל־בשר יבאו: יבוא לל־בשיר להשתהות
 ו  : * ! ¥ T T ¥ ¥ ¥ T ¥ J V ¥ ־ ¥ י I ™ ״ 

 לפניך :הוה: :בואו וישתחוו לפניך אדני, ויכבדו
 לשמך: באו נקתחוה ןנלךעה׳ נברכה לפניץהןה עשינו:
 נבואה למשכנותיו, נשתחוה להדם ר^ליו: באו שעריו
 בתודה חצרותיו בתהלה, הודו לו ברבו שמו: ואנחנו
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 בריב חסךך נבוא ביתך׳ נשתחוה אל־היכל־קךשך ביראתך:
 הנה ברבו את־יהוה כל־עבדי יהוה, העימדים בבית יהוה

¥ ¥ ¥ I: I " I • ־־ I ־ ¥ ¥ I ¥1י ״ 

 בלילות: שיאו ידיכם קדש, וברכו את־יהוה: רוממו יהיוה
¥ t ¥ 1 V I * V | V - I I ־ ״ 

 אלהינו והשתחוו להדם דגליו קדוש הוא: רוממו :חוה
 אלהינו והשתחוו להר קךשו׳ כי־קדוש:הוה אלהינו: השתחוו
 ליהוה בהדרת־קידש, חילו מפניו כל־הארץ: נשתחוה אל

V ־ ז־ I J V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ י * ז ־ | 1 "  י )

 היכל קךשך ונוךה את־שמך על־חלךך ועל־אמתך, כי
 הגדלת על־בל־שמך אמרתך: :הוה אלהי צבאות מי־במוך
 חסין:ה, ואמונתך סביבותיך: כי מי בשחק תגריך ליהוה׳
 ידמה ליהוה בבני אלים: כי־גדול אתה ועשה נפלאות,
 אתה אלהים לבדך: כי־גדול מעל־שמים חםךך, ןעד שחקים
 אמתך: גדול :הוה ומהלל מאד, ולגדלתו אין חקר: כי
 גדול יהוה ומהלל מאד, נוךא הוא על־כל־אלהים: כי אל



ב ראש השנה ר ע ת ל ו ח י ל  קנד ס

 גדול :הוה, ומלך גדיל על־כל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
 ובארץ אשרץעשיה במעשייך וכגבורותיך: מי לא יךאך מלך
 הגוים בי לך :אתה, בי בכל־חכטי הגוים ובכל־מלבותם
 מאץ כמוך: מאין כמוך :הוה, גדול אתה וגדול שמך
 בגבורה: לך זרוע עם־גבוךה, תעיז :ךך תרום :מינך: לך
 יום אף־לך ל:לה, אתה הבינות מאור ושמש: אשר בידו

1T ך״ v T » * * ־ * ד » * T - | < | 

 מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו: מי :מלל גבורות :הוה,
 .ישמיע כל־תהלתו: לך :הוה הגדלה והגבוךה והתפארת
 והנצח וההוד כי־בל בשמים ובארץ, לך :הוה הממלכה
ל ומלאה ב  והמתנשא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, ת
 אתה :מדתם: אתה הצבת כל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה :צרתם: אתה רצצת ראשי לויתן, תתננו מאבל לעם
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 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
י תנינים על־סמים: ש א ך ת ר ב  אתה פורחת בעזך :ם, ש
 אתה מושל בגאות הים, בשיוא גליו אתה תשבחם: גדול

T • • : ־ ! T ־ T T • ־ -

 יהוד, ומהלל מאיד׳ בעיר אלהינו הר־קדשז: יהוד. צבאות
T| 1 1T: T ,TNI T ־  מ

 אלתי ישראל ישב: הכרכים אתה הוא האלהים לבדך:
 אל נערץ בסוד־קדושים רבה, ונורא על־כל־םכיביו: ןיודו
ה נ ת  שמים פלאך :הוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נ
 ליהוד״ נריעה לצור ישענו: נקךמה פניו בתוךה, בזמירות
ך י נ ר פ ו א , :היוה ב ה ע ו ר ם ייךעי ת ע  נריע לו: אשרי ה
ך ל מ י ה נ פ עו ל , הרי ר פ ו ל ש קו ת ו צרו : בחצי ן י ב ל ה : 
ואמת :קךמו פניך: /  :ה'וה: צךק ומשפט מכץ כ?אך, חכו
 אשר !חדו נמתיק סוד, בבית אלהים נהלך ברגש: אשר
 לו ה:ם והוא עשיהו, ןלבשת :ךיו:צרו: אשר ב:דו נפש לל
 חי, ןרוח כל־בשיר־איש: הנשמה לך והגיף פעלך, חוסה
 על-עמלך: הנשמה לך והגוף שלך, :הוה עשה למען שמך:
 אתאנו על־שמך, יהוד, עשה למען שמך: בעבור כבוד שמך,



ב ראש השנה קגח ר ע ת ל ו ח י ל  ס

 בי אל חנון ורחום שלף: למען־שמך ;־חוה וסלחת לעוננו בי
 רב־־הוא:

̂י שנינו. לחל לנו סל3נו, 3י רבו ןגיינינו: ׳ ?י לי^ *-יל u"3* ללח־לט 

 כג פתיחה. ע״פ א״ב כפול ובסופו חתום שם מחברו(רבינו) שלמה ברבי יצחק (רש״י)

 :חיוה אילהי הצבאות נורא
" ־ : T ד V I T I 

 בעליונים. אמרת שובו
V T ־ T I 1 T 

 בנים מרבנים. בואו עדי
• T ־ T I T * T 

 בתודה וברנגים. בקשו פני
 בבכי ובתחנונים:

 באר יעקג
 ה׳ אלהי הצבאות, אתה ה׳ בראת
 שני צבאות העליונים והתחתונים,
 העליונים - אץ בהם יצה״ר ולכן
 אתה נורא בעליונים!אן, והם המיר
 יראים מלפניך ומהללים ומרוממים
 אותך ואין בהם חטא. אבל התחתונים,
 בראת בהם יצר הרע ומן הראוי לרחם
 עליהם ולכן בראת להם את התשובה
 ואמרת להם: שובו בנים סרבנים
- עד אלי, י - מרדנים, בואו עדי
 בתודה וברנניס - בתפלה ובקשו פני

 בבכי ובתחנונים.
 גם כי נסתמו - אף שננעלו שערי
 תסלת חניונים - של העבודה
 שבלב, אולם נלי - דלתות שבים
 « « פתוחים(!), ואף כונים - חלונות
 דברר נצב לעולמי עדנים. ושאר פתחי חשובה(״, אינם ננעלים.
 דברך - שאמרת לייסד העולם על
 מדת הרחמים!דונצג לעולמי עידנים
- עומד לעולמי עד, ודרכי טובך

 גם־בי נסתמה תפלת הגיוגים.
. . . - . j T I J * 

 גלי שבים .פתוחים בונים.

 דרבי טובך נצח לא־שונים:

ילת אסתר  מנ
 כג. הגיונימ — מלשץ ׳אמרי פי והגיץ לבי״, (תהלימ יט, טו). עדנים — זמנים.

י חיים נ י  פנ
 (א) כלכמיב, (לה״א, טז, כה) ״ט גלול ה׳ ומהולל מאל ונורא היא על כל אלהיס׳׳ — על כל שרי

 מעלה, על המלאטס.
: ׳ואני ספילמי לן ה׳ עס רצץ׳ וכו׳ — שערי מפלה פעמים (  (כ) מיוסל על מה שררשו מזיל(לכ׳׳ר »
^ לכמינ (מהליס סה, ו): ׳נוראוס נצלק  פתוסים פעמים נעולים אכל שערי משונה לעולם סמומיס. א״ל מ
 סעננו וגר רס רמיקיס׳ — מה המקוה הזה פעמים ססוס וכו׳ אכל סיס הזה לעולם פמומ, כך ירו של

 הקכ׳׳ה לעולם פמוסוה לקנל שנים.
 (ג) כמו שאמרו כססמיס (קיט:): ילו של הקנייה שפרושה ממס כנסי הסיוס כלי לקנל נעלי משונה,
 ועול אמרו נסנהלp (קג.): מלמל שעשה הקנייה (למנשה) כמין מסמרס כרקיע כלי לקבלו נמשוכה מפד

 מלמ הלין.
 (ד) עס״ה מזהילים (קיט, סט) ׳׳לעולם ה׳ לכרן נצג בשמים׳׳ מלרש מזז׳׳ל (ילק׳׳ש סהיליס רמז
 ממע״ז) ר׳ מנמומא כר אנא אמר, מהו ״לעולם הי• — אמר לול: רבץ העולמים לעולם אין אמה
 נא עלינו נלין אלא כמלח הרחמים... ואף לארס הראשון יציר כפין אלולא שספסמ מרת רסמים



 סליחות לערב ראש השנה

 הננו אתאני־לך כדלים
 ואביונים. הצךקות לך ולנו

 העונים. ועךיך שבנו כבישת•
 הפנים. ועל דלתותיך הוגים

 ביונים:

 זכרנו לחיים מתקנים. זבה
 כתמינו צחים מלבנים. חטאת
 נעורינו מחה בעננים. חדש

 :מינו בימים קךמונים:
 טמאה העבר והתם הזדונים.
 טהרה הזריק מים הנאמנים.
 :דעני רשענו סרבים וסלונים.
ת ערפנו חםיךבאלונים:  ־ק^י

 הנו
- לדונם ברחמים נצח - לעולם לא

 שונים - אינם משתנים לרעה.
 הננו אתאנו - באנו אליך כדלים
 ואביונים - ללא מעשים מוכים,
 הצדקה לך - הצדקה עמך שהרי
 לנו העוונים ועתה עדיך שבנו בבשת
 הפנים, ועל דלתותיך - שערי
 התפילה אנו הוגים - הומים ורועשים
 כיונים - רשראל נמשלו ליונה,

 ובזכות התשובה:
 זכרגו לחיים מתוקנים - לחיים
 םובים, זכה - זכך והלבן כתמי
 עוונותינו עד שיהיו צחים = ומלובגים,
 חטאת נעורינו ימחו - ימחקו כעגנים
ww) ך״ - כמ״ש ״מחיתי כעב פשעי

 מד. כב), חדש ימיגו כימים קדמוגים.

 ברם נטענו םגםג נצנים. בסו
T י ד  v v 1 ״ • t ״ י

 פניו חדלים קמשונים. לטוךי
 הרע צמודי חמנים. לוקחי

 ו • ״ »  « י ״ ־

 שחד רוךפי שלמונים:
 מהר קלקלנו חפת חתונים.
 מאז הםגנו לאחור ךלא־לפנים.
 נעו זבחי הכרים המשנים.

 טומאה העבר - העמד על פשע,
 והתם - ותכלה הזידונים - הזדונות,
 טהרה תעשה לנו על־ידי שתזרוק
 עלינו מיס הנאמנים, כמ״ש ״חרקתי
 עליכם מים מהורים״ (יחזקאל לי. כה).
 ידענו רשענו, פרבים - ממאנים לקיים
 התורה, ופלוניס - וכקוץ ממאיר
 היינו, יקשות - קושי ערפגו חפץ

 וחזק כאלוגיס.
 כרס נטענו - כנסת ישראל שנקראו
 ״כרם ה׳ צבאות בית ישראל״(ישעיהו ה,
> סנסג ניצנים - נתערבה בו סגסוגת (  ז
- פסולת, של עשבים שוטים שהעלו
 ניצנים. כפו פגיו חרולים = קמשוניס
- מיני קוצים. למודי הרע - מורגלים
 ברע, צמודי המניס - נצמדים לעבודה
 זרה. לוקחי שוחד = רודפי שלמונים.
 מהר קלקלנו חופת חתוניס - מיד
 אחר מתן תורה חטאנו בעגל>ה) ומאז,
 הופגנו אחור - רק ירדנו מטה
 ולא לפנים - ולא עלינו מעלה.
 נעו - בטלו זבחי הכריס המשנים
- הקרבנות שהובאו ממבחר הצאן,

 בשעה שדנמ אימי לא היה עימד, וכן המנימ עמו לדון לבטי ילזכוסס״ מהו ״נצל׳ — קיים
 דברן שהסקנס עס אדס הראשון שכשס שינמ אימי ברממים כן אמה ין אמ כל הנריוס אמריו.

 >ה) כמי שדרשי מז״ל בשבס (פס:), עליבה כלה שזינסה ביים סיפסה, שנאמר ״עי שהמלן נמסיס נרדי
 נמן דמו״ (שה״ש א, יג) כשהיו ישראל מדני ונמסתט להקכ״ה קלקלו יעשי אס העגל.



 סליחות לערב ראש השנה קנז

 ופסקו הנסכים והמנחות דכתיב בהו: ניחוחי ריח קטורת סממנים:
 אשה ריח נחוח לה׳. וגם אץ מקטירים
 את קמורת הסממנים. ואף אנשים
 שיתפללו עבותו חסרנו, שהרי בטלו
 שר חמישים(!}, יועץ - חכם היודע
 לעבר השנים, תשוא פנים - בעל
 מעשים מונים. סגן - המשנה לכהן
 « הגדול משוח - הכהן הגדול,
. ובטלו המעמדות של לוייס, ואהרוניס 0 ^  צמיךתנו ראה דלים ^
- כהגיס. ראה עמידתגו, דלים
 וריקניס ממעשים טובים, משום שאנו
 עצבי רוח עקב החורבן, והננו מרורים

 כלענים - מת נפש כלענה.
 $t[Mlp בצר לחש צפונים, פקדנוך בצר - זכרנוך בעת צרה
י ופונים אליך בלחש צקוניס - שופכים . י י י  י י

נף דואגים ומתאוננים. לפניך שיח תפלותינו, ומפחד דיניך  פחד די
 צמח צדקה הצמח לנאמנים.

 שיר־חסשים יועץ ונשוא פגים.

 סגן ומשוח לףים ואחרונים.

 עצבי רוח מרורים בלענים:
* * ־ : • 1 * ר ־ ״ י 1 

- שאתה דן בר״ה, אנו דואגים
 ומתאוגנים - ובוכים. צמח צדקה
- מלך המשיח m הצמח לנאמגיס
- לישראל. צוה להעביר - למחול

 עוונות הראשונים.
 קול הקורא - שאנו קוראים בתפלתנו,
 ישבית רבטל מדיינים - את האומות
 שמדיינים עם ישראל, וגם קמיגוד
- את השטן יהס - ישתק, וישתיק
 גרגניס - מלשינים ובעלי ריב. רוח
 נכאה - שפלה, דנאות לב ושברוניס

 צוה להעביר עונות ראשונים:
־ • ו  1 ־ !

 קול הקורא .ישבית מדעים.

 קטגור .יחם דשתיק נרגנים.
 רוח נכאה דבאות־לב

 ן' _ן נכאה - שפלה, דכאות לכ ושברוניס
 DW}P. ךצ1ן _יעא בחלבי -ושברון לב, המה יעלו לרצון לפניך
 בחלבי קרבניס, כס״ש ״זבחי אלהים
 קךבנ ט • רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלהים,

 לא תבזה״. (תהלים«, יס).
 שבועת אבות - להנחילם האp הקם
ת קיייייך תשמע ל פ ™ ־ ת ׳ ^1 ° י נ ג  י
 ממעונים ממעץמזן שבתך השמים,
 תכץ לבם שיהיו סובגיס ליראתך

 שבועת אבות הקם לבנים.
 I ־ T T ״ | ־ T ־

 שועת קוףאיך תשמע
 ממעונים. תבין לבם ליראתך

 >ו< מייסד על הפסיק כישעיהו ג^ ״הי הנה״ ה׳ מסיר מירושלים״ שר סמישים ונשוא סרס.״״
 ומנארס הגמרא נסגיגה (יל.) שר חמישים אל סיקרי סמישים, אלא שר סומשץ, זה שיודע לישא וליפן
 מזמשה סומשי מורה. משוא פנים זה שנושאץ פטם לדוח נעמרו למעלה, כגון ר׳ סטנא p דיסא (—שהכל
 טזונץ מכוסו כדאמריק נסעטס (כד:) כל העולם איט מזון אלא בשכיל סטנא 3ט. רש״י.) — ולמטה,
 כגון רכי אבהי כי קסרי (—שמלאכי האימימ מכבדין אומן בשבילו שהיה סשונ בממ המלן, כלאמריק

 03>9רח\ (יד.). רש״י).

 >ז< ס״ה ישעיהו(לג, טי) ״אצמימ לדוד צמח צדקה״ ותרגם יונתן, אקים לדוד משיח דצדקא״.
 (ח) מעון, שט טתומ של מלאכי השרמ שאומרות שירה בלילה ימשיס (—שיסקומ) ביום מפט ככודן של

 ישראל — שמקלכץ כיום, (מנינה יכ:).



 קנח סליחות לערב ראש השנה

יד׳״יי׳ מוכנים. תקשיב אזנד שיח נ ז -לעמיאותו•א
י ־ י י י י • •  חגוגים - לתפלתם. י

 • ־ חנונים:
ד משאוניפ - p שוב להעלות עמך משאונים.  w להעלות עמ

' י " י  הגלות. מהר יקדמונו יחמיר קדסונים י
- שהם מימי קדם, ותקדים מדח מהר יקדמונו רחמיך

 הרחמים לדין. בריבם - בדינם יצאו
 .חגוניד ישראל אהוביך, כנים - ישתם קךמונים. בריבם .יצאי חנוניך

 חכאים. קוים - מצפים חםדיד, ועל . ז
. בנים. קוים חםךיך ועל־־רחמיך ם ד ן ו ט כ ס ו , כ מ ס ם _ נ , נ ו ד ;ע מ ח  י

 שעונים:
 כי־?ל דחליך הרכים אט לטווחים. ןעל־צךקורץך אט {$%״0. ןלללחותיך אנו
 לקדם. ןלישו?ר1ך אנו לצ$ים: אתה־דעא ללך אוהב צךקות סקךם.
 ס$כיר ןווטת עפו׳ וססיר חטאת לראיו. כורת לרית לראשונים, ולקלם
 שבוןה לאחרונים: אתה־היא #רךת כ?נן לבוךך על־הר־סיני ןהן־אית דךכי
 מולך למשה עלךך ןאך־וות חסדיך נלית לו ןהוז־ץתו כי אתה אל רחום וחטן
 ארך א§לם ןרב־חלד וסךלה להסיב וסנהינ את־העולם ללו לסדת הרחסים:
 ןכן לתוב ףאלר אני אעביר לל־טילי ?ל־?נ? וקראתי לשם להוד. ללניך.

 ןחנתי את־אשר אחון וךדולתי את־אשר ארחם:

 אל ארך אפלם אתה. ובעל הרחמים נקראת. ודרך תשולה הורית.
 גדלת ךחלך וחסדיך, תזכיר היום וללל־יום לזרע ןךיךיך. תפן אלינו
 ברחמים, בי אתה־הוא בעל הרחמים. לתחנון ובתפלה פ^יך נקדם,
 להוךעת לענו מקךם. מחרון אפך שוב, למו לתוךתך לתוב. ולצל
 לנליך ^חלה ןנתלונן, ליום ו!ךד :תות בענן. תעביר על־לשע ותלחה
 אשם, ליום ולתלצב עמו שם. תאזין שועתנו ותקשיב מנו מאמר,

 ליום ויקרא בשם יהיוה. ושם נאמר:
v T דד - I T I ־ T 1  ו ־ • 1 |

 ולעבר להוד. על־לניו ויקרא:

 :חוה ן:הוה אל דחום וחנון ארך אפים ורב־חלד ןאמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ולשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו דלחלתנד:
 ללח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי לשענו: לי אתה

 אדני טוב וטלה, ודב־חלד ללל־קךאיך:



 סליחות לערב ראש השנה קנט

 אלהיט ב^ט ?©?שייט ןןלללני כןגוגט: אלהיט ב^ני ןנלללט להדם אלהיט
 פגיט אליך: אין לט $ה להשיב ולא מןיח להרים ראש: ,ידןט ?י

 הפאט ואין סי.יעמיד כ$_דנו שלך הגדול .יןגןמ־־לט לעת ץךה:

 ?רותם אב על לגים בן תרחם ;הוה עליט: ליהוה הישועה 5ל ??!י כךליזך ללה:
 ןה;וה ץלאות עלט משגב לט אלהי.יעקיב ;ולוז: ןהוה ?לאות אשדי אדם בומח

 לך: חהוה הושיעה. הללך.יעגט ליום־קךאט: •

 ללח־ןא לןןון המם הזה לגדל חלךך. ובאשר {שאתה ל$ם הזה םםץוץם

 המה אלהי א#ך ושלע לקח עיקז וךאה שילמ^יט והעיר אשר־נקרא שלך
 עליה• בי לא על־צךקיתיט אןחט מפילים' תוזטגיט ללניך ?י עלירחליך
 הרבים: אדי{, שלעה אד';י ללחה אדי{, הקשילה ועשיה אל־^אחר. למעקז אלהי

 בי שלך גקךא על־עיךך ועל־עלך:

ד סליחה. ע׳׳פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) אליה בד שמעיה חזק  ל

 ןעד-הנה ושם נאמר:
 וייאמר ןהות ללתתי לךלךך:

 אלהינו ןאלהי אבותיגו
ך אפתח פה י ה ־ א ן ״ ה א כ כ י  א

 בתפילה עבור הצבור. יאיך אשא עין
- למרום שהרי גי אין מעש טוב,
 ובידי אין זכות. געיתי - צעקתי
 כשכור = כגבר עברו יין. דמיתי, אני
 העומד לפניך כשליח הצבור, כגבור
- היוצא למלחמה, שאין בידו כלי
 זין, כך אני, אץ בידי מעשים טובים.

 איכבה אפצה פה ואיך אשיא
ד בי  עין. בי אין מעשי ו
 זבות אין. געיתי הייתי בשבור
 ובגבר עברו יין. דמיתי לגבור

 שאין בידו בלי. זין:
 ליסרד - רעד לכ דל - חסר מעש,
 ואיש חדל מעשים כמוני, ההוקס
 סרסור - אשר מונה להיות סרסור בץ
 הצבור לקונו, ומה יפער - ואיך יפתח
 פיו בתפלה נבער מדעת - שוטה וכץ
 חפור - חסר בינה. זדוגו - מעשיו
 הרעים טמונים בחובו - בקרבו,
 וחובו בקרבו אסור - ויצרו כלוא

 החרד לב דל וחדל ההוקם
I ־ ־ T - - ־ ! T I T 

 סךסור. ומה יפער נבער
 מדעת ובין חפור. זדונו סחבו
 טמון וחובו בקרבו אסור.

ר ת ס ת א ל י ג  מ
 כד. לטמון בחובי — במחבואי (רש־־י, איוב לא, לג).



 קס סליחות לערב ראש השנה

ה חוטא ורב מרי ביד מנול ב ר מ ו
י ־  י ב פ י י א 8 י י• ח יכ ת  ב

־  במתדות, אשר ביד מנוול - בית יצר י
• מסור: י י 8 א 8 י  יי* >א< ה

ג טרד לב נבזה הלזה הבא י ת  ™ «m - הש־ת«ייי א
 הש״ץ, וטוען כמת, הלזה - האם זה . י י v י־ T••־ ־ י

 לבקש. :שר העוה תוכחת קץ
 פתלתול ועקש. כשל ברכיו
 אשמתו וצחנתו לו למוקש.
 לבו און חו״רש בפיעל בפיו

 נוקש:

 הבא לבקש עבור הצבור האם ראה
 לכך, הת הוא ישר העווה - סלף דרך
 הישר, תובחוה קץ - מאס, וכל דרכיו
 פתלתול = ועקש - שאינו ישר, ומה
 שכשלו ברכיו הוא בעוץ אשמתו,
 וצחנתו - סרחץ עוונותיו הם עתה
 לו למוקש. לבו, אץ חורש - חושב
 אך לרעה והתוצאה, בפועל כפיו נוקש
- במעשי ידיו נכשל. וכנגד קטרוגי

 השטן:
 מען טען - טענות ומענות, אם
 אנסה לומר בפיצה - ע׳׳י פתיחת

 מען טען בפיצה להשיב מה
 פי""» אמצא להשיג, שהיי אמצא. נתעבתי ונאלחתי בי

' " י י י  אכן נתעבתי ונאלחתי - הבאשתי בי י / 1 י
 מלאתי דופי ושמצה- פגמים ובת. מלאתי דפי ושמצה. ספק

 ספק מימי לא נאמגו - לא ניתן לסמוך * י

« מימי יא נא^נו ?אכזב מוצא.  על ו״־יליי, ™ ,

S עצרותי און 1מך9ה וצומוסי T * 5 " ^ 
̂י-יי•  ומצהלמתבה. יריב ומצה. אלא און = ומרמה, וצומותי, לריב = י

י פשע מחה ועון שא ואשם ל ח  פשע מחה - מחק. יעיז שא - מ
" * « י ¥ ין  ואשם כפר. צעקתי מכאב לב גכלס = יי' י

 בוש־וחפר-הכללשץבושהוחרפה, כפר. צעקתי מכאב לב נכלם
 קצף שכך - כעס השקט ורוגז הגה
 וכעם הפר - בטל. רצה את המרצה
ו הטוב, הסניגור, ז  ומחבב - את ה
 וערבב - את השטן, המכונה גומץ
 חופר - החופר בורות להכשיל בהם

 בני־אדם.
 שבטי פליטי ישראל - שנותח־ בגולה,

 בוש וחפר. קצף שכך ורגז
 הנח ובעם הפר. רצה מרצה

 ־ ־ I ־ ־ T ״ I" 1 ־

 ומחבב וערבב גומץ חופר:
 שבטי פליטי ישיראל הכונו
 יספוק — לשץ רוב דברימ והרמת קול (רש״י, איוב לד, לז). גומץ — שוחה (רשיי, קהלת י,

 ח).

י חיים נ י  פנ
 (א) נסוכה (נב:) סנא למ רכי ישמעאל אס פגע p מנוול זה(—יצהיר, רש״י) משכהו לכיהמ״ל.

 >ב< מיוסל על הפסיק כירמיהו (טו, יס) ״היז סהיה לי כמו אבזג מיס יא נאמנו״ רונמן p עוזיאל
מ יייץ יהסקץ מוהי״. מ P כ  סרגם: ״יא יהי טימרד לי "



ב ראש השנה קפא ר ע ת ל ו ח י ל  ס

 בלב בבי. tin החזיקו ןתךןן הכונו - לקראת ה׳ בלב נבר - בלב
• ־ ״־ • • י ־ י טהור. תום החזיקו - החדקו בתום  י ־ י
 הפיקו נשקו בר.' את ^]״ה לבבכם במצוות ה׳ ותה! הפיקו
 * ז י « - תחינה הוציאו בפיכם, נשקו נר
l חיל עבר. - הזדחו לטהר לבבכם. את ה׳, E ^ T י ? א ט י ל  כ
 jL\ ; י . ל נהמצאו - בימי התשובה חיל יגבר

 יא־בזה ודא שקץ ענות עני לדרשו - דרשוהו ביתר עח, שהדי לא
 _ ! t נזה, ולא שקץ - לא מאם ענות צעקת
• • עני ונשנר. הש״ץ מתפלל ומבקש, T T * 1 

 יה׳׳ר ש
ד י יוס ישועה ועת רצץ א״א לפניך כ ן ו ן • י^וצה ועת ך ן  י
" T י שתקבל תפלותי, הנץ וראוי ושלם(״, י י  י
 אמצא לפניך. ךעץ ןךאןי אחשב בעיניך, בעמדי להתפלל
ז ולבקש רחמים על בניך. ״רציתי  י \ י * ־ י '
י אתכם׳ - השמיענו, ״סלחתי״ ^ צ  ושל• אחשב בעיניך. ב
! — נתבשר םמעונך - מן השסים. . ״ L _ן י L L 

 להתפלל ולבקש .רחמים צל ועתה פונה הש״ץ לצבור,
 בניך. רציתי אתכם השמיענו

' שקדו נא - מהרו ובואי לקבל ״ W ־ ? ^ 9 
ן ןן-^לן פני עליץ - ולקבל עול מלכותו י , ל י ע נ א פ  שקףן נ
 • .« . ־ ן >• והסולו קשות - והכריתו קשיות
 קשות. 'מכשול ה^מו yfi לבבכם. מכשול הרימו - הסית ער-
 הרע >ד< הנקרא מכשול, ישרו מעקשות
n מצקשית. ציל צ|בו - ישת דרכיכם העקומות. עוץ עזנו E H ךךך 
 ן % . י - התחרםו על העבר, וקבלו לבל
 והתודו ואל תיסיפו להקשות. תוסיפו לחטוא בעתיד, אח״כ והתוודו
 . י י - ודר, ואל תוסיפו להקשות לבבכם,
. יודע ישוב י שלא תשובו לחטוא,ה)

 , ^ l ח  יויצ ישוב 1 £
 בבוסית . ונחם פ״ה ג־י״ל * יח ״מי יודע ישוב
י ״ *• ונחם״ ופירש רש״י, מי שיודע שיש -

 בו עץ שישוב בתשובה הנחם על
 מעשיו, ויקה דברי כבושים - וגם ישמע תוכחות, ובקשות - ויתפלל(0.

 בבושץ — לשץ עצירה, כמו מכבש, שכובשץ (ודוחקין, הב־ח) את הלבבות להחזירמ למוטב
 (רש־י, תענית טו.).

 (ג) אלו המלוס הנצרכוס לנעל ספלה, כפי שנפסק נשו״פ או״ס סקפ׳׳א, ס״א: ״וירקלקו למזור אסר
 ש״ץ היומר הגץ והיומר גלול כמורה וכמעשים שאפשר למצוא״.

 (ד) כלרשמ סז״ל כסוכה (נג) שנעה שמומ יש לו ליצה״ר.. ישעיהו(נז, יל) קראו מכשול, שנאמר ״ואמר
 סלו סלו המסילה פגו לp הדמו מכשול pm״ עמי״.

 (ה) הייט עדכס הסטא. מיוסל על יסורומ המשוכה כפי שכסוכ נ׳שעד משונה׳(שער א, יט): ״יסולוס
 המשונה שלשה: הסרטה והולד ועדנס הסטא״.

 (0 או לסי הרר״ק מי שיודע, שישוב מסטאו, אזי, ינחם ח׳ על הרעה ויקח — דקכל הי, דגרי
 כבושים — היוצאים מהלכ ובקשות שלנו.



ב ראש השנה ר ע ת ל ו ח י ל  קםב ס

 _לק* הקשיבה אדון חנון [נ״א חנון]
׳ האזינה ערך שועתי. זעקתי י צ  זעקתי י

 ן י  י  • י . ו - • ־ • י • ת ע ו ל ש ב  ה

 ™1 רצה והתרצה והתפיס וקבל
 לעזרתי, ה׳ שועתי. קךאתיך ממצד קרב- ובוא י _ י,־י״ י י י ־ • ••

 תשועתי - שהרי אתה מושיעי. אלי ולכה לישועתי. חושה

 לעזךתי אדני תשועתי:

 אל מלך יושב על־בלא רחמים, מתנהג בחסידות מוחל עונות עמו,
 מעביר ראשון ראשון, מךבה לחילה לחטאים וסליחת לפושעים,
 עושה צדקות ?ם־לל־לשיר ורוח, לא כרעתם תגמיל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש עשרה, וזכר לנו היום ברית שלש עשרה, להוחןת
 לעגו מקךם, כמו שכתוב וירד יהיות בענן ויתיצב עמו שם ויקרא

? | ו • | - • ו - ־• f ־ * ז ז ז 1 *־זי ו י ז *  « t « * י 1

 :חוה ן :חוה אל רחום ךחגדן ארך אפימ !דב־חמד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשא עוד ופשע וחטאה ונקה: וםלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
1 - 1 ־ ו « - 1 

 ללח לנו אבינו כי חטאנו. לחל לנו מלבנו בי פשענו: בי אתה
 אדיני טוב וללח, ורב־חםד ללל־קךאיך:

 שולה להוד, את לביתנו כאפיקים כננב: שובה להוה חלצה נ?שט הושיענו
 למען מלחל: דרשו;הוה להל^אי קראהו בהיותו קרוב: לעזיב ך^ע
ו ולשב אל־להוי׳ ףודוטהו ואל־אלהיט כי־לךלה לללוח: י ת ב ^ W ךךכו.|איע 

 לחתם אב על בנים כן יע־חם להוד, עליט: ליהוה הלשועה על עלך ברכתך ללה:
 להור, ץבאות עלנו מקזיגב לט אלהי לעקב ללה: להוד, ץלאות א^ךי אדם בומח

 בך: להוד, הושיעה. הללך לענט ליום״קראט:

 בה סליחה. ע״פ א־ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) שלמה (הבבלי) חזק ואמץ

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אנא עוררה - תעורר את אהבתך אנא עוררה אהלתך ודשנה.

 בשם יהיוה!
r t - ז 

 זיעביר להוה על־לניו ויקרא:

 באר יעקב



ב ראש השנה סםג ר ע ת ל ו ח י ל  ס

 הישנה, אשר אהבת לעדת ישראל
 שנאמר עליהם מי מנה עפר יעקב
 (כמים• ט, י<, אותה עדה שהיתה
 מכונה על ידך בכל מיני כנוי
 חיבה ואחוה ורעות, ומסיים הש״ץ
 פתיחתו: 1א! למען ישראל אחי ורעי

 אדברה נא - אתפלל בעדם.
 נם בצעדך - כבר בזמן שירדת
 על הר גבנוני - על הד סיני כדי
 לתת חמד קדמוני - את ההורה!בז,
 חמדה שהיתה גנחה אצלך עוד לפני
 הבריאה, והיא שימשה אצלך גיל
 לשעשע!״ - לשמוח בה, כבר אז
 דמית את ישראל לממלכת כהנים וגוי
 קדוש (שפית יט. 0 וגם כינית אותם
 בגי בכורי ישראל «m ד, נב<, והיא גם
 היא - כנסת ישראל אמרה אחי הוא
- לברית, םלכי ואדוגי, וכל אשר

 תאמר ״נעשה ונשמע״.
p ישראל  הורשת לנו נחלת צבי - א
 חבל - ארץ הנעים, הסתוסף - חסינו
 בבית המקדש ששם שיכנת כבודך,
 בלויות(חצעצועיס >ה< - בץ שני
 הכרובים. ווץ עתה טלטלוה - גרשוה
 זרים, זדים מרעים - רשעים המציקים
 להם, ובארץ לא להם - בגלות הלא

 אחיך - ישראל רועים - תועים.

 זכור, אל תשכח ואל תחרש - אל
 תשתוק ואל תשקוט - ולא תנוח
 א-ל, על אשר זממו להכחידי

 אשר אהבת לעדת מי
  • T ־ t - ז ־ ! 

 מנה. בבל־בנוי חבה ואחוה
T I ־ T • T * T T 1 

 ורעות מכנה. למען אחי ורעי
 אדברה נא:

 גם בצעדך על הר גמוני. גיל
 לשעשע חמד קךמ1ני. דמית
 ממלכת־כהנים וגוי־קדוש ובני.

| T ו •  ־ v v 1 ד

 והיא גם־היא אמרה אחי הוא
• T T : T ־ •  ז

 מלכי ואדוני:

 הורשת נחלת צבי חבל
v v • - t ד - 1 - 1

 הנעים. הסתופף לכבוךך בלויות
 צעצועים. והן עתה טלטלוה
 זדים זדים מרעים. בארץ לא־

 להם הלא אחיך רועים:
} t - ד־ v T 

 זכור אל־תשכח ואל־תחרש
 I ־ 1 ־ I ־ Tt V ־

 ואל־תשקט אל. זממו להכחיד־
 מגילת אסתר

. לויות לשץ לווי. צעצועים גאמר בדברי הימימ (ב, ג, י) במעשה הכרובימ, ופרשיו: ה  כ
 דוגמתו הצאצאימ ודזצפיעות (ישעיה כב, כד) ותרגומו ובניא, תבנית ילדימ וילדות עשה

 םגיגי חיים
 (א) פסיק הוא נסהיליס. וכן נסיים כל ביש יש פסוק מעטן אסיה.

 >ב< כמאמר סז״ל(זכסים קנח.) סמלה מיכה יש לי נניס גניי, שהיסה גנחה אצלי סשע מאיס ישכעיס
 וארבעה לוריס קולס שנברא העילס וביקש ליסנה לבניי.

 >ג< ע״פ הפסיק במשלי(ס, ל) ״ואהיה שעשועים מס ייס משסקמ לפדי״, נלרש על המורה שהיסה
 לפניו אלסייס שנה (— ״יום יום״) קילס בריאס העילס.

 (ד) עפ״י יומא (נל.) בעק הכרובים, כמינ(מלכים א, ז, לו) ״כמער איש ולויות״, אמר רנה נר רב
 שילא, כאיש המעורה בלריה שלו — הנלבק ומביק באשתי p זריעומיו. רש״י.

 >ה) עפ״י מה למניא (ב״נ צט.) אינקלוס הנר אמר כרובים מעשה צעזמנים הן ומצוללין פניהם
 כתלמיל הנפטר מרט.



 לערב ראש השנה

 אדום וישמעאל. חנון אתה,ידעת
 את בל־התלאות האל. ביה אמר

- T ״ T T I ־ T 

 אחיך ישראל:
 טפלו עלי ובקקוני בוקקים.
 טהרה בטמאה להמיר לחצוני
 דוחקים. יום־יום הנה עבדיך
 מכים ולוקים. קול דמי אחיך

 צועקים:
 ברו לי שיחות למוקש. בלתה

T I T | י ו ״ 

 ונכפפה נפשי עזךתך לבקש.

 לישועתה לי על פתחי לנקש.
 * י ־ : T ־ I ־'־1

 את־אחי אנכי מבקש:
 מיופ כפה בשבתך על־בפא
 בבוךך. מביט לפקיד _יחד לב־
 מוךדיך ועובדיך. נגש' כל בעל

 V I | 1 י יי | T 1 ־ -

 משאת בוגךך. ואשר יהיה־לך
 את אחיך תשמט יךך:

 פפריפ עת יקראו לברואי
 עולמך. שאת חייפ וחלוף לשוע

 מסד :ליחות

- תכננו להשמידי בני אדופ
 וישמעאל >0 - הנוצרים והמוסלמים.
 חנון - הקב״ה, אתה ידעת את כל
 התלאות - הצרות וחיסורים האלה,
 כה אמר בתפילתו אליך אחיך ישראל.

 טפלו עלי - חברו עלי, האומות,
 להצר לי ובקקוני בוקקים - ובהוני
 בוזזים, לוחצים ודוחקים הם אותי
 כדי שאמונת יושר וטהרה, כטומאה
- בעבודה זרה ארצה להמיר, ועל
 זאת יום יום עבדיך םוכיס ולוקים,
 אנא שמע נא את קול דמי אחיך,
 אשר דמם נגר כמים, צועקים אליך

 מן האדמה.
 כרו - חפרו לי, אותם רשעים, שיחות
- בורות לסוקש שאכשל בהם ולכן
 כלתה = ונכפפה - מתאוה מאד
 נפשי, עזרתך לבקש, לישועתה לי
- לגאולתך אני מצפה ושעל פתחי
 תגקש - תדפוק כמ״ש(שה־״ ה. p ״קול
 דודי דופק״ ותאמר: את אחי אגכי

 מבקש.
 מיום כפה - מראש השנה m בשבתך
p על כסא כבודך באשר הנך מביט  ל
 לפקור ולראות יחדמזןלג מורדיך
 ועובדיך - את הרשעים והצדיקים,
 נגוש - לחץ לגבות מכל בעל משאת
- בעלי חובך מבץ גוגדיך אולם,
 ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך
- המנע מלגבות מישראל את חובם.

 ספרים - ספרי חיים ומתים, עת
 יקראו מאליהם לברואי עולמיך דאמר
 בהם מי יקבל שאת - מתנת חיים(0),
 ומי חלוף - הפך חיים. מוות, מי

 לכרובים ברביא. לסקור — מלשץ ומשקרות עינים — לשץ״הבטה (רשיי, ישעיה ג, טז).

 (ו< עיץ לעיל סימן י הערה ו.
 (ז) שנאמר ט (מהליס fio ל) •כבסה ליום סגנו״

 >ח< על פי המשנה כראש השנה (נה.), בר״ה כל כאי עולם עינח לפניו כמי מרץ שנאמר (מהלים
 לנ, נוז) היוצר יחד יבם המp אל כל מעשיהם, ואמרו כגמרא (יס.) אמר רנה כר כר סנה אמר

 רכי יוחנן וכולן נסקרין בסקירה אחס.
 >ם) לשון שאת חיים רימז ללרן שנה זוכים לידים, פ״י שהקנ״ה נושא עון וכלאימא כר״ה (ח.)
 בימ הלל אומרים: ו״רכ מסל״ מטה כלפי מסל. היכי עכיר... רכי יונף נר חכינא אמר ״טשא״



ב ראש השנה קםה ר ע  סליחות ל
- ימי ד - עשיר, ומי מ * *  ומך. עליון חן וחסד באלמך, יהיה י
• v י > י > T י •־ י s * * • ייעני. עליוז - ההב׳׳ה חיימ וחסד יש T ייעני, עליון - הקב״ה חייס וחסד יש י 
 ערב עבדך לטוב וחי אחיך באולמו - בהיכלו. היכל המשפט.
 י י * ולכן ערוב עבדו למונ - היה ערב
 ^9[="• בשבילי ותצילני ממות וחי אחד עמו.
, אלי יחנן - ותן לי הנעה ״ ח נ ר . ג 5 * , ל י ע נ נ ת י ן ג 5 ח ^ ן ה א נ  פ

pי י יתנני עליין על כל גייי הא  ״ ־ י ״ ״ ־ י ״ • י
. •<. •גר - התם ושביר r o מנאציך בעיני ורשיון. צרכי חיק ,יכת־ 
• י י י [ י . מגאציו - המקללים ימבוים איתך  • •- % ו
 טךף בחלקך אפסניל[. לא fSpH נעוגי = ורשיון - שיהיי דלים ירשים.
. ומאידך צרכי חוק מרף - הפרנסה י * - , * * m * * W W W 

ך מא" ך ~Fw״ נחלקו אפפניון - כאשר אתה מחלק ך  את ;
 מאוצרותיך, אזי לא תקפוץ את ירך

 מאחיו האניץ.
 קדמתי בנשה ןאשןיע לך קדמתי נגשף - הקדמתי לקום
י באשמורת הבוקר ואשוע - ואתפלל . - •: it - י־ - ־ - י ' . , ' י  י
ד מחוללי - עצרי. ולכן קדמה  מחוללי. קךמה חםךך ושיא פשעי ל
- הקדם חפת• לרוגז ושא - ומחל L 1 ז  י ז י * ״ !
פשעי ומעלי - שמעלתי וחטאתי.

א צלי  ל ^  ומעלי. ךחמיך י
^ r ; ; ™ « r S במנחם אבלי. מי יתנך כאח 

 יתגו כאח לירא).
ה לשוועתענידוצעקתם, פג  #עה #ועת ענייך וצעק^סי שעה-
' שנעה נרעות גפשם = וחייתם 1 ' י י י י ' ׳ ־ י ־ י  י ־
n נפשם וחיתם. - הרבה יסירים סבלנו כבר. ולכן t t ־ P שבעה 
* י * * L תשליך במצולות ים כל חמאתס, אנא י  * • י L ״ ז

 תשליך במצולות ים ?ל שא נא פשע אחיו וחםאתם.
 חטאתם. אנא שיא־נא 5שע אחיך וחטאתם:

 ששי אנכי על אמךת מבמחיך, שש אגכי על אמרת םנםחיו - על
• - • • ־ • י • י > הבטחת הישועית שהבםחת לנו ע״י  . י
 לבבתני על ידי ציךים שלוחיך. גביאיך. לבבתגי - משכת לבי אלד
 על ידי צירים - הנביאים שלוחץ״,

 ואת ערובתם תקח — פיה בשמואל(א, ח, יח) והפייט ייסד באן עפ״י משמעות הדברים לפי
ת גט כריתות יקה מאתם ויביא לגשותיהם להפריד עיתב שביגו מ  הזיל וכפרש״י: ורבותיגו א
 לבינה. וברד״ק: ערובתם — דברימ המעורבים בינו לבינה כלומר הקדושץ והנשואץ שביגיהמ.

 — מנכיה כף מאזטים של עוץ. רש׳׳י. שנאמר ״טשא עוץ ועוכר על פשע״ ע״י ׳שנישא פוך מדלא
 זוכיס ל״שאס סייס״ נמלס הרממיס.

 (י< ענץ סנאי לטונה נכמנ לעיל נסליסה ו הערה י.
 (יא) ס׳׳ה בשה״ש (# א), ופרש׳׳י, שממא לנחמני כלרן שעשה יוסף לאמיי שגמליהו רעה, מאמר ס,

 רנמם אותם.



 קםו סליחות לערב ראש השנה

י מתי תחשף זרועך בבחך. לך־ ״ י י י ה ל ג ™ ־ ת כ ״  א

 גכוחך להושיעני, יד נא ראה - כדוק ז ־ ־ י י י לי י י י י •
 את שיום אחיד ותראה שכבר הגיע נא ראה את שלים אחיך:

 העת לגאלם.
' היית מהדם מהוה ישראל וחרב א ר ש ׳ מ?וה י ץפ מ ז י א מ מ י י  ה

י י י * ־ י ־ • י י ־ * י י - תקות ישראל להושיעם, וחרב ״
 גאוותם - וה׳ הוא החרב שמתגאה גאותם. חי זקף גם עתה קומתם,

 בו על האויבים ומנצחם. חי - הקב׳׳ה
 זקוף גם עתה קוםתס וירד מהם עול ואמץ זרועם ןתשבן בינותם.

n s » n * L ״ « L ־ ז י ח ^ - ח א ז ו י כ ״ ת ׳ י פ ע י י ? ז m ־ י״^י ־ ת י ל ג  ה

ת ואת אחיך תפקד לשלום ואת א ו < ם כ ו ת ך ב ת מ כ ן ש כ ש _ ה ט ת ן נ י  אחיד ישראל תפקוד - הזכור לשלום, עף2ך^2. ג
 ואת ערובתס - וגם את בגי ביחם. ־ ־ ־ ־

* T N -

 אל מלך יושב על־כםא רחמים׳ מתנהג בחקירות מוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה ?1חטאים וסליחה לפושעים,
 עושיה צךקות עם־בל־בשיר ורוח, לא כרעתם תגמל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש ע^־ךה, וזכר לנו היום ברית שלש עשרה, בתוךלת
 לעני מקךם, כמו שכתוב ררד ןהוה בענן ויתלןיב ?מו שם ויקךא

 בשם יהיוה:
T I 1 ־ 

 דעבר להוה על־פניו ןיקךא:

 יהוד, ן יהוה אל רחוב וחנון ארך אפים ורב־חםד ואמת ניצר
 חמד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: וללחת לשוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
I 1 ־ I ״ T I 

 ?לח לנו אבינו בי חלאנו. מחל לנו מלכנו כי פש^נו: כי אר1ה
 אד;י טוב ומלח, ורב־חםד לבל־קךאיך:

 לא־כחלאינו תעקוד, לט ולא כעוינתיט תנמול עלינו: כי רבו לשוביתיט לך
 חטאט: תחלאט לאזוב ו^להר תכלכט יס^זלג נלבין: אל־תקציף

 להוד, עד־לאיד ןאל־לעד תזכיר עון הן הלטץא עלך ללט:

 לחתם אב על לנים 5ן תרחם להוד, עליט: ליהוד, הליםועה ?ל עלך ברלתך ללה:
 להוד, ץלאות עמט סקןיגב לט אלהי ?עקיב ללה: להוד׳ צבאות א^ךי אךם בו?ךו

 לך: להוד, היגיעה. ה9לך :ענט ליום־קךאנו:



 סליחות לערב ראש השנה

 כ1 סליחה. ע״פ א״ב כפול ובסופו חתום מחברו(רבנו) יואל בר יצחק הלוי

 באר יעקב
 אל אלוה דלפה - זלגה עיני
- דמעות, אשוע אצעק בתפלה,
 ויאמר - הקב׳׳ה: הגגי, לעשות
 בקשתי, אמרי האזינה נהתחגגי, עגגי

 ה׳ ענני.

 נמאזגים כי תפלס דרכי - כשתשקול
 מעשי במאזנים תמצא כי חלקי וחשקי
 דל - מועט במצוותיך, ואם על פי
p בפעלי תשלים חוקי - כמעשי  ה
 תגזור דיני ואירא - אתיירא ממך, כי
 ערום אנוכי - בלא מצוות >א< ועל כן

 אני מבקש ממך.

 גרש כלה - כליל, עד תם כל חטא
 וטרי - ובל מרידה שיש בי, גלה
 גרתיק המכיל מרפא וצרי - רפואה
 לכל עווגות, כדי שישארו בידי רק
 מעשיי הטובים, ולמחר - בר׳׳ה >ב),
 עגתה בי צדקתי -יעידו בי רק זכרותי
 ליוצרי, כי תבא על שכרי -כדי

 שאקבל שכרי.
 דופי - גגאי וכתם כבפ, ולבן אדמדם
 כמ״ש ״אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג
 ילבינו״ (ישעיהו א, יח)« דרוש את עפר
 יסודם - ראה שיסודם מעפר ולכן אל
 תשלם להם כגמול ידם, כי רבה רעת

 האדם רצר לב האי־ם רע מגעוריו.

 הנפש החוטאת >ג< במה תתכפרז רק
 אם יעשה תשובה יתכפר לו, אבל

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אל־אלוה-דלפה עיני. אשוע
T ״ י־ •י l »  ־

 וייאמר הנני. אמרי
. ר־ ד ־ . .  ן - .

 האזינה בהתחנני. ענני יהיוה
 ענני.

 במאזנים בי תפלם דרבי.

 במצוסיך דלותי חלקי וחשקי.

 ואם בפעלי תשלים חקי.
 ואירא בי עירים אניבי:

T . . . T ־ » 

 גרש בלה חטא ומרי. גלה
 נרתק מרפא וצרי. וענתה בי
 צדקתי ליוצרי. ביום מחר בי״

T T * 1 1 י | T t י 

 תבוא על־שיברי:
* T ־ T 

 דפי בבס ולבן אדמדם. דרש
I 1 ! - - - י• 1 - •• \ 1

 את עפר יסודם. ואל תשלם
 בגמול ידם. בי רבה רעת

־ T ־ - T י I 1 י 

 האדם:
T T ד 

ר הנפש החוטאת במה תתבפר. ת ס ת א ל י ג  מ
 כי. נרתיק של רפואות — כלי שנותן בו הרופא רפואותיו(קרבן העדה, ירושלמי ר״ה פיא

י חיים נ י  פנ
 (א) פ״ה מראשיס (נ, י) דונסן סרנם שם, ערטילאי אנא ומצוומא לסקלממ אפגריס מיני.

 (ב) מנול יש לפרש: יש מסר שהוא לאסר זמן ופרושו, ולמחר — לעוה״כ, יפילו גי רק זכויומי,
: אמר ריכ״ל כל מצוומ שישראל עושין בעוה״ז נאומ ומעילומ להם לעוה״ב, ואז ( j וכהא לאמרינן(ע״ז 

 אבוא על שכרי, שהרי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא.
 >נ< ע״ס הירושלמי נמכומ (ס״כ ה״ו), שאלו לקולשא כרין הוא, סוטא מהו עונשו, אמר להן יעשה

 משונה ויחכסר לו. וזה מה שכתב כאן כסוף הפייט ׳׳ילע מראשיח משונה״.



 לערב ראש השנה

 הון לא־יועיל וריב ביפר.

 העמדת עד ממהר לספר.
 י יד ו T ״ 1 ־ •• ו - ״

 מבית ומחוץ בביפר:
 ומה יכפר ובידו סדורות. נתק
 עיוות מעשיו וכל הקורות.

I ־ t ו T ־ ז־ 

 ואיך ייאמר מי־יוךע ספורות.
 והנה הנגע בקירות:

 זכים המלוים עמך בבל פלך.
 זריזים לשמרך ב^ל אשר
 תלך. ושוכבת בחיק תעיד
 בעשיר והלך. ועמדה לפני

 המלך:
 חלתי לא־ילחד כל מנהו.
 חוות לאדם מה שייחהו. ואם

I •• ־ T T I 

 על המשכב הוא. וחשב עם
 קונהי:

 פסח סליחות
 ביום הדץ הון לא.יועיל וגם לא רוב
 כופר. העמדה ע1(ד< מטהר לספר
- בכל מקום שגמצא האדם העמדת
 עליו עדים שיעידו על מעשיו >ה< מבית
 וסחוץ בכופר - הן על עבירות
 שעושה בצנעה והן אותן שבפרהםיא.
 ומה יכפור האדם ויכחיש מעשיו
 שהרי פדורות גידיו(0. עוות
- השחתת מעשיו, וכל הקורות - וכל
 מקרי חייו. ואיך יאסר האדם, מי יודע
 ספורות - מה מספר העבירות, ומי
 יכול לספר הכל, שהה: והגה הנגע
 בקירות הבית, קירות ביתו מעידים

 בו.
 זכים - המלאכים המלויס עמך
- אותך, את האדם. ככל פלך
- בכל מקום, זרמים הם בתפקידם
 לשסרך ככל אשר תלך, גם הם
 מעידים בו. ושוככת כחיק - הנשמה
 תעיד כעשיר, והלך - ועני ועםדה
- הנשמה ביום הדין ומעידה עליך

 לפני המלך.

 חלתי - פחדתי, משום שידעתי כי לא
 יכחד - לא ייעלם מפני ה׳ כל מנהו
- שום מעשה, ואפילו שיחה יתירה
 חוות - יגידו לו לאדם, מה שיחהו >ז<,
 ואם על המשכג הוא - בקברו, וחשב
 עם קונהו - יצטרך למסור p וחשבק

 לקונו - לקב״ה.

 היג). משכבת חיקך — גשמתך היא תעיד בך(רש״י. מיכה ז, ה).

 (ד) עד ממהר — זהו יצה״ר כמו שדרשו סדל(סיכה ננ:) א׳׳ר יוגסן יצה״ר מסיסו לאדם בעולם הזה
 ומעיל עליו לעולם הנא.

 (ד.) כמו שאומרס הנמ׳ נסעניס(יא.) שמא יאמר אדם מי מעיד ביד אבני ביתו של אדם, וקורות ביתו של
 אדם מעילים מ, שנאמר ״כי אק מקיר סועק וכפיס מען יעננה״״דמ רמ שילא אמרי שני מלאכי
 השרת המלוין לו לאלם הן מעילין עליו, שנאמר ״כי מלאכיו יצוה לן לשמרן בכל לרכין״. רבי סידקא
, אדם היא מעילה עליישנאמר •םשוככת חיקך שמור סמסי פיך״. ויש אומרים v  אומר נשמתו 1
 איבריו של אדם הן מעידיז ס שנאמר ״ואמם עדיי״, לשון רבים, ״נאום ה׳״. וכאן הולן הפייט

 ומונה אפ המעידים ט.

 >ו< כמו שדרשו סז״ל(סעטס יא.) כעס פטירסו של אדם לביס עולמו כל מעשיו נפרטין לסניו, ואומרים
 לו כן וכן עשיס כמקום פלוני ביום פלוני והוא אימר הן, אומרים לי סמים, יסומם, שנאמר (איוב

 לז, r) ״ביד כל אדם יססום״.
 >ז) מיוסד על דרשמ סז״ל ״ומגיד לאדם םה שיחד אמר רב אפילו שיחה יתירה שבץ איש לאשתו

 מנידים לו לאדם נשעס מימה. (מגינה ה:). ילםי״ז ״ואם על המשכב הוא״ עולה לשט פטם.



 סליחות לערב ראש השנה קסט

ד - לפני שתמות י ג  טרם יתנגפו רגליד בערב* מרם יתנגפו י
׳ I בערוב ימיך, בערבו!״״ - בערבות י ׳ I י " •י.**?'־, 1 י י " 
 טהר צצמך מכל עול. ליא־יוכל שהרגלים ערבות לאדם, כלפי השמים,
י ״ מהר עצמך בעולם הזה מכל עוון,  "ז" ן" ן' י
 להמלט בכל ?T^TI. יאמרו משום שלאחר המיתה לא יוכל איש
. י להמלמ מן הדק, אפילו לא תמורת כל  י * ז י ז
 המושלים באו חשבון! עזבץ הונו שיעזוב אחריו, וכיץ שכן,
 כה יאמרו המושלים ביצרם: בואו
 חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד (-ממון שמוציא בעבור) מצוה, כנגד (מתן)

 שכרה (לעוה׳׳ב) וכו׳ אם אתה עושה כן, תבנה בעולם הזה, ותכונן לעולם הבא (ביב«ח:).

 יעד ארבעה פרקים והדורית.
 :דון במו נחלת שארית. ואם
 מעלדבך הבט לברית. ואל־

  «!־־ ז ן -•• ו
 תעמיד על הפרק להכרית:

 ייעד ארבעה פרקים בשנה שבהם
 העולם נדון, כמו שכתוב במשנה (י-ה
 «״.) והחרית - וקבע אותם כימי דץ.
 ידץ במו - בהם, נחלת שארית - את
 ישראל שארית נחלתו, ואם מעלו
 בך ועברו על מצווחיך הבמ לברית
 שכרתת עם אבותינו ואל תעמוד על
 הפרק, להכרית - אל תעמוד עמנו
p ב״פרק׳׳ - בראש השנה  במדת ה

^ - לגזור עלינו מיתה במדת ה
 כי כיוס כפה - בראש השנה(0), יבוא
 לפגי חוצבו - לפני בוראו כל מקרה
 איש - כל מעשי האדם. בץ אם
 הוא דל או עשיר, בריבו - בדיגו של
 הקב׳׳ה הס עולים דורדימ בו o - כל
 אחד על פי מעשיו. ופונה אל הקב׳׳ה:

 לעמך, מליץ יושר - פרקליט, שידבר
p - לעת  טוב בעדינו תמנה, ליום ה
 יבואו כל בני אדם בשבטו להמנה כבני
 מרץ, כמו שתעברנה הצאן נרי סוגה
 כאשר מונץ אותן לעשק ויוצאים זה
 אחר זה בפתח קטן שאץ יכולץ לצאת

 כאחת, («״0 ר-ה יח.).

 משפט עמו תחלה בקרוב - את עמו

 כי היום כסה:בוא. בל־מקרה
 איש לפני חוצבו. אם דל אם
 עשיר בריבו. עולים ויורדים

 בו:
 לעמך מליץ יישר תמנה. לעת
 :באו בל בני אדם בשבטו

T ¥ 1 ״ I ¥ » 

 להמנה. תעברנה הצאן על־
 :די מונה:

 משפט עמו תחלה בקרב.
 (ח) ע״ס המאמר בסוכה (נג.) אמר רמ יושק רגלוהי דגר איניש אינון ערכין כיה, לאפר יממנעי,
 ממן מובילץ יסיה — רגליו של אדם סם ערכין בו לשמים, הן משלמים ערטמן ומוליטס אומו רגליו

 למקוס שעזר עליו למוס ס.
 (ט) ע״ס המאמר (ר״ה ס.) ׳׳בכסה ליום מגנו״ — איזהו חג שהחודש ממכסה ס, הד אומר זה ראש

 השנה.
 (י) ע׳׳ס דרשש חז׳׳ל (במדבר רבה ככ, שאלה מממנה אחס אס רבי שמעץ p סלסמא״ מאומה
 שעה (מכריאמ העולם) ועד עכשיו מה עושה, אמר לה יושב ועושה סולמות מעלה לזה ומוריד לזה,

 v״> י*<י \מי!\ייו י!» n/ ״יי אלהיט שופט זה ישפיל וזה ירים״.



 לערב ראש השנה

 משחת תעל חיתם לטוב
I T » ־ ־ 

 תערב. רדיו לאמים לבדם
T I י ־ ־* • » I| I , 

 מלערב. לבלתי היות שם
 ערוב:

 נאור אליך מי יחבר. נוהג
T N I | V ״ X 

 שבעולם אין משתמש בבלי
 משבר. ןלא תבזה לב נך3ה
 ונשבר. היפלא מיהיוה דבר:

x r x 1 ״ •־ T • ז־ T i t 

 םתתו אבן 3גף לעסק שוה.
 סורו טמא קראו כסיל
 המחבא. בי אין הצר בנזק
 שוה. הבה נתחכמה לו פך

 ירבה׳

 עובד שני אדונים כפי שניו.
XT • I ־ י  « ״ 1

 עשות ליוצרו וליצרו כרצוניו.
T I • t • t S t י 

 וטוב הדבק לבוראו כל זמניו.
 ועבד חפשי מאדוניו:

 קע סליחות
 ישראל יקריב ראשונים למשפט(יאו.
 משחת - מגיהנום תעל חיתם
- תעלה את נפשם, ולטוב תערב
- היה ערב, והבטח את טובתם. וידין
 לאומים - ואילו את האומות ידון
 לבדם, מבלי לערבב את דינם של
 ישראל עמם, לבלתי היות שם ערוב
- כדי שלא יהא ערבוב בדינם, משום

 שישראל נדונים במדת הרחמים.
 נאור - הקב״ה. אליך מי יחובר - מי
 ידמה לך שהרי נוהג שבעולם אין
 בשר ודם משתמש בנלי משובר אבל
 הקב״ה כלי חשמישו שבורים הן, (וי?*
 רבה פרשה ז־ בי) כמו שנאמר (תהלים נא. יט<

 •לב גשכר וגדכה אלקים לא תבזה״,
 היפלא מה׳ דבר - אין בכך פלא

 שאינו נוהג לפי אורח מחשבתנו.
 סתתו - שברו אבן נגף - שבני אדם
 עפים ונכשלים בו, דהיינו את יצר
 הרע, והחליקו את הדרך לעמק שוה
- ללא מכשולים, סורו -י הסית טמא
- את יצר הרע מעליכם, קראו להסיר
 בפיל המחבארב) - יצה״ר הצפון
 בלבו של אדם, בי אץ הצר בנזק
 שוה - כי אץ יצה׳׳ר שוה שיבא נזק
 לאדם על ידו, ולכן הבה נתחכמה לו

- ליצה׳׳ר פן ירבה.
 עובד האדם שני אדונים - יצר הטוב,
 מצר הרע במשך כל שניו כדי לעשות,
 את מה שלא ניתן: ליוצרו וליצרו
 כרצוניו כמ׳׳ש בברכות >סא.) אד לי
 מיוצד ואד לי מיצד, ולכן טוב הדבק
 בבוראו שהד אליו יהיה דבוק לא
 רק בימי ׳׳שנע״ - בעוה׳׳ז אלא גם
 ככל זמגיו - גם בעוה׳׳ב, וע׳׳י שידבק
 בבוראו כבר עתה יהיה עבד חפשי

 מאדוגיו - מיצר הרע.

ת אין לך בן חורץ אלא מי שעוסק בתלמוד תורה(פרקי אבות פ־0. ה  עבד חפשי מאדוניו - ש

 (יא) ״מקמי לליסוש (— לסט שירנה) פרץ אף״, (ע״פ ר״ה נוז.)
 (יג) כטייס משמומיו של יצה״ר ע״ס לרשס מדל(נסוכה נג) יחזקאל קראו אבן, לול קראו טמא יואל
 קראו צפוני.. יצה״ר שצפון ועומד נלט של אלם, וזה שייסד הפייט ״כסיל המחובא׳׳, שהרי יצה׳׳ר מכונה

 <n י״י!י יפי שנלרמ נמלנר רנה >כג rn ולנ כפיל לשמאלו — זדליייי״י•



ב ראש השנה קעא ר ע ת ל ו ח י ל  ס

י פנו״ - הפנה היום,״ בערב שבת ל ע ן פ י ב ו י ת ד ן ע  ^ ^ ם
* 1 י 11 - שהוא משל לעוה״ז, סעודתו  י ־ י
 לזה ולבא יהי נ^י ןעוש־ךןן להכיןרזן. ואז פעלו-מעשיו הטובים
• י י י ״ , לזה - לעוה״ז ולבא - לעוה״ב  י ־ י י
 r\2#2 מה יםבון. מצות לא יהי נבון - יהיו מזומנים ומוכנים
T כדי לקבל שכרו, ועושהו כשבת X י י " ז  ז

 יוכל לתקן:

 ?עקה לכן קדמנו ליום־ךין
 ותקשיב. צום ותשובה שלמה
 חמתך ,ישיב. ולא 3שב לקיאו
 באחטא ואשיב. לא מצאה ידו

* x x x • x i x ד v 1 

 ךי השיב: ־

 קומו :־שני מכפל לםעדי.
 קלותי ומעש־ אין בידי. וזעקו
 והתפללו לאל עמדי. ומבחכם

V ־ T * 1 * ״ F I ־ I * 1 

 שחדו בעדי:

 רדומים תעורר לתת עצמה
 לאין־אונים. ךם בי נשכחו
 זה במה שנים. שערי דמעות

- בעוה״ב מה יפבון - מה יועיל,
 שהרי בעוה״ב יהיה זה בבחינת מעוות

 לא יוכל לתקון. לכן
 צעקה - תפלה, הקדמנו ליום דין,
 ותקשיב, צום!no ותשובה שלמה
 חמתך ישיב ותשובתי תהיה שלמה
 ולא ככלב השב לקיאו - וחתר
 וחוטא >טז< וגם לא כמי שאומר:
 אחטא ואשוב אחטא ואשוב, שהרי
 על זה אומרת המשנה (יומא ™:) אץ
 מספיקין בידו לעשות תשובה, תהו
 שייסד הפייט: לא מצאה ידו די השיב

- בתשובה שלמה.
 קומו ישינ! מכפל - שלשת האבות
 הקבורים במערת המכפלה, לפעדי
 לתמוך בי, משום שקלותי - נתבזיחי
 מפני שמעש - מעשים טובים אין
 כידי, ולכן זעקו והתפללו לאל, עמדי
- בעבורי ומכחכפ שחדו - מלשץ
 שוחד, כלומר המליצו טוב בעדי.

 ועתה פונה לקב״ה: את מדת
 הרחמים תעורר כדי לתת עצמה
- כח, לאין אונים - לישראל שהם
 תשושי כח בגלות, רם - הקב״ה
 שהוא רם ונשא ראה כי כבר זה
 כמה שנים שהם גשכחו בגלות, ואע׳׳פ
 ששערי תפלה ננעלו, שעדי דמעות

 (יג) ע׳׳ס מאמר סז״ל(ע״ז ג.), היוס לעשותם — נעוה״ז ולא למחר לעשושס — לאינו יכיל לעשיסם
 לעוה״ב.

 (יד) נמו שלרשי, שם, מי שטרם נערב שנס — נעוה״ז, יאכל גשנמ, מי שלא מרס נע״ש מהיק יאכל
 בשנס.

) יאמר ״צום ומשיבה״  (טו< יש גורסין, צדקה, ואכן למי שנוהנ לצום נפר״ה (וכרנפסק נאו״ס סקפ״א ל
 ככסיב בריב ספרים, אק למי שאיני נוהג לצום יאמר כמקצס נרסאוס שגורסץ ״צדקה״, ומדיף, למדבר
p אס רוע , M  שקר מרסק, ילפי נרסא זו הזכיר בשורה זו דמקדימין ליום הדץ משוכה, ספלה וצדקה ^

 הנזרה.

 (טז) ע״פ הגמרא ביומא (פו:), ככלב שב עי קיאו, כסיל שונה באולמו(משלי כו, יא), אמר רנ סמא
 כיין שעבר אלם עבירה ושנה בה... נעשית לו כהיתר.



 לערב ראש השנה

 תפתח לנטעי נעמנים. בבכי
• i • * T ־  •י 1 • : ״ ד

 זיב'או ובתחנונים:

 שדי במרינו הלא בנכרים
* 1 1  v 1 1 •• ד* 1

 נחשבנו. שבנו אליך ובאב
 על־בן תרחמנו. זבד בי־בנים

־ - ) T ־ י | ן ־ 1 • 

 קךאתנו ואב אחד לכולנו.
 למה יגרע שם אבינו:

T -ד יד  ד

 תשורה איו בידי לפני [נ״א
— •• ד 1 י r t- | ! T 

 לפני]. תמורתה תכון תפלתי
ד { י ד •  • : T •* ד

 ותחנוני. קח נא המנחה
T 1 - ו- - - | 1 ־ • ו 

 ההולכת לפני. וידעו העם הזה

 קעב סליחות

v T ־ T ז - ז - T I 

 כי־אתה יהוה:
T r T 

 :דע והבין מראשית תשובה.
 אלהים חשבה לטובה. בבן
־ T ד T 1 : ״ | י ו  מ

 רצנו עדיך לשובה. השיבנו
 :חוה אליך ונשובה:

T ד v | 1 ו ד 

 :דירים צעקו חלו קרות
 במהומים. הקול למכון ועודו

 תפתח לנטעי נעמנים - לעם ישראל
 שהרי הובטח לנו ששערי דמעות לא
, ולכן זה תקנתנו אם,  ננעלו >בוניח לב־)

 בבכי יבואו ובתחנונים.
ד מריינו אשר מרדנו  שדי, אמנם על י
 בך הלא כנכרים נחשבנו, אבל הרי
 שבנו אליך בתשובה שלמה ולכן,
 כרחמי אכ על כן, תרחמנו. זכור כי
 ׳׳כנים אתם לה׳ אלהיכם״(דביים r, *ו
 קראתגו ואתה אב אחד לכולנו, למה
 יגרע שם אבינו אם לא נזכה בדק,

 ולא תחיינו.

 תשורה - קרבנות להביא לפני
- למזבח שבעזרה אין גידי - אץ
 ביכולתי להביא שיכפרו בעדי, אולם
 תמורתה - תבון תפלתי ותחנוני
- חהיה הפלתי נכונה לפניך כקרבן
 וקטורת, בבחינת ׳׳ונשלמה פרים
- שפתינו״, קח נא מנחתי - תפלתי
 ההולכת לפני, וענני וידעו העם הזה
 כי אתה ה׳. כאן באר. התשובה
 לשאלה המחברת בתחלת הפייט

 ׳׳הנפש החוטאת במה תתכפר׳׳.
 ידע הקב״ה שאי אפשר לעולם
 להתקיים בלי תשובה והכין מראשית
 תשובה - עוד לפני בריאת העולם
 ברא את התשובה >י0, אלקיס חשבה
 למובה - ולכן עלו במחשבה לפני
 הבריאה. בכן רצנו עדיך - עד
 אליך לשובה, ואתה השיבנו ה׳ אליך,

 ונשובה.
 ידידיש - ישראל צעקו, חלו
- התפללו קרות כםהומיס - לקרוא
 לה׳ ברוב עם ובקול גדול(יזז<, והקול
- למכון ועודו - למכץ שבתך

 ידידימ — אלו ישראל (מנחות גג:).

 (יז< ע״ס מאמר סז׳׳ל מלריס (לס:) תטא שנעה מריס נבראו קודם שנברא העולם, אלי הי: פורה
 ותשוגה_ לכחינ בטרם הרים ייללו ומשולל סשנ אגיש סד לכא. יכול להימו שהסייט שיסי כאן, ״ירפ
 והכץ״ אלהיס חשכה לטינה״ מנאר אס לנרי הגמרא כמי הר׳׳ן שכסנ שם: ׳׳כלימר שעלו בםחשגה

 להנראיפ״. עי״ש גמהרש״א.
 (יח) מיוסל ע״פ המלרש המינא נספר ״ממש היזפלויו יהגרכיי״ (עמיד קמא) לי־״י נר יקר (רני
 של הרמנ״ן) חה לשוט: ולצעוק בקול רפ עם החזן נפשרה כשאומר סליחות וכדאמרינן נמסכש שלשה



ב ראש השנה קעג ר ע ת ל ו ח י ל  ס

" השמים ישמע ממרומים, ובזכות ! י מ ח ו ר ר מ ב . י D ^ V l D D צ מ ^  י
ן שלשת תמימים - האבות יכמרו י " 1 " ' י ן י * י  י
ל רחמיו - יתחממו רחמיו. והשליח . א ם י מ י מ ת ת ^ ל ת ^ ו כ ז ? 
 • > צבור מסיים תפלתו נגד קהלו, ואל

ם : שדי יתן לכם רחטימ. י מ ח ר [ ל3ם . ת ־ י ך # 

 אל 9לך יושב על־ב5א רתמים, מתנהג בחסידות מותל ןןונות עפו,
 מעביר ראשון ראשון, מךבה ?חילה ?1חטאים וןןליחה לפושעים,
 עוקז־ת ץךקות ?ם־בל־בשיר ורות, לא כרעתם תגמל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש ?שרת, וזכר לנו היום ברית שלש #9רה, בתוךלת
̂עני מקךם, למו #בתוב ררד ןהות לענן רתיצב ?מו שם ףקךא  י

 בשם יהיוה:
T I 1 ־ 

 דעבר יהוה על־^ניו ויקרא:
 :חוה ן :חוה אל רחופ וחנון ארך אפים ורב־חמד ואמת ניצר
ת לעוננו ח ל  חמד לאלפים נשיא עוד ופשע וחטאה ונקה: מ

 ולחטאתנו ונחלתנו:
: כי אתה ו  מלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי $^נ

 אד';י טוב וסלח, ורב־חטד לבל־קיךאיך:

 להוה ביקר ת^טע קולנו ביקר נערך־לך ונצפה: ואתה ןהוה מנן כעדט ניבוך־נו
 ומרים ר'א#ט: אתה ןהוה לעולם ת#ב כלאך לדור ןדור: איהב $־קה
 ומילפט חלד ןהוה מלאה הארץ: רחליך רבים ח־,וה לט^פ^יך חיט: אל־תבוא

̂יך לל־חי:  למ?זפט עטנו כי לאץצדק לפ

 לרחם אב על לנים כן תרחם ךזוה עליט: ליהוד, הנטועה על עלך בךלתך ללה:
 ןהוה ץלאות עלט מ׳לןב לט אלהי:עקיב ללה: ך־,;וד, ץלאות א>ן1רי אדם בוטח

 לך: ןהוד, הוגיעה. הללך.יענט ליום־קראט:

 לנדס, סלע לן שק ישראל אינן נגאלים אלא מתוך הצער, ולא ממון השעמל ולא מתון הטלטול
 ולא מתון הלתק ולא ממון שאץ להם מזונות, אלא ממון עשרה גט ארס שהן שרריס זה עם
 זה והיה אתל מהם קורא לסנרו ואין קולו נשמע. שנאמר: ״ונהר ציץ תהיה פלטה״ (עונליה ח),
 לומר שצועקים כל־כן ומסכווטס נססלמם שאס קורא האסל סכרו, לא יוכל סברו לשמוע, וזו היא
 צעקה כקול רם, עכ״צ ולכאורה זה ללא כנמרא דלן(נרכוש כל:) כל המשמיע קולו נססלסו המ זה מקטר
 אמנה. וגם ללא כגמרא להלן(שם לא.) ״וקולה לא ישמע״ — מכאן שאסור להגביה קולו נססלמו. יכן נפסק
 להלכה, אא״כ איט יכיל לטין, עיץ בשו״ע סימן ק״א. רש מקום לחלק, p תפלה — תפלס שמונה עשרה
p סליסוס שזו מפלס סרנים כאמצעוס  — שהיסיל מחפלל אוחה נלחש, כאשר היסיל עומל ומתפלל כצמר, ל
 החזן, על זה אומר ר״י נ״ר יקר ״טונ לצעוק עם החזן כעשרה כשאומר סלימומ״, ומה מלנר המדרש

 המונא שם, ואכמ״ל.



 קעד סליחות לערב ראש השנה

ך מאות מ׳ כתוב בסליחה כ״ו בנוסח ליטא, ובסופו ש מ ה ה ) ׳  בז סליחה. ע״פ א״ב עד ל
 חתום מחברו רבנו) יוסף בר יצחק (מאורלייאנש)

ר יעקב א  ב
 אדון, כתקח מועד - כאשר תקבע
 מועד - את ראש השנה - לשפוט בו
 מישרים - לשפוט ביושר בתעצומיך
- בכל תוקף גבורתך את בריותך,
 אז אתייצבה בפלץ - אעמוד ברעדה
 לחלות - להתפלל לפגיך, לרוממך
- לגדלך. במעשי לא נשעגתי כדי
 לצאת זכאי בדין כי אפ סמכתי על

 רחמיך, ה׳ עשה למען שמך הכני.

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אדון מועד כתקח מישרים
 לשפיט . בתעצומיך.
 אתיצבה בפלץ לחלות פניך

*v\ - ד \ ו v1 - 1 v T 

 לרוממך. במעשיי ילא נשענתי
 בי־אם ברחמיך. •יהיוה עשה

 למען שמך:
 גזו אמונים גבוךי כיח בםךץ. גם
 גודר: גךר ועומרי בפךץ. דורשי
 חפצם בכיה משוכן שמי עךץ.

 אבד חסיד מן הארץ:
 לבקש עבור עמם מאת הקב׳׳ה שוכן

 שמי עדץ - השוכן בשמי השמים החזקים. והתקיים בנו הפסוק: אבד חסיד מן הארץ.

ל במעשי ולכן הן קלותי ומה אשיב במו־פי. ן קלו״י - הייתי ק  ה

1 • • י י 1 - 1 י ומה אשיב במושפי - ואין ־ ו  אני מ

. הנני צעיר באין מפעלות בכפי. ק ה בפי. ה»י צעיר ־ ולא ז »  מ

 טובים ואני רב דופי - מלא עוונות. ואיך אקוד׳ ואני רב דפי. היות

י פי• ר מ ת לרצוו א ו י ה ד ל י י צ ם ש י י ב י י ה פ י ה ה ל ל א  כ

• 8^ !Vי if* 'J לש״ץ: זקן ורגיל וביתו ריקם מן 
 העבירה (תעי״ m.< ואם כן איך אקוה, היות לדצץ אמרי פי - אץ תקוה שיתקבלו תפלותי.

 זחלתי ואיךא מחוות דעי. זדוני
 ,יגרתי ומרד*רשעי. חנון רחמני
 בהתודותי ועזבי פשעי. שמע

 • ו : • • ! ז ־ * !  . י 1

 קול תחנוני אליך בשועי:
• v| 1 - 1  ן ד - ״

 גזו - נכרתו אמונים - אנשי אמנה
 נאמנים שהם גבורי כח עושי דברו של
 ה׳ במרץ. גם גודרי גדר ועומרי כפרץ
- כלו גם הצדיקים העומדים בפני
 פורצי הגדר ומגינים על דורם, הם
 שהיו דורשי חפצם - ודורשים רצונם
 מאת ה׳ בכח - מכה זכותם וצדקתם

 זחלתי - רעדתי ואירא מחוות
- מלומר דעי - בקשתי ותפלתי
 משום שיגורתי - פחדתי מזרוני =
 ומרד רשעי, מבקש אני: חנץ רחמני
ת התודותי ועזבי פשעי - כמו ו כ  מ
 שנאמר >םשלי בח. מ) •מודה ועוזב
 ירוחם״ ולכן שמע את קול תחגוני

 בשועי בהתפללי אליך.

י טעיתי והנני״שכ ומתודה עשות נ נ , ד י ו ת י ע ט 5ל ט ר ח ת י מ נ א י י ת י ע  מ

י י י י י ז ־י'  שכ ומתודה ומקבל על עצמי לעשות י



ש השנה קעה א ב ר ר ע ת ל ו ח י ל  ס

 רצונך. טהור ציני• השב^י רצונך. מזכיר ג׳ חובות התשובה:
" . עזיבת החטא ודד וחרטה (׳מיי תשיבה  י • L ״ ״ * י

. •״<. מהוי עינים - הקב״ה « w בשלם לפניך. ייה הכנם־לי 
 ^mb•' י י חשבני - יהי רצץ שאחשב לפניך
 לפנים משורת ךינך. . ואדצך כשלם והגון. יה הכנס לי ורץ אותי
 למצו אמצא חל בציניךי• לפנים משורה דינך, ואדעך למען

ו י אמצא חן בעיניך. י *  י ־ ־ • • י י ־ 1 •
# כוחך יגדל נא והיה ארך אפ״ם ה א נ ת י ה ת ל פ ת ב  בחך יגדל נא ו
 י-ן • .- . • • • « • אלי ובתסלתי התגאה - עשה לך
p ורגיל ופרקו נאה, עטרה מתפלתי(א<. כתסלת זקן ורגיל i בתפלת 
• י ־ 1 י ״ - הרגל להתפלל ותפלתו שגורה ״ • » ־  ־ י ־ ־ ״

 לבבי הנשבר הנךבה והנבאה. בפיו ולא טועה >שכל שליח צבור
״ י ״ ״ י ־ ״ י י י י שטועה סימן רע לשולחיו. (  _ י * ^ י י
) ופרקו גאה - וכמי שלא יצא  הבט משמים וראי'• «י.)
 לו שם רע בילדותו (ע־ם ומנית סז:)
 הבט משמים וראה את לבבי הנשבר, הנדכה - הנכנע והנכאה - שפל הרוח, וענני.

 אל ?לך יושב על־בסא רהטים, טתנתג בחסידות טוחל עונות עטו,
- טעביר ראשון ראשון, טךבד. ?חילה לחטאים וסליחה לפושעים,
 עושת צדקות עם־בל־בשיר ןרות, לא ברעתם תגטל. אל תוךית־לנו
 לוםר שלש עשרה, וזביר לנו היום ברית >?לש עקזךה, בתוךעת
 לענו בקךם, בטו שכתוב ררד ןתות בענןרתיצב עטו שם ףקךא

 בשם יהיות:
f l - t 

 רןגבר דץה על־$ניו ויקרא:
 :חוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד וא?ת ניצר
 חסד לאלפים נשא עץ ופשע וחטאה ונקה: ו?לחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 ?לח לנו אבינו בי ח?אנו. ?חל לנו ©לבנו בי $ש?נו: בי אתה

 אריך טוב וסלח, ורב־ח?ד לבל־קראיך:

 _״ מגילת אסתר
 בז. טהור עינים מראות רע — הלא אתה טהור עינים לבל לראות דבר רע ולא תוכל

 להביט אל דבר עמל, (מצודות חבקוק א, יג). ולכן, יסד באן הפייט, •חשבני כשלט לפניך•.

גי חיים י  פנ
 (א) ע׳׳פ המדרש (שמו׳׳ר פכ״א, י), הקנ״ה ממעטר במפלתן של ישראל שנאמר (ימזקאל טז,ינ)

 ׳ועטרת תפארת בראשן׳.



 קעו סליחות לערב ראש השנה

 האנוש סאלוה לץךק אם־מע#'הו :?£הר־נלר: טובץהוה לכל !דדוליו על־לל־
 מעקוייו: הגון ;הוה וצדיק ואלהיט לרחם: הן כעלךיו לא .יאמין
 ולמלאליו :קוים תחלה: :דןנו (יי חטאנו ואין מי :עמיד כעדט >?לך ועדול

 :?מד לנו לעת צרה:

 לחתם אב על לנים p תרחם ןהוה עליט: ליהוד, זדעועה על עלן: בו־כתןז ללה:
 ןהוה ץלאות עלט מקגיגב לט אלהי:עקיב ללה: ןהוה ץלאוח א?זרי אדם בומח

 לך: :הוד, הו?ויעה. הללך :ענט ליום־קךאט:

 כח שלישיה. ע״פ א׳׳ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) זבדיה חזק

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אמן דין אם לדקדק. בחקר פיעל
 אם לבדק. ג3ר לפניך ילא
 יצדק: דפי תתן בצבא מעלה.
 הן במלאביך תשים תחלה. ואף

 שותה במים עולה:

 זבות וצדקה אין בנו. חטא ורשע
 בלנו. טוב אל־תביא במשפט

T I I T I >. 

 עמנו: יהמו מעיך עלינו. ברוב
 רחמיך פנה אלינו. לבלתי בריע

 מעללינו:
- t ־ 1 -

 משובותינו רבו מלמנות. ניחוחים
 אין וסרבנות. סליחה מצא

T 1 ־ I * - T J | T I | 

 לעונות: על־צךקותינו אין אנו
 םמובים. פשע ועוין מלבלבים.

• T I N : | T I - V 

 צדקה מצא תחן עורבים:

 גאר יעקב
 אדק, אם יהיה הדק מדוקדק לפניך
 ואם פועל מעשינו בחקר יובדק, הד
 שאף גבר לפניך לא יצדק - כי אדם
 אק צדק באp אשר יעשה טוב ולא
 יחטא, והד דופי - פגם תתן גם
 בצבא מעלה, דש בהם חםרק הן אף
 גמלאכיך לא תשים תהלה - אץ בהם
 אור עצמי ואינם שלמים, ואף - קל
 וחומר באדם השותה כסיס - העושה

 בתדרותעולה. אנו מודים:
 זכות וצדקה אק גנו, ורק חטא ורשע
 כולנו ועל כן ה׳ הטוכ, אל תבוא
- אל תכנם כלל כמשפט עמנו, שהד
 כבר הודינו באשמתינו, ולשם מה
 אתה צדך לבדוק את מעשינו. יהםו
- יכמרו, יחחממו מעיך עלינו כאדם
 שאוהב דבר ולבו בוער אחדו. כרוב
 רחמיך פנה אליגו, לבלתי, עשות לגו

 כרוע מעללינו - כמעשינו הרעים.
 משוכותיגו - מדדותינו, שאנו שבים
 ועושים אותם רבו מלמגות - מלספור
 אותם, ועתה אק דח גיחוחים של
 קרכגות אשר בהם נוכל למצוא פליחה
 לעוגות ואף על צדקותיגו אק אנו,
 פמוכים - נתמכים משוס שבפשע ועון
 אנו מלוכלכים ועל מנת למצוא צדקה

 וסליחה תחן - תחינה אנו עורכים.

ר ת ס ת א ל י נ 8 



ב ראש השנה קעז ר ע ת ל ו ח י ל  ס

ה קו הדין אל תמתח באורחותינו מ י ר ן ע ת ן ח ר ו א ח ב ת מ ת ־ ל  קן א
י י ז , - בגלל מעשינו, שהרי רמה =  _ן י י ״ י
 ו^לצה אחריתנו. #!־א והבל ותולעה תהיה אחריתנו,שוא = והבל
-L»- ימי שנותינו. ולבן תשוב ממחשבתן .L« 
 ?TOti: תשוב צל־הרצה ותנחם על הרעה שהרי זה דר־ך, חנם
ך מרחםכמ״ש,״מי״ל^יט,־ ״וחנותיוגו׳ י מ ח  זה דרבך חנם מרחם. בר
' י ורחמתי״, ולכן ברחמיך הרבים רחם י ' " י י  ־ • ״ ו • י י

 הרבים צלינו רחם: עלינו.
 T ־ ־ T ״ ־

. דרבך - שהנך חנם מרחם הודעת ת ן ר ו ה ן ל נ ע ת ל ע ד ו  דרכיך ה
 י : 1 י י י י י לעניו - למשה, ואמרת לו

 ידצתו שלש צשדה סדורות. להורות את ישראל כיצד יעשו
L Z L J £ JZZ W :״ י ז ק ריקם חו  ה?טחתו #
 בם סדרנו לפניך. זצק gp£ שאינן חוזרות ריקם >*״. חנון - את
י• י. י ״ י יי תפלתנו בם - בי״ג מדות סדרנו לפניך  י ז
 ממתחנניך. נא אל תשיבנו ריקם כמו שהורית לעניו. ולכן זעק קשוב
 L,l...״»i - הקשב לזעקה הבאה ממתחנניך
• - מישראל המתחננים לפניך, נא אל ? ן ? ? י ? 

 תשיבנו ריקם מלפניך.
 אל ?לך יישב על־5סא רחטים, טתנתג בחסידות טוחל עונות עטו,
 טעביר ראשון ראשון, טךןת ?תילת לחטאים והליחה לפורעים,
 ערןזית צדקות עם־לל־בשיר ןרוח, לא לךעתם תגטל. אל תוךית־לנו
 לוטר שלש ?שרה, וזכר לנו היום ?רית #לש ןקוךה, כתוךןןת
̂ענו בקךם, ניטו #בתוב רךד ןהוה בענןףתיצב עפו שם ויקךא  י

 בשם יהיוה:
 1 - 1 ד

 רןגביר יהוה על־$ניו ויקרא:
 :חוה ן:חוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא ?ון ן$#ע ןח?אה ונקה: ו?לחת לזגוננו

 ולח?אתנו ונחלתנו:
 ?לח לנו אבינו כי ח?אנו. ?חל לנו טלבנו כי $?ז?נו: כי אתח

 אד;י טוב ושלח, ורב־חםד לבל־קראיך:
י חיים נ י  פנ

 (א) על פי ררשס סז״ל בראש־סשנה (יז:) א״ר יוסק אלמלא מקרא כסוג אי אפשר לאומרו, מלמד
 שנסענוף הקב״ה כשלימ צבור והראה לו למשה סלר ספלה, אמר לו: כל זמן שישראל סוטאין יעפו לפני
 כסדר הזה ואני מוחל להם.״ אמר רב יהורה כרית כרותה ישלש עשרה מדות שאינן חוזרות
 ריקם — שאס יזכירים ישראל נחפלס שפגיחם אינן מוזרוס ריקם. רש״י. שנאמר: הנה אנכי כורם

 בריח.



 קעח סליחות לערב ראש השנה

 מה לצדק אנוע ?ם אל ומה יזלה ילוד־ אעה: מה אנוע ?י תלקךט ללקרים
 ןלךנעים תלח^ט: :הוה אל־לאפך תוכיסט ואל־בחמתך ת:לךט: אף־על־זה

̂ך ואתנו הביא למילפט עמך:  פקחת עי

 כרחם אב על בנים p תרחם :הוה עלינו: ליהוד. ה:עועה על עסך בךלתך ללה:
 :הוה ץבאות עסני מ^ינב לט אלהי:עקב ללה: :הוה זיבאות א^רי אךם בו?ח

 לך: ;הוה הועילה. הללו־:עננו ליום־קךאט:

) יצחק הכהן החכר חזק ואמץ ו נ רכ )  כט שניה. ע׳׳פ א״ב ובסופו חתום מחברו

 אלהיני ואלהי אבותינו

 אדון בפקךך אנוש לבקרים.
 במצוי הדין אל תסתח:
 גוף ונשמה אם תדיבם. דחו ולא

 יובלו קום:
 היובל גבר לזכות במשפט.
 ואם־״יש בידו מעשי להצטדק:
 זרוי לחומו מלחה סרוחה. חבוי

T T T 

 אורבו בקךבו מעת־הולדו:
 מאץ באת מטיפה סרוחה, חבוי אורגו - יצה׳׳ר האורב לאדם טמון בקרבו מעת הווידו>ד<.

ם י י י ח נ י נ  פ
 (א) ע״פ ר״ה (טז.): רט יוסי אומר אדם נידון ככל יום שנאמר (איוב ז): ׳ותפקדנו לבקרים׳.

 >כ) גוף ונשמה אס מדנס — ליסי, ייסל הפייט על לרשס סז״ל נסנהלדן (צא.) א״ל אגטיטגיס
 לרט, גוף ונשמה יכילץ לפסיר עצמן מן הדן, טצלז גיף אומר: נשמה ממאה, שמיים שפירשה ממט
 הדט מוטל כאק לומם נקנר. ונשמה אומרת: גוף מטא, שמיום שפירשתי ממנו הדני סורסס נאדר כציפור.
 א״ל אמשול לן משל למה הלבר לומה, למלן כ׳׳ו שהיה לו פררס נאה והיו ט בכורומ נאומ, והושיב ט שט
 שומדס אסל סינר ואחל סומא. א״ל מינר לסומא: בכורות נאות אט רואה כפרלס טא והרטנט ונדאם
 לאוכלם. רכב סגר ע״ג סומא והמאוס ואכלוס. לימים נא כעל הפרלס ל[מר להם: מורות נאות להיכן
 הם, א״ל סינר: כלום יש לי רגליים להלן בהן, א״ל סומא: כצום יש לי עיטס לראות, מה עשהד הרטב
 סגר ע״ג סומא ולן אותם כאמל. אף הקנ״ה מטא נשמה וזורקה בגוף ולן אומם כאשל, שנאמר:
 ייקרא אל השמים מעל ועל האp לדן עמו׳ (סהלים נ, ל) ייקרא אל השמים מעל׳ — זי גשמה,
p עמו׳ — זה הגוף, וזה שמייסל הפייט דוחו — שכל אסל לוחה אס עצמו. אבל  ׳ואל האp ל

ם יחל, ולק לא יוכלו קום.  הקנ״ה מ

 (ג) לשון ׳זרד׳ מיוסל על המלרש (תנמומא, פקוד ג) בשעה שבא אלם עם אשמו מרמז הקב״ה למלאן
 הממונה על ההדק, ילילה שמו, והקנ״ה אומר לו: לע לן, שזה לילה יצירת אדם ושמו פלוט, ואמה לן

 ושמור הטיפה וטול אומו נכסן וזרה אותה.
 >ד) כמי שכתוב נסנהלרין (צא:) מאימתי יצה״ר שולט באלם... משעת יציאה ( — לילה)... שנאמר:

 nftnn niwV רירו׳.

 באר יעקב
 אדון בפקדך - בשפטך אנוש לבקרים
ד יום(או, במצוי דין בעומק - מי
 הדץ אל תמתח - אל חדקדק. גוף
 ונשמה, אם תריבס - אם העמידם
 לדץ יחדיו, דוחו!• - ידחו דדחפו
 לנפילה ולא יוכלו קום - ולא תהיה

 להם תקומה, ואם כן.
 היובל נגר לזכות במשפט, שהד אץ
 צדיק באp אשר לא יחטא, והאם
 יש בידו מעש - מעשים טובים
ד לצאת זכאי בדנו,  להצטדק - כ
 הרי זרוי>ג) יחומו - הזרע שנוצר
 ממנו, בא מליחה סרוחה - מטיפה
: ( » -  סרוחה, כדאיתא באבות (פ־ג. מ



 סליחות לערב ראש השנה קעט

ו ת לרגלי ש ר ו כ ו - בקרב כ ו ח ן נ  בחבי ברשת לרגליו, טמו
א ו ט ח סיתהו ל דת, ויצה׳׳ר י  יי " 1 י יי' ז יי' זי" י * ץ - במלכו

כה >*,)־ יצרו ום כדאיתא בסו ל י כ  :םיתהו בבל־יום לשחת להפילו: ב
ש ק ב מ ל יום ו כ ו ב ר עלי ב ג ת ל אדם מ ן ש  י
ת - לגיהנום. ח ש תו ולהשילו ל  בה י{ב1ךה בגוף אין. לפ^ל להמי

, ה ,• , ״ ב ק א ה ל מ ל א ם המדרש: ו י י ס מ ו * , • . • - m m U * • , L 
, שנאמר(חהליפ ו ל ל כו ו אינו י - • שעוזר ל * ? - ^ , ל ? ^ 
א ל דו ו א יעזבנו בי . לג<: ׳ה׳ ל  א
גד ו - כנ י , לפנ צב לבדו י להתי ד ו ף אין, לעמו ט גבורה ב ה ו ו שייסד: כ ה , ח ׳  ירשיענו בהשפטו

 יצה״ר.

ת ם א ד א , ישים ה ו ת ע ו על ד ד מ ום ע D̂ צמרי צל רצתו. מי P 
א י ב ה ו כדי ל ש פ ר נ ו - ימסו פ כ ו ב ש פ  ־ ־ ן ״ י נ
ס ע ב כ ו ר ל ימיו מ ע כ ב . ש  ,ישיים־בבפו להביא לחמו: שיבצ לחמו
ו כאשר בו לעפר ד שו , ע ת ו ב ו א כ מ * ו  _ז י * י

. א ישקוט האדם. ולכן ל . ת ו מ  כלץמיו בצם ומבאובות. צד י
 שובו לצפרו לא ישקיט:

ה פ צ , ו ח ו ן ר ט בעצבו ב - ה ן ו ד ה א נ  פנה אדיל ב12%2\ חח, פ
ה לרחוקים(ה< ת ב א ו ר ן ל3. ק ו . י בשכר י י  י
. אף יותר  צפה בש2^[ לבlf: 5־nf - ששבו והתקרבו
ד, כי ך תמי  ז י י ״ מהצדיקים הקרובים אלי

. ם ^ ש ת ר ב ו ש ת ה אתה כ צ ו . חצה בתשובת ר 0 ^  אתה 7
 רשצים:

ב ר ק ת ה ה ו ל ג ת א - ה צ מ י ה  שרי המצא TBhfo־1. תאמר שד
ת ש ק ת ב , לעשו י נ : הנ ר מ א ת ך ו רשי  * י י י י « לדו
ראי ם קו ה ו ישראל ש ר ש כ ת . י ך י ש ק כ  העי למבקשיף: לבשיח סלחתי מ
סלחתי ־ ׳ ר מ א מ י - כ ״ ח ל , פ ך מ ש  ?וראי בשמי צדק * ב
ם ת ע ט א פ ש מ כה ב ק - ז ד . צ ך ר ב ד ״ כ ^ י י " I י r ״ T T י ^  i'r י

. ם: ׳ה׳ אחד׳ ך - האומרי י חד  2<ץץךיך. מי
0 , ע ר ל יצר ה - ש ל ו ו נ ל מ ם דרכו ש ם ף ח צ  tiDn מטיל מלהרשיע. ק
, א אוחי י ט ח ה כל ל ו ע - שלא י י ש ר ה ל - מ • • ־ < • ! י . : 

ץ ט ש ה ל ) מ ה ץ ט ש מ ף - גער ב צ  במשיטין מלהשיטין: הקם לנו ק

 מגילת אסתר
 כט. בחובו - במחבואו, (רשיי, איוב לא, לג). שובבים — מורדימ, (רר־ק, ירמיה ג, יד).

 >ה< נמו דאמר ר׳ אמו, מקום שנעלי משינה עומדין צדיקים גמורים אינס עומp שנאמר (ישעיה נז,
 יכו): ׳שלום שלום לרסוק ולקרובי, ׳לרסוק׳ נרישא והדר ׳לקרונ׳, (נרמס לד:)

 (ו) ׳׳מטיל׳׳ זה יצה׳׳ר כדסנא דבי רמ ישמעאל, אס פנע p ׳מנוול׳ זה (—יצה׳׳ר. רש׳׳י.) משכהו
 לניהמ׳׳ד, (סיכה גב:).

 (ז< מנוול ומשטין ע׳׳ס המשך הגמ׳ נסוכה, א״ר יממן יצה׳׳ר מסיסו לאדם כעיה׳׳ז, ימעיד עליי
 לעוה׳׳ג וכדרשת חז׳׳ל(נ׳׳נ טז.), נמתניתא תנא יורד ומטעה, ועולה ומרנח — יורד למסה ומתעה אמ



 קפ סליחות לערב ראש השנה

י מליץ ישר. ביפר מצאתי תשמיע- מי מ ע ך ה ם ? ! ־ י י נ י ל ג ע י ט ק  ל

־ ' ' ־ • * ' • • v | ף ״ 6 ו ף U,l,s1 ־ ג נ ם י ף ש ש ן ,ץ י ל y מ ? 

- כפרה מצאתי תשמיע לשובבים לשובבים:
 השלכנו עליך יהבגו - הטלני עליי השלכנו עליך יהבנו. נא אתה- להחרים בתשובה. *

ז * י 1 י * « י . * י ז  כת שייקל עלינו. העתר - הענה תכלבלנו: העתר לנו בתפלתנו. את משאנו, נא אתה תכלכלנו׳ י

 ברהמיפ,שהרי חפצנו ובקשתנו מלא ברחמים.

י בך תלינו בטחוננו. רחמיך מהר ה  ג!־ תלינו בטחינני׳ ילק יחטיד מ
* י י ; י  יקדמונו, חזק ואמת - ה׳ שמך לא י

 שכחנו ולכן אנא לנצח אל תשכחנו. יקךמונו: חזק ואמיץ שמך לא־
 שכחנו. אנא לנצח אל תשכחנו:

- ־ T 1 ״ : י * ד  ד - 1 ד

 אל מלך יושב על־כסא רחמים, טתנהנ בחסידות טוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וקוליחה לפורעים,
 עושיה צדקות עם־בל־בשר ורוח, לא כרעתם תגמל. אל הורית־לנו

T T T1 * I T ! T דt T - | • t i l l 

 לומר שלש עשרה, וזכר לנו היום ברית שלש עשרה, כהודעת
t 1 ו ־ - I T ( *1 ־ t 1 1-* 1 - י י 

 לענו מקךם, כמו £בתוב רךד ןהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקךא
 בשם יהיוה:

 רעביר ;חוה על־פניו ןיקךא:
 יהוד. ן יהןה אל רחום וחנון אךך אפים ורב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עץ ופשע וחטאה ונקה: ו?לחת לעוננו

 ולחמאתנו ונחלתנו:
 ?לח לנו אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי לקזענו: כי אתה

 אדיך טוב וסלח, ורב־חטד לכל־קראיך:
 אד;י אלהים אל־תיןזחת עלך ונחלתך א#ר ?דיון לנךלך א^ןי־־הוצאת
 םם^רלם ללד חזקה: טהץ^דק אנוע עם־אל יםה־יזיה ילח- א^ה:

 האנוע סאלוה ל^דק ואם־סעיעיהוללהר־נלר:

 לרחם אב על לנים כן תרחם להוה עלינו: ליהוד, זדעועה על עלך כךלסך ללה:
 להוד, ?לאות עלני סק#ב לט אלהי לעקב ללה: להוה ?לאות א>לרי אדם בו?ח

 לך: להוה הועילה. הללך לעננו ליום-קראנו:

. ואמר ריש לקיש הוא שטן, היא . רפ״י ת המלך בהשטטתו מ ת ח ח א מרנ  הבריית למטיא, יעילה למעלה ו
ת. ן המו א ל  יצה״ר היא מ



 סליחות לערב ראש השנה קפא

 ל שניה. ע״פ א״ת ב״ש ובסופו חתום מחברו(רבני) אליה בר שמעיה חזק

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אדון בשפטך אנוש רמה. תזכיר
 ברגז חנות רחם: בערכך
 ךין אשמים לובה. שונה ופתי

 זכה והצדק:

 באר יעקב
 ארץ, בשפטך אנוש שהוא רמה
 ותולעה, תזכור גס בשעת רוגז חנות
 רחפ(א< - לרחמם בחנינה. בערכך
 דץ אשמים לוכח - כאשר אתה דן
 להוכיח אשמתם של החוטאים, אזי
 כערכך דין אשמים לוכח - כאשר
 אתה ק להוכיח אשמחם של החוטאים
 אזי, שוגה ופתי - את השומים זכה

 והצדק. ואף עם המומים:
 גסל לחייבים חסד וטובה וריב אל
 תמתח אתם לדקדק למצוי - עד
 לעומק הדין. דלי מעש וריקי כשרץ
- אלה שאץ בהם מעשים טובים
 וכשרים קוראים אייך בתפלה ואתה

 למו המצא - העגה להם בבקשתם.
 הגט מתוודים לפניך באשמה רכה.
 צפצוף מען - בדבור מענה רך ותפלה
 בושט לפוצץ - בושט לפצות פינו.
 האס אנוש יצדק יותר מאלוה, והאם

 יטהר גבר לפני עושהו, הרי,

 זדץ בחובו - במחבואות לבו של
 האדם זדון, ואון - ך׳5יע בקרבו, כולו
 עוון מלא, ופשע רב, וסופו לתן דץ
 וחשבון לפני מלך מלכי המלכים בבוא

 חליפתו - בבוא יום מיתתו.

 גמל חסד וטובה לחיבים. ריב
 t T I V V I ־ * י

 אלי תמתח למצוי: דלי מעשיוריקי
 כשרון. קוראים אליך למו המצא:

 הננו לפניך באשמה רבה. צפצוןש
} 1l X ' T I J ־ V T I 1 * 

 מען בושנו לפוצץ: ואם מאלוה
 אנוש היצדק. פני עושיהו גבר

. . . . • | , ״ . » ( • - ו « ז  ג

 תיטהר:
 זדון בחבו און בקרבו. עוין מלא
 ופשע ךב: חשבון ודין למלך
 מלכי המלכים. סופו לתן בבוא.

 חליפתו:

 מגילת אסתר
 ל. שוגה — מלשץ שגגה. ומטחי — שוטה וסכל(מצודות, יחזקאל מה, כ). צפצוץ — לשון
 *פצוף נופל בעופות ובו׳, וכן מעינו לשץ ציפזנוף בקול גמוך, (רשיי, ישעיה ח, יט). ולשק שני
 מתאימ לפייט כאן. חליפתו — כשמתחלף עולמו בעולמ אחר, מיתתו. וכן ת״י חליפתי — חלופי

 חיי, (איוב יד, יד).

י חיים נ י  פג
 (א) סטם רחם — לסס להם סטנה מכוס אברהם, רס׳׳ס מימטריא אברה״ם, (ערה׳׳נ).

 (3) וכמו שדרשו סז׳׳ל (סעניס יא.), נשעס סטירסו של אלם לניס עולמו, כל מעשיו נסרטין לפניו
 ואומרים לו: כן וכן עשיס, כמקום סלוד, כיום סלוד. והוא אומר: הן, ואומרים לו: חמום — וחומם

 שנאמר (איוב לז, ז): ״ניד כל אדם יחסום״.



 סנוב סליחות לערב ראש השנה

מ טבע חותם בכפו נחרת. נגד י ח נ ו
 ^ a m i *טבע- טביעת כ 

׳ ״ • • ־ ־ - ונחקק על כל פרום מעשיו. ונגד * י
 פגיו רשעו יעגה - חטאו יעיד גגדו פניו רשעו .יענה: יוךה בפיס מעץ
• u • • • • • L״. l ™«n גזר - ץ ע רה- יצביע ויראה כפיס מ ו  י
1 ו.ג ד. מקיר אבן תזעק ותקרא. ם ד ל א ו ש א ט _ ח ד י ג י ו ן ת י ת ב ו ו ק  מ

Tומקיר, אבן תזעק >ג< ותקרא - ותע 
 על עוונותיו. ולכן,

י כובש פניו נדון ונכלם. לאין י « ע ג ו ו כ י נ פ  כובש אדם הניח ב
׳ י , י י י "  בקרקע ונכלם מבושה על מעשיו י* י י

 המעידין נגדו, לאין - ללא כלום נחשב בעמדו לפניך: אנא

׳ למעשה ידיך הרצה. בשברון ׳ א ה נ ן א כ ל ׳ ו ר י נ 6 י ״ ט ע ג ב ש ז ? 
I' : ¥ . יי '  לאדם שהוא מעשה ידך הרצה י־ י־ יי I '־׳ ל

י ראה שמר מדחי: ו מ ש ה י א - והתפייס גשבייז לבי> י
 אותו םדחי - שלא יפול לגהינום.

ה עבדיך ימצאו היום חנינה. זבם נ י נ ייפ ח ו ה א ג מ  עגייד ישראל• י
. - ימצאו חן היום בעיניך, ולכן זכם י ״י י י י י ״ יי ־ * ־ ״

, כדי שמכו לקרבתך w קרבתך הפיץ כבראשונה: וכשלג ץ ד - ב

 ןכצמר הלבן חטאי שושנה.
 מלטם מכל רעות בזאת השנה:

 הם חפצים, וכמו שהיה בראשונה
- ששכינה היתה בתוכם, בביהמ״ק,
 וכאז כן עתה הלבן כצמד וכשלג את
 חטאי שושנה - חטאי עם ישראל,
 וסלח להם. טלטס - הצילם מכל

 רעות כזאת השנה.

 אל מלך יושב על־כםא רסמים, מתנהנ בחסידות טוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון׳ מךבה מחילה לחטאים וצליחת לפושעים,
 עו^יה צדקות עם־בל־בשיר ןרוח, לא כרעתם תגמל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש ^שרה, וזכיר לנו היום ברית שלש עשרה, כהוךעת
 ^ענו מקךם, כמו שכתוב ו!ךד ןהות בענןויתיצב ?מו שם ויקרא

 בשם יהיוהן
T X " I 

 רעביר ;חוה על־$ךו ויקרא:
 יהוה ן יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חםד ואמת ניצר
 חסד לאלפיפ נשא עדן ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 9לח לנו אבינו בי חמאנו. מחל לנו מלבנו בי ^ש^נו: בי אתה

 אדיני טוב וסלח, ורב־חסד לבל־קראיך:
 >ג) וכלרשס סז״ל נמעטס (יא.), אנט נימי של אדס וקורוס דמי של אדס מעילים מ שנאמר (סנקיק ב,

 יא): ״ט אק מקיר סזעק וכפיס מעץ יעכנה׳׳.



ב ראש השנה קפג ר ע ת ל ו ח י ל  ס

־$א כי־כחילר בעייתנו ןאל־עפר תשיבנו: זידעט בי אין לנו מעעיים ?ךקה  זלר
 עעיה עמנו למען >ללך: קומה עזךתה לנו ולדט למען חסדך:

 לרחם אב על בנים p תרחם ןהוה עליט: ליהוה הנטועה על עלך בךלתןל ללה:
 ןהוה ?לאות עלט סקזיגב לט אלהי יעקב ללה: ןהוה ?לאות א>לרי אדם בועוח

 לך: ןהןה הועיעה. ל׳ללןי.יעננו ליום־קראט:

א שניה. ע״פ א׳׳ב לרבנו שלמה הבבלי  ל

 אלהינו ואלהי אבותינו באר יעקב

™ ״ ־ ' - ^ ־ , . , ^ ד לי ?־צא -  אך 3ך ליל מעוז. «
 י ״ ו ־יעה. ־ L ^ ״צלו *1 י־1י« « , B l J א ט  ^ m ח
 " ••־ ״ . ־ י ״ ־ אתה ה׳ גונז חטא של האדם, תחת
 H לזכות מחפשי צךק: כסא הכבודה. והנך גועל - מתעב
 רשע, דן את האדם לכף זנות, ומחפש
 צדק - את מעשיו הצדיקים של האדם.
L הכל מסורש־ לפניך להשכיל - הכל . . U-»<». »»«̂ד״ י*י8ר ^ ד י ד -  ו
" גלד לפניך, הרע והטוב. אולם ובל  הכל לך מפרש שכל• י
ן תח״וץ להתגונן אוון - אל הפן ג ת ת ךע א  תחפי? התבונן אןן, ז
! י אל רשענו. זאת דעתנו - את זאת • י  > ו
 כי״כן דרכך. חסות 5צלך הנה אנו יודעץ, כי כן דרכך להעלים עץ
• , , . . מהרע, ולכן לחפות - להיות מוגנים י ו י ^  ד

 באנו. ושוכנים גצלך הגה באגו.
ד טוב - ה׳ הטוב לכל, תושיט לגו ע ״ ם ם m ^ י n ב ן  ט

- • י • י* י • • I - ־ בחנם את ימיגך שהיא לסעד ולעזר ׳  ״
ל לנו, ותפרוש לנו את מך על פתחי א  פרוסת פתח. tfEPD ר# £ן
" י י י י י התשובה שאנו עומדם בהם כרש י ז " 
 ח?!ד. לו קח טוב תצך המקיש על הדלת ושואל חסד ומבקש
 פרופת 1ג< לחם, כן אנחנו מבקשים
 ממך: כל תשא עוון - סלח לנו. ואתה תנץ - תענה לה אכן אסלח לך. וקח טוב - ואקח

p רק את הטוב, ואיטיב לך,  ל

 מגילת אסתר
 לא. טוב — הקביה נקרא טוב, במנחות (ע.).

ים י חי נ י  פנ
 (א) וכללרשיק א״ר יוסק בכל מקוס שנאמר: יללי, יעני׳ ו׳אביוך, ישראל הכתוב מדינר, (בראשים רנה
 עא, א). ומה השורש לכן שעט הוא יפראלז עני עטיט הנכנע מפט סי. כענץ מ״ש (שמוס י, ג):
 ״על מסי מאנס לעגות מפט״, ומפרש״י: יענות כמרגונט יאתכנעא, וכמאמר (ישעיה סו, ב): ״ואל זה

 אמט אל עני ונכה רוח וםרל על לנרי״, וזהו עטינם של ישראל שנכנעים מפט הי. .
 >נ< וכ״פ רש״י בערכין(מ:) רבי אלעזר אמר כובש — הקנ״ה כובש ומפתיר עוונות תחת מחיית י

 כסא הכבוד כלי שיכריעו הזכויות.
 (ג< פרוסת פתס עולה לשט סט* א. ׳פרוסת׳ לסם לעט, נ לילו ׳הפרושה׳ של סקב״ה. ומיוסל על מדל



 קפד סליחות לערב ראש השנה

ך כי בן השבח. נעור ורה ת ד ם מ י ׳ א ד ת י ח ט ב א ע ו =י 5י ה ד׳ ת י  מ

ה • י . | • •• | - v - * ן י", ' ת > א ת ן ו צ מ ק _ מ י ף ף - ן ן ע א נ ן ה  ש

 מחזיר אותו מלא>ד< - ומיישת בדרך מהדר מלא. סמוך נופל לא
 הטובה. סמוך - עזור לנופל ולא תבזה

 עגות עני - צעקת ישראל, קרבות תבזה. ענות עני קרבות תרץ:
 תרץ >ה) - תרצה קרבתם.

 פנקפ - חוב הרשום בפנקס, חפי פינקס חוב ימרק חסד. צו סופר
". • • ' * " י ' י 1 י , ף ע 6 ן ןןןןן^ ,},ן ש ק _ , ף מ  י

ב שובר. קול הקל .יחליף  הדין של מעלה: כתוב שובר פרעץ, כתי

v*,. f . v - י י י י י ה י כ י ד ו ־ ? ה ל י ח מ  1זד־ «-לסליחה ו
ף זיצר: ץ קשה. רצון יוצר תכו ו ד ז ת ג ף א י ל ח ׳ י ל ? ה ה ל פ ת ז ז  ו

 הקשה>ו) רצון יוצר - רצץ הבורא
 שאתה תכוף - תכניע יצר הרע.

 שוה שית הקרב - נשים אל לבני שוה לכף שית המרב. שלוך
י ״ י י V י . :  (׳שית הקרב׳) להשיב החמס אשר י

ר רע ע ב ד שרץ טבילה תעל. ת ו  ככף ידינו, כדי שיהא בבחינת של
-*_' ״. , 0 , 1 ״  שרץ מידך ואזי מנילה״) תמי ,

ת כ ת טהור ל ה תעביר טמא. ת ל 3 ז n _ י S v n _ 
 חקיף:

- תעלה לטהרה. תבער - תכלה
 רעסז! תעביר טמא - יצר הרע מן
 העולם למען תת טהור - לאדם, שיש

 בו נשמה טהורה ללכת בחוקיך.

 אל 9לך יושב על־כםא ךחמים׳ מתנהג בחסידות מוחל $ונות עפו,
 מעביר ראשון ראשון, מךבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים,

 ענות עני — ת־י עלותהץ דעניי. וכן פרש-י: צעקת דל. ועוד יש לפתור ענות — לשץ הכנעה,
 (תהלים בב, כה). ושניהם עוליט יפה בפייט.

 נפססים (קיט.), אמר רמ שמעץ p לקיש משוס רמ יהולה נשיאה, מאי לכסינ (יחזקאל 6, ס): דלי אלם
 מחמס כנפיהם, ׳ילו׳ כתיב, זה ילו של הקנייה שפרוסה תמס כנפי המיוס כרי לקנל נפלי סשוגה מפני

 מלמ הלץ.
 (ד) יקמ טוב׳ — יריק מתדר מלא׳, כל זה מייסל על פסיקתא שונה ישראל(נר) אלם שהולך לכבל
 אס המלך, הולך מלא ומוזר ריק* והקריה אינו כן אלא הולכים אצלו ריקנים וחוזרים מלאים שנאמר:

 יכל סשא עוץ וקס טובי, הם אומרים לו: יכל משא עץ׳, והוא אומר להם: ׳וקח סוגי.
 (ה) ס׳׳ה נמהלים («, כה) ובהמשך הפסוק סרנס יונתן: ׳ולא סליק שכינמיה מביטהץ׳, תהו

 שייסל קרבות תרץ.
 (ו) גם זה מיוסל על הפסיקתא ללעיל (ל) ״.מלת ר׳ו כותב אלוגץ (•*שטר סוב ונזר לין), קשה,
 ומסליפו בממון הרבה. והקריה כוסב אלוגץ קשה ומחליפו ברבר קל, ואיזה לנר קל: ׳קתו עמכם לברים׳

 • תרגם יונתן: ׳פסגמץ לאסוולאה׳.
 >ז< מיוסל עה״פ ׳נשא לבבנו אל כפיים׳ (איכה ג, מא), לרש ד מבא גר זבראי (באיכה רבתי
 ג, לג ובירושלמי מעטס). נשווי לבינן לנכי ידינן, (—שנשווה הלב לילים לנקוסם מכל רע. מתנות
 כהונה.) ואסר כן (גמא) ׳אל אל נשנדס׳. אם יש שת בילו של אלם אפילו טובל בכל מימי
 בראשית איט טהור לעולם. השלין השרץ מילו עלתה לו טבילה, נמ׳ סאה. (וכלומה נלרש בבבלי

 תעטת נח.).
 >ח) ירע׳, יטמא׳ — שטס משנעה שמותיו של יצה׳׳ר, נסיכה גג.



ב ראש השנה קפה ר ע ת ל ו ח י ל  ס

 עושית צדקות עם־בל־בשיר ורות, לא כרעתם חגםיל. אל הורית־לט
 לומר >ללש 9קזךה, וזכר לט היום ברית >ללש ןףםיךה, להוךלת
̂עט מקךם, לטו #כתוב רדד ןהות לענן ויתיצב עמו שם ויקרא  י

 לשם ןהוה:
 ו.ין$ב'ר יהוה על־^יז ויקרא:

 יהוה ן:חוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חםד [אמת ניצר
 חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ולחלתנו:
 םלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלבנו כי פשעט: כי אתה

 אדיני טוב וסלח, ורב־חטד לכל־קראיך:

p א#ר :עקזיה־טוב ולא ,יחטא: אדם ללוד א#ה קצר א  כי אדם אין צדיק ל
̂ך ואתנו הביא לם>לפט עמך: ̂ז: אף־על־זה לקחת עי  ,יםים ושיבע־רי

 לרחם אב על לנים כן תרחם להוה :ילינו: ליהוד, הלעולה ?ל מלך כךלתך ללה:
 להוד, ?לאות עלנו סיליגב לנו אלהי.יעקב ללה: להוד, ?לאות אילרי אדם בוסח

 לך: להוד• הו^ןילה. הללך .יעננו ליום־קראט:

 לב שניה. ע׳׳פ א״ב

 אלהינו ןאלהי אבותינו

 אדם איך יזכה. בבל־יום למות
 'מחכה: בשד מה ידבר.

 ! T V־־ י ־־ I4 יי

 והוא מובל לקבר:
 1 ד - 11 ••

 בדיו לבור נופל. למקום חשך
 וא$ל: דמיונו לחבל ךמה. וגם

 נמשל כבהמות נדמה:
 • t ־ ז - ־ ו ד

 הלא כל־ימיו מעט ורעים.
» ־ ו  ד־ ? « * ו

 ו$ל מ?3שייו עוינות ופשעים:
י חיים נ י  פנ

 (א) כדאיסא מרכוס (p̂. ד יוסק כי הוה מסיים ספרא דאיונ אמר הכי: סיף אדם למום וסיף ממה
 לפמימה.

 באר יעקכ
 אדם איך יזכה בדן נגד הקב׳׳ה בכל
 יום למית מחכה - אינו יודע מתי
 קצו. נשר ודם מה ידבר והוא סוכל

 לקבר,

 גויו - גדיתו לנוד הקבר נופל,
 למקום חושך=ואופל, דמיוגו - דמותו
 להנל פה חמה - שאץ בו ממשות,
 וגם נמשל כבהמות וכבהמה גרמה

- נכרת גא).
 הלא כל ימיו מעמ ורעים וכל
 מעשיו עווגות ופשעים. לקולו כיוקשנ
- ׳ואס באזניו ישמע׳ רשעימ י,



 סליחות לערב ראש השנה

 ובלבבו יבין ושב. ורפא־לו
 לקולו כיקשב:

 זבות ומישור אם לעקר.. בהם
 ימצא מנוס ומחסה: חייו באין

 חשוב. וסופו לעפר ישוב:
T T T V I T 

 לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, נמנו וגמרו:

 טוב לו שלא נברא. משנברא
 ליום צרה ועברה: ימיו בלים
 בעיני ועלבון. ואחריתו לתן דין

 הפו

 י< והמשך הפסוק: ׳ובלבבו יבין, ושבי,
 אזי׳ ורפא לר - תשובתו זוהי רפואתו.

 בעבד ישאף צל. ומ!ד קאול
 ילא־ינצל: למה מרחם יצא. והוא

! t T V V ״ T T ״ T ־ 

 שמור לריב ומצה:
 מה יועילנו ריב הונו. וליום עברה

T : ־.' I 

 מכהה עינו: נשמתו מנו תפרד.
 בשעת מיתתו למאד יחרד:

 סופה וסערה יבעתוהו. חבלי
 מות יםובבוהו: ערום יצא מבטן
 אמו. וערום ישוב לבית עולמו:
 פתאים ילכד במצודה רעה. ואין

 זכות ומישור - מעשי יושר אם
 יעשה, בהם ימצא מנוס - מקום
 מפלט ומחסה. חייו כאין חשוב, וסופו
 לעפר ישוב. ת״ר >«יובין ינ:< שתי שנים
 ומחצה נחלקו בית שמאי וב״ה, הללו
 אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא
 יותר משנברא, והללו אומרים: נוח

 טוב לו שלא נברא משנברא, ליום
 צרה ועברה - לעוה״ז, ומסיק
 בגמרא: עכשיו שנברא יפשפש
 במעשיו. ימיו כלים - עוברים עליו
 געוגי ועלבון, ובאחריתו עתיד ליתן

.(J־B אבות)דין וחשבון 

 כעבד ישאף צל - משול לעבד
 המתאווה לצללי ערב לנוח ממלאכתו,
 אולם מיד שאול - מבית קבורתו לא
 ינצל. למה זה מרחם יצא, והוא שמור

 לריב = ומצה.
 מה יועילנו רוב הונו - לכופר נפשו
 כיוס עברה - ביום דץ. וליום עברה
 >ב< מרוב כעס מכהה - מעוור ראיית
 עינו. נשמתו טמנו תופרד כשעת

 מיתתו, ואז הוא למאד יחרד >ג<.
 סופה = ופערה יכעתוהו - יבהילוהו,
 חבלי - מכאובי סות יםוככוהו, ערום
 יצא מבטן אמו, וערום ישוב לבית

 עולמו - (קהלת ה. T< לקברו.

 פתאום - שהרי, ״לא יידע האדם את
 עתו״ וילכד ״כדגים שנאחדם במצודה
- ברשת רעה״ >קהלת 0. יכ<. ואין מי

 >ב< ׳יום ענרה׳ עולה כאן לשט פטם ע״פ שט פסוקים: ׳לא יועיל הץ ביום עברה׳ (משלי י&, 7);
 jijgv מכפש (—ענרה) עיט׳(איינ ק, ז<.

 >ג< ע״פ ע״ז(כ:) אמרו עליו, על מלאן המוס שכולו מלא עיטים, בשעת פטירתו של סולה עומד מעל
 מראשותיו ומרט שלופה מיו וטיסה של מרה תלדה ט, כיון שתולה רואה אותו םודעיע ופותת פיו וזורקה

 למון סיו, ממנה מ* ממנה מסרימ, ממנה פניו מוריקות.



 סליחות לערב ראש השגה קפז

 מי א1ת1 לפרצה: צרה וצלמות אותו לפדעה- לפדותו. צרה וצלמות
, - צלו של מוות, חשכת הקבר,  . . ־ . ,
 ייךש. מביתו ומהונו יפך^' אותם יירש, מביתו ומהונו - ומממונו

 יופרש - יובדל.
ה קרב קצו - סופו ונהפך שנדו ב ^ כ ך ש פ ה נ ן ן צ ב ל ך  ק

 .t- ן • ••• . - ן י * - נכזבה תקוותו. כבה נדו - נר
 112 ואבד רמה תירשנו. נשמתו ואבד זכרו. רמה תורישנו

 ן י * > י - תולעה תאכל גוייתו תולעה
 תולעה תשלטנו: תשלמנו.

ג שומע זאת את כל הנאמר לעל יבכה א ך ת ״ א • ע . מ ן ^ 
' • - • וידאג בבכי ובתחנונים כלביא ישאג, - > • • M ? T • ** , י ־י  ׳
ן תפלה וצדקה ירבה, אולי מיפורץ לף פ : ת ג א ען א י י ך ל  ובתחנונים ב

T - 1 - :  ־ ד־ • ו * ־ •

 וצדקה .יךבה. אולי מיםורין
 יחבא:

 ייחבא - יינצל.

 אל מלך יושב על־כםא רחמים, מתנהג בחסידות מוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון, מךבה ^חילה ?1חטאים וקליחה לפורעים,
 עושת צדקות עם־כל־בשיר ורוח, לא כרעתם תגמל. אל תוךית־לגו
 לומר שלש 9שו־ד״ וזכר לגו היום ברית >ללש ן^וךה, (יהוך?ת
 לעגו מקדם, כמו שכתוב וירד יהיוה בעגןרתיצב עמו שם ויקךא

T | I • • I T « T I t *** ~ T T t Iff V * T f * 

 ׳ בשם יהיוה:
* I - ו 

 רעביר יהוד. על־פניו ויקךא:
 יהוד. ן יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת ניצר
 חםד לאלפים נשיא עץ ופשע וחטאה ונקה: ן9לחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 מלח לנו אבינו בי ח$אנו. מחל לנו מלבנו בי פ#¥נו: בי אתה

 ארך טוב וסלח, ורב־חסד לבל־קראיך:

̂זב מרום ומהץסןר לפניך שובן >ן1חקים5 טה־ניאםר  טה־נאטר ל?ניך יו
 מה־נרכר ומה־נ^טךק: הן כעבדיו לא .יאמץ ולמלאכיו ףןזיים

 תהלה:
 ו 11 ז

 ?רסס $ב 5ל כנים כן תרחם rrirr עלינו: ליהוד, הלעועה על ע?1ך כךלתך ללה:

לת אסתר י  פנ
 לב. סדעהו — כמו פדאהו, אליף מתחלפת בעיץ (ו־ש־י, איוב לג. כד).



 קפח סליחות לערב ראש השנה

 להוד, ?באות ממט מילינב לט אלדר לעקב ללה: להוד, ץבאות א>?_רי אךם בוסח
 בך: להוד, הוגיעה. הללך ל?נט ליום־קךאט:

 לג שניה. ע״פ א׳׳ב

ג אלהינו ואלהי אבותינו ? »  באר י

י 3 ^ £ S כ . ך ?הסזדךין ומתץ הכל א - T*2 
 ™ ״ אפוןיך אל ןא תחבל: גלוי
. דרש עלבונם טע ל הריב להם נ 8 ם י ! ־ ™ יי ™ r «  ״־« ־

־ T ••• י י •• י ז T תכנס עמם למשפט. דרוש - תבע 
t ״ ואל״תטש 1 י י"1 א  עלבונם והנקם במעליביהם ו

- אל תעזוב את ישראל אשר י ״ י
• הואלת לעש1תם לד לצפ. ואל ט ע י י  הואלת - שרצית לעשותם י

י י ! " T י • " * < _ "  ואל תשלחם - להענש ביד - על ידי .
 פשעם, שהפשע עצמו ייעשה שליח תשלחם ביד פשעם להונות

, ת ו נ ו ד . ז , >ע״פ יש׳׳י איוב ח, ח ם ל י ב ו ה  ל

ת חשב בשגגות. חשך מזרים א ב ה ל  חשוב כשגגות >א) ומכאן ו
- מנע מזדימ - מלעשות רע במזיד,

ת נפשות דך עורגות. ו ג ר ו ך ע ר ל ש  את גפשות ישראל א
- צועקות ונכספות לך.

ח טנח טהר ותדיח בתמים. יצלל י ד ת י י ה י׳ ט נ י ית ינ ו  «י - לכליו ע
י י ן  כתמים - תנקם מפשעים, יוצל? י• ־•׳' ־ י ־ • ־ = 1 • ן "
- יוטבע בצול - במעמקי ים בוני בצול בבד אשמים: בלה אל

 אשמים - אשמותנו. כלה ונחרצה « «
 כליון גמור אל תעשה -בנו,לקוחיך תעש ונחךצה. לקוחיך לקח

- ישראל לקח - הצל מכף הנמויה
ה מבף הנטרה ועצה זדעוצה: צ ו ע י ה

ף 

ה צ ע ן ה מ , ו ו נ

ק

ת ב י כ ה  _ ל
- הגזרה הרעה שנגזרת עלינו.

ח 0י״• • מועד בתסח לשפיט מישרים. ? י ת ש א ח ־ כ ? ת  כ

. ״ * י 1 .  את ראש השנה, לשפום בו מישרים ״ י י
- ביושר. ״וף - גער ״!׳*־ח נזף במשיטץ מללמד קטגורים:
ז  מללמד קטיגורים - חובה על ישראל. ־ ־ ־ ז' ז

ד ם?רזכרונות לפניך ?התגולל. נ פ  בה״טלל - כאשר יגללו ל
 את ספר הזכרוגות אשר בו זכדות

ר ת ס ת א ל י ג  מ
 לג. לקוחיך — כד״א (שמות ו, ז): ־ולקחתי אתכמ לי לעמי.

 םגיני חיים
 (א) כמפלס משה, אמר משה לסט הקריה: רטט של עולם נשעה שישראל סיטאין לפניך ועושין

 משונה. עשה יהמ זדונות כשננות ויומא לו:ן.



 סליחות לערב ראש השנה

 וחובות, עון עקגיס - עוונות שאני
 דש בעקב ומזלזל בהם, שהם בעמי
 עברות קלות, אל יסובב - אל יסובבו
^ ולא ירשיעו את העם אשר  אותי ב
 בעמים סתכולל - את ישראל המעורב

 ומפחד כץ העמים >נ<.
 פשר - עשה פשרה גדין ותבצע
- ותבטל השורה - את שורת
^ ועשה עמנו לפנים משורת  ה
^ צרוף - ברור כ מו שסנקים  ה
 בגור - בםבץ ומרחיקים את הסיגים
- את הפסולת את מר הרע. ונדיל
- המעורב בכסף, והמשל לרשעים,
 מהר להסירה םאתנו. קפוי ומותר
- האדם שמתחלת מירתו מותך
 ובשעווה גמסה - גמם מפחד ה׳, רגע

 להשיב כגמולו, ולכן

 שלם לו כמעשה החסד, ולא כגמולו
- הרע. תכריע - תטה הכף ע״י
 שתניח ידן על כף העוונות, ואז ייצא
 דינו. לזכותו, ולא לחבלו - לחייבו
.en בנטילת המשכץ — את הנשמה 
 תפשום יד ותקבלו תחת כנפיך, תחננו
 תן לו הנמה, ומנע מלהםגילו גגור

 שחת - מלהורידו לגיהנם.

 עון עקבים ילא יסובב לבעמים
 מתבולל:

 ו -

ן ותבצע השוךה. ד  5שר ה
ל ד  צרוף בבור סיגים ומהר ב
 להסירה: קפוי ומתך ובדינג
 נמסה. רגע יגיעש אם במשפט
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 עליו תנשיא:
 כגוזל וסוף בריאתו קםוי - מוקשהto, אולם כדוגג -
 יגועש - יזדעזע אם גמשפמ עליו תגשא - תתרומם,

 שלם־לו במעשיה החסד ולא
 כגמולו. תכריע הכף לזכותו
 ולא לחבלו: תפשוט יד

» 1 1 -  ו 1

 ותקבלו. תחננו בבור שחת
 מלהטבילו:

 אל 9אי יו#ב על־ני5א רחמים׳ מתנהג בחסידות מוחל ןןונות עפו,
 מעביר ראשו! ראשון. מך$ה ?חילה לחטאים וקליחה לפגעים,

 fy\a7־קות עם־ןל־ב^יר ורוח, לא לךעתם ר^מל. אל הוךית־לנו #
 לומר ?לש ן?רה, וזכו־ לגו היום ?רית ?לש ןקזרה, ?הוךןף[
 yfi מכןךם, ?מו ?כתוב ו!ךד ןה1ת 1יעגן ףתיןיב עמו שם ףכןךא

 ?שם ןהוה:

 (ב< והיינו לאמי ד שמעון p לקיש מאי לכסינ: ׳עון עקמ יסומי׳, עווטפ שאלם יש כעקגיו כעולם
 הזה, מסוק לו ליום הלין, (עמלה זרה יס.) ו״גערוגס סמשם״ מפרש, עץ של אוסם הרמאים והרשעים
 שבישראל לא יסובב הקא לישראל שנאמר 3הס (הושע 4 ס); ׳אסרים בעמים מסנולל׳ שססרונו — יסערג

 בגדים דסקלש במומאסס ויסערב כעלס מאוסים.
 (ג) כלאיסא מלה (כה.) ס״ר איזהו שפיר ממקם אבא שאול אומר סמלס ברייסו וכד ועליו מפורש
 בקבלה (איוב י, י): הלא כסלנ ססיכני וכנבינס סקסיאני, ׳כמלל — והו שככס זרע שהוא מסון וקלוש

 מססילס בשעס יציאסו, כסלב, ואס״כ נעשה קפד: רש״י.
 (ד) לסכלו מלשון ״סגל ססגל שלמס יעיף״(שמום כב, כה).



ב ראש השנה ר ע ת ל ו ח י ל  קצ ב

 ן!ןגב־ד :חוה על־לניו ויקךא:

 :חוה ן יהוה אלי רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד וא^ת גיןיר

 חבר לאלפים נשיא עדן ופשע וחפזאה ונקה: ו9לחת לעוגבו

 ולחטאסנו ונחלתנו:

 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלבני בי פ?ענו: בי אתה

 אד$י טוב ןםלח, ןדב־חםד ללל־קיר^יך:

 לט^לטיך ע?!ת היום כי הכיל עבדיך: הוא ל^פיט־תכל 1י?ךק ולאטים
 בטיעךים: טילפ;ץז ט^פטנו:?א עי;יך תחזינה טיזרים:

 נירדום אב על בנים כן תרחם להור׳ עלינו: ליהוה הל^ועה על עלך בךלהך ללה:
 להוה ?באות עטט הקזגב לט אלר\ לעקב ללה: להוה ?באות א^רי אךם בוסח

 בך: להוה הוגיעה. ה>$לך לענט ליום־קךאט:

 לד שלישיה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) אפרים (בר יצחק)

ב אל־אמונה עזרה הבה. לעמך ? ע י י א  ב

' r * 1 י י י ׳ י  אל אמונה, עזרה הבה בבואנו לפניך י
 למשפט, לעמך כולם היטיבה כאשר כל• הטיבה. יחד

0 למשפט נקךבה: בוחן לבות ד א ת ה א א י ג < י 0 י ן ע ז ל ז ן ע ת ו ו ג ג 3 

־ כלם. מושל בגבורתו עולם. ״ ״ י פ י ע י נ ב ' י ב ל י ע י א 6 6 ״ 8 ' 
 שהרי ה׳ גוחן לבות כולם. x • • י י

 :ביא בסשפט על־כל־נעלם:
° גבוה במשפט 'האל. נקדש ל ו ע ב

י  ־ א ן
ל  ו ש מ ש

ח  « 
* - • ו • * ״ י י יי ל ב  גמשפמ שעושה לרשעים, א

י בצךקותיו ?:הךרי־אל. ומשפטיו י  לצדיקים־ גקדש גצדקותיו כהי
 אל(Q - יעשה עמם צדקה להגביה כף ן ין

 עוונותיהם כדי שיכתעו זכויותיהם, . ?!ם ישךאל: ךלה מענש נשואיך.
« M | 1 u m ^—מו הדרן יעשה אה משפטיו, עם -יי  י

ת בחסד ואמת מנשאיך. צךק א ש נ ו ע מ ו ם ה ו א צ ו ה _ ה ׳  ^ ד
׳ ומשפט מכון כסאך: י ט א ו ד ס ח  נשואיך- ישראל. אשי ב

 מנשאיך - משבחים אותך כבעל חסד י * י י• י
ים ואמת, ולק כשתבוא לדונם *יק ומשפט יהיו מכץ כפאך - יהיו בסים כס המשפט. י חי נ י נ  פ

 (א) פ״ס אליהו זוטא ססנ״ג גילה לו למשה סלד סליסה.- ונשפה שישראל משקנצץ לפני ועומדין לפני
 ׳באגודה אסס׳ ואומרים לסט סדר סלימה אט אענה אותם, שנאמר: יה׳ הושיעה המלך יעננר.

 >ב) וכדדרש (ערכין ס:) רב יהודה, אילמלא ׳צדקתן כהררי אל׳ (מהלים לו, ז), מי יוכל לעמוד לסט
 ׳משפסין תהום רנה׳, - הכי קאמר אלמלא ׳צדקתן כהררי אל׳ שאתה פושה לנו צדקה שאתה מגביה

 עוונות, מי יוכל לעמוד מפט ׳משפטיך שיהו מכריעין עד ׳תהום רבה׳, רש׳׳י.



 קצא
 הישר - ישר לפניך לב עקוב - לב
 עקום שיחזור בתשובה, כי אחרי גמר
, דינך יקוב ההר - ולא ניחן p 
 לזח ממנו כי המשפמ לאלהי יעקב!ג).
 ויושר מדותיך נחמדו - טובים
 מדותיך ומהם יושבי תבל *דק למדו
- למדו להצדיק את הדין עליהם
 ולהודות על מדותיך, כשרואים שכולם

 למשפמיך עמדו.
 זקוקה = צרופה מכל סיג החותמת של
 הקב׳׳ה, ובפועל ידיו של האדם היא
 נחתמת(ז<, משפמי ה׳ אמת. חרד כל
- כולם יראים מהקב׳׳ה כשהוא את
 הדין בודק, כי אז הוא מוחן ושוחק
, אבל יחד p הדק - עד דקדוקו של 
 עם זאת מהפך למצוא זכות לאדם

 שהרי זה משפם אמת וצדק.
 טוב ה׳ להיות למעוז - להסחמך
 עליו בעת• צרה כנאטו ביד נביאו,
 מחום m, ויום זה — כבואו לעשות
 משמט עטו — ישכח זעמו שיש לו
 על אדמו, וישפוט ברחמיו את יראיו.
 יחלו - יתפללו בצקץ - בשפך שיח
 את תפלתם, דגקיך - ישראל הדבקים
 בה׳, יטלסלו - ישבחו בשילום חוקיך
- את שלמות תורתך ועל משפטי

 צדקך.
 כלה - מחוק פשע נכתס - עוון
ד שאל  המכתים ומלכלך אותנו, כ
 יבושו מיחליך גטכטם - שלא יבושו
 ישראל המצפים לישועתך ונושאים
 עץ אליך לשמים, ועשית משפטם
ד לגדל  בחסד, כמנהגך לישראל. כ

 סליחות לערב ראש השנה

 הישר לפניך לב־עקיב. דינך ההר
 יקב. משפט לאילהי.יעקב: וישר
 מדותיך נחמדו. יושבי־תבל צךק

 למדו. למשפטיך עמדו:

 זקוקה צרופה חותמת. בפיעל
 אדם נחתמת. משפטי יהיוה
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 אמת: חרד־ביל מדין בודק. טוחן
 ושוחק הדק. משפט אמת וצךק:

 טוב למעוז בנאמו. יום־זה ישבח
• vמ 1 ־ T I1 T 

 זעמו. לעשות משפט עמו: יחלו
 בצקון ךבקיך. :סלסלו בשלום

 חקיך. על משפטי צךקך:

 בלה פשע נבתם. ואל
 •.׳ ־ י T 1 : ־־

 .יבושו מיחליך במבטם, ועשיית
T י ¥ » T T ־ J | V ־ t ־ I 

 משפטם: לשמך ולזכרך

ר ת ס ת א ל י ג  מ
. זנקץ — מלשץ יציקה ושפיכה, ויאמר כן על הרבות התפלה. וכן ׳ישפוך שיחר, ד  ל
 (מצודות, ישעיה כו, טז). יסלסלו — לשץ שבח, כמו סלסלה — הגביהה ורוממה, (ראב״ע,

 משלי ד, ח).

 >ג) כלאמדנן בגמרא («w־p ו:), נגמר הדין, רד אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: אסור לבצוע
 (—לסשר)״אלא יקוב הדק את ההר שנאמר: ׳כי המשפמ לאלהים הואי.

 >ד) כדאיסא נסעטס (יא.) בשעס סנררסו של אדם לניס עולמו כל מעשיו נסרנויס ואומרים לו: כן וכן
 עשימ״ והוא אומר: הן, ואומדס לו: ממום, וסומם, שנאמר: ׳כיד כל אדם יססום׳.

 (ה< פסוק הוא ממים (א, ז) ימוכ ה׳ למעוז כיום *רה׳ וסרש״י, ואף נשעה שהוא נפרע מארגיו לא
 זזו רסמיו מלהסיג ליראיו, ולא כמדס גשר ודם שכשהוא עסוק בזו אינו פנוי סו.



 סליחות לערב ראש השנה

 הוקטנו. לברית עולם הושמנו.
 ־ { I1 I • « - ו

 ואל־תבא במשפט עמנו:
 מלך בקדושי ערץ. ברחמיו
 יגדר פרץ. במשפט .יעמיד
 ארץ: נגינותי בל־היום יאשרוהו.
 שיגיא־בח לא מצאנוהו. כי

 המשפט לאלהים הוא:

 קצב

 מגב חםךך לעמך. לשועתם
 פתח שמיך. כמשפט לאוהבי
 ש^ך: עליך נשליך כלץהבים.
 כף־צךק תכריע באהבים. כי

 משפטיך טובים:
 פניך האר למחילתי. בב?עי
 אל־תכבה גחלתי. כי למשפטיך

t •; ־ 1 ד  » ־ v ־ 1־ T • ו

 יחלתי: צדקני כאחת חטיבה.
T ־* ־ 1־ ־ t ' ! • * 1  ־ י I ־ ־

 חשבני מלחט היובדהבא.
 משפטיך תהום רבה:

 היום הגא סז<-מפני החפה הלוהטת י י י
 שיוציא הקב״ה בעולם הבא לדק בה את הרשעים ואז ני**«יך יהיו עד תהוס דגה

- שתענישם במרת הדין.

 ולפאר שמך הכרך הוקמנו לעם, תל
 כן כרת עמנו גרית עולם, ׳אל תגוא
 כמשפט עמנו כי לא מדק לפניך כל

 חי׳.
 מלך ה׳ שהוא מלך כקדושי עליון
 השוכנים בשמי ערץ - בשמים
 החזקים שבו הם מעריצים אותך,
 הוא כרחמיו יגדור פרץ שפרצו
 האומות בישראל כי גמשפט יעמיד
 ארץ. גגיגותי - תפלותי כל היום
 יאשרוהו - ישבחוהו, שגיא כח לא
 מצאנוהו(0 - אינו שופט בכל כהו,
 בכל חומר הדין כי הטשטט לאלקים

 הוא - והוא שופט אותם ברחמים.
 פנג - חזק חםדך לעמך, לשועתפ
 פתח שמיך לקבל תפלתם, כמשפט
ד• *יץ־ נשליך  הראוי לאוהגי ״מ
 גל יהביס - כל תקוותנו גתלה בך.
 תכריע את דיננו לכף צדק - לכף
 זכות, גאהבים - באהבה שאתה
 אוהבנו, כי משפטיך טוגים - מלאי

 רחמים.

 פניך - שכינתך האר אלי ותן לי
 מחילתי על פשעי. כבצעי - בגץ
 חטאתי אל תכבה נחלתי - אל תטול
 נשמתי, כי לפשפטיך יחלתי - קורתי.
 צדקנו במשפט כאחת חטיכה >ז< - את
 כולנו יחד זכה מכות שאנו עושים
- שבח) אחת, ולכן  אותך חטיבה (
 חשכנו - מנע אותנו והצילנו מלהט

 (ו) גררש גפ״ז(ל.) מ פיננא מ־ ספא רמי, בסיג (איוב לז, מ): ׳בלי לא טצאגוהו שגיא כיד, וכסינ:
מ כס׳ וכסיג: ׳יממן ס׳ נאלרי מסי. לא ק6יא כאן מעפ הדין, כאן מעם מלםמה,  ׳גמל אדונט ו

 — כעת הדין אם יש גיא כחו יתחייבו כולם כלייז/ רש ״י.
) ׳אס ה׳ האמרם היום, והי האמיע היום׳ אמר להם הקריה לישראל: j ז< עייל מדרש סד״ל(סגיגס< 
 אסם עשיסוני מטינה אסס בעולם — שנס אסל מיוחד, רש׳׳י. דכסינ: שמע ישראל ה׳ אלהיט ה׳

 אסל, ואט אעשה אמכם סטיכה אספ.
 (ח) ע׳״ס הכסונ (מלאכי j יט): ׳כי הנה היום גא סער כסטר והיו כל זלים קש ולהט אוסם היום
 הבאי, וכלרשס סז״ל (נלרים י:) אץ גיהנם לעוה״ג אלא הקריה מוציא סמה מגרסיקה- ורשעים טרוטס

 בה שנאמר: ״ט הגה וגו׳׳*.



ב ראש השנה קצג ר ע ת ל ו ח י ל  ס

 קרב ישצ שבטיך. אךןןךס קרג ישע - גאולת שבטיך ישראל
 ««•• v ־ . . ••• I •־ י אשר אחוזים כחבלי - אסורים במאסר

 בחבלי שפטיך. ויושר משפטיך: ש״יץ• ששפטת אותם לגלות על פי
י ז דין של יושר משפטיך. רגן - תפלה  י ״ י ״ ז י * י י י ז י
. .י?$לה לך היוצאת מלב האדם אשר הוא בשר ה ^ ן מלב ובשיר ו  ת
 . . , וגשמה. יעלה לד השמימה אשר שם
ט ו^בםל רוע הגזירה '™ פ  fj^.$ Ztip המשפט P.מקום ^
 UppVTD m&tf בבפיך. למך שופטנו = מחוקקגו - הקב׳׳ה
• ן ־ - •.• ן מושלינו, אשר שמינו חקוק בכפיר(0), ו  י !

 דרכיך מצפיך. ובל משפטי פיך: למד את ישראל מצפי! את דרכיך וכל
' י * משפמי פיך, כדי שנקיימם ותשפיע י י י ״ י  י * י
 תשפיצ .דינו. rT^Jfl עלינו חפדך, דיינו - עד כלי די,
• ״ תגבורת רחמיך - הגבר רחמיך w « » * U ־ ז - י ^ מ ^ 
 ךחמיך למאךינו. למאווייגו - לרצועו, כטשפטיך
 חינו* - כמנהגך לרחם על הבריות, חיינו.

ל אפריון - בית המקדש שהוא עתה לעי ל כ ף ^ ה ה י מ ד ש י לעי- ה ן י י £  א
ו ת ו מ י ־ ״ י י י ״ שדה - חרב, מהר לשכלל - ל ' ־ " י  ״ י י י
. ציון במשפט תפדה: ולחזק יסודו, ואת ציץ, במשפט תפדה ח ך ^ 
י מעול העמים, ואז מאויבי אנקמה , * י  י
 מא^בי אנקמה $ך#י. גדצ על שפזרוני בין הגויים, גדע קרגות
™ ; « ~ ך לצץרוני: ב  קרנות זדוני. ומשלי

 יעזרוני להללך.

 אל מלך יושב על־?סא ךתמים, מתנתג בתסידות מוחל עונות עפו,
 מעביר ראשון ראשון׳ מך$ה ?ךזילת לחטאים והליחה לפו??ים,
 עושיה צךקות עם־בל־בש־ר ןרוח, לא כרעתם תגמל. אל הוךית־לנו
 לומר ?לש 9?'ךה, וזכר לנו היום ?דית שלש ?שרה, בהוךלת
̂עני מקךם, לםו ?כתוב רךד ןהוה לענן רתיצב עמו שם רקךא < 

 ??ם ןהוה:

 רןגבר :חוה על־$;יו ויקרא:
 :חוה ן:חוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חמד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא ?ון ופשע וחלןאה ונקה: ו^לחת לשוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:

p< ט< ס׳״ס לרשס סז״ל (סעדס ל.), אמרה («סס ישראל) לפניו: רבש״ע ישימני כסוסם מל< 
 וכסוסם על זרועך, אמר לה הקנ״ה: נסי, אס שואלס לנר שסעמיס נראה וסעמים אינו נראה, אכל

 אני אעשה לן לנר שנראה לעולם, שנאמר (ישעיהו מט, טז): יהן על כפיים חקותיך.



ה נ ש ש ה א ב ר ר ע ת ל ו ח י ל  קצר ס

 סלח לנו אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלבני בי פש^נו: בי אתה
 אדני טוב וסלח, ורב־חטד לבל־קיראיך:

̂ולייןזי לקמנו ןנזדה  דחטיך רבים להוה למ^פליך חינו: לחינו סימלם ביום ד

 לפניו: בי >2ם ?וה להוד, את־הגירכה חלים עד־העולם:

 ניו־חם אב על בנים P תרחם להוד׳ עלינו: ליהוד, הלעועה על עלך ברכתך ללה:
 להוד, ?באות עמט מק!'נב לנו אלהי לעקיב קולה: להוד, ?באות א׳ןןרי אךם בוןןח

 בך: להוד, הוגיעה. הקןלך לעננו ליוס-קראנו:

 אלהינו ואלד,, אבותינו

ו נטע בלי נ  חיים ארוכים תפתב
א ס ך על כ ת ב ש  לעקר. ב
 מעשיים לסקר. הטוב צפה והרע
 אל תחקיר. כי עמך מקור חיים:

 חיים ברצונו וךגע באפו נראית.

ב נחלת הנלאית.  לא לנצח תרי

 השמיעני נא סלחתי עוין לשאת.
ת  ראה נתתי לפניך היום א

 החיים:

 חיים גאול משחת תעטרני חסד
... v - : - : ־ ־ * 

 אזךח. ואמת לשרש .יעקב :ציץ

 מגילת אסתר ~
. כי עמך — בידך היא מקור החיים — לתת לטוב בעיניך, (מצודות, תהלים לו, ט). ה  ל

י חייט נ י  פג
 (א) על שאט נקראים ״נטע שעשועיו״ (ישעיהו ה, ז) ייסל ׳נטוע בלי לעקוד.

 >ב< אנרהם נקרא אזרס על שם הכסוג (סהלים סט, א): ׳משטל לאימן האזרסי׳, אמר רנ: •איתן
 האזרחי׳ זהו אברהם. (ב״נ טו.)

 >ג< מיוסל על הפסוק (מיכה ז, כ): ״מסן אמס ליעקב מסל לאברהם״.

 לה שלמונית. ע״פ א״ב
 באר יעקב

 לחיים ארוכים תכתבנו, כתיבה
 שהיא בבחינת גטוע>א< אותנו נטיעה
 המחקיימת בלי לעקור. בשבתך
- בר״ה על כסא המשפט את כל
 המעשים לפקור - לראות, אזי רק את
 הטוב צפה - ראה, והרע אל תחקור,
 כי עמך מקוד חיים ובידך לתת לנו

 חיים.
 חיים נותן לנו ה׳ ברצונו - בהרצותו
 ובהפייםו, ואילו אפו חעמו רק רגע קל
 גראית - כנאמר >תהלים ל. 0־ ״כי רגע
 באפו, חיים ברצונו״. לא לנצח תריב
- pro עם כנסת ישראל נחלתך
 הנלאה - העייפה והרצוצה בגלות
 ולכן, אנא ממך השמיעני גא סלחתי,
 עוץ לשאת - שכפרת על עוונותינו,
 ואז יקדים מאמרך: ׳ראה נתתי לפניך

 היום את החיים׳.
 חיים גאל משחת - פדה מגיהנם
 את חיי, תעטרני - הקיפני חסד
 מכות אזרח - אברהם(•, ומכות
 יעקב תעטרנו אמת w ןאמת לנו



 סליחות לערב ראש השנה קצה

, ד מ י ע ש  מה שאמרת ע׳׳י נביאך ר
 ו<: ״הבאים ישרש יעקכ י*יץ ופרח
 ישראל״ - כנס אותנו מגלויותנו
 ונשתרש היטב בארצנו, נציץ ונפרה
 כעץ עושה פרי, תרחיק פשעינו,
 כרחוק מזרח ממערב, תודיענו אורח
 חיים - תלמדנו תורה, (או בהשאלה:

 תודיענו שגזרת דיננו לחיים).
 חיים דברך, יחמו - תורת חיים
 למדנו, אל, גכור ויועץ כדי שנדבק
 בתורתך ובזכות זה אותגו כמוכה
 להוועץ - תתייעץ עלינו לטובה.
 הגבר מר מוכ על מר הרע המכונה
 צפוגי(ד<. להרעץ - שישבור אותו
 מנצחו כדי שאוכל לשמור את דרך
 עץ החיים - את התורה הנקראת ׳עץ

 חיים׳.
 חיים היא, התורה, למחזיקים בה
 והיא עבורם רפאות - רפואה ומידוח
- חבישה המרפאתנה). ותומכיה
- התומכים בתורה יהיו מאושרים
 באותו אור שזרוע לצדיק הודח עליו,
 וכל הדבק בה יהיה פרוח - יהיה
 עדיף על כל בשר אשר בו רוח חיים.

 חיים ושלום תסמכנו כדי שנוכל
 ביראה, אותך לעבוד, ונגילה ונשםחה
 בך כאשר נראה באבוד הרשעים.
 שלש מאות ועשרה עולמות אותנו
 לזכוד -מואותנו להנחיל, יראת ה׳

 תביאנו למצוא עושי וכבוד וחיים.

 ופרח. תרחיק פשעינו ברחיק
 מערב ממזרח. תודיענו אירח

. . . T 1 ד ז י 

 חיים:

 חיים ךברך.יךענו אל גבור ויועץ.
 להדבק בתוךתך אותנו בטובה
 להועץ. הגבר טוב על צפוני
 להךעץ. לשמר את ךךך עץ־

 החיים:
 חיים היא למחזיקים בה ורפאות
 ומרוח. תומביה מאשרים באור

I * T יי. : T V : 

 זרוע זרוח. ובל הדבק בה יהיה
T * ו זו | ״ T - ?  « T ־ 1

 םרוח; בל בשר אשר־בו רוח
 T ־ T T T :־

 חיים:
 חיים ושלום תסמבנו ביראה

T 1 *  ־ י T I י I I ״ 1

 אותך לעבד. ובגילה ונשמחה
 בך רשעים באביד. שלש מאות
 ועשירה אותנו לזבד. יראת יהיוה

T I ־ I * » T T - I •1-

 עשר וכבוד וחיים:
 סרוח — מלשץ, גפן מורחת — עגץ יתרץ ורב(מצודות, יחזקאל ח, ו).

 (O מאמי יואל (ג כ): ״ואס הצפוני ארסיק מעליכם״ ונלרש כסוכה (נג^ זה יצר הרע שצפון
 ועומל בלגו של אלם.

 (ה) מיוסל על מה לסטא, ר׳ מאה אומר: כל העוסק בסורה לשמה תורתו נעשיס לו סם חיים,
 שנאמר (משלי A יס): יען סיים היא לממזיקיס בהי, ואומר: ׳רפאות מהי לשרך (סעטס ז.). ועול נלרש
ק נל.), סש במעיו יעסוק בסורה, שנאמר: ׳רסאוס סהי לשרך, סש בכל גופו יעסיק גמורה שנאמר:  (פרו

 ׳ולכל בשרו מרפא׳.
 (0 כמאמר (משלי ס, כא): ׳להנסיל אוהבי יש/ וררשו סז״ל במשגה בסיום הש״ס (עוקצץ ס״ג
 מ״ב). אמר ריב״ל: עתיד הקכ-ח להנחיל יכל «דיק «דיק שיי עולםות, שנאמר: ׳להנחיל אוהבי יש

 ואוצרוחיהס אמלא׳.



 לערב ראש השגה

 חיים זבדנו זבד טוב גדול העצה.
T ״ X J V V ־ T I * ־ 

 מחסה לנו עזרה בצרות נמצא.
T I ־ 1 * I V T v T ד * 

 שובו אלי ואשובה אמר בפיצה.
T 1 ־ T T X t * ״ 

 בי מוצאי מצא חיים:
• - T T י  י

 חיים חנם הנני אל אלהי הרוחות.
X - VI T T י 

 עוין תמחול חרות על הלוחות,
 ושונאיך ילבשו בשת כיפור
 תוכחות. לאץשובון ולא־לשייגו

 ארחות חיים:
 חיים טובים גמל לעבדיך נפשם
 לגאל. מראות שחת כנם נשאל
 נשאל. ילא כן הרשעים שפרקו
 על. ישיא מות עלימו ירדו שאול

 ־ ־ x v T - י־ז 1

 חיים:
 חיים יודוך כמונו ןלא קרוצי
 קרץ.- אב לבנים יודיע שבחך
 במרץ. ואנחנו נברך ,יה שבחך
 ו. לראות בטוב־יהיוה

 הצו סליחות

 בארץ החיים:
 חיים כלבם היום תשמיע טרף
 חקם. מחטאתם מהרם ואל
 תשיבם ריקם. ממתים ידך יהיוה
f|I ־ ״ T I | I I . * 1 • 

 חיים זגדנו - ה׳ שהוא גדול העצה,
 זנדני - נתן לי כמתנה זבד כזוב
- לקח טוב - תורת חיים וכה יהיה
 לנו םחסה ועזרה כאשר אנו בצרות
 נמצא, ׳שובו אלי ואשובה אליכם׳
 אמר ה׳ ע׳׳י נביאו בפיצה - כאשר
 פתח פיו מבואה, ׳כי מוצאי מצא

 חיים׳, זה העוסק בתורה (יועיוו ז.!.
 חיים, חנם חננו - תן לי מתנת
 חנם את החיים, אל אלהי הרוחות,
 ואת העוץ תסחול לםרות שהוא
 חרות על הלוחות - על ספר
 הזכרונות, ורק שונאיך ילבשו בושת
 כשאתה תייסרם כיסודי תוכחות, ואלו
 השקועים בעותם מדוב תאוותם לא
 ישובץ - נשללת מהם זכות הבחירה

 ולא ישיגו ארחות חיים.
 חיים מוכים גמול לעבדיך - לישראל,
 גאל נפשם מרדת שחת - מלרדת
 לגיהנם כגם - כנאום, כמו שבקש
 !שאל נשאולמ - דוד המלך,
 בתהילים >™. v ׳׳לא תתן חסידיך
 לראות שחת״. לא כן הרשעים שפרקו
 עול, ישיא - ישיה ויחייב מוות עלימו,

 והם ירדו שאול חיים.

 חיים יודוך - יהללוך רק אנשים
 חיים כסונו, ולא קרוצי קרץ - ולא
 הרוגי הרג, כמו שנאמר (תיליפ קטי. י0:
 ״לא המתים יהללו יה׳׳, ואם תאריך
 חיינו, אב לכנים, יודיע שבחך במרץ
- בחוזק, ואנחנו, החיים, נכרך יה,
 שבחך להערץ - נשבחך שהחחק
 בידך כדי שנזכה לראות בטוב ה׳

 בארץ חיים.
 ׳חיים כולכם׳, כך היום תשמיע בפםקך
 את הדין וגם תקצוב להם טרף חוקם
- פרנסתם. מחטאתם תטהרס ואל
 תשיב בקשתם ריקם, ממתים ידך ה׳
- ישראל המוסרים נפשם לה׳ מלא

 >ז< המלן לוד מכונה כאן ׳נשאל נשאל׳ פ״פ הפסיק נשמיאל(Jb ג כת) ״רען יהונתן אס שאול, ׳נשאי
 fnvi• דוד מעמדי״.



 קצז
 פסקם - מלא חסרונם, ממתים מחלד
- והמתים מזקנה, ולא עקב עוץ, יהיה

 חלקם עם הצדיקים באp החיים.

 חיים מובטח למעלה למשכיל
- לעולה במעלות התורה למען סור
 מחרך - מגיהנם, אך אלהים יפדה
 נפשי, מפרך - מעבודת פרך, ויחי
 עוד לנצח, לאורך ימים, כי - שהרי
 נר מצוה ותורה אור יש בנו והם דרך

 חיים בעבורנו.

 חיים, מפפר החיים ימחו, אדום >גכל)
 וסואנ הגבוהים - המתגאים, ואשר
 לכול עץ - לענף עץ סוגדים = וקודים
- משתחדם ומאליהיס - נוהגים
 בו מעשי אלהות, כל יוחן - שלא
 יקבל הנעה רשע המדכא אלא ידץ
 כשלוחים - שיבוא קצו וסופו, כי

 חרן* מערכות אלהיס חיים.

 חיים נשבעת בו - בחי ה׳ נשבעת
 מקדם לאברהם אביט־ שלבנך יחידך
- למחק תתן ידך כדי שיהיה בכחו
 לנחול שער אויביו כמאמר (בימי״ ע.
 מ<: ״דרש זרעך את שער אויביו״.
 אנפת - כעסת עלי והגליחני, וכפר
 גלותי עלי, ועתה תשוב כבר מחרון
 אפך ותנחמני על כן אז אודך, כי כל
 םובת חסדך מנהמת החיים הוא למען

 ישבחוך.
 חיים החיים האמיתיים שיש בהם
 שובע שמחות - שמחה שאץ לה קץ
 ותכלה יהיה לעתיד לבוא כאשר אראה
 את «יך נוראות יחד עם הצדקים
 הנהנץ מדו השכמה. חדש ימינו
 כקדם, כבנין נאה של בית המקדש
 שהכל ידעו בתשואות למראהו
 דאמת: חן חן. תשוב תרחמנו, ה׳
 אלהיט צבאות ותן לנו חיים כי ממנו

 תוצאות - מקור החיים.

 סליחות לערב ראש השנה

 מלא ספקם. ממתים מחלד
 חלקם בחיים:

 חיים למ?לה למשפיל למען סור
 מחרך. אך אלהים לפךה נפשי
 מפרך. ויחי עוד לנצח ללמים
 אךך. בי נר מצוד. ותירה אור

 וךךך חיים:
 חיים מספר למחו {בל ומואב
 הגבהים. [לבול עץ סוגדים
 וקודים ומאליהים.] בל לחן ךשע
 המךבה ידון ?שלוחים. בי חרף

 מערבות אלהים חיים:
 ־ - ו » - •

 חיים נשבעת בו לבנך לחיךך.
 שער אויביו להנחילו תתה

T י 1 ־ | T ־ ־ 

 בידך. אנפת 'ותשוב י על בן
 אוךך. בי טוב חםךך מחיים:'

 חיים שיבע שמחות את פ;יך
 נוראות. חדש למינו חן חן
 תשואות. ישוב ירחמנו להוה

» ־ ״ ו ־ ז  ן j ו

 אלהים צבאות. כי ממנו תוצאות
 חיים:

 ממתים מחלד — מאותם שמתימ בזקנה, משהעלו חלודה, (רש־י, תהלימ יז, יד). שלוחים — קץ
 וסוף, לשון שלהי.



 לערב ראש השנה

 חיים על י האדמה יבשר עטך
 ממעונות. ותשליך במצולות ים
 חטא ועונות. לב טהור ברא־

¥ : T •י־ ! , ־ ד ־ 

 לנו והמציאנו חנינות. ארך,ימים
 ושנות חיים:

 חיים פי צדיק ופי רשעים
 מחתה. בקצבך מלחמות ושלום
 ופלצות ובעתה. שבע ורזון וחיל

" I f T I ־ T T I T ־ 

 החיים וחמותה. הברכה והקללה
 ובחרת בחיים:

 הצח סליחות

T ז I 1 ״ ו T 

T 1 ־ T 

 חיים צדקה וכבוד תגדיל ליפה
¥ ¥ I ־ T I J ¥ T I -1 *  ־

 כתרצה. הזורעת חסד וקוצךת
 בלי שמצה. תכונן• צדיק :חוה
 וגדר פרצה. רודף צדקה וחסד

 ימצא חיים:
• - T * 

 חיים הימים תנחילנו וחכמה
I I ¥ I * 1 ־ ־ י • 

 ודעת במועצות. ששון ושימחה
 תשמיע מעיר חוצות. והעבר

- 1 ־ - x - ד־ •־

 מעלי עוין והלבש מחלצות.
T ־ 1־ - I - I | , ¥ - ¥ -

 אתהלך לפני־־יהיוה בארצות
 החיים:

 חיים ראה עם םגלתך בקךם
 למתוב. לא תךזפיץ במות המת
 עד דיתוב. נשבר ונדכה לפניך

I V T I I ־ I T 

 ׳חיים על האדמה׳ כך יבושר עמך
p ממעונות — ממעץ קדשך,  בפסק ה
 מן השמים, ותשליך במצולות ים חמא
 ועוונות, לב טהור ברא לנו וסלק יצר
 הרע והמציאנו חנינות - שנמצא חן
 לפניך, וחן לנו חנינה חנם - אורך

 ימים ושנות חיים.

 חיים - מקור חיים נובע מפי צדיק
- כי בצדק אמרי פיו מביא חיים
 בעולם, ואילו פי רשעים מחיתה
- מביאים הרס לעולם, ולכן בעמדך
 בדין ובקצכך - כשאתה קוצב בר׳׳ה:
 מלחמות ושלום, פלצות = ובעתה =
 וחיל - לשונות בהלה, שובע ורזון,
 החיים והמותח - והמוות, הברכה
 והקללה, אזי, ובחרת עבורנו שיהיה

 חלקנו בחיים.
 חיים, צדקה וכבוד תגדיל לישראל
 שנאמר עליהם >שה־׳» י. ד<: ייפה את
 רעייתי כתרצה״ - הקב׳׳ה,מקלסה:
 יפה את. רעייתי כשאת רצויה לי.
 הזורעת הפד וקוצרת כלי שמצה
- עושים החסד והצדקה בצנעה, בלא
 לבייש את הנזקקים, ולכן אתה ה׳
 תכונן - תעמיד על מכונו את הצדיק,
 וגדר פרצה - והמלא הסרתו, שהרי
 כבר נאמר: ״רודף צדקה וחפד ימצא

 חיים״.
 חיים קייסים — תנחילנו את התורה
 שנתנה בחכסה כדעת ובעצה ושהיא
 נותנת חיים קייסיס לעושיה, ששץ
 ושמחה תשמיע בערי יהודה ובחוצות
 ירושלים ולקראת הגאולה העבר מעלי
 עוץ והלבש אותי מחלצות - בגדים
 נאים - משל לזכויות, כשיוסר העוץ
 יראו הזכדוח, למען אזכה ואתהלך

 לפני ה׳ בארצות החיים.

 חיים ראה לתת לעפ פגולתך, כקדם
 למתוכ - להשיב כבודם כבימי קדם,
 לא תחפוץ כמות המת, עד דיתוכ
- עד שישוב בחשובה. לב גשבר =
 ונדכה, לפניך חשוב - נחשב בעיניך



 סליחות לערב ראש השנה קצט

 tiMD יאמר לן כל המונ, והמגיעים לדרגה זו נאמר

. * עליהם: •קדוש יאמר לו בל הנהוג  יו ״
I לחיים״ ויכתבו לחיי העולם הבא. D ^ I l y הכתוב 

 משיח בן דוד,
ן חיים שאל - בקש חיים עבור משיח ה י  חיי• שאל ממך נתתן-־לן ח
1 י י י ־ ״ בן יוסף שנהרג, נתת לו - ונענית  י !
 מיומי•. גדיל בישועתך לוח״. חייהו מיומיים - חזקנו
 משתי פורעניות שעברו עלינו, משתי
 ?יפת פעמים. השקיפה מקדשות שחרבו ויהיה גדול כבודו של
 ^*•««» המשיח בזכות ישועתך דחזור כבודם
 קחצך Q[ השמים. בייט *ייא של ישראל כיפת פעמים - כמו
 יצאו מים חיים! שהיה להם בעת שעלו לרגל, כדכתיב
 (שה-ש ז.p: ״מה יפו פעמיך מעלים״.
 השקיפה ממעון קדשך מן השמים וקיים לנו הפסוק שנאמר על ביאת המשיח: ״והיה גיוס

 ההוא יצאו מיס חיים מירושלים״.

r אל h o חיים תאוה באה 
V - ! T T T ־ ו־ 

 חטיאתיבם. תשמיע ואת רוחי
 אתן כקרבכם. לאמיר מצאתי
 ביפר י ךציתי אתכם. \ ואתם

 הדבקים ביהוד, אילהיכם חיים: ׳
 חיים ממך האל סמכה יונתך

 י י י * ״ י י י. * י י יונתך - ישראל, המשובה אחריך
 המשוכה. אחריך להדבק בך להדבק בך - לעשות מצוותיך בדת
 « י- '_ן י וכהלכה, ובשכר זאת תביאנו להר

 כדת וכהלכה. תביאנה להר ציון
 ותשיב המלוכה. "כי שם צוה

 ״עץ חיים תאוה באה״ - כשתאותו
 של ה׳ באה, כלומר שעשו רצונו
 ושבו בתשובה, אד עץ חיים היא
 לישראל, וה׳ סולח אל חטאתיכם.
 תשמיע ותקיים: •ואת רוחי אתן
 בקרבכם• -־ שיגיע תחיית המתים,
 לאמר, מצאתי כופר - כפרה, רציתי
 אתכם כי אתם הדבקים כה׳ אלהיכס,

 חיים יהיו לכם.
 חיים ממך גיחגו האל, ועל זה פםכה

 ציץ ותשיב המלוכה, כי שס צוה ה׳
 את הברכה חיים עד העולם.

 חיים מםגו נוחיל - נתפלל ונבקש
 ולישועתו קדגו, עתה הגיע העת
 ירחיב ה׳ לגו ופריט בארץ. •יחייגו

 יהוה את־הברכה חיים:
• - T ו « - 1 ז 

 חיים ממנו נוחיל ולישועתו קוינו.

 עתה ירחיב יהוה לנו ופרינו.

 פעמים — רגלימ כמ״ש (ישעיה בו, ו) ״רגלי עני פעמי דלים״, (—כפל העגץ במלים שוגות,
 רדיק).

 (ח) ע״ס הגמרא כסוכה (נג^ מט רמן משימ p דוי שעמיר להנלוס נמסרה ממינו, אומר לו הקב״ה:
 שאל ממני דגר ואמן לן_ שנאמר (מהליס 3, ס): ״שאל ממד ואמנה גרים נסלמך״, וכיון שראה משיח
 כן יוסף שנהרג, אומד לפניו: רגשיע איני מבקש ממך אל* חיים, אומר לו: סיים, עד שלא אמרס כנר

 המנבא עלץ דוד אנין שנאמר (שס, כא): ״ידים שאל ממן נממה לו״.



 ר סליחות לערב ראש השנה
ה יחיינו מיופים ביום השלישי י ח נ י ו נ מ י ק י י ש י י ש ה

פ  ו י ׳ ג 0 י יטי י 8 

. ־ י י  לפניו׳ פסוק הוא בהושע >ו. ש, ופירש י * ״ י ־
 רש׳׳י. יחייגו מיומיים -יחזקנו משתי לקימנו. אנחנו אלה פה היום

ל ת ו ש ד ק  פורענות שעבת עלינו, משתי מ
 שחרבו, ביום השלישי - במין בית ב

 השלישי יקימנו, ונחיה לפניו. מקוים
 אנחנו, אלה פה היום, שכולנו נזכה לכך בעודנו חיימ.

 אל יושב על־?5א רחמים׳ מתנהג בחסידות מוהל עונות עטו,
ה לחטאים והליחה לפורעים,  מעביר ראשון ראשון׳ מך$ה ?חי̂י
̂יה ץךקות עם־בל־בשיר ורות, לא ברעתם תגמל. אל הוךית־לגו  עו
 לומר ?לש $?'ךה, חבר לגו היום ברית שלש ןש־ךה, בהוךןת
 לעגו מקךם, וימו שכתוב ו!ךד ןה;וה בעגן רתיצב עמו שם ויקרא

 ??ם ןהוהן

 ו!ן$ב'ר יהוה״על־פנץ ויקרא:
 יהוד, ן יהוה אל רחום וחנון ארך אפימ ןרב־חסד ואמת ניצר
 חמד לאלפיפ נשיא עון ופשע וח^אה ונקה: ן9לחת לשוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 ?לח לגו אבינו בי חפ:אנו. 9חל לגו מלבנו בי. 9ש?נו: בי אתה

 אדיני טוב וסלח, ו.רב־ח?ד לכל־קיךאיך:

 ל^ה ך^עו גולם ולאטים :הגו־ריק: ל?!ה ןהוה ת?םד גיךחוק תןלים לעתות
 בצרה: ל$ה ל{?ח תשכחנו תעןכט לאךך לטים: ל9ה לה;וה תזנח ס>ןולום

 נ??י:

 $ךחם אב על ?נים כן תו־דום להוה עליט: ליהוד, הלעועה על ע?ך בךכותןז ןלה:
ךו  להוד, ?באות ע$ט םקזינב לט אלהי לעקב ןולה: להוד, ??אות א׳ןזרי אדם ב̂ו

 בך: להוד, הוגיעה. ה9לך לענט ?יום־קךאט:

 ל1 שלמונית. ע״פ א׳׳ב ובראשו חתום מחברו(רבנו) שלמה בן מנחם חזק

 כאד יעקב אלהינו ואלהי אבותינו

[ שלש עשירה מדות האמורות T W ה ע ש ת ב י י ה מ י ש  ״'״ ע
1 ו! * 1 ״ • ™ , ! i i n w 1 " ״ 1 ת ד י ו  אמורות בחנינה - בתחנונים, ב
 כרותה להן שאינן חוזרות ריקם יי־י בחנינה. נא בל מרה

י * . ולכו אנו מבקשים ממר: רבש״ע י" י י ! ־  מ



 רא
 נא עם כל מדה נכונה >א< שתעמוד
 לפניך ותבקש עבורנו מחילה תסכים
 עמם כמחילתך ומחל לנו, כאשר
 אחלה - ארצה פני מלכי בתחינה,
 ואבקשך לחפש זכות עבור ישראל
 הכנויימ - המכונים וקרואיס שושנה,
 מלטס - הצילם מכל רעות כזאת

 השנה.
 אם אשםתם של ישראל גדלה עד
 שמי רום - שמי מעלה וכוכביהם, נא
 כל מדה נכונה חסכים עמה במחילתך
 כאשר אבקש רחםים עליהם כדי לבטל
 מהם מה שכתוב בגזירח ההוכחה
: •אמרתי אפאיהם• 0  (יבי*0 לב. ב

- אכלם, למען לא יאמרו הגויים איה
 גא אלהיהם.

 אם כל כך גברו העוונות, ועצמו
 — ורבו, עי שאי אפשר לספרם,•
 נא כל מדה נכונה חסכים עמה
 במחילתך, ואת העוונוח דחה אותם
 ה׳ מלפניך והסתירם - גנזם החת
 כסא הכבוד. דבוכי - דבורי, הנאמר
 בעוז בצעקה, ומה שאני אומר בתחן
- בתפלה יגרום לבטל םהס את
 הגתוג בהוכחה (יביים לב, נ<: ׳אסתירה
 פני מהם׳ בגלותם, למה ה׳ תעמוד
 ברחוק, תעלים עיניך מאתנו בעתות

 צרה.
 אם העוו - אף אם פשעו לפני מלבם
 בעזות פנים וסצח נחושה - בחוצפה,
 נא כל מדה נכונה תסכים עמה

 סליחות לערב ראש השנה
 נבונה אחלה פני מלבי בתחינה.

¥ * I ־ I ־ " I V ־ ־ T 1 1 

 לחפש' זבות בנויים קרואים
 שושנה. מלטם מבל־רעות בזאת

 השנה:
 אם־אשמתם גדלה עד־שמי רום

t I ־ I ״ T T T I ־ 

 וכוכביהם. נא בל מרה נבונה
¥ I T • * T V ־־ I ו 

 אבקש רחמים עליהם. לבטל
־ י־ •־ ו ־  1־-״| ־1־

 מהם כתוב אמרתי אפאיהם.
V ״ I ־ I ־ T T V ״ 

 למה ייאמרו הגוים איה־נא
 אלהיהם:

 אם־גברו עונות ועצמו מלםפרה.
I-1T- ! ¥  ד־ ¥1 !

 נא בל מרה נבונה דחה אותם
¥ I ¥ I ¥ י ¥ ¥ 

 דץה להםתיךה. ךבובי־עיז בתחן
 לבטל מהם כתוב אסתירה.

 I ־ ״ ״ V ¥ ־ I י ¥

 למה יהוה תעמיד ברחוק תעלים
* I ־ \ ¥ ¥ ־1־ ) 1 ¥¥ 

 לעתות בצרה:
¥ ¥ * • I 

 אם־העוו פני מלבם בעזות פנים
 ומצח. נא כל מרה נבונה אתחנן

ר ת ס ת א ל י ג  מ

ם, (ערהיב). קרואים שישגה — עשה־כ: א נכונה לשבי י מ ה י מ ח ר ת ה ד י נה — מ בו ה נ ד י  לו. מ
י ישנים, ת פ ב ש ב ו : ד ץ ש ל מ, (שה״ש ב, א). דבובי — מ ת העמקי ת השרון שושנ ל צ ב י ח  אנ

י חיים נ י  פנ
 (א) סנוסס בכמגי-יל: ״נא מלה נכונה סלי מלכן נססינה״, אבל משוס שטסס זה נראה כפטס
ק ה ק שיט הנוסס. מיץ מה שכסמו במבוא ״הסטה למלאכים״. אלא שעליין קשה ל  לאמצעיים ל
ט מלכי נססינה״, אלא א״כ נפרש ששורה זו  אס הטסם שלסטט: ״גא כל מרה נכונה אסלה ס
, והמאור הוא: • לתך ם עמם כפחי י כ פ  מוקנה בהסיסס לנאמר בסוף הסייט: ״נא כל מלה נכונה ת
נה — מלס כו ס עמם נמסילמן כאשר אסלה פט. מלט נססינה. מלה נ ט ס  נא כל מלה נכונה ס
. במשובה מלאהועליה העולם סייס שאילמלא היא איז העולם מממיימ. o n c i :1 ייויה ומומיr»»w־m 



 סליחות לערב ראש השנה

 לו בפצח..ץנפשי שפכי במים
 לבך נבח־אדם וצח. למה אילהים

VI T t ־ T T ־ I י ״ 

 זנחת לנצח:

 רב

1 ¥ T t ־ T 

 אם־זדונות השיאו לב טפש
 ןנשחץ. נא כל מרה נכונה חלץ
 אותם להוד. ממחץ. חיש ובא ושיא
 קול נחץ. למה קוךר אתהלך

 בלחץ:
 אם־טפלו שקר בהגה והוות
 לעמך. נא בל מרה נכונה ידידות

• I T T ־ ¥ ¥ | V י* I 

 תזכיר ממנעימיך. יתגוללו רחמיך
 על שארית עמך. למה לחךה אפך

 אם־כבדו איזן לסלף מני הדרך.
 נא כל מדד, נכונה אלחש על־עמי

- - -t ¥ I ¥  T T ־

 בערך. ונפשי שפכי לבך פני־
 קונך וצורך. למה פרצת גדךיה

 ואתה בל־עוברי דרך:

 אם־מרדו בריב־פשעם לצור
I ¥ I ^ I I ¥ 

 מלכי וקדושי. נא בל מדד, נבונה

 במחילתך כאשר אתחנן לו נפצח
- אתחנן לו בלב נשבר, ונפשי שפכי
 כמים לכר, נוכח פני ה׳, הנקרא >שה-׳»
 ה. 0: ׳דודי צח ואדום/ ואמרי לו,
 נפשי, למה אלהים זנחת - עזבת

 אותנו לנצח.
 אם זדונות השיאו - פתו לב טפש
 ונשחץ - גא דהיר, נא כל מדה
 נכונה תסכים עמה במחילתך, שהרי
 נתפתו, וחלץ - הוצא אותם ה׳ ממחץ
- ממכת הרג. חיש - מהר וכוא ושא
 קול הגאולה, לקp גלויותנו כנחץ
- במהירות, למה קודר - למה כאבל
 הלובש שחורים אתהלך כלחץ האויב,

 הלוחץ עלי.
 אם ישראל טפלו שקר - עשו מעשי
 דמיה בהגה והוות - בדבור ובמחשבה
 רעה לעומך - עדך, גא כל מדה גכוגה
 תסכים עמה במחילתך, שהרי ידידות
ו ד  היחה לך לישראל, שהם בני י
- בני אברהם, ולכן תזכור• למנעימיך
- לישראל המשבחים ומקלסים לך,
 וכשתזכור, יתגוללו רחמיך - יהפך
 הגלגל, מחרץ אף לרחמים על שארית

 עמך, למה ה׳ יחרה אפך בעמך.
ד  אם בגדו אזגס משמוע תוכחות, כ
 לסלף - לעקם םגי דרך - את דרך
 ה׳, נא כל מדה נכונה חסכים עמה
 במחילחך כאשר אלחש - אתפלל
 על עמי כערך - כשאסדר ואערוך
 חפילחי, ונפשי שפכי, בתפלה, לכך
 גוכח פגי ה׳. שהוא קונך וצורך
- יוצרך, למה פרצת גדריה של כרם
 ישראל וארוה - ולקטו ממנה נפשות

 ישראל כל עוכרי דרך.
 אם מרדו עמך ברוב פשעם, לצור
 ישראל שהוא מלכי וקדושי, נא בל
 מדה נכונה חסכים עמה במחילחך

 (שהיש ז, י). פזנח — ענץ פתיחת הפה בהרמת קול, (מצודות, ישעיה נד, א). פצחו — ענץ
 שבירה, (ח־ק, מיכה 4 ג). והתחינה בנמגח — עניינו תפלת הפה בלב שבור.

 וכן נרש״י (בראשים Jb א) ראה שאץ הפולס ססקיים, הקדס מלס רחמיס ושספה למדס סדץ,
 (ע׳׳ס נ׳׳ר ססי׳׳ב).



 רג
 כאשר נפשי תבקש שיהי נועם שכינת
 ה׳ עליהם. לנורא טרום וקדוש, געתד
- בתפלה אליו, נפשי, תדרשי וא״כ
 למה ה׳ תזנח - חמאם מלשאול

 לשלום נפשי.
 אם סדרו - סרו מן הדרך ומרדו
 כפרה סודרה, המעוותת עצמה לפרוק
 מעליה עול המחרשה, הרי שעשו
 זאת מרוב עתים וימים שהאריכו
 בגלות, ולכן נא עם כל מרה נכונה
 חסכים עמה במחילתך כאשר אשא עץ
 למרומים - ליושב בשמים, ועל עמי
 שהם מעוטי עמים - המעט שבעמים,
 אפצה - אפתח פה בתפלה ואבקש:
 למה לגצח תשכחנו תעזבנו לאורך

 ימים.
 אם פשעים עצמו וגברו מאד כתלא
- כתל גבוה, גא כל מדה נכונה
 חסכים עמה במחילתך כאשד אצפצף
 קול בחפלה להפלא - לבאר אח
 אמרתך הצרופה - ללא סיג, אח
 י׳׳ג המדות אשר נתתה לגו, לחלות
 ולהחפלל על עם אלה - עבור עם
 זה, והרי הבטחחנו שאינן שבוח ריקם,
 וא״כ: למה תשיב ידך וימינך מקרב
 חיקך כלה - הוצא ופשוט ידך לקבל

 חפלתם.
 אם קלקלו ישראל במעשים רעים
 כמדד על מנת להרשיע נא כל מדה
 נכונה חסכים עמה במחילחך כאשר
 רחש לבי להושיע - אחפלל מקירות
 לבי לישועה, קומי רוני - החפללי
 בלילה - בגלות לאל המושיע שיביא
 הישועה, למה ה׳ אינך קם להושיענו
 וכביכול הנך נראה לנו כאיש נדהם
- נבהל(ב<, כגבור לא יוכל להושיע

 למרוח גבורחו.
 אם אמנם כאמת שבו כולם כלב ונפש
 לחלותך - לבקש ממך מחילה. נא
 כל מדה נכונה מי״ג מדות, שאנו
 אומדם לפניך, יחקבלו לפניך ולא
 ישובו דקם, ותככים עמם - עם
יך לבקש נ פ  כל מידה, שתעמוד ל

 סליחות לערב ראש השנה

 נפשי נעם עליהם תבקשי. לנורא
י • ־ ו־ ״ v ו ־ 1 | • ו 1  ־

 מרום וקדוש בעתר אליו תדרשי.
 למה יהוד, תזנח משלום נפשי:

I - T ־ I ־ * I T f 

 אם־םררו בפרה מריב עתים
T T I I ״ * * T 

 וימים. נא בל מרה נבונה אשיא
T V T 1 1 • T T T I 

 עין למרומים. על־עמי אפצה פה
 מעוטי עמים. למה לנצח תשכחנו

 1 ־ ־ V ? T r ־ T ־־

 תעזבנו לאירד ימים:

 אם־פשעים עצמו וגברו מאיד
T! T E י t : T 1 

 כתלא. נא כל מדד, נבונה אצפצף.
 קול להפלא. צרופה י אמרתך
 לחלות על עם אלה. למה תשיב

T T T V ־ ־ ־ ״ 1 

 :דך וימינך מקרב חיקך בלה:

 אם־קלקלו מעשיים להזיד
• 1 1 - ו - 1• < 1• 

 ולהרשיע. נא בל מרה נבונה
T t T  t ־ T T I ־

 ךחש לבי להושיע. קומי רני
 בלילה לאל המושיע. למה תהיה

V I * T T ־ ״ ־ י » T I ־ 

 כאיש נדהם בגבור ל*א־יובל.
• I T I ־ ־  י

 להושיע:
 אם־אמנם שבו כלם בלב ונפש

T ״ V V T 1 I T X T T 

 לחלותך. נא בל מדד, נבונה
| - ז־ ״ תסכים עמם במחילתך. ועשה ד י ו « י ו • * 1  ־

 (כ) ״כאיש נדהם׳׳ אומיוס ״כאלס היש!״, ערה״3



 רד סליחות לערב ראש השנה

ל אדון למענך מחל־וםלח לעדתך. י ח מ ת י־ י יינ  רחמים ומחילה עב
י י * י ־ < י ו ו - - .ן 1 ה ש ׳ ע ן ״ ׳ א ך נ ע  לנו גמחילתך. לס

 מחל וסלח לעדתך, ואם אינך עושה שוב למען עבדיך שבטי נחלתך:
" * י  למענינו, אזי שוב מחרק אפך למען י י י

 שלשת האבות שהיו עכדיך ולמען י״ב שכמי נחלתך.

 אל מלך יושב על־כסא רחמים, מתנהג בחסידות מוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון׳ מךבה ?*חילה לחטאים וסליחה לפורעים,
̂ית צדקות עם־כל־בש־ר ורוח, לא בךעתם תגמל. אל תוךית־לגו  עו
 לומר שלש ןך?:רה, וזכר לגו היום ?רית שלש ?שיךה, (יהודןת
 לעגו מקךם, >ימו ?כתוב ררד ןה;וה ןעגן ויתיןיב עמו שם ויקךא

 • בשם יהיוה:

 דעבי לה)די על־$ניו ויקרא:
 :חוח ן ןהוה אל רחומ וחנון ארך אפים ןרב־חסד ואמת ניצר
 ח9ד לאלפים נשיא ¥ין ופשע וח$אה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לגו אביגו בי ח$אגו. מחל לגו מלכגו כי פש?גו: כי אתה

 אדיני טוב וסלח, ןרב־חסד ל^ל״קראיך:
 לז פותחין הארון

 אל־תבוא במשפט עמנו. בי לא־יצדק לפניך כל־
 . חי: צךק ומשפט מכון בסאך. חסד ואמת
 יקךמד פ3יך: מלפניך 'משפטני .יצא. עיניך
 תחזינה מישרים: והוא ישפיט־תבל בצדק. ולאמים
ך חינו: ט פ ש מ  במישרים: ךחמיך רבים. :הוה כ
:הוה  הנש־א שפט הארץ. השב גמול על־גאים: כי
 שפטנו יהיוה מחיקקנו. יהיוה מלכנו הוא יושיענו:
 חלילה לך מעשת כדבר הזה. להמית צךיק עם־
 ךשע. והיה כצךיק כרשע. חלילה לך השיפט כל־

 הארץ לא לעשה משפט: םוגרץ הארץ



 סליחות לערב ראש השנה רה
ח פזמון. חתום בו שם מחברו(רבנו) שלמה חזק ואמץ  ל

 בל־האףץ ןא^ףן באריעקכ
 r — שוטט ה׳ את כל הארץ ואותה
 [נ׳׳א ואותנו I במשפט - עם דריה, היום בטשפט יעמיד, נא
 יצמיד נא־חיים וחסך על-עס חיים וחסד תחבר על עט עני - על
״ ־ ־ * י ישראל >א) שממעטים עצמם, תצמיד י ־ • ן • י ־ י  י

 תצמיד. את־תפלת השחר במקום - תחבר. הפסוק דינם לחיים. ואת
- . י תפלת השחר שאנו מתפללים במקום ,L*י »״ -L*•* 
 עולה תעמיד. בעולת הבקר אשי קרבן עולה, תעמיד וכעולת
 לעולת התמיד: הבוקר תחשב, אשר לעולת התמיד
- , • • שהדי תפלות כנגד תמירים חקנום

 (בינות נו:).

 לובש צדקה ומעטה לך־לבד לובש צדקה - ה׳ נקרא לובש
, מכל פרוטה ופרוטה p ־ צדקות ביום  י• - ־־ •• י! י
. אם אי[ בנו מעשיים זברה שישראל עושין צדקה הקב׳׳ה מצרפה ^ r i T l 
I T  לשני חברון. והם יעלו אבדון לפי־ ™
״ — ומחעטף בו, כדי שימכרו לפניו . י  ן . ~ - ,- ן • . ו
 להוה תמיד. בעולת: ^ זכדותיהם. ולך לכד היתרון- והשבח
 שאע״פ שאין בידינו מעשים אתה'
 זוכר האבות שהם ישיני חברון, והם - חכות אבות, יעלו לזכרון להכריע דיננו לטובה לפני
 ה׳ תמיד, וזכרונם יתקבל כעולת הבוקר אשר לעולת התמיד. בר״ה >ת.< בית הלל אומרים:

 ״ורב חסד״ -
^ מטה כלפי חסד, היכי עמד. רבי ת א ו צ ג ה  מטה בלפי חסד ל
. אלעזר אומר: כובשו ופירש״י כובש ־ י  : ׳י.׳• י

- מטה) את כף המאזניים של זכות  לתחלה. עטך לחםד הטה נמול״ (
_ ומכריעץ את העוונות כדי להטות את » י . ״ _ ״ . ״ . י _ L L ״ . 
י ו״ ״״ ״ . ״ ״ . ו <  נא עליו וחיה. כתב תיו חייםוהלה ד,י
״ דינו של האיש לתחיה, ועתה גם את ״ • « -• • . ?. . 
 על־מצחו תמיד: פעולת עטך לחפר הטה, גמל נא עליו חסדך
 וחיה, כתוב לו תיו חיים!גו אות
 וסימן שיצא דיגו לחיים, והיה התיו על מצחו תטיד.

 מגילת אסתר
 לח. עס עני — עני במצוות (ערה-ב). עיץ לעיל יח, א. ישיני חגרץ — תואר לאבות

 הקבורים בחברץ.
 טגיני חיים

 (א) שנאמר (לברים ז, ז): ״כי אמס המעט״, וכמו שאמר אברהם: ״ואנכי עפר ואפר״, ומשה ואהרץ:
 ״ונמנו מה״ ולול: ״ואנכי סולעס ולא איש״. ונלרש בסז״ל(ב״ר פע״א, א), א״ר יוסגן: מל מקום שנאמר:

 לל, עני ואביון — בישראל הכמוב מלנר.
 (ב) כמו שלרשו סז״ל, ״ונשלמה סריס שפמיגו״ א״ר אנהו: מי משלם אומס סרים שהייט מקריס

 לסדן, שסמייס שאט ממפללין לפנין, (ילק״ש ס״נ רמז סקל״ג).
 (ג) ע״פ הפסוק (יחזקאל ט, ל): ״והחרמ מיו על מצשוס האנשים״, ולרשו סז״ל (שנמ נה,) א״ל
 הקנ״ה לגבריאל: לן ורשום על מצחן של צליקים תו של ליו שלא ישלטו נהם מלאכי מבלה, ומאי שנא

 סי״ו, אמר רב: תייו תחיה.



 רו סליחות לערב ראש השנה

 היטיבה ה׳ למות י» *ייז היטיבה ברצונך את־ציון עיר
י י יי י ת — י י ת נ ר קךןע^ ו י ע ב - בית המקדש ש

 יד ושם - מקום הברון, כביתר קדושי. ונתת יד ושם ?ביתך
״ למקדשי." ועריבת־נר לבךישי ע״  למקודשי-לצדיקי ישיאל-שי
׳ ) —ן . ׳* 1  ישראל, כבעבר, במעמדם בשעה f ^<\\ • .1 *! י-׳ * *

" להעלות נר תמיד: בעולת ערי  שהכהנים מקריבים קרמות, ו
י ־ י , . י  נר - והקמת מלכות דוד בן ישי, י י

 ולהעלות בביהמ׳׳ק נר תמיד ע״י הכהנים, כמו שעשו בעבר את עולת הבוקר אשר לעולת
 התמיד.

ו חזקו ואמצו לבבכם עמי באל צ ט א י׳ י״*י י ט ז• ע כ ו -יב ג מ א  י״קי י
. 1 ־ י •• - • ו •  לבבכם כאל מעוזו - בה׳ המחזקנן, •

 ועדותיו כי תנצורו - ואם חשמרו מעזי. ועדותיו בי־תנצירו גם את־

ד זו לעמת זו. לכפר בעד חטאתיבם ג נ ן _ כ ת ז ט ן ע ל r ה ׳ 0 T 1 ה ו ו ת  ה

י n«™==׳ ויזכיר רחם ברגזו. דרשו יהיוה ועזו י ״ 6 כ ז י ׳ יא ם כ י ת א ט  ח

s י ן' * י  ויזכור לרחם m ברגזו. דרשו ה׳ ועוזו י י י י * י י
- ותורתו, וגם בקשו פניו תמיד בקשו פניו תמיד: בעולת הבקר

. - י ? י * « C . . n U בחפלה, בכל יום תמידין כסדרם 

י אשר לעולת התמ ד. ד י 0 ת ה ' ת ל ן ע ו ל ש ף א ק ו ג ת ה ל ו ע  כ

 אל מלך יושב על־גיסא רחמים, מתנהג בחסידות מוחל עונות עמו,
̂ךוילה לחטאים וסליחה לפושעים,  מעביר ראשון ראשון׳ מךבה נ
 עושת צדקות עם־כל־בשר ורוח, לא ברעתם תגמל. אל הורית־לנו

T T ~ ״ I * T I T I ־ I T T T i l l * 

 לומר שלש $קוךה, וזכר לגו היום ברית שלש עשרה, גיתוךןןת
 לעגו מקךם, ןטו שכתוב ו!ךד ןהוה בעגןרתיצב עמו שם ויקךא

 ?שם ןה;וה:
 רעביר יהוד. על־פגיו ויקרא:

 להוד. ן יהוה אל רחופ וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת גיצר
 חסד לאלפיפ נשא עין ו$שע ןחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לגו אביגו בי חטאגו. סחל לגו מלבנו בי ^עגו: בי אתה

 אדיני טוב וסלח, ורב־חסד לסל־קראיך:
 (ד) ופול יש לפרש למיוסל עה״פ (סנקוק ג, נ): ״ברוגז רחם סזטר״ ופירש הרל׳׳ק על לע
 הלרש, דודם בגימםדא אגרהם, םשנון זה כזה, כלומר זכור להם בדפ אברהם, ואימא מעל המודם
 (לגרים ז, כו): •חרם* אוסיוס רמ״ח, שנסרעין מרפיח אגדו, ואם יסזור במשובה יהיה •רחם• וזהו: ״ברוגז
 רסס מזכור״. (מקור לבדו עמרא מו״ק ח.). ולהטעים הענין, שלוקא מכומ אברהם נצולין מן החרס,
 יש להבין עפ״י מה לאיסא מלדם (לב:): אמר רמי בר אבא, כמיב:׳אברס׳ וכסינ: ׳אברהם׳ וכו׳

 המליט על מאמייס ארבעים ושמונה (רט״ח< אבדם,( — לסושמיה לאכרה״ם רמ״ח).



 סליחות לערב ראש השנה רז

 יןביר אלהים $ת-?ךיתו את-א?והם את־ל^חק ואת־לעקב: 9ךף ןתן ליראיו
 לזכר לעולם ?ךיתו: כי-?ךןד אבר?ןז והךבה אך?ה את־זךעןז ?בו??י

 ר.#מלם וכחול א#ר על־קןיפת הלם וירע זרעך את #ער איליו:

 ?רחם אב על בגיס כן ף»־חם להוה עליט: ליהוד. הלעועה על ע?ך כך?תןד ?לה:
 להוד. ץ?אות עטט סקז$ב לט אלהי לעקב ?לה: להוד. ??אות א?:_רי אךם בו$ח

 ?ןז: להוה הוגיעה. ה?לןד לענט ביום־קךאט:

 (בר שבתי) הארוך
 באר יעקב

 טפלטי אלי - ה׳ אלי שהוא מפלטי
- מצילי צורי - כוחי פתרי - מקלטי,
 מסתור מצר ומגיני וקרן ישעי - מגן
 להושיעני משגבי - מצודתי ביום
 צרה, וביום אוני - ביום שאני
 מתאונן על צרותי. השכמתי, מלך רב,
 לחלותך - לבקש ממך, ואני רק אליך

 ה׳, שוועתי, בבוקר.
 בוקר תזכור לרחם>א< עלינו, בעבור
 חסד אברהם, אב איתני שנקרא >תהלי0
 «ם. »<: ״איתן האזרחי״. אשר בחרתו
 משום שהאמין בך והיה ראש וראשון
 למאמינים בה׳. זבור בריתו אשר כרת
 עמו והושיעני מטומאתי - מעוונותי,

 ה׳ בוקר תשמע קולי - ותענני.

 בוקר דברת עמו1ב< להעלות לעולה
 את יצחק, וניפיתו - על מנת לשלם
 לו משבורת - שכר עבור עמידתו
 בנסיק וברות - וכרת עמו הברית
 להיות לו - שיעמוד זכותו למשמרת
 עד סוף כל הדורות. אהבתו=והציתו,

ט עקידה. חתום בו שם מחברו'(רבגו) מרדכי  ל

 אלהינו ןאלהי אבותינו

 מפלטי אלי צורי סתרי ומגני. וקךן
 ישעי משגבי ביום צר־לי
 ואוני. השכמתי לחלותך מלך ךב.

 ואני אליך דץה שועתי בברך:

 ביקר רחם תזביר חםד אברהם
 אב איתני. אשר בהרתו והאמין
 בך ראש למאמיני. זכר בריתו
 והושיעני מטמאתי. יהיוה ביקר

 תשמע קולי ביקר:
 ביקר דברת עמו ונסיתו לשלם

  « 1 • • ו  •.•ו • ־ ו

 לו משברת. וכרות עמו הברית
.  ־ T I V I . - ן

 להיות לו למשמרת. אהבתו

גי חיים  פגי
 (א) רסס מזכור — ״׳רסס׳ בגימטדא ׳אברהם׳״. ערה״ב ובגמרא גלדס (לב:) איסא אנרהם שהשליטו
 על רס״ח אבדו. וכ״כ החדק עס״ה (סגקוק ג, ב): ״n־p הירש דודם בגימטדא אברהם סשp זה

 0ה, כלומר זכור להם בריס אברהם.
 (S) על סי מדרש רושע (באוצר המדרשים): ״כנר זכור אט המפלה שהססלל אברהם אוהבי בשעה
. וסטא מרכוס (ט:) אברהם סקן ספלס שסדס חהו שייסד הפייט בקר  שאמרסי לו לן שסוס יצחק מך

 דברת עמו.



 רח סליחות לערב ראש השנה

 וחלתו וקבלתו בקטךת. סמים
 בבקר בבקר:

 בקר בו^בו האיר בחפ?ת
 להראות צךקתו הגדולה. נפיתו
 בעשירי ותיאמר־לו קח־נא את־
 בנך ואל־תבלא. על־אחד ההרים
 והעלהו שם,לעולה. את־הבבש־

 אחד תעשה בבקר:
 ביקר יחד שמך ושמע לקולך
 והךאה אהבתו. ושש בבל־לב על
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 אמרתך לעשותו. האהבה קלקלה
 השוךה ויקם בשמחתו. וישבם

 אברהם בבקר:
 ביקר הבינו לבם שניהם לעשות
 רצונך. איום. הבן לקח עצים
 והאב לקח מאכלת לשחיט בלי־
 פךיום. קרואים והולכים לתמם
 וךאו כבוךך׳ ביום. השלישי בהיות

 הבקר:

 וקבלתו - והיה חשוב לפניך נםיונו
 שעמד בו כקטורת סמים - שהקטירו

 לפניך בביהמ׳׳ק כבוקר כבוקר(ג<.
 בוקר כוכבו מזלו האיר כחפצת
- כאשר רצית להראות צדקתו
 הגדולה בנםיון העשירי שניסיתו
- מסיק העקדה. ותאמר לו: קח
 נא את בנך ולא תכלא - ולא
 תמגע מלקחתו ועל אחד ההרים
 העלהו שם לעולה את יצחק׳ הכבש
 האחד׳>ד< - את בנך יחידך תעשה

 לעולה כבוקר.

 בוקר יחד שמך, ושמע לקולך
 והראה אהבתו ושש ככל לכ על
 אמרתך לעשותו, האהבה קלקלה
^ כי  השורה >ה) - את שורה ה
 שורת הדק רחמי האב על הבן, ובכל
 זאת:ויקם בשמחתו וישכם - השכים

 ולא התמהמה אברהם בבוקר.

 בוקר הכינו לכם שניהמ אברהם
 ויצחק לעשות רצונך, איום - כנוי
 לקב׳׳ה. הכן לקח עצים, והאב לקח
 מאכלת - סכין לשחט, כלי פדיום
- ולא בקש לפדותו, קרואים מהקב׳׳ה
 והולכים לתומם - שהרי נאמר לו:
 ׳׳על אחד ההרים׳׳ ולא ידע אהה הר,
 עד שראו כבודך כיום השלישי בהיות
 הבוקר, שנאמר: (בראשית « ח •כיום
 השלישי דשא אברהם את עיניו וירא
 (ב-י נו. ב). את המקום׳׳ ראה ענן קשור אל ההר,

 מגילת אסתר
 לט. איום — מלשון אימה ופחד, מצודות, חבקוק א, ז).

 >ג< מיוסל על לרשס שדל(שהש׳׳ר ל, יל): ׳׳בשעה שמל אברהם אבינו אח עצמו וכו׳ ועלה דחן לפני
 הקב׳׳ה כריח קטורת הסמים וכר ואמר הקג׳׳ה לכשימאו מיו של זה דיד עמרוס ומעשים רעים אני
 נזכר להם זה הריח ואתטלא רחמים עליהם והופן להם מלס הלץ למלס הרסמיס וכוי, ומסיים שס
 המלרש: '׳שיסף הקנייה ימינו עם אברהם ומלו, שנאמד וכרות עטו הברית׳. וזהו שייסל כאן וכרות

 עמו וגו׳ למשמרת וגו׳ וקבלתו כקטורת סטים.
 >ד< עפ״י מלרש מדל במנא לבי אליהו(הובא בילק׳׳ש צ׳׳ט), אמרו: אוסו היום שהעלה אבינו אברהם
 אס יצסק בגו ע׳׳נ המזבס, מיקן הקב״ה שט כבשים אחל נשחריס ואמל p הערביים שנאמר: ״אס הככש

 האחד.
 >ה< ע׳׳פ המלרש (נ׳׳ר נה, יא): אמר רמ שמעון p יוחאי: אהבה מקלקלמ אס השורה לכמיב: ״רשכס

 אברהם נסקר רחטש אס סמורו״, ולא היה לו כמה ענליסו!, אצא אהגה מקלקלס אמ השורה.



 סליחות לערב ראש השנה רט

 בוקר אזר כגבור חלציו - התגבר
 ולעקור - לקשור בנו קרפ, לפני
 ההקרבה ויקח טאכלת לשוחטו, ולא
 חשב אדם ->0ולא החשיב את יצחק
 לאדם אלא כקרבן, ויאמר אברהם
 לעצמו: היום אקריב עולתי והיום
 . אזרוק דם זבחי, כדיני הזבחים, ולא

 ילין הדם עד בוקר.
 בוקר רחמיך על בן יחד נכמרו
- נתעוררו ועליו - על יצחק זרחו,
 ויקרא אליו מלאך הי: אל הנער ידים
 אל ישולחו, בי כיצחק יקרא לך זרע,
 חברו - זכר עקדת יצחק לדורות
 הניחו לכם את אפרו למשמרת עד
 הבקר>ז<, שיעמוד לכם לזכות עד

 ׳לבקר׳ - לגאולה.

 בוקר כשרו = וישרו = וצדקו
 של אברהם שהשכים בבוקר, יליץ
- ימליץ טוב בעד עם ישראל שאליך
 קרב, ואפרו של יצחק תמיד יראה
 לפגיך על מנת לבגפפ - ולטהרם
 מרוב עוונותיהם. תגתן להם גפשס
 בשאלתם, כי לך נבפפה - לך תאבה
 נפשם, ובערב ובבקר באה נפשם

 להתפלל אליך.
 בוקר קולס שמע ותכפר עוונותיהם,
 וערך - ועריכת תפלתם תחשב כערך
- כאלו ערכו לפניך את קרבנותיהם.
 לקחו ובאו אליך עם זכרץ צדקת
 אבותיהם בידיהם, וגם מעצמם הס
 הביאו עוד הפלת גדכה - את סדר

 הסליחות, בבוקר בבוקר.

 בוקר תפן לתפלתגו לרחמגו, ורחמיך
 עלינו יבמרו - יחחממו, ותשליך

 בקר אזר בגבור חלציו ולעקר בנו
 קדם. ויקה מאכלת לשוחטו ולא־
 חשב אדם. ויאמר היום אקריב
 עולתי ואזריק׳ דם. זבחי ילא ,ילין

 עד בוקר:
 ביקר רחמיך נכמרו על־בן ,יחיד־
 ועליו זרחו. ויקרא אליו מלאך־
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 יהיוה אל־הנער ידים אל־ישלחו.
 בי ביצחק יקרא־לך זרע וזכרו
 לדורות, הניחו. לבם למשמךת

 עד־הביקר:
 בקר כושרו ויושרו וצךקו ,יליץ

 בעד־עם אליך קרב. ואפרו תמיד.
T ך 1 -.- ו ־ ־ ״ J v ז  ו

 _יךאה לפניך לבבםם הרב. תנתן
 להם נפשם בשאלתם בי־לך
 נכספה, ובערב. היא באה ובבקר:
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 ביקר קולם שמע ותכפר עונותיהם.
 וערך תפלתם תחשב בערך
 קרבנותיהם. לקחו ובאו בזכרון
 צךקת אבותיהם. והם הביאו אליו

 עוד נדבה בביקר בבקר:
 בקר תפן אלינו לרחמינו ורחמיך
 עלינו יבמת. ותהליך במצולות־

 (ו< ונערה׳׳נ גרס, ולא חשכ הדם — לא היה סשוב געימו שסיכס למו של יצסק כנו כלפי אהגס
 המקום.

 (ז) מיוסד על המדרש (ילק״ש ש״א, ק״א^ בשעה שנאמר לאברהם: ״אל סשלס ידן אל הנער״,
 אמר לו (אברהם לקב״ה) אמה אמרס לי: ״כי ניצסק יקרא לן זרע״, כשם שהיה לי pn;ri ולא
 השבסין אף אחה כשיהיו מיו של יצסק סוטאץ לפנין זכור להם עקדס יצסק אביהם וסדה אוסם

 מצרסן.



 רי סליחות לערב ראש השנה

 במצולות ים כל חטאתינו, ולא יזכרו ים בל־חטיאתינו ולא יזכרו. צור
 עוד לחובתנו, צור - ה׳, העכר עוונינו * « י \ י

0 העבר עוננו מלפניך, ולאץשאירו, ו  מלפניך, ולא ישאירו מן העוונות כל
 עד הבוקר אלא עוד לפני עלות היום, ממנו עדיביקך•

 אל מלך יושב על־כםא ךחטים׳ מתנהג בחסידות מוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון׳ מךבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים,
 עושית צדקות עם־כל־בשר ורוח, לא כרעתם תגמיל. אל הורית־לגו
 לומר שלש ^שיךה, וזכר לגו היום ברית ^לש #9רה, כהוךןןת
 לעגו מקדם, כמו שכתוב וירד יהיות בענן ויתיצב עמו שם ויקרא

 בשם יהיות:
 דעביר יהוה על־פגיו ויקךא:

 :חוה ן יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חמד ואמת גיצר
 חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעונגו

 ולחטאתגו וגחלתגו: .
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 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לגו מלבנו כי פשענו: כי אתה
 אד$י טוב וסלח, ורב־חסד לבל־קראיך:

 זביר־רחמיך יהוה וחסדיך, בי מעולמ הטה: זכרנו יהוה ברצון עטך,
 פקדנו בישועתך: זכר עדוזך קנית קךס גאלת שבט
 נחלתך, הר־ציון זה שכ^ת בו: זכר ןהוה חבת ירושלים, אהבת
 ציון אל־תשכח לנצח: אר1ה תקום תרחם ציון, כי־עת לחננה כי
 סא טועד: ןכיר יהוה לבני אדוט את יום ירושליט האיטרים עדו
 ny, עד היםוד סה: זכר לאברהם לי?חק ולישראל ןגבךיך א#ר
 נשבעים להט בך ותדבר אלחם ארבה את־זראבם סבוסכי השטים,
 ןסל־הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזתנסם"ונחלו לעולם: זכר
 לעבדיך לאברהם לי?חק וללעקיב, אל־תפן אל־קשי העם הזה

 ואל־רשעו ואל ח^אתו:

 זכיר־לנו ברית אבות כא#ר אטרת, וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף
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 את־בריתי לץחק, ואף את־בריתי אלךדט אזכיר והארץ אזכיר:



 מליחות לערב ראש השנה ריא

 מ פזמון. ע״פ א״ב כפול ובסופו חתום מחברו (רבגו) גרשם בר יהודה חזק (רגמ״ה)
 לפנינו רק עד אות ו׳ והחתימה. (המשך הפזמון בסימן נ׳.)

 זבד ברית־אברהם ועקדת יצחק.

 והשב שבות אהלי ת$קב.
 והושיענו למען שסך:

 אבתו מארץ טובה כחפזון. ארבו
 הימים ודבר בל־חזון. בישראל
 חדלו פרזון. במשמנינו שלח ךזון.
 ושוב ברחמים על־שארית ישראל.

 והושיענו למען שמך:

 גולה אחר גולה. גלתה יהודה
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 בלה. דוה בל־היום ובלה. דורש
T T I ־ T T T T S 

 ומבקש אין־לה. והשב:

 העיר הקדש והמחוזות. היו
T 1 ־  T ־ ־ 1'•־ 1

 לחרפה ולבזות. ובל־מחמדיה
 טבועות וגנוזות. ואין־שיור דק

 התוךה הזאת. ושוב:
 גיאל חזק למענך פדנו. ראה כי גואל חזק, למעגך פדגו מן הגלות,
י י י י י ראה כי אזלת - הלכה ואפסה כוח י  ״

 באר יעקג
 זכור ברית אברהם, ועקדת יצחק
 והשב מהגלות שבות - שביית אהלי

 יעקב, והושיעגו למען שמך.

 אבדגו מארץ מוכה, כחפזון - וגתקיים
: ״ואבדתם מהרה ( ז  בנו מאמר(ימ-םי*. י
 ( - בחפזץ) מעל האp הטובה״
 ארכו הימים - בגלות ונתקיים דבר
 כל חזון שנתנבאו על גלותינו, ועתה
 כישראל חדלו פרזץ>א< - פסקה
 הנבואה. וכמשמנינו - בגדולי ישראל
 שולח רזץ וירדו מגדלותם. ושוב
 ברחמים על שארית ישראל והושיענו

 למען שמך.
 גולה אחר גולה - בבית ראשץ ובבית
 שני, גלתה יהודה כולה, דוה - כואבת
 ומצטערת כל היום וכלה - והאומות
 מכלים בה. דורש ומבקש לגואלה אץ
 לה, ולכן והשב אתה שבות אהלי

 יעקב.
 העיר הקודש - ירושלים וגם
 המחוזות >ב< המרוחקים היו לחרפה
 ולבזות - מלשץ בת, וגם מלשץ
 במה, וכל מחמדיה - המקדש וכליו
 םכועות בארץ וגנוזות בה, ואץ שיור
- ולא נשאר לנו רק התורה הזאת >ג).
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 מ. שבות אהלי יעקב — תיי גלות ארעיה דיעקב, (ישעיה ל, יח). שבות — לשץ שביה,

 (מצודות, שם).

י חיים נ י  פנ
 (א) מיוסל על לשץ סז״ל(פססיס סו:) ״אם נגיא הוא נבואמו מססלקס ממנו״ מסיג (שוסטיס ה, ז)

 ״סללו סחץ נישראל סללו״.
 (ג) ע״ס סנררש נסורס כהדס (דקרא ט, לא): ״ונססי עריכם סרנה״ — יעיד, ׳ערי׳, ׳עריכם׳

 — לרטס הכרכים והממוזוס.
 (ג) אגלה היא נמורס כהדס סר׳ נחוקוסי (רקרא ט, מל): ״לא מאססים ולא געלסים״, וכי מה
 נשמייר להם לישראל שלא נמאסו ולא נגעלו, והלא כל מחנוס סוטס שדחנו להם דסלו מהם, ואלמלא ספר

 מורה שנשמייר להם לא היו משודם מאומומ העולם כלום.



 ריב סליחות לערב ראש השנה
 אזלת,ידנו. שור בי אבדו חסידינו.
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 ומפגיע אץ בעדנו. והשב:
 ברית אבות ואמהות והשבטים.
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 רחמיך ןחםדיך בךבות עתים. לה
 זכור למבים ונמרטים. ועליך בל
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 היום נשחטים. ושוב:
 דרש ךמים דין דיננו. השב
 שבעתים אל־חיק מענינו. חנם
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 נמבךנו ןלא־בבםף פדנו. זקיף
 בית־מקךשך 'השמם לעינינו.
 והשב שבות אהלי לעקב. והושיענו

 למען שמך:

ת ראשונים כא#ר אמרת, וזכרתי להם ברית ראשנים, ך  זכיר־לנו ?
 אשר הוצאתי־אתם מארץ טצרלם לעיני הגולם.להיות להם

 לאלהים אני ןהוה: .
 עשיה ?פנו במה ^הבטחתנו ואף גם־זיאת בהיותם בארץ איןביהם לא־
 ?2א?תים ולאץעלתים לכלתם להפר ?ריתי אתם׳ בי אני ןהוה
ב ?ןבותנו ורחמנו ?מה #?תוב, ושב ןהוה אלהיך את־ #  אלהיהם: ה
 ?בותך ןרח^ך, ושב וקבצך טכל־העטים א?ר הפיץןז ןהוה אלהיך
 שטה: קכץ נדחינו ?מה #?תוב, אם־לזדה נדחך כקצה השטלם, ם^ם
 יקןיץןז ןהוה אלל׳יך וטשם לקחך: ?חד, ?שעינו כעב ו?ענן ?מה £?תוב,

 ומפגיע — ש״ץ שיתפלל בעדיגו. מלשון ויפגע במקום — רבותינו פירשו לשץ תפלה (רש״י,
 בראשית כז, יא). חגם נמכרתם — על עסקי חנם, הוא יצר הרע, שזזוא אינו לבם לשכר, ולא

 בכסף תגאלו — אלא בתשובה, (רשיי, ישעיה נב, ג).

 (ד< כמו שנאמר (ויקרא כו, מנ): •ומרסי אס בריסי יעקב ואף אס גריסי יצסק ואף אס גריסי אברהם
 אזכור״. ונדרש שם בספרא, אץ לי אלא אבות, אמהות pn, סלמול לומר יאסי, ואין ׳אמים׳ אלא אמהוס,
 שנאמר: ״שמה קברו אס אברהם ואס שרה אשמו״. ועול נלרש (שס) ומנין שהנריס כרומה לשבטים,
 שנאמר (שס, מה): ״וזכרסי להם בריס ראשונים אשר הוצאסי אומס מארן מצרים״, מלמל שהנריס כרומה

 לשמרם.

 ידינו, שור - הבט בי אבדו חסידינו
 ועתה אץ צדיק שיפגיע - יתפלל
 בעדיגו, ולכן והשב שבותי אהלי יעקב.
 ברית שכרת עם אבות ואמהות
 והשבטים >ד<, קיים לנו. רחמיך
 וחסדיך שאתה רגיל לעשותם לנו
 ברבות עיתים - במשך רוב הימים
 בגלותנו, זכור יה עתה לישראל
 המוכים, וגמרטים - ואשר מורטים
 להם שערותיהם, ועליך כל היום

״  נשחטים - על קדושת השס.
 דורש דמים - הקב״ה דץ דיננו, והשב
 שבעתיים כגמולם אל חיק מענינו,
 חגם גמברגו - בגלל עוונותינו, ולכן
 לא תמורת כפף תטדנו אלא בעבור
 תשובתנו, הקוף - והקם לעינינו בית
 מקדשך השמם ההרוס, והשכ שבות

 אחלי יעקב והושיענו למען שמך.



 סליחות לערב ראש השנה דיג
 ?!חיתי כעב ?שןיך ו?ענן חטיאתיך, שובת אלי כי ^אלתץז: neap ?שעינו
 לטע^ך כא#ר אטךת, אניכי אניכי הוא טיחה ?ש?יך למעני וחטיאתיך לא
 אןכיר: הלבן חטאינו כ#לג וכ^קןר ?טה #כתוב, לבוץא ןנו?חה ייאטר
 ןהוה, אם להיו חטאי?ם כשנים כ#לג.ילבינו אם־לאדיטו כתולע כ?9ר
 להיו: זריק עלינו טלם קזהוךים ןטהרנו ?טה #?תוב, חרקתי 5לי?ם
 טלם טהורים ו?ןהךתם׳ טבל $?ןאותי?ם וט?ל־נלולי?ם אטהר $ת?ם:
 ךחם עלינו ואל ת^זחיתנו ?טה שכתוב, כי אל ךחום ןהוה אלהיך לא
 יך?ך ולא ל^חירגך, ולא ל?זכח את־?רית אביתיך א?זר נ^זבע להם:
 טול את־ל??נו לאהבה את ש?וך ?טה #כתוב, וטל ןהוה אלהיןז
 את־לבבך ואת־לבב זךעך, לאהבה את ןהוה אלהיך בבל־לב?ך ו?כל־
 נ??1ך לטען חייך: הטןיא לנו ?בקשתנו ?טה #?תוב, ובקשתם טשם
 אתץד/וה אלהיך וטצאת׳ כי תךך^נו ?כל־לב?ך ו?כל־נ??ך: רצכיאנו
 אל־הר קך#ך ושכחנו ?בית תפלתך ?כ!ה #בתוב, והכיאותים אל־הר
 קךשי ושיטחתים בבית תפלתי עולסירט וז?חיהם לרצון על־טןבחי, כי

 ביתי בית־תפלה יקרא לבל־העטים:

 שמע קולנו ןהוה אלהינו חום ורחם ¥לינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו ןהוה אליך ונשובה חרש
 ימינו בקדם: אמרינו האזינה יהיוה בינה הגיננו: יהיו לרצון
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 א^רי־פינו !מיון לבנו לפניך ןהוה צורנו וגאלנו: אל
 תשליכנו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבנו
 לעת זקנה בכלות כיהנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו יהוד,
 אלהינו אל־תרחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
 שונאינו ויבשו כי־אתה יהוד, עזרתנו ונחמתנו: בי־לך יהוה
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 הוחלנו. אתה תענה אדני אלהינו:
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 לחי רצון טלפ^יך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שתהא השנה הזאת
 הבאה עלינו ועל בל־עמך כית־ישךאל. קץ ןתבלית לשבי עטך
 ובעבור שדבריו קלים להבין - וכמו שאמר האבן עזרא >קהלת ה,»<: ״והגאון דג סעדיה נשמר
 מאלה... בבקשותיו... והם על לשק המקרא ודקדוק הלשון באק חדות ומשלים ולא דרש״

- אפרש רק המקום הקשה.
 תכלית - סוף.



 ריר סליחות לערב ראש השנה

 כית־ישךאל. ועת טוף לגלותנו ולאסלנו. ואחרית טוב ליטי ענינו
 וטרוךנו. בי טשך עלינו השעבוד.־ ןארך עלינו על גלויות. והננו
 בסל־יום .חולבים ודלים. ברבות ה^ניט אנו נטעטים. ובטגות
 הזטגיט אנו נ?עריט. ואין לנו לא טנהל ולא טחזיק בידינו. באשר
 אטךת, בי מידחטיל עליך :תשליט וטי לנוד לך. וטי:סור לשאיל
 לשלום לך. או טי יגדיר גדר או טי:עטיד כפךץ. ואין עוד גביא
 וחוזה. ואיךקורא בשטך כאטת טתעירר להחזיק ?ך. בי בלגו
 בצאן תעינו. איש איש לדרכו הרעה 9ניגו. בל ןבר אחרי כ?עו.
 ןסל איש אחרי שרירות לבו הרע. ולא די לנו בעוינות הראשוניט.
 בי אם הוספנו עליהט חךשיט. ולא הזהרנו בכל האזהרות אשר
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 חזהךתנו. ולא הובחנו טבל התוכחות אשר הובחתנו. וטה !ש לנו
 עוד צדקה ולןעק עוד אל הטלך:

 ואתה :הוה השלת לצרף סיגנו ולהסיר בדילגו ולשבר את־לבנו
̂ה ולהתט טוסאתינו טסנו. עליכן חגליתנו ובגויס זריתגו.  הזו
 הגה ב^און הטלסיות הצללנו. וסהתוך כסף בתוך כור נתכנו. ולא
 טקיצר :ךך לא הושעתנו. ולא טביבד אןגך, לא שטעת תפלתגו. בי
 הבדילו עויניגו בינינו ובין :שועתך. לך אדיך הצדקה ולנו בשת
 הפנים. לאד;י אלהיגו הרחשים והסליחות 3י ?זרךנו בו. ולך־אדיני
 חסד כי־אתה תשלם לאיש סטעשיהו. ואתה :הוה אלהינו גואל
 יקזךאל וקדושו הלעולס תאנף־בנו תסשך אפך לדר ודר, חלילה.
 הלעולס תזנח ולא תוסיף לרצות עוד. חלילה. כי. לא אפטו
 לנצח חסדך• ולא בלו ר0סיך. כי הטה חדשיט לבקרים :חילו
 בסל־עת ובסל־ךנע. ולטען שסך :חוה עשה עטנו בי היא תהלתך.
 בי שסך נקךא עלינו :חוה אלחי ישראל. ולמען ברית אבותינו
 אבךהם י?חק ףעקיב אשר סרת להם בי לא״תשכח טפי זרעט.
 וךברי $שר שיסתי בפיהם לא :טושו. ולטען עטך ונחלתך אשר

 ובפגוח הזמנים - וברבות הימים. נצעריס - מתמעטים. ינוד - לנוד בראש לנחום. בצעו
- מילתו.

 לצרף סיננו ולהסיר בדילנו - לזקק ולהוציא הפסולת. ולהתם - לכלות. זריתנו - פזרתנו.
 כשאון המלכויות הוצללנו - הוטבענו בץ האומות הרוגשות וגועשות. וכהתוך כסף - עניינו
 צרוף חקוק. תאנף - תכעס. אפסו - נגמרו. יחילו - יחולו, יתקיימו. שחו - הושפלו. ימושו



ב ראש השנה רטו ר ע ת ל ו ח י ל  ס

 נשארו טעט טהרבה בתורן בראש ההר ובנם על־חגבעה. ולטען
 :תשליט עיר קךשך אשר ה:תה טךבד שטטה ו:?א טטנה בל
 הדרה. ובית קךשגו ותפארתנו אשר היה לשרפת אש. וראה בי

 אזלת זיד ואפט עצור ועזוב:

 והנה בל־הגוים יושבים שלוים ושקטיט. ואביוני עסך ךוויים טחופיט
 וסדולךליט וטבקשים פניך וטפילים תחנתם טול ארון בתתך:
 :הוה אלחי הגבאות עד־טתי לא תרחט את־ערי:הוךה וירושליט
 אשר זעטת זה בטה שנים. וראה את־עסך ישראל טתדים טאד.
 פנינו ליטץ ואין עוזר לשיטאל ואין טוטך. וחנה העת והעונה:אתה
 לך להושיענו: אלהינו בושנו בטעשיינו ונמלטנו בעונינו. בי השחת
 סנינו טפני חטיאתינו. ןנ?פפה קוטתנו ט?ני אשטתנו. ואין לנו פה
 להשיב ולא טצח להריט ראש: ואין לנו על טי להשען בי אט

 עליך אבינו שבשטים:

̂יך ת?לתט. ואל־תתעלם טתחנרצנו. #אין אנו עזי פנים וקשי  אנא תבוא לפ
 ערף לומר לפקד :הוה אלהיט ואלהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו.

 אבל אנחט ואבותיט חטאט:
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 א#סט. בנךט. גזלנו. דבךט דפי. העויט. והךשעט. זךט. חט?ט. ס?לט
 שקר. :ע?ט ךע. כ!?ט. ל?ט. סרךט. נאצט. ?וךט. עויט. ?שענו.

 $דרט. קשיט ערף. ךשעט. שחתנו. תע?ט. תעינו. תעתענו.

 סרנו טט^וותיך וטטשפטיך הטוכיט ןלא שוה לנו. ואר;ה צדיק
 על־סל הבא עלינו בי־אטת עשיית ואנחנו הרשענו:

 #?חט את־טובותיך. ןןשיט את־ריב 0סדך. וסריט את־פיך. וטט^ז?סיך
סרט. ו?ה?לי העולם הזה נהבלט. אל־רהבים ושטי ?זב ?ניט. ' 

 כתורן בראש הר - ישארו מתי מעט עד שיבלטו על פני סביבתם במיעוטם. ואפס עצור ועזוב
- לא נשאר להם מאומה, הן מן העושר הכנוס בבית, וגם לא מן המקנה הרב העזוב בשדה.
 דווים - כואבים, חולים. דחופים - מדוכאים. סחופים - מעונים, שפלים (לשתות אלו עפ׳׳י

 הגמרא רבמית מ!.) אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דורם וכוי). מדולדלים - אביונים.
 גשיגו - שכחנו. מרינו - מרדנו, לא צייתנו. נהכלנו - השחתנו. רהבים - גסי הרוח. שמי

ת אל דרד הש2ר^ טי  ייי• — החו



 רמז סליחות לערב ראש השנה

ך טדכר ?ךק ?לה. ו9?2אה #  ןקקזכלנו הרכה ?איד. ןאהלט ךע מטוב. ן
 תחת טהרה. !שקוץ תחת זכות. והחלטנו עולם עוטר ?עולם עוכר: טדי
 יום ?יוטו ה?כם וחטוא. עד א#ר עונותינו עלרו ראשנו• ורבו טשיעחתיגו.
י רנלינו. וגלחו טנשטת רוח א?יט. ?זבענו ד מ  וע?טו טדלרי פינו• וגדלו מ
 טירן ?צולה ןאין סע?2ד. לאנו לטעטפך טים ןשבלח שזפתנו. ןלא לך
 :הוה אלהיט הרעינו כי אם לנ?שט. ולא אותך הלעסנו כי אם אותנו.
 כי אנוש אם ח$א טה־י?על־לך. ואם רבו ??ןעיו טה .יעשיה־לך. אלל אוי
 ללני אדם א#ר ח?או לך. !אוי לנ?שם כי נסלו לדם ךעה. אלהיט פמןמו
 וגללסט להרים אלהינו ?נינו אליך כי אנו כללי נ$אם. כן נלזינו לעיני
 נ?שט. לנלר א#ר ד׳טלל לשחת והעלוהו שילטורדו. ולטו לעון חוללט

 כן ב#ת ?נינו כ?תט:

 אשטט טלל־עם. ב#ט טלל־דור. גלה טטנו טש1ש'. ךוה לבנו כחסאיט.

 החבל אודנו. ןנ?רע ?אדנו. זבול בית טקךשט חרב כעוניט.
 טיךתנו ה:תה לשטח. יו?י אך?2תנו לזרים. בחנו לנלרים:

 ועדץ לא.שלנו טטעותנו. והיאך ןעיז ?נינו ונקשה ער?נו, לוטר לפניך להוה
 אלהיט ואלהי אלותיט צדיקים אנחט ןלא חטאנו. אלל אנחט ואבותיט

 חטאט:

 אש?2נו. ?נרנו• נולנו. דלרט דפי. העויט. והרשענו. זךנו. חט?ט. טפלנו
 #קר. ,יע?ט רע. לזלט. לצנו. טרךט. נא?נו. ?וךט. עויט. ?שעט.
 ?ררנו. קשינו ערף־ רשענו. שחתנו. תעלנו. תעיט. תעתענו. םךנו טט^וותיך
 וטטש?9יך הטובים ןלא #וה לט. ואתה צדיק על־לל הלא עלינו כי־אסת

 עשית ואנחנו הךשעט:

 ועתה :דוה אלהיט אחרי שובט נחצצט ואחרי הוךעט ??קט על.ירך. בו^ט
 ןנם נללטט לי נשיאנו חרפת נעורט. על זאת נשיא לש:רט לשנינו
 ןנ?שנו נשיים לכפינו. וכסה נקך$ה ?ניך :הןה אלהיט ולטה נכף לך
 אלהי סדום. וכסה תתרצה ותכפר לט על לל חטאתינו אשר חלפו

a w 

 הפכלנו - לשץ סכלות וטפשות. שקוץ - מאום. עולם עומד - העוה״ב. עולם עובר - העוה״ז.

 כיץ מצולה - עמוק בב^. ואץ מעמד - מבלי אפשרות לעמוד. שכולת - שטף מים חזק.
 תעבוהו שלמותיו - מלבושיו מלוכלכים בגץ עוונותיו. בעוץ חוללנו - בעבירה נוצרנו.

 אחרי שובנו - בתשובה שלמה. נחמנו - התחרטנו על מעשינו, כדץ השב, שצריך להתחרט
 על מעשיו. םפקנו - הכינו. על ירך כדרך המתחרט. נשא בשרנו וכר בכפנו - לשונות ייסורים

 וחרטה.



 סליחות לערב ראש השנה ריז

 וע?ת בסים המרים אר^ה א^ר לא_יא?פו. אם כחשו?ה ודתי תתר^ה.
̂זי־ קווינו ןלא  הננו #כים וטתודים ל?ניך לדןה אלהיט י׳סאנו וכשעני דך
 #וה לנו: ןאם כתפלה ו?החטנים תמהל. ה;נו מפילים תחנונינו ל9;יף.
 ?עיני ע?דים אל לד אדוניהם ו?עיני ש?חה אל לי־ נכיךתה כן עינינו
 נשואות אליך. ואם ???י וזעקה תסלח. הנה ?ט?תרים ת??ה נ?שינו
 ט?ני הטאהיט וכחךרים תאנח רוחנו על רוב ??עט. ןאם ?ש?ר רוח
 ת??ר. הנה נ?ז?ר לבנו ?קרבנו ןנך?אה רוחנו. טן הצרות ומן התלאות
 אשר ע?רו עלינו עד א^ר לא נותר מתום ??שרינו. לולי רססיך ןח?ךיך

 אז אבדנו בעונינו:

 לעינינו ע#קו עסלט. סס?זך וקןפוךט טסט. נתנו עלם עלינו. ?בלט על
 ש?טנו. ע?דים ס?זלו ?נו, פרק אין טלךם. ?רות רבות ??בונו.
 הךאנוך להוה אלהיט. ,רחקת מטנו בעוונינו. ש?נו טאחריך. תעינו וא?ךט.
 ועדן לא ש?נו מסעותט. והיאך נעיז ?נינו ןנק^ה ער?נו לוטר ל?ניך להןה
 אלהינו ואלהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חסאנו. א?ל אנחנו ואבותיט

 ו;?!אט:

̂זלבי• דכתו יפי• מדני• והרשעט. ןךט. חט?ט. ס?לט  אשסט. ?נרט. 
 #קר. לעצט רע. ?!?ט. לצט. סררנו. נאצנו. ?ררט. עויט. ?שעט.
 $ררט. קשינו ערף• רשעט. שחתט. תע?ט. תעיט. תעתעט. סרט ממצוותיך
ך הטובים ולא #וה לנו• ואתה צדק על־?ל ה?א עליט ?י־אסת  וממ??סי

 עשית ואנחנו דך^עט:

 אנא להוה האל הגדול הגביר והנורא שוטר ה?רית והחסד. אל יסעטו
 ל?ניך ?ל־הצרות ו?ל־התלאות אשי־ ס?או את־עסריך טיום היותם
 על־האךסה עד היום הזה. הבט ?עסלט ואל ת?ט ?טעלליט. שור
 נא ?ענלט ואל תשור אל־עויניט. ו?נה אל־ע^קט ואל־ת?ן אל־ק^לט.

 וסצוקותיט תחת א^?תט• ועלבון נ?ש תחת עון נ?ש:

 ועתה לחוה אלהיט אם עשיט ?אולתנו• עשה אתה ?או?טו1ך ו?לח ?י
 תטים רעים אתה. אם של?ט ךעה תחת טו?ה• נסלט טוב ןלא
ה  רע: בי לתר טרעהו צדיק ו?ל שבן הבורא. ואם הךכיט ל?שוע. א̂ו

 נכף - נהיה כפופים, נשתעבד לך. כמים הנגרים - שחטאינו ייעלמו ולא יהיה ניתן להתחשב
 בהם. כמו מים שנשפכו ארצה ולא ניחן לאספם. העווינו - עקמנו. מתום - שלם, בריא.

 כי יתר מרעהו צדיק - שהצדיק מווחר ועובר על מדותיו.



ב ראש השגה ר ע ת ל ו ח י ל  ריח ס

ר צדקותיך רבו מהררי אל. ועסקו מתהום ?  רב הסד ומרלה לסלוח. א
 רבה: בסד. ?מים 'הוךך ותהלתך סלאה הארץ: :הוה ?סעט ש?עך
 בי לאחת הסרות תסלח לאשר ד׳סאו לך. ואף בי ?כולם. סלח ;א
 לעוניט ולחטאתיט וללל חטאת ועונות עמך ישראל: ו??סנו מעונינו
 ומחטאתיט טהרט: ןאל תקצוף עלינו עד ?איד. ואל לעד תזכור עון. בי סח
 לצע לרטיט אם תשחיתט. וטה לשרץ אם תורידט ללאר שחת בחטאינו
 מה יתרץ אם תפקוד עליט לךךליט: לא לאלה שלחך ןליא לאלה תהלתך
 אלל הךלר שהוא לך לשם ולתהלה. להתנהג עם בניך למדת רחמים.
 ולנלנל עליהם סרת לזןןךיןי ?א?ר אסרת. לסען ?טי אאריך אפי ותהלתי
 אהסס לך לבלתי הלריחך. וגם הטךה אשר היא לך לשם ולתפארת
 הסליחה ועבוד על פשע: ?א?ר אמרי! על לריותיך. שלל אדם האריך

 אפו ותפארתו עבור על פשע. ולמעלה מזאת עשה עסנו:

 אנא הלט לצךקת עלךיך חסיךיך אשר העת נפשם למות עליך ןלא חסו
 על נפשם ועל זרעם וקצו וסאםו לחך העולם הזה ובטלו רצונם מפני
 ךצונך וקדשו שמך הנדול ולא חללוהו. ו,רצו לזבח ו??טו צןארם ועסה
 לנסיון ןנאטט ונלחט לצרוף ונמצאו תמימים. וגלעד דמי אלות ולנים• דמי
 רחסניות וללדיהם• ונתערבו דמי אחים ואחיות־ ודמי חותנים וכלות. ודמי
 דולטים וחלמות. ודמי הגונים והגונות. ודמי לחורים ולחורות. ודמי פרנסים
 וחזגיהם. ודמי חסידים וחסידות. ודמי זקנים וזקנות• ודטי ד:נים וםופריהם
 ורמי מלמדים ותלמידיהם. ודמי אנשים ונשותיהם. ונסרגו ללם לחד
 על קדוש שסך המיוחד. ארץ אל תכסי ךסם ואל :הי סקום לזעקתם.
 עד לשקיף דרא :הוה ט?טים וינקום נקטתו ונקמת עמו ונקמת תוךתו
 ונקמת דם עלךיו א?ר ??לו ךסם למים להלטחתט ?לד אלי חוזה.
 הרגיט טים עמו לי רם ?לדיו יקום ונקם לשיב ל?ךו ו??ר אךסתו
 עמו. את אלה מזלחות זכור ואלה עקדות תראה. והנחם !שלך אף וללה
 חסה. ותשלית שוד ן?לר מעסך. חום ורחם את לתר הפלסה. ותוציאנה
 מאפלה לאו,רה וחדש עלינו ?;ה מולה ?נת רצון ועת ויאולה: שדי תזכור

 לט לרית אזירח ותפקיד לנו זכות הנעקד. ותרחמע לצדקת איש תם:

 באר שחת - גיהנם. אחמם לך - אאריך אפי.
 הערו נפשם למות - מסרו נפשם למות. העת לשק שפכו. קצו - מאסו. ונבחנו כגרוף - ביסורים.
 ארץ אל תכסי דמם - שיהיה נראה לכל. עד ישקיף וידא ה׳. ואל יהי מקום להסתיר זעקתם
- כדי שתעלה לשמים. אבי חתה - משה רבנו ע״ה, אבי הנביאים. שכך - השקט כעסך.

 ברית אזרח - לאברהם, זכות מחק הנעקד, בצדקת יעקב איש תם יושב אהלים.



 סליחות לערב ראש השנה ריט

 ול?חלאו ישראל למרלר עמד מ?ה רגינו לתפלה לפניך ונקש רחמים
 על עטך ליה י?ראל ןלך אמר לתפלתו טללי ואלהי ללח

 לעון העם הזה לגדל חלךך ולאשי נשיאתה לעם הזה מטרדים ועד
ש ענו חלה ?ךך לעד עךתך לרחמים. אנא נהוג לחללתך  הנה. א
 נאלתם סגוף לחזק .TT• ריזך הנחלתם תתה למי שס דד. הם עטך
 ונחלתך ועליטו חפוף לחללתך: זכור לנו לרית אלות. השק אהלחם אין
 טים לכבות: לענתם נשיאתם על כנפי נשרים: .ישר ?עריהם ללת יושר.
 כי תשוב לשוש' עליהם לטוב: מצרים אם ישמעו בי האכךתם נואטים
 לךעה הוצאתם ממצרים לכלותם: ללח נא לעון העם הזה. עוות פ?עם
 לחל נא היום הזה: ?נה נא לצךקת אבות אל ת?לח: חנון קראתם
 לנים ןאתה למו אל. רחטם לרחם אב: שרי עשיה לטען שסך. תלחול
 ותסלח לפשעי עטך: אנא ללח לעץ העם הזה: ואם לא תללח טחני:
 ואף אתה השלוח לו לרךכי טולך. לשרתו ןאטריז לו ללחתי לךלךך:
 וללח נא לענ.יי עמך ןרלי הצאן כי תמים רעים אתה אם הרכינו ל?שוע
 אתה טךלה לללוח. אדיני ?לעה אדיני ללחה אדיני הקשילה ועשה אל

 תאחר:

 ?שיח צךקך אטר ל?ניך ?גיאות טי.יבין מנלתרות נקני: נקנו ןהוה אלהינו
 סלל פשעינו וטהרנו טלל טלאותינו וזרק עלינו טים טהורים ולהרנו
 ללתוב על:ד נליאך וזרקתי עלילם מים טהורים ומדךתם מלל טמאותילם

 ומלל נלולילם אטהר אתלם:

 טילה עלךך אמר ללניך. טי אל למוך נשיא עץ ועולר על ??ע ל?ארית
 נחלתו. לא החזיק לעד אפו כי חפץ חלד הוא: ,ישוב :רחטט ילבש
לות ,ים לל חטאתם: ו?ל חמאת עמך כית ישראל  עוניתינו. ותשליך כלו
 ת?ליך ?לקום א?ר לא יזלרו ולא י?קדו ולא !עלו על לב לעולם: תתן

 אלת ללעקיב חלד לאלךל״ם א?ר נ?לעת לאלוהינו מימי קךם:

 ךניאל איש חמודות שוע ל?ניך. הטה אלהי אץנך ו?לע ?קח עיניך וראה
 שילטיתינו ןד!עיר א?ר נקךא שמך עלידז כי לא על צךקותינו אנחנו
 מפילים תחנונינו ל39יך כי על רחליך הרכים: אדיני ?לעד. אדיני ללחה
 אדני הקשילה ועשה אל תאהי למענך אליד 3י #מך נקרא על עיךך ועל

 עמך:

 מנוף - ממצרים. דתך הנחלתם - במתן תורה, ועליטו הפח - הגן עליהם.



 רב סליחות לערב ראש השנה

 עזרא הסופר אמר.ל?ניך. אלהי ב?תי ונסלמתי להרים אלהי ?גי אליך
 בי עונותינו רבו למעלה ראש וא??הנו נדלה עד ל??ים: ואתה
 אלוה ?ליחות חנון ורחום ארך אשים ורב ח?ד ןלא עז?תט: אל תעזבנו
 אביט ןאל תלשט בוראנו. ואל תזניחט יוקרנו ואל תעשי ע?ט ?לה
 ?חטאתיט ןקים לט לד!וה אלהיט את חרסי שה?מחתט ?5ן?לה על לדי
 ירמיהו חוזך ?אמור בלמים ההם ו?עת ההיא נאם להןה :?קש את
 עון ישראל ואינט ואת חמאת להורה ולא תסצאינה ?י א?לח לא?ר

 אשאיר: .
 עסך ונחלתך ךעבי טו?ך ?מאי ח?ךך האבי י?עך לכייו ולרעו ?י ללי

 אלהיט הרחמים והסליחות:
 אל רחום ?מך. אל הטן ?סך. בנו נקךא ?סך. :הוה ?שיה למען ?מך.
 עשה למען אסתך. ??ה למען בריתך. ??יה למען גךלך ותפאךתך.
 עשיר, למען ךתך. ?שיה לטען הוךך. ?שיה למען ועוךך. ?שיה למען ן?ךך.
 ע?'ה למען ח?ךך. ?שיה למען טובך. ??יה למען לחוךך. ?שיה למען
 ?בוךך• ?שה למען לטוךך. ?שיה למען מלבותך. ?שה למען נצחך. ?שה
 למען סוךך. ?שיה למען ?זך. ?שיה למען ?ארך. עשה למען צךכןתך.
 ?שיה למען קךשתך.־?שה למען רחסיך הרבים. ?שיה למען ??י^תך.
 ?שיה למען תהלתך• ?שיה לסען אוהליך שו?ני עפר. ?שה למען א?ךהם
 ל?חק ול?ק'ב. ?שה למען מ?ה ואהרן. ?שיה למען דוד ו?למ'ה. ?שיה לסען
 :רו?ללם עיר קך?ך. ?שיה למען ציון ס?כן ?בוךך. ?שיה למען ??מות
 היכלך. עשה לטען הריסות סז?חך• ?שיה למען הרוגים על שם קך?ך.
 ??יה למען טבוחים על לחוךך. ?שיה למען באי באש יבטלם על קדוש
 ?טך. ?שיה לטק יולקי ?רלם ?לא חסאו. ?שיה לסען ויטולי חלב ?לא
 פ?עו. ??יה למען תינוקות ?ל בית רבן. ?שיה לטעלך אם לא למ?נט.

 ?שיה לסעלך והו?יעט:

 ?נט :הוה ?נט. ?גגו אלהינו ?ננו• ?ננו אביט ?נט. ?נט בוךאט ?נט. ?נט
 טאלגו ?נגו. ?ננו יוךשט ?נט. ?נט האל הןאטן ?נגו. ?נט ותיק
 וחסיד ?נט. ?נט זך ד?ר ?נט. ?נט חי וק:ם ןנט. ?נט טוב וסטיב
 ?נט. ?נט יודע :ץר ?נט. ?נט בו?ש ???ים ?נט. ?נט לובש ץךקות
 ?נט. ?ננו סלך סלבי הסלכים ?נט. ?נט טךא ונ?ינב ?נט. ?נט סולח
 וטוחל ?נט. ?נט עו;ה ?עת צרה ?נט. ?נט פוךה ומציל ?נט. ענט
 צריק ול?ר ?נט. ?נט קרוב לקוראיו ?נט. ?נט רחום וחנק ענט. ?נט
 שוסע אל־א?יונים ?נט. ?נט תוסך תמימים עננו. ?גט אלהי אבותיט



 סליחות לערב ראש השנה רכא

 עננו• עננו אלהי אברהם עננו. עננו פחד :?הק ענני. עננו אביר ועקיב
 עננו• עננו ט?'נב א^הות עננו• עננו עזרת הכבסים עננו• עננו ק?ה
 לבעוס עננו. עננו רך לרצות עננו. עננו פוןה ??ת ךצון עננו. עננו אבי

 :תולים עננו• עננו דין אללנות עננו:

 טי ?ענה לאלרהם אבינו להר הטוריה הוא !עננו. סי ?ענה ליצחק לנו
 ל?נעקד על נלי הלזלח הוא .יעננו. טי ?ענה ליעקב לבית אל
 הוא!עננו. טי ?עני,. ליוסף לבית האסורים הוא!עננו. טי ?ענה לאבותינו
 על !ם סוף הוא !עננו. טי ?ענה לט?ד. לחורב הוא !עננו. טי ?ענה
 לאהרן בטךזתה הוא .יעננו. טי ?ענה לפינחס לקוטו לתוך הערה הוא
 !עננו. טי ?ענה ליהו?ע בנלנל הוא !עננו. טי ?ענה ל?טואל כטצ$ה
 הוא !עננו. טי ?ענה לךוד ו?לטה לנו בירו?לים הוא .יעננו. טי ?ענה
 לאלל־מי להר הברלל הוא !עננו. טי ?ענה לאלי?ע ביריחו הוא !עננו. טי
 ?ענה ליו;ה בלעי הךנה הוא !עננו. טי ?ענה לחזקלהו ללך :הוךה לחליו
 הוא !עננו. טי ?ענה לחננ:ה טי?אל ןעזךה לתוך בלשן האש הוא !עננו.
 טי ?ענה לרנ!אל לגב האריות הוא !עננו. טי ?ענה לעזרא בגולה הוא
 !עננו. טי ?ענה ללךךכי ואלתר לשושן הכירה הוא !עננו. טי ?ענה ללל

א !עננו.  הצדיקים והחסידים ןהתטיטים ןה!?רים ת

 רחסנא דעני לענ!י ענינא. רחסנא דעני לתכירי לבא ענינא. רחטנא
 דעני לטכיכי תחא ענץא. רח$נא ענינא. רח^נא חוס.
 רחסנא ?ריק. רח$גא #זיב• ר90נא רחם עלן השתא בעגלא

 ובןטןקריב:
ם אל־אפ^ה: ך א ־ ד י t j  ףיאןר ךןד $ל־$ד ןנר־לי קאיד. F^W**? p־־p־..>;־׳ ני־רגים רחןןיו ו

 רחום ןחגון ח$אתי ל$;יך, :הוח 9לא רחטים רחם עלי וקבל
 תחנוני: :הוה אל בא$ך תוכיחני, ואל בח^תך תיסרני: חנני
 :הוה בי אטלל אני׳ ך$אני:חוה בי נבהלו ע?$י: ונסשי נבהלה
 ?איד, ואתה :הוה עד־סתי: שובה :חוה חל?ה נ$שי, הושיעני לטען
 חסדך: בי אץ כ$ות זברך. כ?אול טי יוךה־לך: .יגעתי באנחתי
 אשחה בבל־ל:לה ט9תי׳ בדסעתי ערשיי אסטה: ע??ה טבעם
 עיני, עתקה בבל־צורך: םות טטני בל־פיעלי אץ׳ בי #טע :הוה
 קול בביי: שטע :הוה תח$תי, :הוה תפלתי יקח: .יבשו דבהלו טאיד

 בל־איבי, :?בו לבשו ךנע:



 רבב סליחות לערב ראש השנה

 מחי ומסי. ממית ומחלה. מסיק סן ?אול לחיי על?א. ?ךא כד ח©, אבוחי
 לקלה. אכולי ךחיס אסי ל?אבה. ע?ךא ךסריד ;?יק ?קולר. מרה
 תאיב ותבר.קולרה: ?ךך ??ךך אנן ןחטינן קמך. הא ךוי נ?שין ?גדין
 ?ךרין. ע?ךך אגן וסרוןץן קטך. הא ??זתא הא ?ש?לתא הא ?סלקיותא.
 במטו מנך ?ךחמך ך;9ישין. אסי ל?אכין דתקוף ?לן. עד ךלא ;הוי ןסיךא

 ?שביא:

 מא תחנה. ע׳׳פ תשר׳׳ק ובסופו חתום מחברו(רבינו) מאיר (שליח צבור) ברכי יצחק

. ר ח ב ת • ה נ ח  תפלה תקח ת
 תמור ניחוח תמיד
 השחר: שקל לעומדים שמך
 לשבח. י כאלו . זכו תרים

 מזבח:
ם ?מקדש ת ד מ  רצה י ע
ת עולמים  שביתם. כבבי

• T : י T * : 

 לעושי חביתם: קשב
 מקךאות וחנון סדרים. בעין

 איברים ועבול פדרים:
 ״ T י * ־ : T ״

. ח ו פ מ ' : י נ  צריף ״ שטוח פ
 במעלה אפר על גב תפוח:

 חזק ואמץ

 באר יעקב
 תפלה תקח ותחינה תבחר תמורת
 ריח ניחוח של תמיד השחר >א). יהא
 שקול לפניך תפלת העומדים את שפך
 לשבח כאילו זכו לתרום את הדשן
 מעל המזבח אשר זו היא עבודה
 ראשונה בכיה המקדש לעת השכמה

 (תסיד נו.).

 רצה עבודתם - תפלתם כמקדש
 מעט שבשביתם - אשר בגלוחם,
 כמו שרצית את עבודת הכהנים שעשו
 וחממו את הכיתי הכהן הגדול, קודם
 הקרבת התמיד >שם נח.), בבית עולמים.
 קשוב למקראות - שקוראים לפניך
 סדר הקרבנות(נ< ולתחנות שמסדרים
 לפניך כעין העבודה של סלוק
 האברים והסדרים, שלא נתאכלו

 מבערב, לצידי המזבח, >ש0 נח:).
 צרוף - חבר והשוה שפיחת כפינו
 בהפילה, פני מפוח - כלפי השמים,
 כעבודת הכהן המעלה אפר על גב
 תפוח, חפוח היה באמצע המזבח

ר ת ס ת א ל י ג  מ
. םפוח — בנוי לשמים, ע״פ ־וימיני נזפחה שמים־ ופירוש טפחה — תכן אותם בטפחו  מא

 כמו שאמר: ושמים בזרת תבן, (רדק, ישעיה מח, ינ).

י חיים נ י  פג
 (א) שהרי אמרו מרכוס (ט:) ססלוס כעל סמידים סקנוס.

 >ב) כמו שאמרו נסעניס (כז:) סמן שאץ כימ המקיש קייס מה סהא עליהם, א״ל: כנר מקנמי להם סדר
 קרמומ, טמן שקורץ נהם לסט מעלה אט עליהם כאילו הקריטס לפט, ואני מומל להם על כל עוונומיהס.
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 ולשם היו גורפץ את האפר, >«!<.
 פניהם מכוונים בתפלה לפאת קדמה
- על מזרח, הרח ויעלה תפלתם
 לרצון, כאילו היו סודרי מערכה גדולה
 של מזבח, וחזית - חלון היה עושה למערכה כלפי מזרח שתהא הרוח הבאה דרך שער

 המזרח מנשבת בו, >שס נס, ל. ובםפח»).

 פאת קדימה פניהם יזרח.
• I י V ״ I T •| T ־  י

 בסודרי חזית כלפי מזרח:

 ערוב - יקובל לפניך מחברת
- תפלות שאנו מחברים יחד עם
 י״ג מדות שאנו עורכים לפנ7,
 כשרת - כמו ששרת כהן כשר
 המסדר שתי מערכות >נ< עצים במזבת
 החיצון. פפור את הצעדים של
 עגז״יך הגשים - הבאים לבית
 הכנסת להתפלל, כדי ליתן להם שכר
 פסיעות «*0ה «.), כמו - כאילו
 היו כהנים הרוגשיס m - המרוגשים
 והנרעשים בעזרה בשעה שעומדים
 לפייס - להעלות בגורל את חלוקת

 העבודות שבמקדש.
 נכץ השחר - כשהשחר יאיר ויעמוד
 על מכונו, באוחה שעה ישראל
 המשולים לכוכבים יעמדו לפני ה׳
 ברן - כהפלה, החשב חפלחם לפניך
 כברק השחר המאיר פני המזרח
 בעת נץ החמה, המזכיר זכות ישיני
 חכרץגה!. מכאן הולך ומונה סדר
 עבודת התמיד: ממונה מזרז את
 הכהנים לאחר שהפיסו, ועדיין לילה,
 ואמר להן: ״צאו והביאו טלה מלשכת
 הטלאים* שעמדו שם מבוקרים כבר
 מכל מום, ככקור מופלא - מופרשים

 ליקרב על גבי המזבח.

 ערב מחברת למדות
I V V I  ~ ־

 ערובות. בשרת. בשר שתי
״  י : ד •• T ו

 מערבות: ספיר. לצעדים
 לעבדך גשים. במו בעזרה

 לפיס רוגשים:

וכוכבים ברין.  נכון השחר.
 ברק השחר זכות שבחברון:
 ממנה מזרז להביא טלה.

 T I "T : . V N I י T י

 מלשבת טלאים בבקור
 מפלא:

 >ג< 6) מערכה גלולה: עליה שורפים כל הקרמיפ, p מערכה קטנה: גמצאס בקרן מערגיפ לרומים
 והיא מערכה של קטורפ, שממנה סוסץ גסלים להכניס למזנס פטמי לקטורית סדור המערכות כשרה רק
 ככהן וכראמרינן(יומא ס:), א״ר יוסי א״ר יוסנן: זר שסירר אס המערכה סייג. כיצל הוא עושה, פורקה

 זר וסידרה הכק. וכן פסק סרמכ׳׳ס בפ׳׳ט מדאס מקלש ס״ט, עיי״ש מ״מ. ־ י־ ,
 (ד) זה ייסל על הנמרא מומא (כל:) ׳למה מפיסץ pnm ומסיסץ׳ — למה נאססץ ארנע סעמיס
 גיוס, ולא על כולן נאסיסה אסיג רש״י. יא״ר יוסע: כלי להרגיש כל העזרה׳ — להשמיע קול
 המץ עם רנ כמה סעמיס שהוא כסל למלך. רש׳׳י. ׳שנאמר: אשר יסליו נמסיק סול מיס אלהיס

 נהלך כרנש׳.
 (ה< מיוסל על המשנה ביומא (כס:) וכמבואר ממרא שהממונה שואל: האיר פני כל המזרח, וזה אומר
 לו: עד שכחכרון, — ומציגו בירושלמי (סייג ה״א) כרי להזכיר זכות אכות from סברץ. (רש״י).

 עס׳׳י טססס ערה׳׳ב: כברק המזרס.
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 לכוס של־זהב ישלח
 « N t T 1 ־

 להשקות. מבקרו שנית לאור
 האבקות: כזכה בתמיד וזבה

T • ! T ־ : | N t  T ו־ «

 אחיו. משכו והולך לבית
 מטבחיו:

T T I 

 לד שחיטתו זבח יחדל. עדי
 יפתח שער הגדול: טרד

T 1 י ־ ־ ־ 

 עד־שחי פתוח ביון. שתי
 מפתחות לפתחו בון:

| T • I T I "  י

 מבפנים, ואילו המפתח השני: ׳פתוח כיון - פותח ללא טרחה יתרה ובשתי םפתחות אלה,
 לפתחו - את השער הגדול כיון. כאשר פתחו את השער הגדול, אזי:

 חרציו בגלגלו וצירי צריחו.
: ו • 1 * T T 1 -  ז־ 1

 ונשמע קולו בבקעת לריחו:
 זריזים זהירים עקדה לגמר.

 זריזין — כהגים זריזים הן — שכולם היו בגי תורה וחרדימ ובו׳, (רש־י, שבת כ.).
 (ו< וכולן מגרוס כממיל (3) ורומא (כה.) וכלמסיק כגמרא להם נמשכים עמו.

 >ז< ע״פ המשגה גסמיל (פ״ג מ״ו): ׳ושתי מפתחות: אחד שהוא מרד באמת השחי• — מססס
 שמנעולו נמצא גסססיס סללס מנסניס והיה צרין להכטס אמס ילו בסור שמלס על למס השסי, וסוסס
 המנעול גמססס שגילו. •ואחד שהוא פותח נייד — המנעול השני נמצא לסטו וסוסס כמסמס
 מסר כלי מורס. שט מנעולים אלו נמצאים על ללפ ססשסש שליל השער הגמל. (משנה זי): ״ססס
 אס הסשסש, נכנס לסא, ומן ססא אל ההיכל על שהוא מגיע לשער הגמל. הניע לשער הנמל״
 — סוספ אפ השער מנסטם על יד ש״העביר הנגר״ (—הכריס) ״ואס >זסוססוס״ (—המנעולים). כן
 פירשו הרמכ״ם והמאירי שם, אבל רש״י פירש (כ״מ לג.) שהמסססוס היו לשסי ילסומ, אמי של הפשפש,
 והשט ללפ של הפא להיכל. ומה שייסד כאן: שתי מפתחות לפותחו כיץ — הייט ששט המסססוס
 סססו גם אפ שער הגמל הוא כפי פירוש הגריא שם שכסנ: ׳ואפ הסוססופ׳ — על ייי שט מסססוס

 הנ״ל.
 (ח) כמשנה (ממיל פ״ג מ״ס): מיריסו היו שומעין קול שער הנמל שנססס.וצירי *ריחו — כגמרא
 (יומא לנז:): וציר ללסוס ההיכל נשמע כשמונה ססוני שמג סוס׳ שס מקשה על השמירה p המשנה
 לנמרא, ומסp הצירים נשמעו רק ס׳ ססומי שנס אבל השער עצמו נשמע כיריסו. א״נ בסון ס׳ ממומי
 מים מרנישין סול הצירים ומיריסו היו שומעץ קול המה נעלמא. ומהסייט אץ ראיה מוכסס אין הוא סונר

 לכוס של זהכ ישולח להשקות - אח״כ
 השקו את התמיד מים, בכופ של זהב
 — (ני• •יד* גוז! להפסדם «ודו), ואע״פ שהוא

 מבוקר מבערב מכקרץ אותו שנית,
 לאור אבוקות שהרי עדיין לילה. הכהן
 שזכה, בפייס שני, בתמיד, זיכה שנים
 עשר אחיו הכהנים העוםדים לימינו
 בשאר העבודות(0 השייכות לפייס
 זה. משכו, הזוכה, לטלה והילד לבית

 המםכחיים.
 ידי שחימתו זבוח יחדול - מונע
:לא היה  ידו מלשחוט, כדתנן >ש0)
 השוחט שוחט עדי ששומע שער
 הגדול שנפתח. ושני מפתחות היו
 שם >ז<, אחד: ׳מרוד עד שחי׳ - טירחה
 יתרה יש במפתח אחד, שהיה צריך
 להכניס ידו, בחור הדלת עד השחי,
 כדי שאפשר יהיה לפתוח הדלת

 חרציו בגלגלו וצירי צריחו
- כשמגלגלץ צירי צרחיו בחריצים
 של דלתות ההיכל («יה־ב< נשמע קולו
 עד בקעת יריחו מ״. זרמים - הכהגים
 לא היו כופתים את הטלה(«0ל־), בשתי
 ידיו לעצמן ובשתי רגליו לעצמן, כדי
 שלא לעשות כחוקות הגויים אלא



 סליחות לערב ראש השגה רכה

^ ; ־ ™ ' 2  ביד ורגל כיצחק בהר־מור: 3
־ לגמור קשירתו(ט< ביד ורגל יחדיו ! • : •.•T T • I T : 
) בהר מ ל». ׳  כיצחק בן אברהם >
» טבעות היו קבועות ברצפת העזרה והן שמשו להחזיק ד »  המור - כדי להזכיר עקידתו ן
 צואר הבהמה בשעת השחיטה, ועשרים וארבע טבעות היו כעד כ׳׳ד משמרות, כל משמר
* אבל לקרבן  היה משתמש לשחיטת קדשים בשבוע שלה בטבעת המיוחדת לה >0וכה ע

 התמיד טבעות קבועות היו,
 חכו טבעות שניות לשמש לשחיטה,
 שחר - בטבעת שניה של קק צפונית
 מערבית, ואמש - ושל כץ הערביים,
 בטבעת שניה של קק מזרחית צפונית
 כדי שישחט למול השמש לקיים
 מה שנאמד: ״שנים ליום״ - כנגד
. זריקת הדס היחה על ( ־ *  היום >«! ל
 ידי הרמת שתי מתנות שהן לארבע
 יתרום, הא כמד? זורק אחת שהוא
 כשתיים על קק מזרחית צפונית והדם פוגע בצפוני ובמזרחי וכן עשה בקק מערבית דרומית,

 וזכו שניות שחיטה
* T * t ״ : T I 

 שחר ואמש למול השמש:
V V ־־ : v V T ־ ־ 

 הרמת עתים לארבע יתרים.
ו - • ו ־ • ו - ז ־ 1  ד

 למזרח צפון למערב דרום:
T T ־ 1־ I | T f t ־ I 

 דם השירים היה שופך אל יפוד
 הםזבח כדרום. וטעון התסיד הפשט
p עולה.  העור תשרפת כליל לטרום כ
 כגלל שבתאור נתיחת האברים מרובה
 ספור הדברים - כפי שהגמרא בתמיד
 (ל*.) מאריכה בתאור הנתיחה, לכן יפה
 השתיקה מפני אימת הצכור וטרחתו.

 המיז־ של שחר,
 קרב כתשעה כהנים משעת הולכת
, סך תשעת ( « סי: ״  אברים >ח0ח• ל»: *
 הכהנים כולל: ששה כהנים לאברים
 ולקרביים, כצרוף עם שלשה כהנים

 דמי שירים יסוד הדרום.
 וטעון הפשט וכליל למרום:
 גלל הנתיחה מרבה בדבור.

* T N : T ׳ I ־ ־־* : 

 שתיקה יפה ואימת צבור:"
   : ־ T » \ T ו

 בתשעה קרב בצרות זוכים.
 חבתים םילת ויין הנסכים:

• T I - } ~ < ־ ־ ־ י  י

 הזוכים להביא א) את החכיתים
- חביתי כה״ג שקרב ע״ג מזבח עם התמיד, ב) את הםולת למנחת התמיד ג) ואת רביעית

 ההץ יץ לנפכי התמיד.
ן אזי הלכו תתנום. לאברים ולג׳ א ב Q ן ^ L ם ^ ך י  א

. הדברים הקרבים עם התמיד, » • ״ * • י י " * v T *V 
- מחצי כבש ולמטה ומלחום, ביס - במערבו >י< של כבש וירדו ובאו
 אגל ולאי לפליג על הסוספומ ישנים שאומר: ופליגא, הנריימא, אהן משנה, שהרי הפייט אומר מפורש

 שהצירים נשמעו על יריסי• . .. . ־
 >ט< כן פירש המפרש (APC שהיו צריכים לקשור הקרק גיל ורגל, וכן כסב הסמ״ג. אבל הרמנ״ם
 סירש שם, וכן בס״א מממילץ ה״י ססק, שיש רק לאסוז גיליו ומליו של הקרק ואסור כלל לקשרו. ונלםם־
 משגה שם כסב: ״ואסשר ג״כ שזהו סירש״י ז״ל גםומש שכסנ בפרשס דרא («, ט) שעקידס יצסק
 p אברהם היה יליס ורנליס יסד״. וקשה לסרש p גרש״י שהרי גשבס (נל.) ל״ה רישא כסב:
 ״ללא קרי עקול אלא יל ורנל כיצחק p אברהם לכסינ (בראשים כנ, ט): ״דסקל״, כסף יליו ורנליו



 סליחות לערב ראש השנה

: ו א ר ק ע י מ ת ש י ז ת ג כ ש ל  ב

 רבו

. ת ח ה א כ ר י ב ו נ מ ם ב י כ ר ב  מ

ף י ס ו מ ת ו ו ר ב ד ת ה ר ש  ע

ת כ ר ב ה ו ך ו ב ע ת ו מ : א ת ח נ  ב

ה כ ר ם ב ע ו ה כ ר ב . י ם י נ ה י  כ
T T ! T T 1 1  1־ ־ :

: ם י נ ה  נ
 V :ד •

. ת ר י ט ס ק י פ ם ל י ש ד ו ח ר ר ב  י

: ת ר ש ע א מ י ה ה ו ב ד נ א ש ל  ו
V V ־J ־ • * T T I 

. ע ב ק ד נ ח י ם ב י . פ י ע י ב  ר

ב ג ת ל ו ל ע ה ם ל י ח ת  נ
 : ¥ * : ־ ד• : ־

: ע ב ר מ  ה
T X I ־ 

ם י ר מ ם ז י ב ר ה מ פ ר ג ל מ ו ק  ב
״ T " t * Tt־{ : \ : 

 להם ללשכת הגזית, ושם את שמע
 יקראו >ש0 ל»:<.

 מכרכים, כמגוי - על פי הממונה,
, אמר להם הממונה: (  כמ״ש שם (לב־
 ברכו ברכה אחת - ברכת אהבה
ת י»־<, ואח״כ קראו עשרת ו נ בי  רבה (
 הדברות לפי שהן עיקר התורה(יא).
 ומוסיף בנחת - ביום המנוחה, בשבת
 שהמשמרות מתחלפות, מוסיפים
 ברכה שאומר המשמר היוצא למשמר
 הנכנס. ברכו עם העם שלש ברכות,
 א) אמת דציב, ב) ועכורה - תפלת
 ׳רצה׳, ג) וברכת כהנים(יב< לברך את

 העם, והעם מהברכה גהגיסרג).
 יבררו כהנים חדשים שלא הקטירו
 מעולם לפייס קמורת כדאמרינן ביומא
 (ני.) תנא מעולם לא שנה אדם בה,
 מאי טעמאל א״ד חנינא מפני שהיא
 מעשרת, אבל פייפ רביעי היה ביחד,
 חדשים עם ישנים, ובזה נקבע מי
 הם שיעלו נתחים מהכבש, לאחר
 שמלחום, לגב המזכה שהוא מרובע.

 כקול מגריפה >יח שהיה כלי שיר

 (י) ים כבש מלסוס —המר״מ מביא מהפייט ראיה לגירסס הרע״נ במשנה בשקלים (ס, ס): ״אברי
 הסמיל טמנין וכו׳ גמערכ.

 (יא) ונטלום מטלין מפני סרעומס המינים, שהיו אומרים: אלו לבלס נמנו בסיני ולא שאר המורה,
 (ברכוס יב. ובירושלמי שס).

 (יב< ברכס כהטס המוזכרס במשנה (שם) אינה נשיאס כסייס ברוק אלא רק אמירס או״א והפסוקים,
 כן פירשו סוססוס מרכוס (יא:) והרע״נ. והרמב״ס מפרש לברכס כהטס הכוונה לשיס שלום..

 (יג) והנה מש״י מרכוס(שס) משמע — לנשיאס כסייס, שכסנ שס: ״ומכס כהטס לברן אס הפס״. וכן
 משמע מהשייט שיסל ׳מכה נהטס/ אבל באמס אץ זה גשיאס כפיים, אלא כמו שכסג במאירי מרכוס
 (יא:): ׳ומכס כהטם׳ שירשוה מכס כהטס ממש, לברן אס העם, ואע״ס שלא היה שס צמר זכץ
 לסם שלא בסטהם, וסוסמץ מרכמ שים שלום. ולא שיברכו עכשיו משיאוס כסייס שהרי זו קולס קטורס

 היה, וגשיאס כסייס לא היה על לאסר הקטורס. עכ״ל. ״*
 ולאםר שכסנמי כ״ז במה״ק מצאמי גסוססוס רביט יהורה שירליאץ (נרכוס יא:) שממא אס לנרי
 ססייט כאן וו״ל: ורכיט מאיר ש״ן יסל בסיוט של ׳ססלה סקסי, ״אמס ועמלה ומכס כהטס יברכו העם
 מכס כהטס״, וצ״ע נפי׳, עכ״ל. משוס שהח לס״ל לסייט ל׳ברכס כהטם׳ היינו נשיאמ כפיים לק נשאר
 בצ״ע. אבל לפי מה פכמבנו ע״ס המאירי שהיו הכהטס זכץ לצטר שלא נפטהם, בלא נשיאס כפיים, סרה

 לה הממיהה מלבדי הפייט.
 (יד) מגריפה מוזכרס במשטוס ממיל בשלשה עטיטס. א) ״נטלו אפ המגרפוס ואס הצנורוס ועלו לראש
 סמזגס״ (ס״ב מ״א) — מגרסוס לגרוף ולססוס אס הלשן. נ) •מיריחו היו שומעין קול הפנריפה•



 סליחות לערב ראש השנה רכז

^:Z^JZ»™ א אמרים]. ־וקולה נשםע ־ נ ] 
 L • T -! J י ו « י שהיה משמש גם לגרוף את הדשן

ם * רגילים (נפיש-י ייגפ-ה עיניו י!), וכשהיה משמש י ר 2 2 ת  3?5יר ר
. י ככלי שיר היה גשמע קולה עד עיר  ־ • ־ י י י י י י
 לקולה לרם וכיהנים. ל^ף התמרים - ידיהו. יעוד שמשה,
י להשמעת קול ע״י זריקה, ולויים > י־ • י • ! : ' / )  והשתחויה היות מזמנים: ^Zr^yZl^r ׳
 , . . . ,_T s ! TT • קולה שאחיו הדדים נכנסים לדבר
 בשיר, והכהן יודע שאחיו הכהנים
 נכנסים להשתחוות, ואף הם באו להיות מזומנים לשיר והשתחויה.
ת במעלות - החלו עולים, בנחה, ^ Q ע L , ^ ת ־ ^ ע מ 3 

» * במעלות האולם שני הכהנים שזכו / ו *  k\i/MUmi י
י בכף קטורת ומחהת גחלים, ואילו שני ^ י י  3«דו*יה «דשי מ
• הכהנים שזכו בדישון מזבח הפנימי | : • • ד י ! L י* ׳ T ״ ׳ T ^ 
, »m והמנורה היו עולים במרוצה על מנת u » » L M t 
^ להקדים את המקטירים,״,, ונכנסו ) * V T  נטל רצא. 1®} }
« להיכל להוציא את הכלים שהשאירו ן ך ן ז ן ד13י 1 ו ד ד ע  י
• | שם. המדשן של המזבח הפנימי נטל ! ׳ ! ׳ י ^ ? n J i l j • ט י ע . 
 את המגי - טנא, סל ממקום שהניחו
! •* לאחר שדשן והשתחוה ויצא, והכהן - ! י  י
 השני ידשן את הנר המזרחי שבמגורה,
ן(- קנקן)  ואם מצאו לנר מערבי שככה, יערכו - יקה דשנו עם שאר הנרות, והכה - קיחו

 של זהב שבו הניח את דשן המנורה גטל, ונחץ - ומהר לדרכו(10).

 (פ״ג מ״ח) — כלי שיר שהיה במקלש. ג) ״נטל אחל אס המגריסה וזורקה מן האולם ולמזנס.
 אץ אלם שומע קול חברי בירושלים מקול המגריפה. ושלשה לברים היסה משמשת, 1) כהן ששומע אס קולה
 יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות, והוא p ובא, 2) כן לד שהיה.שופע אמ קולה יודע
 שאחיו הלויים נכנסים לדבר כשיר והוא p ובא, 3) וראש המעמל היה מעמיל אס הטמאים בשער

 המזרח״.
 יכיל להיומ שהפייט סוגר ששלשמ הפנינים המוזכרים במשניוס עולים על מנרסה אמס, וכמו שייסל
 ״בקול מנרסה מרובים אמרים״. וזהו לעס רפ״י ורנמ״ה בערס (י:): ״מגריפה הימה גמקלש״ מוציאה

 מאה מיני זמר״ ופרש״י: ׳מגרפה שבה גורפין אמ לשן המזבח״.
 אולם חוספוח שס סולק ואומר: ״אצא נראה לפרש לשני מיני מגרסוס היו, אחח ללשן ואחמ לשיר״.
 ועליין אפשר לומר שהסייט יכול לסבור כתוספות, ו״מרומם אמרים״, היינו שאומה מנריפה שהיסה כלי
 שיר, גם זרקו אוחה מן האולם ולמזבח, שהרי על אומה מגריפה אומר: ״וקולה נשמע בעיר הממרים״,

 וגס: ״רגילים לקולה לדם ונהנים״.
 אכל ברור בלא ספק שאין זה כפירוש החרו״ט (ממיל ס״ה, מ״ו) שאומר על המוספות בערכין: ״לאו
 למעוטי שלא היה עור שלישי״, וגס המסארס־ישראל שס מפרש ללא כהראשוניס הנ״ל וסובר שנ׳ מגריפוס

 היו נמקלש.
 דש גורסים בסייט •מרובים זמרים• — והוא עס״י הגמ׳ בערס (יא.) שהמגריפה היתה מוציאה

 מאה, או אלף, מיני זמרים.
 (טו) הפייט כמג לסי סלר המשגה נממיל (ס״ו, מ״א) כאבא שאול, שהטנס שד הנרוס הימה קולמס
 לקטורמ (יומא יל:). וכן פסק הטור (או״מ מס), וללא כרמן שהקטורמ קורמס להטבת הנרוס וגס לא

 כמו שפסק הרמנ״ס.
 (טז) מהר ללרכו — עם מלשן המזבח הפנימי ושופכים יסליו אמ הלש! אצל המזבס קלמה.



 רבח סליחות לערב ראש השנה

 לרדד זוכה בשולי מחתה.
 לגחלי האש ושחה ואתה:

T l T T t T 1 ״ ־ 1 : 

 צביר הקטרת פנימה חוץ־
 לו. מלמדן מקטיר בלי־בוית

 אצילו:
 לא הקטיר מעולם (כדלעיל), ואומרים לו: הוי זהיר שמא התחיל (לרדד) לפניך, דהיינו ממך
I - הנח את ערימת הקטורת לצד פנים של המזבח, D והלאה, אלא צבור הקטורת פנימה 
 רחוק ממך ומשם הוי מרדדה ומפזרה על פני כל הגחלים, חוץ לו - לכוון חח, מפנים

 המזבח כלפיו, כך יוכל להקטיר בלי נוות אצילו - מבלי שתכווה זרועו.

 חרדים לפרש בעת הקטרה.
 חשאי כפרה לחץ מטרה:
 קבועות היו למול הפרצות.
 בהשתחויות לאל חי לרצות:
 כנגד י״ג פרצות שפרצו מלכי יון בסורג, וכשמגיע למול כל פרצה משתחווה ומודה על אבדן

. והעבודות היו כדי לרצות לאל חי. ( ג ־  מלכות יון «״nr פ־ב. פ

י חגורי חרב כתב ולא־בבנוי. י ו ג ם ח י נ ו נ מ ם ה : נ ה נ י ־ ה י י ג  ח

־ '•׳ v 1 ״ י 1 • י  חרב מלומדי מלחמה, היודעים סדר י
ת מברכים אחת ועל״ראש כ ר ם ב ע ה

ת   עבודתם מביייי א
־  כהנים גרבה אחת, שלא היו מפםיקין : T : • ־ ־ י

 במקדש לומר אמן שלש פעמים
 כמו במדינה אלא עונים פעם אחת בסוף. במקדש היו אומרים בברכה את השם המפורש

 ככתבו ולא כבמדינה שאומרים בנגוי. במקדש גשאו כפיהם על ראש מנוי - כגגד
 (יז< ע״פ המשנה גממיי (פ״ו, מ׳״ג) ונמאן לסנא (יומא נב:) צוברה פנימה שהיא פוצה לו.

 (יה) פרשו נפמ ההקטרה, כרי שלא יהט מרים הקטורת, שנאמר (רקרא נח, יז): ״וכל אדס לא יהיה
 באוהל מועד בטאו לכפר נקולש״.

 (יט) סשאי מיוסד על מה דמנא דט רט ישמעאל, על מה קטו״למ מכפרת על לשון הרע. ימא לבר
 שגסשאי דכסר על מעשה סשאי(יומא מל.), וכלפרש״י שס וסמס לשץ הרע נסשאי.

p שסוט לשונם מרמה לנר, כפיו שלום אמ רעהו ילנר  (כ) סן מסרה, מיוסל על הפסוק (ירמיה ט, ז): ״
 ובקרט ישים ארט״, ואמרו בערס (טו:)~אץ p אלא לשון, שנאמר: ״p שמוט״.״ ואץ לשון אלא לשץ
 הרע, שנאמר: "יץ שמוט לשונה״״ אי מה יל אינה ממיסה אלא בסמון, אף לשץ אינה ממיסה
 אלא בשמץ לס, ס״ל: ״p שחוט לשונם״.״ קמ״ל — ״p שחוט לשונם״ — לקטיל כחן. ובערונס
 הטשס סירש, לשץ הרע שהוא מעשה משאי, כמו סן מטרה, שאין אלם נזהר ט על שרואהו מחוב

 בנופו, אף לשץ הרע אץ אלם מרניש במטרו כשהוא מסטר לו פטם והוא מלשגו נססר.

 ירדד - ואחר זה, הכהן שזכה
 במחתה צובר את הגחלים שבמחתה
 על גבי המזבח ומרדד - מיישר את
 גחלי האש באמצעות שולי המחתה
- תחתית המחתה, שיהיו מונחים
 ישר על גבי מזבח הקטורת כדי שלא
 תפול הקטורת (אח״כ) מעל הגחלים,
 ושחה ואתה - והשתחוה ויצא מן
 ההיכל אחר שגמר עבודתו. מלמדין
 את הכהן השני, את המקטיר שהרי

 חרדים - ישראל החרדים לדבר
 ה׳ היו ממהרים לפרוש מבץ
 האולם ולמזבח כעת ההקטרה(יח<.
 חשאי n» - הקטורת, מכונה כן ע״ש
 שהיתה נעשית בצינעה ולא היה עמו
 שום אדם, קטורת זו היתה כפרה לחץ
 מטרה >כ< - כפרה לחטא לשץ הרע.
 קבועות היו - קבעו י״ג השתחוואות



 סליחות לערב ראש השגה רכט

 ראש הכהן, ולא כבמדינה כעד
 כתפותיהם, >«ם«»ז. ס-ב1. בזמן שהכהן
 הגדול רוצה להקטיר האברים חלקו
 כובש (כא< - נוטל בחזקה ומונע
 ממי שכבר זכה מלהקטיר, והיה עולה
 ככבש והסגן מימינו מסייעו לעלות

 ותשעת הכהנים שזכו בהקטרה
 קרבים אצלו, ומגישים לו את הנתחים
 כדי שיסמוך(כנן עליהם, ואח״כ זרקן
 לאש(כג< שע״ג המזבח. ואז דרך נקב
 הספל שהיה קבוע בגג המזבח (סיכה
 פח.) סידר את הנסכים שירדו משם
 לשיתץ - לנקבים החלולים ויורדים
 עמוק מתחת למזבח. בשעה שניסך
 הכהן הגדול את היין. הפנן עומד
 וסניף סודר כדי שידעו הלדם לפתוח

 בשיר.
 מחצריס - שני הכהנים המחצריס
 בשתי חצוצרות של כסף באים לעמוד
 אצל כן אתה שהיה מקיש באצבע
 צרדה - באצבעו הארוכה על כלי
 שיר ששמו צלצל, ולשמע קול הצלצל
 החלו הלויימ ודכרו בשיר החוייה
- באמירת שיר של יום, וכאשר
 הגיעו למרק - סוף קטע בשיר תקעו
- שני הכהנים, והשתחוו העם, ועל
 כל סדק — תקיעה, ועל כל תקיעה,

 השתחויה.
 חהו פדר עבודת התמיד שהיה כבית
 אלהינו, יה״ר שיכנה במהרה בימינו
. תמיד הבוקר שאץ אנו 0 נ  אמן, >ש0 ל
 יכולים כעת להקריב ישולם על ידינו
 מה שפטרנו את סדר עבודתו, וכמו
: ״תשלמה פרים T >m. 0  שנאמר (
- שפתינו״, וספור זה יחשב לישורץ
 לכפור - לכפרה כדאמרינן כשלהי
 מנחות >?•.<, ׳זאת הורה החטאה׳ - כל
 העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב

 חמאת.

 לחלקו
 עלות

 הגדול
T ״ 

 מימינו
 מנוי: זמן

 כובש. סגן
 בכבש:

 קרבים אצלו ולו מגישים.
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 נתחים לסמיך זרק לאעים:
 ואז בייתין נסבים סדר. וסגן

 עומד ומניף בםוךר:

 מחצרים באים עמד־לואצל.
 (בן ארזה) צררה מקיש
 לשמע צלצל: לדם דברו

 I ״ ־ י י ״ ן . . :

 בשיר הדוויה. לפרק תקיעה
 והשתחדה:

ז ז  1 ־ 1 ־ ד

 וזהו סדר עבודת תמיד.
 בבית אלהינו מהרה
 להעמיד: תמיד הבקר:עלם
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 בספור. לעולם זיאת על־
 ישרון כפור:

 >כא< כלמק (יומא יל.) כהן גלול מקריב סלק בראש, ונוטל סלק בראש. ס״ר, טצי מקריב מ־אש, אומר:
 עולה זו אני מקריב, (שס ח:).

 (כב) סמיכה זו אינה סמיכה הכסוגה במקרא, שהרי אץ סמיכה בשסונףס (מנסוס סב:), אלא סמיכה
 מיומלמ לכטלו של הכהן הגלול שסהא הקטרסו סשונה משל שאר הכהמם, (ממיל לג: ונמסרש).

 >כג< זרקן — כראיסא בסססים (עז.) ׳ועשיס עולוסין הבשר והלם׳ — לומר לן מס לס סריקה אן
 גשר סריקה.



 לערב ראש השנה

 כםךרו במנחה ונסך קרב.
 עסק בשני לעתות ערב:
 באחד עשיר זכות בו

 י ז ז ו

 'מחזרים. שנים בידם שני
״ ז 1 ז  י 1 ־ • :

 גזרים:
* T I 

 כבשים כובשים עוינות
 . ז : 1-

 מכבסים. כתינוק 5ן שנתו
 סגלה עושים: פרקליט סנגור
 בצדק ללננה. בעיר אלהינו

 אלהים :כוננה:
 דמי אל־תתנו : ממנים
 שומרים. ואתה תקום תרחם

 1 - ז ז | ו - ״

 אומרים: :תשלים ״ כגוית
 עךץ. :כונן רשים •לשם

. .  בארץ: .

 דל סל׳ חות
 בסדרו של התמיד בבוקר, להביא
 סולת למנחה ולהקריב נסך, כך
 יעסוק בתמיד . השני לעתות ערג
- בין הערביים, אלא שבבוקר
 התמיד קרב בתשעה כהנים(וכדלעיל),
 וכץ הערביים באחד עשר זכות בו
 מחזרים(כד), משום ששנים נוספים על
 התשעה ובידם שני נזרי עצימ להוסיף

 על עצי מערכה.

 כבשים של תמיד כובשים - מסתירים
 את פשעיהם של ישראל, ועוונות
 מכבסים(נר,), ועושים את ישראל עם
 סגולה, בתינוק כן שנתו שלא חטא.
 הקרבנות היו פרקליט(כו< המליץ
 פגגודיה בעדינו ולכן, כצדק ללוננה
- כל מי שנשאר ללון בירושלים
 לא היה נשאר בידו עוון(כ!), כל זה
 היה בעיר אלהינו - ירושלים, אלהים

 יכוננה רבננה כבראשונה.
 דמי אל תתנו - ״על חומותיך
 ירושלים הפקדתי שומרימ׳ - מלאכים
 הממונים לשמור ״כל היום וכל
 הלילה, חמיד לא יחשו, המזכירים את
 ה' אל דמי לכם• - אינם שותקים
 לכם, ומאי אומרים, אמר רבא בר רב
 שילא: •אתה תקום תרחם ציון״, כן
 נדרש במנחות «n.) עה״פ בישעיה (ס•.
 0. ירושלים, כנוית ערץ - הבנויה
 בשמים(כח< יכונן ה׳ רבנה וישים

 אוחה לשפ ולתהלה באח.

 (כד) זכוס ט מחזרים, יכול להיוס שנאורו: חוזרים וזוטס ט (המשעה), ממימרא של ר׳ יוסנן: אין
 מפייסין על הממיל של טן הערטיס אלא כהן שזכה ט גשסריס (מחר ו)זוכה ט ערטס (יומא ט.). ועול
 יש להוסיף, הרי טן הערטים צריך לחזר אסר שט כהניס טססיס כשטל שני נזרי עצים, שהרי נטקר
 זכה מה רק כהן אסל. עיץ נסוספוס שס, ונריטנ״א ל״ה ושנים, הלטס מי הם שטים הזוטם בעטלה

 זו. ,
 >בה) י מיוסל ע״פ הפסיקמא (סרשה טז, ז), נ״ש אומרים: ׳כנשים׳ — שכובשים אס עוונומיהס של
 ישראל, וב״ס אומרים: (׳כבסים׳ —) שהם מננסין עוונוסיהס של ישראל, וק עזאי אומר: ׳כנשים בט

 שנה׳ — שהם מכבסים״ ועושים אומו כמינוק p שגה — שאץ״ט עוץ.
 (כו) גם זה נררש שם, ״שטס ליום״ — סרקליט ליום.

 (כז) נם זה נלרש שם, א״ר יולא א״ר סימון: מעולס לא לן אלם מרושלים וטלו עוון, הא טצל? ממיל של
 שחר היה מכפר על עטרות שנפשו בלילה, וחמיל של טן הפרטים היה מכפר על עוונוס שנעשו טוס,
 מכל מקום לא לן אלם טרושלים וטלו עוץ, מה טעסז ״צלק ילין נה״ — צליק ילין בה. (וכ״כ

 נבמל״ר כא, נא).
 (כה) וכנלרש בחנינה (ינ:) וטל — שט ירושלים וטמ המקלש.



 רלא

 ויעמוד ׳המשל׳ >כ8) - המלאך מיכאל
 השר הגדול(ל), לחנן - להתפלל
 בעד כני עמו, שהרי הוא השר של
 ישראל, רע מחדול - שימנע מהם
 כל רע, והוא יביא את תחנת שועם
- תפלתם של ישראל שתערב לפני
 ה׳ כדי תפלתם להכתיר - לעשותה
 עטרה לקב״ה>לא1, ולמזבח הנמצא
 בירושלים של מעלה, ככליל עולה

 יקריב >ל0 בעבור ישראל.
 ושר!מ! ׳הפחד׳ - המלאך גבריאל
 ששמוהו מאחורי הפרגוד לפי שלא
 רצה ללמד זכות על ישראל(לל),
 עתה תמל״ן עלינו דבר יושר וכזכות
 תאגוד - חאחח לומר רק דברי
 זכות, כמו שעשית אז לדניאל איש
 חמודות, כלמדך עליו זכות, בגץ
 זאת זכית לחזור לממשל ונפיכות
- וחור למקומו כבראשונה. ועתה

 פונה למיכאל וגבריאל יחד:
 כעד ישראל צדק חכות למדו כאשר
 את פני האדון ה׳ תעמדו, ואז על ידי
 הצדקות והזכות שתלמדו על ישראל,
 יגלגל ה׳ כעסו מפניו וכמור יכמרו
- יתחממו רחמיו דחמלא על עמו
 ניחומימ, ותכנס לפניו מדת הרחמים.

 סליחות לערב ראש השנה

 רעמיד המשל השיר הגדול.
 בעד בני־עמו -לחנן רע
 מחדל: תחנת שועם להכתיר
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 תערב. למזבח מעלה ככליל
.  יקךב:

 ושיר הפחד אחורי הפרגוד.
 בישר תמליץ ובזכות תאגיד:
 כאז לחמורות בלמךף
 זכות. וזכית לחזור לממשל

T : v : ־ ד־ T • T : : 

 ונסיכות:
 בעד ישראל צךק למדו. פני
 האדון'ןהוה עמדו: צדקות
 לגלגל כמור נחומים. לפניו
v .-:תבוא מדת הרחמים -

 (כט) מיוסל על הססוק־(איוג בה, ג): •המשל ופחד עמו", ופרש״י: ׳המשל׳ זה מיכאל ׳ופחד׳ זה
 גבריאל, וכן נסרגוס: ׳׳מיכאל מן ימינא והוא לאשא, וגבריאל משמאליה והוא למיא׳׳.

 (ל) על פי הפסוק (לגיאל יב, א): ״ובעת ההיא יעמול מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך.
 (לא) כלררשינן במגינה (ינ:) גמחנימא מנא, פנדלפון שמו... ועומל אמורי המרכבה וקושר כתרים

 לקונו. ובתוספות מסביר: פתפלתן של צדיקים הוא עושה עטרוס. וכן אימא נשמו׳׳ר (פכ״א, ל).
 (לכ) מיוסל על הגמרא בחגיגה (יג:), ומזגת בגוי(בירושלים של מעלה) ומיכאל השר הגדול עומד
 ומקריב עליו קרגן בכל יום. והסוס׳ במנחות >קי.) אומר, שמלרשוס שלוקין הס, יש אומרים שמקריב

 נשמותיהם של צליקים, ר״א כנשים של אש.
 (לג) כתב בערונם המשם: תמהתי היכן נקרא גבריאל שר.

 ונראה לטלאי כוונתו לתמוה, לאמנס מיכאל נקרא בכתוב ׳שד (כגון, דניאל יב, א), אולם היק
 מצינו שגבריאל נקרא בכתוב ׳שד, ואללבא אימא (פלר׳׳א סל״מ): ׳׳איש זה נכריאל שנאמר: ׳והאיש
 גבריאל אשר ראיסי בסזון׳, אבל בלשון המלרש מצאנו שייקרא גבריאל 1שד, מראשית רבא Jtsj א):
 ׳׳זה מיכאל ונבריאל שהם שרים של מעצה לכולא ממסלפץ ואיכון לא מתסלפיך. וגמרא ערוכה נפסמים

• י:  (קימ.): ׳׳א״ל גבריאל וכו׳ אני שר של אש ארר ואקרל מבפנים וכוי. י
 (לד) כיאימא טומא (עז. לסוס רלנא), ״והנה האיש למש המים אשר הקסת נממניו משיב למ לאמר,
 עשית כאשר צירתט״ (להתוות מיו על מצחומ האנשים, טסזקאל ס׳). א״ר יוסגן: באומה שעה הוציאוהו



 רלב סליחות לערב ראש השנה

 ש^יסיוזחסים הלגיםי רוחסיט׳ ל?גי לעל הךחסים. 0*?סיעי ר»ן^ה ה^סיעו תגוועו, ל$גי
 poW ר»?לה. 0?1סי?י ץןכ־ך. ה?»סיעו ¥??ןתני׳ ל?גי *pole ץעכך,. הלגיסי ד9ןד<
̂ןד אל  הלגיסי!?פיהיני׳ ל?ני ?לד סרע־ץה 5ד?פות. היןוהךלו ןהךבו תו^ה ולפיאה, ל#י ןן
 ךם ןן׳ןוא. הןלירו >#יו ה^סיעו לק^יו. תורה והן׳ןויים טולים ?ןל־שולגי ע$ר. ץבר אהלתם
 ףדדה זךעם, ?לא תיאלי *?ארית לןקיב. כי צאן רועה־»?ן ד.ךז rfp[־1$״ לק1ךאל גוי־אחד
ל ןל#יןה. ©הר ?גנו ן$להי ל׳ןזעני. י?ךנו סלל וגזרות כן׳טות. ןהויןיןה לדחןקד הדלים ^ 

 ?*?ירו ץךקןד ןעןוך:

 9ח ךל>?ס:א אד סתחגןן, ללר ??:א ךסתמן ?1?זברה. טלי־׳ין ?גי ׳??:א ללןו$א סת$ךקין.
! ך 9 ! ̂א גהדר ריכןם p כ ̂ןד לק1ךאל ?ודושי ולתחנוגי. הב ל1 שאלתין ו?עויזץ, ךי  ןע

, לעלךא ךסתחגן לסריה. ןגשיקי א« י3חש?א ׳ןירי«• ?ריח ן ^ ר  ?ךן ךל>?ס:א לך ס
 סעקתין ח?י*?ין. סילא לית לן לךצדך, ?!־ן ?ליד ?דיל ק:?א ד^זךת עם אלהת;א:

 ׳םו©ר לקוךאל, ?מור ?ארית לקזיחיל׳ ואל ייאלד ד?'ך**ל. האו?רים ?סע דןויח&ל.
 עו?ר גוי אחד, ?מור ?*דית ap $חד, ואל ייאלד גוי אחד, לאחדים «ןז?ןז rrfrr הלהיבו

 rrjrp אחד.
 שיש־ גוי כךו#, ?מור *?ארית DP נןד#1, ואל ייאלד גוי כןדוע, ה?##ץם ל?ל׳ש קת׳םות

 לכןדו׳ם:

 סרע־ץה לו־חסים וסר;§!ס לסחנוגים. ל׳תרץה |T־>JJ׳D א־ור ע;י לי אץ עוזר: אליני סיגלנו
 דענו וןנגו, לי *ץ לנו סןקויים. ?קזיה ??נו ץךכןה וחןד ןהו?י?גו:

, ^ ןביר־רח^ך להוד, וחסךיך. ?י  ואנחנו לא נדע מה־נ?ש־ה 5
 סעולם הטה. ןהי־ח?ךך להוה ןגליט, כא#ר לחלט לך: אל־תז?ר־
̂ט §ונת ראשנים ©הר ןקךםוני _רח9יך,' ?י דלוט ?ןאיד: ($ךט ?שם  י
̂־ה שפלם וארץ:) חנט :הוה חנט, ?י־ךב שינ?ט בוז: ?רינז  rnjrr ע־
 ךתם תןכ־ר: (?ר;ז ןקךה תןבור. ?רינז תאימות תןבור: rirr־< הושיןןה
 ך^לןי לענט ?יום קךאיט:) בי־היאלךע לץךט, זמר ?י־עפר אנתט: ץזךט
: ז ן 9 מר על־חטיאתיט לסען ^  $להי ליןזעט 5ל־ךבר ?בוד־>9¥ןז, והץילט ן

 להעדל רתקדש #ןה ר?א: ??ל?א די ?ךא ברעותה המליך מלכותה.
 (ול^סח 6וריןגה דקרב (גיא קץ) ?שיחה:) ?חדכץ ו?יו©יבון ו?חך ך?ל בית

 ישלאל במלא וכזמן קריב. וא?רו אמן:
א מ?רך לןלם ול?למי ?למלא: ?  להא שמה ד

̂־וגיאל שרא לסיסא  לגמ׳יאל מאסורי הפרגול״ ( — לפי שלא רצה ללמל זכוס על ישראל) ואייםוה 
 ואויןסיה מוריקיה (—העמילו אפ שר פרס במקומו) זכמג(כסב שמנה) על ישראל ועל רבנן, מל שעמל
 נכריאל מאמורי הסרגול ואמר: אם יהיו כל סכמי אומופ העולם בכף מאזניים, ולמאל איש סמולוס
 בכף שדה לא נמצא מכריע אס מלס. אמר הקב״ה: מי הוא זה שמלמל זכוס על נמ, אממ לפניו: רבש״̂נ

 נבריאן אמר להם: ימא, שנאמר: ״ואד באתי נלנריך׳ — וסכומן, לדאל, נכנסתי למון הפרנול, וזהו
 שייסל •כאז לחםודות בלמזץ• זכות... הכית חזור לממשל ונסיכות•.



 םדר התרת נדרים רלג
 יי1?רך דשת?ח ןית?אר ויתרומם ןיתגשא ויתהךר ןיתעלה ןיתהלל שמה

 רקירשא. ?דיך הוא לעלא מן ?ל ?ך?ו1א ושיךתא תש?חתא ו$מר1א
 ח*סירן ?¥ל9א• ןאמת אמן:
 קהל: קנל {רחמים וןךצון את תפלתני:

 קתק?ל ?ליתהון ו?עותהון ך?ל ישךאל הןךם אבוהון די כשמלא ואמרו אמן:
 קהל: ףד שם ןהוה מנחי מעתה ועד עולם:

 להא ?ילמא ר?א מן שמלא וחיים מינים ¥לינו ועל ?לישראל ואמת אמן:
 קהל: ןןזרי מעם ןהוה rfety שמןם וארץ:

 עשה שלים כמרימיי היא ל?5שה שילום עלינו ועל ?ל ישראל ואמרו אמן:

ת נדרים ר ת  סדר ה
 בערב ראש השנה אחר התפלה עושץ סדר התרת נדרים:

̂ם או  ש?עו;א רבותי רלנים מומחים. ?ל ןךר או שבועה או אמר או קו
 חרם ש^דךתי או;ש?עתי ?הקיץ או ?חלים. או גשכעתי ?שמות
 הקדושים שאץם נמחקים. ו?שם הד״ה ?רוך היא. ו?ל מיני {זירות
 שקבלתי עלי וא?ילו לזירות שמשון ן?ל שום אסור. וא?ילו אםור הןאה
 שאסרתי עלי או על אחרים ??ל לשון של אסור. ?ין ?לשון אסור או חךם
 או קוןם. ו?ל שום ק?לה א5ילי של מ?וה שקבלתי עלי. ?ץ ?לשון $ךר
 ?ין ?לשון ןך$ה בין בלשון שבועה ?ץ ?לשון {זירות ?ין ??ל לשון.
 ונם הנעשה בתקיעת ?ף. ?ץ ?ל ןךר ובין ?ל ;ך?ה ובין שום מחג
א ה$י• אי שןרךתי א #'¥ ? ו  של מ?ןה שןה^תי את ע?מי. ו?ל מ
 ונהךתי ?לבי לעשות שום מ$ה מהמאות או איזה ה;הגה טו?ה. או איזה
י שלש ??מים ולא התניתי שלהא ?לי נךר. הן ך?ר ז  ך?ר טוב #מי
 שעשיתי על ע?מי הן על אחרים. הן אותן הלדועים לי הן אותן ש??ר
 ש?חתי. ??להון אתחרמא ?הון מעקרא. ושיאל ומבקש אני טמעלת?ם
 התךה עליהם. ?י .יראתי ?ן א?של ונלבךתי חס ושלום כעין ;ךדם
 ושבועות ובירות וחרמות ןאםורץ ןקוןםות ןה??מות. ואין אני תוהא חם
 ושלום על קיום המעשים הטובים ההם שעשיתי. רק אני מתחרט על
 ק?לת העדינים בלשון $ךר אי שבועה או ;זירות או אסור או חרם או
 קוןם או המ?מה או ק?לה ?לב. ומתחרט אד על ך־• #לא אסרתי
 מגי עישה ך?ר זה ?לי;ךר ושבועה ובירות ןחךם ואסור וקוןס וק?לה

 ?לב. ל?ן אני שואל התרה ??להון. אד מתחרט על ?ל הנן?ר בין'
 אם היו המעשים טהך?רים הגוועים ?ממין• בץ סהרכרים הנובעים



 רלד סדר התרת נדרים

 ?גוף. ?ין סהד?רים הנגעים אל הגשמה. ??להון אני מתחרט יעל לשון
 גךר והבועה ונזירות ואסור וחרם וקונם ןק?לה ?לב. והגה מצד הדין
 המתחרט ןה?כקש התרה צריך ל?רוט הגךר. אך ךעו גא רבותי. בי אי
 א?שר לפירמם בי רבים הם. ואין אני מבקש התרה על אותן הגךרים

 •י שאין להתיר אותן. על ?ן יהיו גא ?עיגי?ם ?אלו הייתי פירמם:

 . - והמתירין משיבין לו שלשה פעמים בלשון זה:
 הכיל יהיו מתרים לך הבל ?חולים לך סביל שתים לך. אין ?אן לא ןךר
 ולא שבועה ולא גזירות ולא חרם ולא אסור ולא קיגם ןלא גדוי ולא
 ש?תא ולא ארור. א?ל .יש ?אן ?חילה ו?ליר!ה ן?פרה. ו?שם שמתירים

 הבית יין של ממה ?ך יהיו מותרים מ?ית דן של מעלה.

 אחר כך יהא מוסר מודעה לפניהמ בלשק זה. ויועיל כשלא הכור לתנאי בשעת השבועה
 כמבואר ביו״ד:

ם ו?ל די  והרי אני מו?ר מוךעה ל?גי?ם המי מ?טל סבאן ולה?א ?ל מו
 י ״שבועות וגזירות ואםורין וקיגמית וחרמות וה??מות וק?לה ?לב
 שאקבל עלי ?עצמי.״ הן ?הקיץ הן בחלום חוץ מנדרי תעגית בשעת
 מנחה. ו?אם שאשכח לתנא* מודעה הזאת וארור מהיום עוד. מעתה אגי
 מתחרט עליהם שיהיו ?לן ?מלין ומ?מלין לא שרדין ולא קלמין ולא להון

 חלין ?לל ו?לל ??לן אתחרמגא ?הון מעתה ועד עולם: ״ •
 ואחר כך יאמר זה:

 להי ךצון מל?ניך להוה אלהי ואלה׳ אבית* ש?ל־הקללות והאתרים ןנדוים
 ונזופים והחרמות והשמתות שקללתי שארךתי אי שנדיתי אי שהחר?תי
 אי משימתי את־עצמ, א* אשתי אי..?ד כיתי אי את־א־ורים אשר מזרע
י ששמתו איתי או  ישראל הטה או אחרים שקללי אי שניו אי שהחרימי א
 אשתי או את־זךעי או את ?גי ?•תי. להי,רצוןםל9*יך להוה אלהי ואלהי
 אביסי אלהיגי שבשמים יי*רץ #אל ישלטו ?נו ואל לעשז רישם ו?ל־
 הקללות יתהפכו עלינו לטי?ה ול?ך?ה ?ד?תיב ולהפך להןה אלהיך לך

 את־הקללה ל?ך?ה ?י אה?ך להוד, אלהיך: ״.

 ואחר כך העדה הקדושה יחזרו ויאמרו לו שלשה פעמים בלשק הזה:
 ?לם מתרים לך. ?לם שתים לך. ?לם ?חולים לך. ?שם שאנחנו מתידן
ת H של ממה, ?ך יהיו מתרים ?בית רץ של מעלה ןלא לעשו י 5 ? 
 שום רישם ?לל. ו?ל־הקללות יתהפכו עלינו לטו?ה ול?ך?ה ?ד?תיב

 ויהפך להוד, אלהיך לך את־הקללה לבר?ה ?י אה?ך להוה אלהיך:



 רלת

 ־ סליחות לצום גדליה
 אשךי יושבי ביתך, עוד ;יהללוך סלה: אשד העם שבכה
 לו, אשרי העם שיהוה אלהיו: תחלה לדוד,
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 ארוממך אלוהי הפלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
 בבל־יום אברכך, !אהללה שמך לעולם ועד: גדול :הוה
 ומהלל מאיד, ןלגךלתו אין חרך: דור לדור ישבח מעשייך,
רת י ך .יגידו: הדר כבוד הוךך׳ ודברי נפלאיתיך בו ג  ו
 אשייחה: ועזוז נוראותיך ייאמרו, וגדלתך אםפרנה: זבד
 רב־טובך .יביעו, !צךקתך :רננו: חנון ורחום :הוה, ארך
 אפים וגדל־חםד: טוב־יהוה לבל, ורחמיו על־בל־מעשייו:
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 יודרך:הוה כל מעלייך, וחסיךיך:ברבובה: כבוד מלכותך
 ייאמרו, וגבורתךץדברו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת בל־עילמים, ו ב ל  וכבוד הדר מלכותו:- מ ל בו ת ף מ
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 ו ס מש לתך בבל־דור ודיר: סומך :הוד. לבל־הניפלים,
 !זוקף לבל־ה5פופים: עיני ביל אליך :שיברו, ןאתה נותן־
 להם את־אבלם בעתו: ^פותח את־ידך, ומשביע לבל־חי
 רצון: צדיק יהוה בבל־דרביו, וחסיד בבל־מעשייו: קרוב
 :חיוה לכל־קיראיו, לבל אשר יקראהו באמת: רצון־יראיו
 יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהיוה את־בל־
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 איהביו, ואת בל־הרשעים ישמיד: תהלת יהירה ידבר־פי
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 ויברך בל־בשיר עם קדשו לעולם ועד: ואנחנו נברך ,יה
1X | T I T t X X| :T X t |1 - •• ״ *T 

 מעתה ועד עולם הללויה:
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 וער1ה י?דל {א כיח ןזדיך כא?ר דםךד[ לאמיר: ןכיד ךח9יןי;•הוה ןחמ־יף 5י העולם הן!ה:
 לרעךל ףתקךש שמה חנא: בעלמא די ברא ברעותה ולהליך מלכותה.
 (ןלצמח פוךקנה ויקרב (נ״א קץ) ?שיחה:) בחייכון וליומיבון ו?ח!י ךכל

 בית לשיךאל בעגלא ובזמן קריב, וא^רו אמן:



 רלו סליחות לצום גדליה
 להא שמה רלא 9?דך לעלם ולעלמי עלמלא:

 לרצברך ולשתכח ןלתפאר ולתרימם ולרצנשיא ולתהדר ןלתעלה ןלתל׳לל שעה
 ךקוךשא• ?ריך היא לעלא ילעלא מ!יל 5ך?תא ושיךתא $ש?חתא ו^חמתא

 יאסיךן ??ל9א. ןאמרי אמן:

 לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים: מה־נתאונן ומה־ניאמר
 מה־נדכר ומה נצטדק: נחפשה דרכינו ונחקירה ונשובה
 אליך׳ בי :מינך פשוטה לקבל שבים: ילא־בחםד ולא־
 במעשים באנו לפניך, בדלים וברשים ,דפקנו ךלתיך: ךלתיך
 ,דפקנו רחום וחנון, נא אל־תשיבנו ריקם מלפניך: מלפניך

 מלבנו ריקם אל־תשיבנו, בי אתה שימע תפלה:
 שמע תפלה, עדיך כל־בשיר,יביאו: ,יבוא כל־בשיר להשתהות
 לפניך :הוה: ,יביאו וישתחוו לפניך אדני, ויכבדו
 לשמך: באו נשתחוה ןנבךעה, נברכה לפניץהוה עשינו:
 נבואה למשכנותיו, נשתחוה להדים דגליו: באו שעריו
 בתוךה חצרותיו כתהלה, הודו לו ברכו קמו: ואנחנו
 בריב חסדך נבוא ביתך, נשתחוה אל־היכל־קךשך ביראתך:
 הנה ברכו אתץהוה כל־עבדי :הוה, העימדים בבית :הוה
 בלילות: קאו :דיכם קדש, ו^ךבו אתץהוה: רוממו :הוה
 אלהינו והשתחוו להדים דנליו קדוש הוא: רוממו :חוה
 אלהינו והשתחוו להר קךשו, בי־קדוש:הוה אלהינו: השתחוו
 ליהוה בהךרת־קךש, חילו מפניו בל־הארץ: נשתחוה אל־
 היכל קךשך ונוךה את־שמך על־חםךך ועל־אמתך, בי
 הגדלת על־בל־שמך אמרתך: :הוה אלהי צבאות מי־במוך
 חםין:ה, ואמונתך סביבותיך: כי"מי בשחק .יערך ליהוד.,
 ידמה ליהיוה בבני אלים: בי־גדול אתה ועשה נפלאות,
 אתה אלהים לבדך: בי־גדול מעל־שמים חסדך, ועד שחקים
 אמתך: גדול :הוד. ומהלל מאיד, ולגךלתו אין חקר: בי
 גדול יהוד, ומהלל מאיד, נורא הוא על־בל־אלהים: בי אל



 סליחות לצום גדליה רלז
 גדול יהוה, ומלך גדול על־בל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
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 ובארץ אשר־לעשיה במעשיך ובגבורתיך: מי ילא יךאך מלך
 הגוים בי לך :אתה, בי ב$ל־ח?מי הגוים וב^ל־מלבותם
 מאין במוך: מאין במוך :הוה, גדול אתה וגדול שמך
 כגבוךה: לך זרוע עם־ןבוךה, תעיז :ךך תרום :מינך: לך
 יום אף־לך לילה, אתה הבינות מאור ושמש: אשר בידו
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 מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו: מי ימלל גבורות יהוה,
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 .ישמיע בל־תהלתו: לך יהיוה הגדלה והגבורה והתפארת
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 והנצח וההוד בי־ביל בשמים ובארץ, לך :חוה הממלכה
 והמתנשא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, תבל ומלאה
 אתה :םךתם: אתה הצבת בל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה יצרתם: אתה רצצת ראשי לויתן, תתננו מאבל לעם
 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
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 אתה פוררת בעזך ים,־ שברת ראשי תנינים על־המים:
 אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם: גדול
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 :חיוה ומהלל מאיד, בעיר אלהינו הר־קדשו: יהוד• צבאות
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 אלהי ישראל ישב הברבים אתה הוא האלהים לבדך: אל
 נערץיבםוד־קדושים רבה, ונורא על־בל־סכיביו: ןיודו שמים
 פלאך :חוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נרננה ליהוד,,
 נריעה לצור ישענו: ;קדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו:
 צדק ומשפט מבון בםאך, חסד ואמת :קדמו פניך: אשר
 .יחדו נמתיק סוד, בבית אלהים נהלך ברגש: אשר.לו הים
 והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו: אשר בידו נפש בל־חי, ורוח
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 בל־בשיר־איש: הנשמה לך והגוף פעלך, חוסה על־עמלך:
 הנשמה לך והגוף שלך, :חוה עשר, למען שמך: אתאנו
 על־שמך, :חוה עשה למען שמך: בעבור כבוד שמך, בי
 רב־הוא: אל חנון ורחום שמך: למען־שסך :הוה וסלחת לעוננו בי



 רלח סליחות לצום גדליה
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 מכ פתיחה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) שלמה ברבי יצחק (רש״י)

 אז טרם נמתחו נבלי שבבים.
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 .־ בארץ עד לא דבקו רגבים.
 גבך שבעה ךברים היו
 מגבבים. דת ובם ורטית בנים
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 חובבים: • י

 באר יעקב
 אז במרם נבראו השמים ונמתחו
 כאהל ולפני שהיה בהם, נבלי
 שבבים(א) - עננים, ובטרם נברא
 הארץ, ועדיין לא דובקו בו הדגבים
- גושי העפר. גבך - אצלך שבעה
 דברים cu היו מגובבים - אסופים
 וכנוסים לקראת בריאת העולם.
 ומפרש הפייט ומונה אותם: א) דת
- תורה, ב) וכפ - כסא הכבוד
 ג) ודמיית - רפואת בנים שוכבים

- היינו, התשובה,
) והוי גז עיז׳ י) יעל? י הוד גן עדן ועלק הבהבים.  ד

T הכהכיס;״ - הגיהנם, 0 ומקום י י ־ י י ״ יי' י 
 ומקום בפרה על ידי
 מקריבים. זהר.שם ינון מחלל
 מחובים.- חברו אלפים הדם

 כפרה _ - בית המקדש המכפר
 על ידי שמקריבים בו קרבנות. ז)
 זוהר שם ינון - שמו של משיח.
 והוא, המשיח >ד<• מחולל ומדוכא
 מחובים - מעוונותינו, עפ״ה בישעיה
 & ה<. שבעה אלה חוברו יחדיו
 אלפיים m< שנה קודם בריאת ישובים

- בריאת העולם. • ״ -..׳ י
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 ברית ישובים:

 מגילת אסתר
 מב. נמתחו — נאמר על בריאת שמימ בישעיה(מ, כב), הנוטה כדק שמימ וימתחם כאהל

י חיים נ י  פנ
 (א) באיוב (לס. לז): ״וננלי שמים מי ישטג״ — עשו״ן כנולומ והגשמים כטסיס ט, ״מי ישטנ״

 — מי מורילס לאת.
 (ב< מיוסל על הנרייסא גפססים (נל.), סניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן:

. .  מורה ומשונה וגן עק וניהנס וכסא הנטל וטס המקלש ושמו״של משיס. י ־
 (ג) ע״ס משלי (ל, טו): •לעלוקה שמי גנומ הב הב״ ונלרש בע״ז(P.), מאי הב הב, קול גיהנס צועקם
 ואומרם סטאו לי שסי מוס שצופקוס ואוממס געוה״ז: הבא הבא. וכ״כ סוססוס שם, לעלוקה — לפי

. . . . .  הפשפ הייגו ניהנם. עיי״ש לר״ס סולק. .
 (ד) ע״ס סהיליס (עב, ח): ״לפני שמש ינץ שמו״ ונלרש בבריימא נפסמיס (נל.) על המשים.

 >ה< מיוסל על לרשס סז״ל (גנ״ר ס״ס, p, לאמר ד שמעץ p לקיש: שני אלפים שנה קדמה
 התורה לברייתו של עולם, הלא הוא לכמינ (משלי ס, לב): ״ואהיה שעשועים יום יום״ — יומיים
 אלה הם אלפיים שנה, ליומו של הקנ״ה אלף שנה, שנאמר (סהליס { נ): ״ט אלף שנים בעיניך — טוס״.

 ועפ״ז ייםל להלן •שעשוע אהבים•



 סליחות לצום גדליה

- נראים כנצוצי אש, יעודים =
 ומשורשים - אחתים ומחוזקים לפני
 ה׳ יושב הכרוכים. מכאן מפרט הפיימ
 מקום כל אחד מז׳ דברים אלו: כפא
 הכבוד היה מונח ברקיע של ראשי
 החיות עד שלא נבראו שמים וארץ,
 («ח:יב<, ביצובים - בעמידה איתנה,
 והוא םושב המלך הנורא על כל

 המלאכים העומדים סביבו.
 מימינו אש־דת חקוקה - ביד ימינו.
 של הקב״ה התורה נכתבה באש
 שחורה על גבי אש לבנה, בכתבים,
 זו תורה שבכתב >0. נתונה התורה על
 ברכו בשעשוע אהבים - להשתעשע
 עמה. סדור על הדרום - מימין עומד
 גן רטובים - גן עק, ערוך על
 הצפון - מוכן משמאל תופת שלהבים

- הגיהנם m שהוא כאש תופת.
 פני והמזרח - ומול כסא הכבוד.
 ירושלים הבנויה כםחצכיפ - כאבני
 מחצב, ובתוכה צפון - שמור וסדור
 מקדש אל - בית המקדש של מעלה
 המכוץ לביהמ׳׳ק של מטה הנמצא
 בישובים, קבוע באמצע המקדש,
 המזבח המכפר לחייבים - לחטאים.

 כשביבים. יעודים ומשרשים
 פני יושב הכרובים. כסא היה
 מנח ברקיע ביצובים. למושב
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 מלך ונוךא על םביבים:

 מימינו אש ךת חקוקה
 בכתובים. נתונה על בךבו.
 בשעשוע אהבים. סדור על
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 הדרום גן רטובים. ערוך על
 הצפון תיפת שלהבים:

 פני המזרח ירושלים הבנדה
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 במחצבים. י צפון בתוכה
 מקדש אל בישובים. קבוע.
 לשבת. מימינו אש דת למו — שהיתה כתובה מאז לפניו באש שחורה עיג אש לבנה נתן להט באמצע מזבח כפור חיבים.

 בלוחות כתב יד ימיגו, (רש-י, דברים לג. ב).

יץ נרש״י פססים נל. ל׳׳ס ראשית.  >י< ע
 (ז) מיוסל על סססיס (נל.), גיהנס — לכתיב (ישעיהו ל, לג): ״ט ערוך מאסמול (—קולם
 לעולם, רש״י) תפתה״ ובהמשך הפסוק: ״מלורתס אש ועצים״. אולם רש׳׳י טשעיה סרש באופן
 אסר: ״כי עמן מאתמול, יום שני לבויאס העולם, יום שיש לו סמול ואץ לו שלשום״. אבל באמס
 אץ זו סמירה נרש״י וכפי שמסרצס שם הנמרא, סללה (—סלל של גיהנם, רש״י.) קולם שנברא

 העולם, ואור (—אש) ליליה בשט בשבס.
 (ח) כאשר הפנים למזרון נמצא הלרום מימץ ומשמאל הצסץ. וכן תרנם יונתן(בראשית ינ, ט): ״אם
 השמאל ואימינה• — אם אנמ לצפונא ואנא לדרופא. ובמלרש מלשא (נ)נמצא: ״שהלרום נקרא ימין
 והשמאל נקרא צסץ, שנאמר (סהליס פט, יג): ״צסץ רמץ אתה נראסם׳ וכוי, מכוס אלו שולסטס
 (שבטהמ״ק) הגסוניס טמץ יהיו גשמי ברכה וטללי ברכס יוצאים לעולם נק הלרום וכו׳ על צפץ שהוא שמאל
 שמשם הרעוס יוצאוס לעולם.״ ונאמס גמרא ערוכה היא נב״ב (כה.): ״אמר רב יהולה אמר רב
 מאי לכסינ: ייערף כמטר לקמי׳ — זו רום מערטס שגאה מערסו של עולם, ׳סזל כטל אמרסי׳
 — זו רוס צסונימ שמזלת אס הזהב (— שמסמממ ומטאה שיי fo יהזמ יל׳ רש״י.), ומסרש
 שם נתול״ה רות מערטס: ״כלסירש בקונטרס, מאסוריו של עולם, למערב קרוי אסור, לכסיב: ׳אסור וקלם
 צרמני׳ ולרשיץ נסגיגה (יג) לענץ מזרם ומערב וכו׳ וקרי נמי דרום ימין ולצפון שמאל וכר והייט
 משוס לשטנה במערב ופני השטנה למזרח לכן קרר מערב — אסור, ומזרס — קלם ודרום
 — ימין, וצפון — שמאל״. ועול אימא שס, להלן (כה:) ״וכמינ י צפון וימין אמס בראםם׳,

 וסרש״י: ״אלמא ימין הוא דרוס.



 רמ סליחות לצום גדליה

 רבוצה עליו אכן שתית
 חטובים: .

 שם ינון עליה חקוק
 במכתבים. תיאר שם המפרש
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 בתווי גלובים. שמה בתוך
 לפני מאזין מאשנבים [נ׳׳א
 מזיב משאבים]. לווי תשובה

 ארך לנךוים וכאבים: .

 מעתדת לבבום ציאים
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 ולהלביש מוטבים. הרק שמן
 הטוב על ראש שבים. בכן
 אתאנו לך עלמים ושבים.

 רבוצה עליו - מונחת על המזבח
 אבן שתיית >ט< חיטובים - אבן ששם
 שותתים ויורדים בה הדמים והנסכים,

 דרך שני נקבים שחטבו וסתתו בה.
 ושם משיח, המכונה ינון, עליה - על
 אבן יקרה שעל גב המזבח חקוק
 כמבתבים. אבן שתייה היתה בהיכל
 שממנה הושתת העולם, ועליה מונח
 חרס שבה תואר שם המפורש חקוק
 בתווי גלובים - ברשום ע״י גליפה,
 והיא מונחת שמה בתווך - במרכז
 האp - טבור העולם לפני מזיב
 משאבים - לפני אבן השתייה המזיל
 ומוציא כל מימות שבעולם. מזבח
 מכפר לחייבים בלווי - יחד עם
 תשובה שהיא ארך - ארוכה ומרפא
 לנדויס ובאגים - לחולים, דהיינו

 לחוטאים.
 מעותדת - מוכנה ומזומנת, כנסת
 ישראל, לבבופ בגדים צואים
- המטונפים מעוונות ולהלביש
 מוטבים - בגדים נקיים, מעשים
 טובים, הרק שמן - צוק שמן על ראש
 שבים בתשובה שלמה, שהתשובה
 היא כמו שמן הטוב על הראש. כבן
 אתאנו - באנו אליך עלםים ושבים

 (ט) גערונס הטשס פירש נן: ועל המזבס הימה רבוצה אק שחייה ושם ינון, משיס סקוק עליה,
 לשון סקיקה מכמבין בון שם המפורש היה חקוק עליו, כטור גילומן, כאילו סקוק נמער, כלומר
 ברבר שראר לסקוק מ. אק שתייה, שממנו הושתת כל העולם וכל מימות העולם יוצאים ממנו, זהו

 מדב משאבים בתווך לפני אק שתייה. עכ״ל.
 יש להבין לנרי הערה״ב, שהרי המשנה ביומא (»:) אומרת: ׳משטטל ארון אק הימה שס... ושמיה

 היתה נקראתי, וזה היה בהיכל.
 ולכן יש לומר, וכן משמע מערה״ב, ל״אק שתייה״ האמור כאן עולה לשני פנים, אחל — לאק
 שמייה הנמצא בהיכל ועליה היה עומל הארון, והשני — לשית שחחמ המזבס ששם שומתין הלמיס
 והנסטס וכמ״ש נמלומ (פ״ג, מ״ג): ״ומקום היה שס אמה על אמה וטבלה של שיש וטבעת
 היתה קטעה בה שט יורלין לשית״ (עיי״ש בתפ״י). וזה ס*סל אבן שתיית כוונתו לשית, והיסה
 זו אק היפוכים שסתמו וחטט נה שט נקטם כמץ שט סוטמין לקים שלא הונף עליהם נחל
 (שם מ״ל). ומתה עונר לפייט על אק השתייה שנהיכל הנקרא כן משוס שממנה הושתת העולם
 (טומא נל:). עליה היה סרס שחקוק נה שם המפורש ע״פ תז״ל נסוכה (נג:): ׳כתב שס (המפורש)
 אחססא ושלי למהומא, ונחימ סהומא׳. (ואולי יסל ע״ס סרנוס יונתן (שמות כח, ל): ״וחקוק ומפרש
 נאק שמיה״ ועיין נ״כ בתרגום קהלת (נ, יא). שמה כתווך מיוסל ע״פ פרקי לר״א (פל״ה), אק
 שחייה — ששם טנור האת ועליה היכל ה׳ עמל. לפני מזיכ משאבים — מיוסל פ״ס חז״ל בסוכה
 (נג:) ״נשפה שכרה לול שיחין... אמר כמה למיללי טסי מירטנ עלמא״ וסרש׳׳י: כמה שהחהוס גנוה

 וסמון לאת מחלחלמ העולם והאת מצמחש סירומיה.



 רטא
- נערים תקנים, ולכן רחץ מצחן
- נקנו מצחנת עוונות והשלך, מומוס
- קבוצת קונטרסים(׳) שרשום בהם

 םאבים - העוונות.
 בתפלה יקדמוך בנים שובבים, יום יום
 לדרשך, בפיץ ניכיפ - בפתיחת הפה
 לדבר בתפלה, ויחשב אמרינו שאנו
 מתפללים כהקטר דמים וחלבים על
 גבי מזבח. צפצופנו - דבורנו בתפלה
 יקבל, כפפוגי - כנתחי פריס וכבשים,

 ולכן

 חטאינו הצלל - הטבע כקרקע,
 נטפי - שנוטפים שם מי
 המרזבים - צנורות. קרבנו אליך
 כמאמר ״השיבנו ה׳ אליך״
 בדחיפת רא1 - שאתה רוחף מעלינו

 להגן עלינו ברחמיך הרכים.

 סליחות לצום גדליה

 רחץ מצחן והשלך ממום
 סאבים:

 בתפלה יקךמוך בנים
 שובבים. יום יום לדרשך בפיץ
 ניבים. יחשב אמרינו בהקטר
 דמים וחלבים. צפצופנו יקבל
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 בפםוגי פרים ובשבים:
T . י T ־ ״ I 

 חטאינו הצלל בקרקע
 נטפי מרזבים. קרבנו אליך

I v •• !| T • 1 1 -

 בדחיפת רחמיך הרבים:
־ ••• ו  • י • ־ ־ י

 כי־על רחמיך החיים אנו ?מוחים. ועל־ץךקותיך אנו נטענים. ול?לחותיך אנו
 מקוים. ןלישו?ר1ך אט מצפים: אתה־הוא מלך אוהב ץךקות מפןךם.
 מ?ביר יוונות עטו׳ ומסיר חטאת ןראיו. כורת ?רית לראשונים׳ ומק_ים
 שבועה לאחרונים: אתה־הוא '5י,יר!־ת בענן ?בוךך על־הר־סיני והךאית דךבי
 טובך למשה ע?ךך ןאךחות חסךיך ןלית לו והוז־עתו בי אתה אל רחום ןחנון
 ארך אפלם ורב־ח?ד ומך?ה לד׳מיב ומ^הינ את־העולם $לו במרת הרחמים:
 ו?ן כתוב וייאמר אני אפביר כל־טובי על־פקז וקךאתי ?שם להוד, לפקד.

 וחנתי את־אשר אחון ןרחמתי ארדאשר ארחם:

 אל ארך אפלם אתה. ובעל הרתמים נקךאת. ודרך תשובה תוךית.
 גדלת רחמך וחסדיך, תזכיר היום ובבל־יום לזרפ ידידיך. תפז אלינו

• I r ־ «| ־ - 1 ן זד־ ו ־ צ * I •1 ־ 1 ־ י I ־ ו - - ו • s i 

 ברחמים׳ בי אתה־הוא בעל הרתמים. בתתנון ובתפלת פניך נקדם,
 בתודעת לעגו מקךם. מתרון אפך שוב, במו בתוךתך כתוב. ובצל
ר על־פשע ותג^תת ב ע ך;תסת ןנתלונן, ביום ררד ןתוה בענן. ת פי  כנ
 אשם, ?יום ולתלצב עמו שם. תאזין שועתנו ותקשיב מנו מאמר,

 כיום ויקרא בשם יהיוה. ושם נאמר:

 (י) ע״פ רש״י שנס קטו: ל״ה טומוס.
 (יא) כמו שנאמר (לבריס לב, יא): ״כנשר יעיר קנו על גחליו ירחף״.



 רמב סליחות לצום גדליה

 . .ולעבר להוה על־פניו ןיקךא:
 :חוה ן:חוה אל רחום ןחנון ארך אפים ודב־חםד ואטת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ןפשע וחטאה ךנקת: וסלחתילעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לני אבינו בי חטאנו. מחל לני מלבנו כי ?שענו: כי אתה

 אדני טוב ומלח, ורב־חסד לכל־קךאיך:

 דךשו להוד, בהםצאו קךאהו בהיותו קרוב: :?זב רשע ךךבו ואיש און
̂י  מחשבתיו ולשב אל־להוה וידחפהו ואל־אלהינו ?י־.יך?ד׳ לןלוח: אדי
 ש?עה ?קולט תהיינה אזניך קשבות לקול תחנונינו: תכון תפלתנו קטךת

 ל?ניךז

 ?רחם אב על בנים כן תרחם להוה עלינו: ליהוד, הלשועה על ע?ך כך?תך ?לה:
 rrjrr צבאות עטנו ?שגב לנו ן$להי:?קב ?לה: להוד, ??אות א^רי אךם בוטח

 . . בך: יהוד, הושיעה. ל׳?לך !עננו ?יום־קראנו:

 ?לח־נא לעון העם הזה ?נדל ח?ךך. ובאשר נשאתה לעם הזה ??צרלם
 ועד־הנה ושם ;אמר:

 וייאמר יהיוה סלחתי בדברך:

̂יך וךאה שי?ט'תינו ןהעיר אשר־נקךא שמך ̂ך ושמע ?קח עי  הטה אלהי אז
 עליה. ?י לא על־צךקיתיט אנחנו מפילים תחנונינו לפקד ?י על־ךחמיך
 הרבים: איי{, שמעה אד';י ?לחה אדיני הקשיבה וןשיד, אל־תאחר. למע;ך אלהי

 בי שמך נקךא על־עיךך ועל־עמך:

 מג סליחה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) אליה בד שמעיה חזק

ב את :הוה בהמצאו לדרשו ? ע י י א  ב

V ־ י י  את ה׳ - ׳דרשו את ה׳ בהמצאר י * י
 נאמר בנבואה >ww נה. י< ולכן בהחלת קדמתי. בעד עונות לכפר

* 5אד9תי. נלנל הלב ל מ j כי כ r ^ T J S , ™ 
י וטמטם ובישן נרדמתי. במעט ת י נ ו ו י ע י״כ• " י ז י"ה ל י 3 ״ ם י מ  י

־ י י • V• , . ־ T ־ I י א ט ז י _ ן ת מ ד א י נ ^ כ B S . r 
 מאדימים כתולעת שני, גולגל =

ר ת ס לת א י  מג
. גלגל הלב וטמטם — עניינמ טירוף וסתימה, מלשון המשנה בחלה (פ״ג מ־ח): ג  מ

 העיסה עד שתתגלגל ( — תתערב יפה, רע־ב.) בחיטים ותטמטם בשעורים — עיסת השעורים



 סליחות לצום גדליה רמג

 וממטפ הלב - נסתם מרוב צרות
 בגלל עוונותי וכישן נרדמתי - מרוב
 יאוש למצבי במעט בסדום הייתי,

 ולעמורה דמיתי >א< - הייתי דומה.
 דמיתי לסוטה פרועת שער, הסרה
 הישר ומנאפת, והיא מחוללת
 ממעשיה. הייתי בבגד עידימ
- כבגד מאוס בשמלה בדמים

 מגוללה - מלוכלכת, שהכל
 ומשליכים אותה. וחפרתי צדיק מפגיע
- המתפלל עבורנו, ואין מי שיודע
 לפללה - להתפלל ראה ה׳ בעוניי
 והביטה, כי הייתי זוללה - בזרה. ,

 זוללה - מי שהיתה ״כל בבודה
 בת מלך פנימה״ נהפכה לזוללה
 לזולה ונמאסת ביד מגאל - ביד
 האומות המזלזלים בנו. חנם נמכרה
 והוצאה לגלות לצמיתות ואין גואל
- שיפתה. טבע - חרב ביהמ״ק
 שנאמר עליו/ישע-הי ב. p •נבון יהיה
 הר בית ה׳ בראש ההרים. ונשא
 מגבעות״ וחרב אריאל - המזבח,
 השליך משמים לארץ את תפארת
 ישראל - החריב את ביהמ״ק, ובבת
^ א  אחת השליכם מרום המעלה עד ל
 ישראל לבוחים, ולמשסה - לדריםה
 עד מתיז בארכה רבו, עורקי
- המעקרים ומגלים אותי ממקום
 למקום, ועצמו - רבו והתחזקו
 מצמיתי - מכריתי, בשומי על לבי

 את הריסותי = תרבותי = ושוממותי, •
 אז תבחר נפשי מחגק מות מעצמותי.

- טוב מותי מחיי.

 מעצמותי - מחמת עצמותי
 המפוצחות - השבורות והמפולחות

 בסדים הייתי•׳ולעמידה דמיתי: -
T ? ־  T • • 1 ־ ז

 דמיתי לסוטה פרועה מנאפת
V T : T : T I י 

 וחללה. הייתי בבגד עדים
 ־ 1־ T T T * : ... ״

 והושימתי ־ בשמלה בדמים
T : T : ! * : ־ I 

 מגיללה. והסרתי מפגיע ויודע
• ־־ : ־ ן ״ - t * T I * 1  ! ־

 אין לפללה. ראה יהוה והביטה
 בי־הייתי זוללה:

T ״ * T 

 זוללה בבודה נהפכה ביד
 ״ י T ! V V T ! ־

 מגאל. חנם נמכרה לצמיתות
• • T ! ;  : T - י T י

 ואין גואל. טבע נבון ונשיא וחרב
 אריאל. השליך משמים.ארץ

 תפארת ישראל:

 ישראל לבוזזים י ולמשפה עד
 י 1 ד ו 1 * 1 * • י J ־ *

 מתי. בארבה רבו עורקי ועצמו
 מצמיתי. ללב בשיומי הרימותי
 חרבותי ושוממותי. ותבחר

 T 1 ־ 1 : - - * : ־־

 מחנק נפשי מות מעצמותי:
 מעצמותי המפצחות והמפלחות

 א־א לגלגלה אלא גמר לישתה הוי כשנסתמו נקביה דהיינו הטמטום. -סתמום פלשתימ
 — טמונץ פלישתאי, לשץ סתימה. ובלשץ התלמוד מטמטם את הלב״, (רשיי, בראשית כו,
 טו). כבגד עדים — ובלבוש מרחק, כבגד מאוס שהכל אומרים הסר. עדים תרגום של הסרה,

 פגיגי חיים
 (א) על פי מה שנאמר: ״נמעט כסלוס היינו לעמורה למינו״ (ישעיה א, ט). וכן נסוף כל ניס מסליפה

 וו מובא פסוק, לפעמים נשגר ללשון יחיל או ללשון רבים.



 רמד סליחות לצום גדליה

 ממבעיסיך וממזעימיך. נאמתי
 נלאיתי נשיא חרונך וזעמך. שיים
 לב לגאיל חית נעימיך. כי שמך

 נקךא על־עירך ועל־עמך:
 עמך זרויים פזורים בבל
 מושבות. פקדוך בצר פחדוך
 ?מעשי ובמחשבות. צלל זדון
 העבר ורפא משובות. אדני

״ I ־ 1 ?  ד

 קמעה בקולנו תהיינה אזניך
\ V I * T V I ״ ־ | I * • 

 קשבות:
 קשבות תהיינה אזניך לשפך
 שייהנו. דין שפתינו קבל כריח
 ניחוחנו. שחרנוך מגננו ובך _יהב
 מבטחנו. ושמך עלינו נקרא אל

 תניחנו:
 תניחנו אדון זה במה שנים למה.
 לשמה למשל ולשנינה ללעג

  * ו • ! ׳ ! * *  ! ־ * !

 לבושת ול5למה. ״יאמן ויוחש
 המבטח שהבטחת לשוממה.

T ־ 1 * ־ I י V * I ־ * 

 אני יהוה בניתי הנהרסות נטעתי
 ו  * * מ • . • ־  ד * ! « ־

 הנשמה: •
 * : ־ *

 הנשמה ברחמים גדולים תבנה
v : • ד• ו - : * - : -

 ותבוננה. שמע יה חנונה בי בא
 T t I * * ־ *

 עת לחננה. חזק מאמיךיך בצל

ד מכעיסיך = י - מבוקעות שנעשו נ
 ומזעימיך, נאמתי - אמרתי: נלאתי
- עייפתי נשוא חרונך = וזעמך. ולכן
 שיס לב לגאול את חיית - נשמתם
 ונפשם של ישראל געימיך, •כי שמך

 נקרא על עירך ועל עמך•.

 עסך זרויים = פזורימ ככל מושבות
- העולם, ובעת שצר להם פקדוך
- בתפלה, פחדוך - יראתך
 עליהם במעשיהם ובמחשבותיהם.
 צלל - הטבע במצולות זדונותינו
 העבר חטאינו, ורפא משוכות - את
 המרדים. ה׳ שמעה בקולנו תהיינה

 אזניך קשובות לקול חחנוננו.

 קשובות תהיינה אזניך לשפך שיחנו
- לשפיכת תפלתנו, רון שפתינו
- תפלתנו קבל כריח ניחוחנו - כאילו
 הקרבנו קרבנות לפניך. שחרנוך
- קדמנו בשחר לבקש פניך, כי אתה
 סגיננו, וכך נשים את יהב - משא
 מכטחגו, כי שמך עלינו גקרא, אל

 תגיחגו.

 למה תגיחגו בגלות זה כמה שגים,
 ואנחנו הושמנו לשמה = למשל =
 ולשנינה, ללעג ־ לבושת = ולכלימה.
 יאמן ויוחש - יקויים במהרה
 המבטח - ההבטחה י שהבטחת
 לשוממה ביחזקאל (לי. לו<: •אני ה׳
 בניתי הנהרסות, נטעתי, הנשמה•

- השממה.

p ישראל ההרוסה  הגשמה - א
 תכוגנה - ותכננה, ואת ישראל
 כרחסיס גדולים תקבץ. שמע יה,
 חנונה - הפלתה, כי בא עת לחגגה
- לחנן ולרחם עליה, חזק את ישראל
 מאמיריך - המפארים ומגדלים שמך,

 (רשיי, ישעיה סר, ה). אשחרך — ת־י: אקום בצפרא קדמך, (תהלים סג, ב). וכ־כ בראב־ע: או
 מגזרת שחר, במו ׳ולבקר בהיכלו׳ מגזרת בוקר.



 סליחות לצום גדליה רמה
 ידך לגוננה. ומתיי יי־ו1ח יעןןבץ בצל ידן־ לגו״ה - להגן עליהם,
• י ־ י * י י ויקויים בנו: •ופדויי ה׳ ישובון וגאו י י י " 

ל״.^ ו  ובאו ציון בתה: «יוזברנהי,-״יה
 אל 9לך יושב ן3ל-?םא רחמים, מתנתג בתסידות מוהל עונות עטו,
 מעביר רא^ון ראשון, מך?ה מחילה לחטאים וקוליחה לפושעים,
 עושת צדקות ?ם־כל־בשיר ורות, לא כרעתם תגמיל. אל הוךית־לנו

 לומר שלש ?שרה, וזכר לנו היום ברית שלש ?שרה, בהודעת'
 ^ענו מכןךם, גימו שכתוב ו!ךד ןהות בענן ויתיצב ?מו שם ויקךא

 בשם יהיוה:
1  ו - 1

 ויעבר יהיוה על־פניו ויקרא:
 :חוה ן:חוה אל רחום וחנון אךך אפים ודב־חסד ואטת ניצר
 חסד לאלפים • נשא י עין ופשע וח^אה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
T 1 ״ 1 ־ T ־ ! 

 סלח לנו אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלבנו בי ?שענו: בי אתה
 אד;י טוב וסלח, ורב־חבד לכל״ק1איך•

 בית קךשט ותפאךתט אשר הללוןז אביתיט היה לשרפת אש ו?ל־םחמדיט
 היה לחרבה: שלחו באש סקדשןז• p,$6 חללי ?שכן־שמך: הושיעה

 יהיוה בי־נםר חסיד בי־פםו אמונים סבני אדם:
t ז = I r •Tt ־ • T ־ T • t I 

 ?רחם אב על בנים בן תרחם ןהו־ה ןןליט: ליהוד, ד\שו?ה על ע?ןז בךבתןז ?לה:
 rrjrr צבאות עמט ?ש|ב לט אלהי:עקיב ?לה: rrtrr ץבאות אשרי אדם בו?ח

 בןד: ןהוה הושיעה. ה?לןי??פט ?יום־קראט:

 מד סליחה. ע״פ א׳׳ב לרבינו סעדיה גאון

 אלהינו ואלהי אבותינו באר יעקב

Z^IZZ^^Z תארי. בית  אבלה" נפשי וחשךי
• מאז שבבית תפארתי גשף — דרס ״ - ! • י י ־ ו «
 תפארתי בו האףיי\ ומחץ בו הארי, נבוכדנצר(א). גם

• : « - | x ד־ • 1 - 1 • 

 םגיית אסתר
 מד. וגם גשף — וגם עקירתה היא במהרה בנשיבת הרוח, (ררק, ישעיה מ, כד). ות״י:

גי חיים י  פנ
 (א) עפ״ה עמוס (ה, יט) ״כאשר יטס איש מסד הארי" — זו מל(ססיססא דאסס״ר ס).



 סליחות'לצום גדליה

 גם פליטתי ״ אשר־עזבו ושארי.
־ t v v 1 ״ •  J - * * נ

 דעכו כהיום בשלישה י בתשרי:
־ I ¥ t ־ ! •  ^ י

 האש והמים הזידונים שטפונו
¥ I ״ 1 ־ ־ • . ־ ־־ ¥ 

 בדלקם.. ובםםו. מהדש ובזזו
 חלקם. זקני שארית אשר־פלטו
 מיום־נקם. חבלו עתה ביום צום

I T ־ ¥ N | ¥ ¥ 

 גדל:ה בךאחיקם: -
 טרפו דלת עם הארץ. יתר הגזם
 ויוגבים: פקדת מרגיז י הארץ. אכל1. הארבה במרץ. כורמים
 ילהטו ףלא־היה בם גודר גדר

v v r ¥ ¥ 1 ד 

 ועומד בפרץ:

 מה אספר ואנחותי עצומות.
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 נקטה נפשי ומקהלותי עגומות.
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 שיריגנו אשר נשארו מיקוד־אש
 לתעצומות. עוד הם ילא־נתקימו
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 ונתשו בחמות: •
 פניך עד־מתי ממנו תסתיר.
 צעקתינו שמע ואםידינו תתיר.
 קדוש ביטח . כי־אין בעדנו
 מעתיר. ראה בדלותנו ושבחך

 בפה נכתיר:
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 שדךנו מדור לדור ומקץ לקץ.

 רמו
 את שארית פלטתי אשר עזבו והניחו
 להשאר כאח ישראל, דועכו - כלו

 ונהרגו כהיום בשלשה בתשרי,
 האש והמים הזידונים - ממשלת
 הזדץ שטפונו בדלקם אחרינו להרגנו,
 וכפפו - .רמסו מקדש, וכחו, חלקם
- נחלתם. זקגי שארית הגולה אשר
 פלטו מיום גקפ - יום חורבן הבית,
 חובלו - נהרגו עתה, ביום צום גדליה

 בןאחיקם."

 טורפו - הושמדו, דלת עם הארץ
- העניים שנותרו בארץ, ויתר הגזם
- מה שהותיר הגזם - נבוכדנצר,
 אכל הארכה במרץ - הרג ישמעאל בן
 נתניה שהרגו לגדליה. כורמים ויוגבים
- עובדי הכרמים והשדות שנשארו
 כפקודת מדגת הארץ - נבוכדנצר(ב<,
 לוהטו - נשרפו באותו יום ולא היה
 בהם מנהיג גודר גדר ועומד בפרץ

- שימנע דבטל הגזרות.
 מה אאריך ואפפר, ואגחותי עצומות,
 נקטה - נכרחה נפשי. ומקהלותי
- קהלות הקודש עגומות - עצבות.
 שריגנו - ענפים אשר גשארו מאתנו
 מיקוד - משריפה האש נותרו
 לתעצומות - לעבודת השי״ה, אבל
 עוד הס לא נתקיימו - עדיין
 לא הספיקו להתבסס וכבר, ונותשו
- נהרסו בחמות - בחרי אף וחימה.
 פניך — עד מתי תסתיר מניך
 ממנו, צעקתנו שמע, ואפורנו
 תתיר. קדוש, הביטה כי אץ מעתיר
- מחפלל בעדנו. ראה בדלותינו
 והושיענו, ואנו נכתיר ונעטר אותך

 בעטרה ע׳׳י שנשכחך כפינו.

 שודרגו - אבדנו מדוד לדור ומקץ

 ואף רוגזיה. גכתיר — מלשץ הכתוב (תהלים קמב, ח): ״יכתירו צדיקים תיי: יעבדץ לך כליל

 «ב< כמו שנאמר ומלכים כ כה, ימי: ״ומללס האת השאיר רנ טכסים לכורמים וליונניס׳׳.



 סליחות לצום גדליה רמז
 שירש צפצ מציפה אותנו עוקץ, לקץ. שורש צפע מעופף - מין נחש
. י ־• ז "י י • ארסי המדלג ממקום למקום ואותנו  ״ ־

 תקיף למשפטנו הער והקץ. עוקץ - והוא משל על הגויים
^ T ־ ^ ־  *בפר לבתינו.ותאסי -?ד ™
 והקץ - לשץ יקיצה והתעוררות
 תבפר לעוונותיגו - שהרי כבר נתייסרנו ותאמר קץ - לגלותנו.
 אל מלך יושב על־כפא רחמים׳ מתנתג בתמידות מוחל ןןונות עמו,
 מעביר ראשן ראשון׳ מךבה ?חילח לחטאים וסליחה לפושעים,
̂ית ץךקות עם־כל־בשיר ןרוח, לא כרעתם תגמיל. אל הוךית־לנו  עו
 לומר שלש ?שירה, וזכיר לנו היום ברית שלש ?שרה, כהודעת
 לעני מקדם, כמו שכתוב ררד ץ/ות בענן ויתיצב עמו שם רקךא

 בשם יהיות:
 רעבר ץץה על־?ניו ויקרא:

 יהוה ן:חוה אל רחום וחטי ארך אפים ורב־חםד ואמת ניצר,
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וח?זאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ו;חלתנו:
 9לח לנו אבינו'בי חטאנו. מחל לנו מלבנו בי פשענו: בי אתה

 *אדני טוב וסלח, ורב־חמד לכל־קיךאיך:
 שולה לשיךאל עד ןה1ה אלל׳יך• בי כשלת כ?ו$ך: תשב אנוש עד־דכא ות'א9ר

- שובו ?ני־אדם: קרוב ןה1ה לבל־קךאיו. לכל אשר לקךאהו ?א^ת:
 (ירחם אב על בנים בן תרחם ןהוה עלינו: ליהוד, הןשועה על ע?ך בךכתך ?לה:
 להוד, ץבאות עםט סשינב לט אלהי.יעקב ?לה: ןהוד, ץבאות אשדי אדם בו?ח

 בך: ןהוה הושיןה. ה?לך לןננט ?יום־קךאט:

 מה סליחה. ע״פ א׳׳ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) בנימין

י יעקב ״  אלהינו ואלהי אבותינו ג
ת - העמדת ובססת את העולם» ..» נ מ א . « . • « , «... -.,»*— »̂ , M V ) I _ , . * . v 
, א )  אמנת מאל ארשת ^ W*?°״ מאז - עוד מלפני בריאת העולם

 בתפלה ובתחנון ךפק
ש נחש יצא צפע ופריו שרף מעופף — שהצפע והשרף קשים מנחש, ר ש  דשבח צדיקיא. בי מ

 ופירוש מעופף, מדלג ממקומ למקום, (ח״ק, ישעיה יד, בס).~
r 

י חיים נ י  פנ
 (א) ע׳׳פ ססידס (גל.) ר לגריס נבראו קו7ם שננרא העילס ואלו הן_ סשובה״



 רמח סליחות לצום גדליה
 שעדי ךלתים. גשתנו עךיך
 ?זריזות וילא בעצלתים. דחות רע

t * ־ ! * - ו  I 1 ־

 פךעניות המתרגשות לעתותים:

 על התשובה ולכן למדת אותנו
 להשתמש בארשת ניב שפתיים
- במבטא דבור הפה בתפלה
 ובתחנון, לדפוק שערי דלתיך - שערי
 החשובה. נשתנו עדיך - נגשנו

 עד אליך בזריזות ולא בעצלתיים - ולא בעצלות. בכדי לדחות רוע פורעניות המתרגשות
 ובאות לעתותיים - לעתים קרובות.

 הננו אתאנו־לך בשברון רוח
 ןדבאות־לב. ודות לפניך בל־פתול
 ועקשות לב. זה חוקר לבבות
 הרופא לשבורי־לב. חדש. רוח־
 נבון בקרבנו וברא־לנו ^הור־לב:

 טבםת מקדם אלו ימים עשירה.
 יחיד בם לשוב ולמציא בפרה. בל.

T T T ־ * t T * * י 

 השנה בלה לרבים מםוךה. לשוע
 ולענות בבל־עת צוקה וצרה:

 מהר היחיד ושב בינתים מוחלין־
 לו. נואש ולא־שב אין תקנה
 לעודדו. סדר וערך בל־אילי נביות
 להועילו. עותר וצועק ואין שומע

 לו:

 הננו אתאנו - באנו אליך בתשובה,
 בשברון רוח, ודכאות לב - וכהכנעת
 הלב. ודות י להתוודות לפניך על
 כל פתול - מעשה לא ישר, ועקשות
 לב. זה - הקב״ה החוקר לכבות
- יודע מה שבלבנו, לכן הוא הרופא
- סולח(ב< רק לשבורי לכ - השבים
 בכל לבם. אנא חדש רוח נכון כקרבנו,

 וכרא לנו לב טהור.
 מכפת - תקנת מקדם אלו עשרה יפיס
 שבק ר״ה ליום הכפורים אשר כם
 אף היחיד יכול לשוב ולמצוא כפרה,
 אבל כל השנה ?לה רק לרבים מסורה,
 לשווע ולעגות - בתפלה בכל עת
 צוקה = וצרה ולא רק בימים אלוג״.

 מהר היחיד ושב בינתיים - בין ראש
 השנה ליום הכפורים, מוחלין לו. אבל
 אם נואש ולא שכ, אץ תקנה לעוולו
- לחטאתו, ואף אם פדר וערך כל
 אילי גביות - כל מבחר הצאן אינם
 מועילות >ד< למחול לו, ואפילו עותר=

 וצועק, אץ שומע לו.

ר ת ס לת א י  מג
. נפתל ועקש — עקמומיות, (רש״י, משלי ח, ח). אילי גביות — שם מקום שמ ישבו ה  מ

 מבני ישמעאל כמ־ש בכור ישמעאל גביות. האילים שבנביות המה מובחרים, (מצודות, ישעיה

 >כ< ע״ס סוד״ה ושב (ר״ה יז:) סליסמ העון קורא רפואה, כלאימא במנילה (p:) יושג ורפא לו׳.״
 רפואה לסליחה.

 >ג< כל זה מיוסל על הנמרא בר״ה (יש.) ״לרשו ה׳ נהמצאו״,"5)יממי ה׳ מצר לו, אמר רבה בר אטה
 אלו עשרה ימים שק ר״ה ליום הכפוריס. שואלס שם הגמרא הרי רב שמואל נר איניא משמיה לרב
p לגזר לין של צטר שאף על גנ שגחחם — נקרע, שנאמר: ״כה׳ אלקינו בכל קראיט  אמר: מ
 אליו״, להיינו סמיל נענה להם. ומחרצח הגמרא, החם — גפשי״ח — טמיר, והנא — נציטר,

 להם נענה כל השנה.
 (ד) גס זה, ההברל טן רטס ליחיל מיוסר על הגמרא בר״ה (יז:) א״ר יוחנן: נלולה תשונה
 שמקרעמ נזר ליט של אלס, שנאמר: השמן לנ העם הזה... סן... יטן ושב ורפא לו. מיחיט, השג
 טנסיים (— טן ר״ה ליו״כ. רש״י.) מוחלין לו. לא שב טנחייס אסילו הטא כל אילי נטומ שנעולס



 סליחות לצום גדליה רטט

ד A T- פגיעת - חפלה הרבים והיחיד, ל r p r n ם י ב ר ת ה ע י ג  פ

" לגד עולה - ומתקבלת, בי אתה . ־ י ־ י י י *• י ־ י . י  י
 צולה. ?י אתה שימצ תפלה. - צור, שומע תםלה. קבלנו
- ברצון, והמציאגו טחילה, רצנו v » . M . . . . ..^L.-.« ^ •  ר
ל תפלתנו בקרבן בליל-הקרב ב ק - • ה  קבלנו ברצי[ והמציאנו 9* ל

. ו לה׳ ועולה - ובעולת התמיד : ל ו כ ה ל ו צ  רצנו 2p21[ בליל ו
 שפיט תשפט אותנו ברחמים שפומ תשפומ אותנו ברחמנות
 L * L י ״ י־ L וחמלה. בניך יחופיך - המיוחסים
 וחמלה. בניך יחוסיך לקוחים לך ולקוחים לך לעם פגולה, יוקש מרים
. - קושי מדידתם יוצלל - יוטבע ה ל ן צ מ ע ^ ב ר  לסגלה. מ
׳ במצולות ים, למען לנצח יהללוך ' \ י י י . , ' ' , ) ' • י , ' s  י '

 נצח להללך בבל מעי תהלה: - ישראל גבל מיני תהילה.

 אל 9לך יושב על־כםא רחמים׳ מתנהג בתסידות טוחל עונות עטו,
 מעביר רא#ון ראשון, מרבה ?ןחילת לחטאים וסליחה לפושעים,
 עושת צדקות עם־כל־בשר ורוח, לא כרעתם תגמיל. אל הורית־לנו
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 לומר שלש עשרה, וזכר לנו היום ברית ^לש ?שרה, בתוך?ת
 לענו מפןךם, כמו שכתוב רךד ןהוה בענן ויתיןיב עמו שם ויקרא

 בשם יתיות:
 ולעבר להוה על־פניו דקךא:

 ןהוה ן יהוה אל רחום וחנון אךך אפים ורב־חםד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 םלח לנו אבינו בי חטאנו. מחל 'לנו מלבנו בי פשענו: בי אתה

 אד;י טוב וסלח, ורב־חםד לבל־קיראיך:
 היטיבה בךצ^ך את־ציון תבנה חומות לרושללם: הישיעט אלהים בי באו מלש

 עדץפש: הךאט להוד׳ חסדך ולשעך תתן־לט:

 ניו־חם אב ?ל בנים בן תךחם להוה ?ליט: ליהוה הלשועה ?ל עמך ברכתך סלה:
 להוד׳ ?באות ?טט משגב לט אלהי לןגקיב 9לה: להוד, צבאות א^ךי אדם בוטח

 בך: להוד, הושיעה. המלך לענט ?יום־קךאט:

 ם, ז). יקש מרים — מלשון ״ויקש את ערפו״(דה-ב לו, יג) ופרש-י דפסוק זה מתייחס לנאמר
: םרבנא). -ת״י ״(  ביחזקאל(r, יב): אמור נא לבית המרי

) נעשי״סהא בצטר (שקורעץ גזר דינם D  אין מוסלין לו. לא קשיא, הא טסיל (שמוחלין לו רק אס 3
 אס שט, 3משן כל השנה).



 מ1 שלישיה. ע״פ א״ב משולש ובסופו חתום מחברו(רבנו) שמעון (ב״ר יצחק)
 באר יעקב אלהינו ואלהי אבותינו

ך אוךך ואמתך שלח.אמוניך בטוב י נ ן ט ל א א ו ש ׳ ד ח ל ) ש א ) א י ב נ  ה

׳ הצלח. בי אתה יהיוה טוב י ה ן ו י א ׳ כ ח י צ ז ג ז ו ט ו ג נ י מ א  ־ ימ
 טוב ופלח. הביטה בענוי נפש - של . י י י *

 הוציא״מגלו״ינול״יפש,־י־אומים הוציאנו לחפש. בי באו מים צד צום גדליה ושל עול הגלויות ובטוב,־ ומלח*. בימה בענוי נפש. בטובך
r .עד נפש 

 נפש: י
V * געיותיגו - בכייתינו יהו נקשבים געיותינו יהו נקשבים. גלותנו 

ח י ז י ־ י י י. י א ם ־ ל י נ י ש י נ י ש  וגלותנו ה
 ישראל. בי עתה גרים אגחנו ותושבים השב לישובים. בי גרים אנחנו

1 יושבים: דפקנו ךלתיך לתמר. ״ ^ 
ש דבקנו אליך לצמיד. בי דלונו ע מ כי יי״ מ

י  מ צ ה  י*0״־ ־ ל
 מאד. ״ ־ י• . ־ ז « ־ ־ • ־

 מאיד:
י זדיפ׳ הליצונו זדים במצרינו. הצילנו - התלוצצו האלו ע  הליצ״ו

"  במצריגו - בגבולנו, הצילגו וגודך, ״ י י
 צורנו בעבור בי הושעתגו מצרימ. ונוךך צורנו. בי הושעתנו מצרינו:

™ ןחךןי' מיחלים לעודדם.'זבם T ^ 2 
» ־ • > > ! -  מיחלים ומצפים שתעודדם, ותזכמ י * ו 1

ם, ביראתך לםעדם. כי זה כל־ ־ ־ י ׳ י ל - • • יתן»«! נ - ן -״״ז  נ

״ האדם: " * " ,  י
T T T 

 חוקות העמים תהי - היל• חלקנו אתה הוא. חשוקיו אחריו
• « ״ ־ • י י ו ! ה נ - נמשכים ונכספים אליך, בי ינהו. [נ״א חקות העמים תהו. אבל חשוקיך ישראל אחייד י

£ (*TW W ינהי] ־י מיז י ־  TZZT^Z ל
 טייבה היטיבה להם ברצונך. בחומות ורחום הוא: טירתך הושמה

י ' י , י  ירושלים, שיהיו כבר בנויים. בי טוב י ז י

. לעיים. טיבה בחומות בנויים. בי »ם ח ך מ ד פ  ח

 . טוב חםךך מחיים:
 מגילת אסתר "~

. חשוקיך — ישראל שגאמר בהם (דברים ז, ז) ׳חשק ה׳ בכם• ופירש הרמב־ן: שנקשר ו  מ
 עמכם בקשר אמיץ שלא יפת־ מכם לעולם, כלשון וחשוקיהם כסף. סירת כסף — עיר הקדש

י חיים נ י  פנ
̂־׳המשיס ואליהו.  (א) מיוסל עה״ס בסהליס (מג, ג): ״שלס אורן ואמסן״ וכפרש״, שם



 סליחות לצום גדליה רנא

 יגעתי ואשייחה במצני. י^ן^ן יגעתי - עייפתי מאנחותי אשיחה
. • ־ •־ • ״ בטעני אדבר בצערי(a.-ולכן אני • » . - . ־ • 
 ויכל• מצני. בי לעשה יה1ה ךי[ מבקש: יבוש ויכלם מעני - המצר
_ לי, כי יעשה ה׳ דין עני!״ - יתבע » י - - . • , » . . . . . . . י י ז  י

ם עלבונם של ישראל. כבדו עלי שפתי  צגי. ל׳ ו
 מזצימי. בי בלו בצשל י£י; קמי - שונאי המדברים עלי, כל היום
י י ״ מזעימי טופלים עלי, כי כלו בעשן - • • ־ י י * ז

- ובחרון אף ימי.
ף להם ישיכ הקב״ה כפעלם. לעמו, ^ ן , מ ע  להם י ישיב בפעלם, ^

 T VT ־ T Ti T » ־ I ־ • - — —

 להועילם.׳' בי לא יזנח לעולם:
 מרחמו יתן מאויו. ממנו יסיר

• * T ־ י ״ | ־ 1־  י י

 דפיו. בי מה־טובו ומה־יפיו:

 ילמד להועילם - ידריכם בדרך הישר.
 כי לא יזנח אותנו לעולם. ה׳ מרחמו
- אוהבו של ישראל יתן לו מאויו
- תאותו ורצונו וממנו יסיר, דפיו
- מומו וחסרונו. כי מה רב טובו
 הצפק לו לישראל, ופה יהיה יפיו של

 העם לעתיד לבוא.
 נשמות הושתו עדי. נכרים נשמות הושתו - לשממה הושמו
־ י יי י ערי, נכרים ,באו שערי, כי נשאתי  י
 באו שעלי. בי נשאתי חלפת -סבלתי חרפת געורי בגלל עוונותי.
^ שוש אשיש עליך ה׳ כאשר שיח לענות ך • ש י 1 _ • ע ע > ש . א י ף ן ע  נ

 'ן ־ י • . י י I • ־ - תענה לתפלת ישראל והם יהיו

 לענות גאוליך. בי שמחתני יהוה
 בפעלך:

 עזוז נורא ואים. עתה המציאנו

 גאוליך - כשתוציאם מהגלות, כי
 שמחתני ה׳ בפעלך.

 עזת - חזק גורא ואיום - כולם
 כינויים לה׳ עתה המציאגו פדיופ
 מגלותינו, כי עליך הורגנו כל היום.
 . פנה דרך עקוב - הסר מכשול ויישר
 את הדרך לגאולה, כדי שיפאדוך
 ויהללוך בפיהם לגקג - לאמר: •כי

 פדה ה׳ את יעקב״.
 צרים - אויבים רוצים לכלות אוחנו
 בחרץ - בהשחתה גמורה. צפה
 בצרותיגו משמי ערץ - מהשמים
ל ^ החזקים כי כצל עובדים ימיגו עלי ן ץ ^ ק  ק

 פךיום. בי עליך הרגנו בל־היוב:
 פנה דרך עקיב. פאר הלילך
 לנקב. בי גאל יהוה אתץעקיב:

 צרים לבלות בחךץ. צפה משמי
 ערץ. בי צל ימינו עלי־אךץ: קרב

 אי־ץ. קרב קץ עדני - קרב. עת
 הגאולה, והשמע לעייני - לשונאי

 בי קרוב יום יהיה: בקול: •כי קרוב יום ה״. י

 ובית הבחירה (רש־י, שה-ש ח, ט). מרחמו — ואהב את יעקב (הושע א, ב), ת-י: ורחימת ית
 יעקב. ערץ — לשץ עריץ, תקיף• ־ ־ י

ל לילה״ וכסרנים יונתן: אשסלהיס נמגחסי, כ) מיוסל עה״ס בתהליס (ו, ז): ״יגעתי נאנתתי אשמה מ ) 
 אמלל בצערי.

 (ג< א״ר יוחנן בכל מקום שנאמר: לל, עד ואניץ כישראל הנמוג מלבר, (נראשיס רנה עא, א).



ם גדליה ת לצו ו ח י ל  דנב ס

 ךם זרועך תךאה. דעלתך פנים
 התראה. כי־רם יהיוה ושפל יראה:

V I • T ¥ I T t ¥ V ¥ I 

 שמע קול תחנוני. שועתי תעלה
 למעוני. כי שמע אל־אביונים

 להוה:
 תחן בתוךה תרצה. תיאמר לעמך
 אתרצה. כי תוךה מאתי תצא:
 #קל מאזנים. יכבש.. עיז. יעטה

... - ¥ I- j י I "  יי יי !

 וילבש. כי הוא .יכאיב ויחבש:
 אל מלך יושב על־בםא ךחמים, מתנהג בתסידות מוהל עונות עמו,
 טעביר רא^טון ראשון, מךבה מחילה לחטאים וקליחה לפושעים,
 עושת צדקות עם־בל־בשיר ורוח, לא ברעתם תגמיל. אל הוךית־לט
 לומר שלש ?שירה, וזכיר לנו היום ברית שלש עשירה, בד,וך?ת
 לעט מקךם, במו שכתוב .רדד ןתוה בענן ולתלצב עמו שם ולקךא

 בשם יהיוה:
¥ 1 " 1 

 ויעביר יהיוה על־פניו ויקךא:
 יהוה ן יהוד. אל דחום וחנון ארך אפים ןרב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשא ?ון ופשע וחטאה ונקה: ן9לחת לעוגבו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
T 1 ז - ¥ - 1 ־ 

 פלח לנו אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלבנו בי פ#ענו: בי אתה
 אדיני טוב וסלח, !דב־חסד לבל־קיראיך:

 תשוב תו־חמנו ות?בש ?ונותינו. ותשליך במגלות .ים ?ל־חטיאתיט. ??קום
 אשר לא לז?רו ולא לפקת ולא !?לו על לב לעולם: שוב מחרון אפך

 והנחם על־הרעה לעמך: תשב אנוש עד־ךכא ותאמר שובו ?ני אךם:

 ?רחם אב על בנים בן תרחם להוד, עליט: ליהוד, ד,לשו?ד, על ע?ך ?ך?תך ?לה:

 דם, זרועך תראה כנגד שונאי,
 ועם ישראל רעיתך, פנים התראה,
 כי דם הי, ושפל יראה - יביט
 בשפלוחנו ויגאלנו. שמע קול תחנוני,
 שועתי - תפלתי תעלה למעוני
- למעון!a שבחך - השמים כי

 שומע אל אביונים הי.

 תחן - החינה כקרבן תודה תרצה.
 תאמר לעמך אתרצה - אתפיים אתכם
 כי תורה מאתי תצא. את משקל כף
 המאזניים יכבש - יגביה לזכותנו,
. עוז - גבורה יעטה = ( v י-ה יז. m D׳S) 

 וילבש, כי הוא יכאיב - מכה וגם

 (ד) מעון — שט טסוס של מלאט סשרס שאומרוס שירה גלילה וסשוס גיוס, מסט נטלן של ישראל,
 (—שמקלסין טוס. רש״י.). סנינה (ינ:).



 סליחות לצום גדליה רנג

 ןהוה ??אית ??ט םקזיןב לט אלהי.יןגקב ןןלה: ןהודז ??אות א^רי אדם בישרו
 ?ך: rrirr הושיןה. ד׳9לןי.יןגנט ?יום־קךאט:

 מל שלמונית. ע״פ תשר״ק ובסופו חתומ מחברו(רבנו) שלמה (הבבלי)

 אלהינו ואלסי אבותינו גאייעקג
 . ״ תשוב תרחםגו שובה ה׳ את שבותינו
 שוב כגאמך-כמי שהבטחתנו ע׳׳י נביאיך.
 בנאמזי שוב בקךח שוב- השב ימינו כקדם וחדש חבתך,
* u לאומן - לאומתך ישראל. רחק רוגז, ח T -* י ף • ש W 9 
 חדש חבת לאמך. רחק רגז וקרג את זמן שוך זעמך - השקטת
( י כעסך>א) ככתוב (״פית י». ינ<: שוב • • ־ . , -

 וקל^ #ך !?9ך» &\2 מחרי[ מחרת אםף והנחם על הרעה לעמך.
 א$ך והנחם על־הרעה לעמך:

ש וקבץ את צאן האבדות - את ובקש אובדות ןךןץק ק כ D 2 V 
י ישראל וחזק נחלתך, צאן ההרגה  •י ״ ״• 1 י
 נחלתך. צא[ ההלגה וחמתה והגזוזה כדחילתיך - ישראל המובלים
״ ככבשים להריגה ולמריטה על קדושת ״ .  L ד ״ ״
 בךחילתך. §שע אם לב 5?^ שמך.אףאםהפשערכככגימחילתך
י ישראל שאתה רגיל במחלתם. ך -בבנ י ד ב ן ע ע מ 1 ״ _ g מחילתי־ 
• * I אד שוב מחתן אפך, אם לא למעגיגו  • •י * J W * W < ־ ־1 י
י נחלתך: למען עבדיך - האבות. ולמען י׳׳ב  #בט

' שכמי נחלתך!בו. "  י
סף עוון אבותינו המעיגנו - העמיס ב  ען־ן אמתען ךטעי-ען ן
י י־ ־ - ־ י * והכביד עלינו. ובוסר של עוונם י • 
 הטעימה. 0ף לעל ה^קנו המעימנו- טועסים אנו!״. סף-בום
* ,* רעל הנובע מרשענו השקנו, הלעיננו ן  י
 *?Ut^Hl UJT. נא ?אז ?#P - הריונו בלענה וראש. והזעימנו
ן - יהלעיטני ועם. גא כאז כאשר נ ע ע  יחד ע ^ י
p־ הנעימנו כשהיינו שוכנים יחד בא " ״ י־ • • י * " " • • f1y *.*'4 ״-'-
. כן עתה שובנו אלהי ישענו, והפר ן נ מ  והער בעטך ע

* - בטל כעסך עמנו.  י 1 ״ י. י
T מעיףיך, מאופ לא מאפת את ישראל חופיך Q  מאוס לא מאםת ^
י . ן • • ׳י ו - הבוםחיס בך ומעידיף - מעיךיס ד ־ - . 

 מגילת אפתר
. בשך חמת המלך — לשון הגחת חמה, (רש־י, בראשית ח, א). בדחילתך — ביראתך, ז  מ
 כמו •כי ירא א-להים אתה•(בראשית כב, יב) תרגומו: ארי דחלא דה־ את. ובשבת (לא:) גבר

י חיים נ י נ • 
 (א) כמו שנאמר(שמוס לב, ינ): ״שוכ טחרץ אפך והנחם על הרעה לעטך* — הסעשס להס ממשנה

 אסרס להיטיכ להם על הרעה אשר סשנמ, (רש״י).
 (3) ראה סימן מ, ל — ׳כריס אמס ואמהוס וסשגמים״.

 (ג) עש״ה ״אטש אכלו מסר ושני כמם סקהינה״ (ימדה לא, כס).



 רנד סליחות לצום גדליה

 לוקים כפורח ולהתמדה םברם
 עךיך. כעס לרצות במרת ישר
 מעבדיך. עובה יהיוה עד־מתי

T T ־ f ־ t T | V * ־  ־ 1

 והנחם על־עבדיך:
I v * ־  T t * ־ ז

 יום יום נצפה גלוי םוךך. ממום
 ועמום ובלה בשיר חסידיך.
 חרפה עברה לבנו מקוים
 חסדיך. שובה יהיוה חלצה נפשנו

 והושיענו למען חםךך:
 זנחנו ןנחשבנו עם יורדי רגב.

. . . . ** t • : ־ I V t I * יי. 

 ויהי לאבל בגור ושיר ועגב.
T K I • I V ״ I 1 

 הקוךרים ברנה ותודה התהלך
 בשגב. שובה יהיוה את־שביתנו

- • I T I T V V J 

 באפיקים בןנב:

 ךמעה לחם חומיך צורי אל. גואל
 איה• בהרף• צרי אל. ?חזון אז
 נדברת לישרי אל. שובה יהיוה

 רבבות אלפי ישראל: •־
 שמעה להןה. הטה .$זנך
 והקשיבה. למחלי סלח נא

J - t ״ - j . T י (  I ־ 1

 סלחתי השיבה. משובותינו רבו
 ופתחת ישראל שובה. השיבנו

־ * ״ t " T I ' T t - T 1 

 יהיוה אליך ונשובה:

 את שמך. וגם כאשר הם לוקים
 בסורה - כחוטא עריץ כשהם צריכים
 להתמרח - על מנת להתרפא, סכרם
 עדיך - מצפים להתרפא ממך. מדת
 יושר מעבדיך - מעשיך, כעס לרצות
- להתפייס, וא׳׳כ עד מתי המשיך
 לכעוס, שובה ה׳ מזעמך והגחם על
 עבדיך לחשוב עלינו מחשבה טובה.

 יום יום נצפה גלוי סודך - סוד
 הקץ והרי הוא ממום - סתום ועמוס
- כהה, בלתי ברור ומרוב צפיה
 גלה - נשחת בשר חסידיך. החרפה,
 שברה לגגו ועדיץ מקוים לחסדיך,
 ולכן שובה ה׳ חלצה - הצל גפשגו
 מאוחה חרפה, והושיעגו למען חסדך.

 זוגחגו - נעזבנו וגחשכגו עם יורדי
 רגב - יורדי עפר, כמתים, ויהי לאבל
- לבכי, שיר של כנור ועוגב. ישראל
 הקודרים - שהנם עתה קשי יום
 בגלות יתהלכו כשגב - יצעדו באון
 ברנה ובתודה. שובה ה׳ את שכיתגו
 לארצנו: שתתקרד . דעתנו ונתרענן
 מסבלנו, באפיקים - כמים הזורמים
ח יבשה. א  באפיקי הנחל בנגב - ב

 מרוב צרות:
 דמעה היתה ללחם חוקם יום יום,
 לישראל חופיך, ה׳ צורי אל. ׳איה גואל
 שיצילכם מידינו׳, כך מחרפים צרי אל
- אויבינו המחרפים שמך. שובה ה׳
 גם עתה ותשכץ בתוך רבבות אלפי
 ישראל כמו שמקדם בחזון - בנבואה

 דברת לישרי אל - לנביאים.
 שמעה ה׳, הטה אזנך, הקשיבה,
 למחלי - למחלים פניך ומבקשים:
 פלח נא, השיבה להם: םלחתי.
 משוכותיגו - מרידתנו רבו, ולמרות
^ מ א מ  זאת, פתחת לנו דרך חזרה כ
 ישובה ישראל עד ה׳ אלהיך, ועתה
 השיבגו ה׳ אליך כי בידך להשיבנו,

 ונשובה ואנו מזומנים לכך.

 דחיל חטאין. להתמרח — וימרחו ענין חבישה וחתול, (ו־ז־יק, ישעיה לח, כא).



ה רנה ת לצום גדלי ו ח י ל  ס

 אל 9לך יו#ב על־55א רתמים׳ מתנתג בתסידות מוחל עונות עטו,
 טעביר רא^ון ראשון, מךבת מחילה לחטאים והליחה לפורעים,
 עושיה ?ךקות ?ם־בל־בשיר ורות, לא כרעתם תגמיל. אל הוךית־לנו
 אמר ?זלש $קזרת, וזכיר לנו היום ברית ?זלש ?קזו־ת, (יתוךןת
 ?יענו מקדם, (ימו #בתוב ררד ןהן־ה בענן ויתיןיב עמו שם ויקךא

 • ב#ם יתיות:

 ן.י?ב'ר יהוה על־^ניו ויקרא:
 יהוה ן ןהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ןנקה: ן9לחת לעוגבו

 ולח^אתנו ו;חלתנו: •
 סלח לנו אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלבנו בי 9ש?נו: בי אתה

 , אד';י טוב ומלח, ורב־חסד ללל־קיךאיך: •

) בנימן ו (רבנ  מח פזמון. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו

 הודית ךךך תשובה . לבת
 השובבה. בין בפא
 לעשור עדיך לשובה. השיבנו

י  יהזיה אליך ונשובה: "
 * - - , . י • .r . י ־ *

 אז מאז מקדם הקדמת תשובה.
 בטרם המתחת עךץ ויסודי
 רגובה. גם לבל־השבים צרי

 , מגילת אסתר. .
. השובבה — עגין מרד, (בתנודות, ירמיה לא, ח  מ

 כא). ערץ — לשון חוזק, ובשמים כתיב(איוב לז, יח):
 חזקים כראי מוצק, (ערהיב). רגבים — הם חתיכות

 עפר, (מצודות, איוב לח, לח).

ם י י י ח נ י נ  מ
 (א< מאימא נססידס (נל.) ומלעיל סימן «כ

עקב • ר י א  ג
 הודית את דדך התשובה לכנסת
 ישראל הבת השובבה, בץ כסה
 לעשור - בץ ר״ה ליום הכפורים
ך לשובה, שנאמד: י ל י א " ־־ ע P * 
 ״דרשו ח׳ בהמצאו״ אלו עשרה ימים
 שבץ ר״ה ליו״כ, (י־י. יח.< ולכן אנא
 השיבנו ה׳ אליך - סייע לנו לשוב
0 הבא ליטהר מסייעץ ח  כדאיתא ריס* ל

 לו ונשובה. ־׳ ־ י •
 אז מאז - אחד משבעה
 דברים >א< שנבראו מקודם לבריאת
 העולם. הקדמת הדופה למכה, את
 התשובה, ועוד בטרם המתחת ערץ
- לפני שםתחת את השמים כאוהל
 לשבת חחתיו, ולפני שהנחת יסודי
^ גם א  רגובה - לפני בריאת ה
 לכל השכים, שהולך ומונה הפייט
 לקמן, היהה החשובה חשוכה כצרי =



 דנו סליחות לצום גדליה

 ומרפא העובד.. דופקי ךלתיך
 ריקם מלהעיבה: הורית

 הךריאש עפרות־תבל אשר
 ראשון נוצר. ונמיתו במ?וה
 קלה ואותה לא־נצר. זעמת
 ואנפת עליו שנותיו לקצר. חזר

 בתשובה ו^איעון הנצר: הורית

 טעה גזעו דמי אחיו בשפכו.
t1 "I T t * t יT ־ 

 יפרתו בנע־ונד לכת ב־ה־וכיה.
T V V T » t I I ־ ־ 

 בעת עב אליך ועזב ריע־דרבו.
 לעבעתים הארכתו בל־מו^או

 בלי להבו: הורית

 מחלל יצועי יולדו אער פחז
 ־ י . • - !  : ־ - ! ! ,

 במים. גטיו רגליו כמעט לולי
 שפך־לב במים. סרח גור אריה
 בקדשה היא בעיגים. עונו
 הודה והכרעתו לצדק בכף

p i ו  « t: ~ t • ןvו ז

 מ'אז5לם: הודית י

 ומרפא, וא״כ גס לישראל דופקי
 דלתיך - ומתפללים אליך אל תשיכם

 ריקמ מלפניך.

 הן אדם הראשון — ראש עמדות
ל >ב<, אשר ראשון גמר, וניפיתו  תג
ה קלה שלא לאכול מעץ הדעת, ו מ  כ
 ואותה לא נצר - וחטא, זעמת =
 ואגפת - כעסת עליו, ודיגו היה
 שגותיו לקצר, שגאמר >nwa ב. י0 ״כי
 ביום אכלך ממנו מות תמות״ אכל
 כיק שחזר בתשובה m, לכן כאישץ
 הונצר - נמחל עוונו >ד< ונשמר כבבת

 עץ.
 מעה גזעו - חטא בנו קץ, גשפכו
 דמי אחיו בהרגו את הבל, יפרתו
- הענשתו: נע ונד תהיה בארץ ללכת
 כה וכה, ובעת ששב אליך ואמר:
n ד. יג<, w c  ״גדול עווני מנשא״ «
 ועזב רוע דרכו, לשבעתיימ - לשבעה
 דורות הארכת לו מלגזור עונשו,
 שגאמר: ״כל הורג קץ שבעתיים יוקם,
 דשם ה׳ לקץ אות לבלתי הכות אותו

 כל מוצאו* (בד»«יוז ך, סו). -
 מחלל יצועי - מטת יולדו זה ראובן
 אשר נאמר עליו: •פחז כמיס אל תותר
 כי עלית משכבי אביך׳ >שp .m 0 נמיו
 רגליו, כמעמ שנגזרה עליו גדרת מיתה
 לולי שפך לב כמיס שחזר בתשובה
 ועשה תענית tro. סרח - פשע גור
 אריח יהודה בקדשה היא כעיניים,
 במעשה תמר, עוונו הודה - שאמר
0 והכרעתו  צדקה 01 ממני >שם לח. נ
 לצדק ככף מאזניים - שתתו לכף

.(D זכות 

 >ב< כלסמא («pTO לס.) היה ר׳ מאיר אומר: אדה״ר מכל העולם כולו, הוצמ־ עפרו.
 (נ) ע״ס הגמרא כעמק (יס:) היה ר״מ אומר: אלם הראשץ ססיי היה כיץ שראה שנקנסה מיסה על

 ילז, ישב נמענים מאס ושלשים שנה. _ _
 (ד) שהרי נגזר עליו ״טוס אכלן ממט, מומ ממוס״, ונסן לו הקג׳׳ה יום אסר משלו, שהוא אלף שגה,

 (ג״ר כב, א).
 >ה< כראמרינן מ״ר (סל, יס) ״וישב ראוק אל הגור״ והיכן היה, רבי אליעזר אומר בשקו ונסעמסו_

 (ו) כלאימא בסוטה (ז:): יהודה חודה ולא טש וכר לכמיב: ״דכר יהולה דאמר צדקה מפני״.
 >ז< כראיסא בסוטה (י:) יצמה במ קול ואמרה: ממד יצאו כטשים — לברים עלומים שנגזרו מלסמ.

 רש״י.



 סליחות לצום גדליה רגז

י פרץ גדרות עולם אחאב נן עמדי י מ ע ך ת עןלם 3 ו ר ד ץ ג י  פ
• ברשע, שהוסיף על רשעת אחרים י י ו • •  י - ו • • י •
 כרשע. צלמי אשדים חשק שאם ירבעם בן נבט, ואלה שאחריו.
 « י ״ י" * עבדו את האלילים מפחד שמא יעלה
 והוסיף על־חטאת1 ל¥1י1 העם לירושלים והשוב המלוכה לבית

 גזר דינו בשובו מלפשע. רחם
ת מעיד עליו שלא היה במלכים רשע י ף ן : ה ע ן ע ן - נ ב ב ן ז ן ע ה ן ד ן מ 3 

 v י י י ״ כאחאב, בכ״ז קרעת גזר דינו, בשובו

, כז<: ״ויקרע בגדיו וישם שק על כשת הצום״, ולכן רוחם כמ״ש:  מלפשע כמו שנאמר(טיא »
 ״ויהי דבר ה׳ אל אליהו התשבי לאמר, הראית כי נכנע אחאב מלפני, יען כי נכנע מפני לא

 אביא הרעה בימיו״, חהו שיסד רוחם, כמודה ועוזב ובך נושע.

 שננו - חרדו ולטשו כחץ לשונם
 מרמה לדבר >»־ה ביימיהו ס. 0 אנשי
 נינוה העיר הגדולה שניונס - שגגותם
 (או י״ל: להיטותם לעשות תאווחם)
 הדונם רבו עד כי עלתה רעתם לפניך
 למעלה, בתתך חזון הפיכתם - כאשר
 שלחת להם את נבואת יונה הנביא:
 ״עוד ארבעים יום וננוה נהפכת״ נאחזו
 לרתת - רעדו, וחלחלה - בהלה
 אחזתם, תשובה עשו כהוגן — ולפני
 כסא כבודך נתקבלה - שנאמר
 (יינה A י<: ״דנחם האלקים על הרעה״.

 בוחן כליות - ה׳ הנאזר - חגור
 כגבורה, וכוחן כליות ולב - דודע
 שרוצים אנו לשוב בתשובה שלמה,
 ידענו מדע הודיענו אורח חיים ללכת
 בדרך ישרה, ואף אם אמנם רבו
 משובותינו - מדירתנו בפשע =
 ופרדה, ואץ אנו יודעים דרך
 התשובה, נא למענך השיבנו - סייע
 ביתנו לשוב ולעשות תשובה כשורה

- כראד.

 שננו לשונם כחץ אנשי עיר
 הגדולה. עגיונם וזדונם רבו עד
 למעלה. תתך חזון הפיכתם
 אחזום רתת וחלחלה. תשובה

T 1 ו-*TT • / י ־ צ ז  נ

 עשו בהגן ולפני כסא בבוךך
 נתקבלה: הורית

 בוחן בליות ולב נאזר בגבורה.

 ידענו מדע לבת בארה ישרה.
 משובותינו אם רבו בפשע
 וסדרה. נא למענך השיבנו עשות

 תשובה בעורה: הורית

 אל 9לך יו#ב על־53א רתמים, מתנתג בתסיתת םותל ?ונות עטו,
 מעביר רא#ון ראשון״ מך?ה מחילה לחטאים וקןליחה לפגעים,
 עו^ית ץךקות ?ם־בל־בשיר ורות, לא כךעתם תגמיל. אל הוךית־לנו
 לומר ^לש ?שרה, וזכר לנו היום ?דית >?לש ?שרה, (יהוךןת
 לעני מקךם, ניבו 3#תוב ו!ךד ןהות $?נן רתיןיב ?פו שם רקךא

 ב#ם ןתות:



ה י ל ד ם ג ו צ ת ל ו ח י ל  רגח ס

 ־ רעביר ץ/וח על־פניו ויקרא:'
ת ניצר מ א ם ורב־חסד ו ך אפי ל ם וחנון א ל רחו  יהוד. ן יהוה א
ת לעוננו ח ל ס ם נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: ו י פ ל א ד ל ס  ח

־ • • *• ז־ T ״ י | * V - ו ־ I * T - ״T I 1 ־ T t ־־ 1 • • V 

 ולחטאתנו"ונחלתנו:
<  . י ־ י . י ־ י • .

 9לח לנו, אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלכנו..3י, ?ש?נו: כי אתה
- אדני• טוב ןםלח, ורב־חמד לבל־קך־איך: י

̂ןז את־^ון תב^ה חומות ןרושלים: אז תחפץ זבחי־צךק עולה  .היטיבה בךצו
 ובליל אז ל?לו על־מןבחך פרים: זבחי אלהים רוח נ>ן1ברה לב־נשבר
̂!ר שמ?ת  ןנך?ה אלהים לא תבזה: והתבךכו בזרעך כיל נרי הארץ ?כןב א

* י י ־ ״ " י בקולי: " - - י

 ברחם אב על בנים בן תרחם ;ה;וה עלינו: ליהןה זדשיעה על עטך ברכתך ?לה:
 ןהוה צבאות עטנו משינב לנו אלהי.י?ק'ב קולה: rri.T צבאות אשרי אדם בוטח

י  בך: ןהוה הוגיעה. המלך!?;נו ?יום־רןךאגו: י

 מט עקדה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבינו) שלמה בד יהודה גבירול

- • י . אלהינו ואלהי אבותינו - - • • ב ? ע י י ״  ג
 m בהר מור - מוריה גא) דץ - שמח. «s• . ז

• 0 ל ת א נ ץ ״ ר ר ״ ט  יצחק הקרה יונת אלם-משום שעשה א! ב

. ם ל ה ש ל ו ע . ן ת י ו א ת ח ק ™ ^ י * ב 1 מ

ש

צ

י

 ע

. י ו י  השטן. בקחתו איתן — כאשר לקחו ־ ־1 י ״
; ם ל ע ה : ה א ז ח נ . ק ו נ ח ה יי' ב א ־ ג ה מ י מ ה ת ל ו ע ° ־ ל ל ״ ש י י ״ ׳ ם ה י ב  א

 גאה - הקב״ה גחנו - ניסהו ואמר י * , י * י יי יי'
: ש ד ה ק ו ה י ה ל מ ו ר  לו קח נא זה העלם - את הבחור ת

. ' . . ,  לתרומה, לד׳ קודש, משום שהלכה *
ח . הן ק ו ה ח י נ ה י ל נ פ א ל נ ט ת ה  דת הטנא - דץ הביכורים להניחהי ד

 לפניו - לפני ה׳ בבית המקדש, הן ן'
. ו ה ח פ ר מ ב ש א ך ל נ ת ב א א  אף אתה עשה כן וקח גא את בנך נ
,M.M « . . . . . . . . .  ולאשבר פפחהו - למנחה הקריבהו .

ן מ ו ש ה ח ש ם מ ו ו ק י ת ל ח י ב אנ ו ו ה ח ש M מ ה ? ל ו ע ו _ ל י ת ף ח י ב נ  א

: ״ ע ל ת ק ח ש • י י מ ע ד י ת ? ח ע ן מ ט ש שי ג  להקיי
 יי י" • מגילת אפתר

 מט. דץ -י- לשון דיצה ושמחה. איתן האזרחי — זה אברהם, (ביב טו.). אשכר — תשורה
 ודורון, (מצודות, תהלים עב, י). לאשכר ספחהו — כמו ספחני גא(שיא ב, לו) לתוספת, כלומר

י חיים נ  פגי
 (א) כלאמרינן מראשים רנא (נה,ט): ״אל ארץ הםוריה וכו׳ רננן אמרי למקום שהקטורמ קרינה,

 המל״א (שהש״ש ל, ו): ׳אלן לי אל הר המור ואל גבעמ הלטנה״.



 סליחות יצום גרייה
ץ זך-אברהם נשמעו כן. לבו לא דאב £ י ח ב א ן ,לא ף ב 1 ל ע מ ש  זך ב
• י - לא הצטער משום שחפץ - רצון י ־ "  י י י י י
 צורו חשק ותאב. מפדו שניהם צורו, חשק=ותאב. טפלו - נתחברו
* שניהם הכן והאב, וילכו שניהם יחדיו ן  י

 33[ והאב. והשתחוו ליהןה והשתחוו לה׳ בהדרת קודש.
 בהדרת קדש:

ה יעד - זימן עצים וערך אותם כדי מ י כ ך ך ן ע ן ^ ם ן י צ ך ע ע  י
־ לשפות - להעלות ולשרוף את בנו ־ י י • ז • • < . • ״ • " 

 ותמה יחיד ורך. להג איה השה לעולה. במה - תאב להבץ ותמה,
 * ז יצחק - היחיד ורד, ולהג - ושאל:
 הנערך. להקדישו במקדש קךש: ׳איה השה הנערך - המוכן להקדישו

 במקדש קודש׳. ענהו אברהם:
ב י מרום - הדר במרומים יראה לו השה י ע א י ן ה ה ן ש  UTO יראה־לו ה
• לעולה. ויהי רצון שהוא ישיב נפש ' ־ י• י י ' • • • < • 

 נ?ש אם עקרת שמחה להשיב. של שרה המכונה(״, •עקרת הבית
* אם הבנים שמחה״, שנשוב בשמחה. ' 1 י י  י" יי' י
י ש1־עך .יקשיב. פוקר ספונות-הרואה נסתרות יקשיב י קפמית ^ ק י • 
' - שועך - זעקתך, בני, והוא ישלח . ^ - • - ד ״ - ״ n י L » . , 
1 ׳•י• עזרך מקודש שתהא ניצול מעקTה ך םק.  ./6)׳! ח ר

 זו. יצחק פונה אל אברהם אביו:
, עמד נא אבי, וקשור הטבח - את  עמל נא אבי ולשל הטבח
" הקרבן, אותי, פן אגור - אירא ' - י י י  י
י מפגי אימת האכח - הסכץ. צמדני ת מ ד מפני האבח. צ ט  ?[ א
 M י ז ז י - קשתי פן אחלל הזבח - שמא
 §[ אחלל הזבח. ולהכליל 5[ אפסול הקרבן(ג< ולהבדיל בין הקודש

י• . ש כ א ה י  הקדש: ־ש
, קפץ לבכות >ד< יצחק, המכונה׳ אשכול ל ^ ש ר א פ ת ב  TSp לבבו
 י1־ י יי יי י . הכופר׳ >ה) בראותו שאביו נשכל

 לאותו אביו נשבל שביל. שלח שבול, מבנו׳. וישלח אברהם את
. י _ן * ידר לעשות את כל מלאכת ההודש  י ז י

ת - לשחום את בנו. מיד, ? א ל  .tT לעשות את־בל. מ
 עבודת־הקךש:

כ) ננראשיס רכה (נג, ו), ׳מושיבי עקרת הבית׳ זו שרה, שנאמר: ׳וסהי שרי עקרה׳, ׳אם הכנים ) 
 שממה׳, שנאי: ׳המקה מיס שרה׳.

 (ג) כלרשמ שז״ל(ב״ר נו, יא) א״ל: אנא, נסור אני ומוששני שמא יזד־פזפ גופי מסמרה של סכין ואצערן,
 ושמא תפסל השחיפה ולא ספלה לן לקרק אלא כפתני יפה יפה.

 (ד) מיוסד על המלרש, (ילקוט שמעוני ררא רמז ק״א, ממדרש מגמומא): גאוסה שעה פער (יצסק)
 פיו מטה וגעה געיה גלולה, והיו עיניו מרופפיפ וצופיה לשטנה והריס קולו ואמר: ״אשא עיני אל

 ההרים״.
 >ה< מיוסל על המלרש (שהש״ר א, גט) ״אשכול הכופר׳/׳אשכול׳ — זה יצסק שנכפס על המזבפ

 כאשכול, ׳הכופר׳ — שמכפר עוונמיהס של ישראל.



 רס סליחות לצום גדליה

 תרשישים $עקו בשמי מרומי.

 שחט יונת אלם היובל יחזה מי.
v וד v ־ ־  ! ־ ״ v ז

 לז ללז יהגו אל־תתנו דמי. שיאו
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 ידי3ם קדש:
 מרום בהביט עוקד ןנעקד. השיה
 עקוד והאש תוקד. בוחן טהר־
 לב זבד ופקד. ונשטע קולו בביאו

 אל־הקידש:

 ךחש מליץ בקחתו משלחת.
 יחידך פדעהו מרדת שחת. הנה
 כתובה לפני פתח מפתחת.

 פתוחי חותם קידש:

 ואני ,ידעתי דרכך בעפר. דוץ
 ורוץ וקח איל תחת עיפר.

 תרשישים - מלאכים צעקו גשמי
 מרומי, נשחימת יונת אלם - יצחק
 היובל מי שהוא לחזות ולא להתפלל,
 ולכן לז ללז>0 - זה לזה יהגו
- יאמרו: אל תתנו דמי - אל תשתקו
 מלהתפלל אלא שאו ידיכם בחפלה

 אל הקדוש ברוך הוא, עבורו.
 סדום - יושב מדום כאשר הכימ
 עוקד - באברהם, וכנעקד - וביצחק
 השה העקוד על גבי מזבח, והאש
 תוקד - בוערת על עצי המערכה,
 ה׳ הכוהן כליות ולב מצא לפניו את
 אברהם טהור הלב לכן זבד ופקד
 אותו לטובה, ונשמע קולו של אברהם
 בחפלחו בבואו אל הקודש - כאשר
 בא להר המוריה שהוא מקום קודש

 והמקדש.
 רחש םליץ - דבר המלאך מיכאל(ז<,
 בקחתו - בשעה שלקח אברהם את
 משלחת - המאכלת ואמר לאברהם:
 יחידך םדעהו - פדה את יצחק מרדת
 שחת שלא ימות, שהרי מצאתי כופר
- את האיל שיעלה תמורתו. הנה
 כתובה עקדתו של מחק לפני פתח
 מפותחת - כתובה וחרוטה לפני ה׳
 בפתוחי חותם קודש כדי לזכור לבניו

 עקידתו ולכפר עליהם.
 ואני, מכבר, ידעתי דרכך שהיא בשפר
- דרך טוב ושאתה ירא אלקיםמז),
 ולכן דח - בשמחה, רוץ וקח איל,
 תחת עופר - במקום הנער מחק,

 שתקריבו לו למגחה, (ערהיב). אל דמי לכמ — לא יהיה לכם דמי ושתיקה והתפללו לפגיו
 תמיד, (רד״ק, ישעיה סב, ו). פדעהו — כמו פדאהו, (ערה״ב). עופר — בחור וגער, כמו לעופר

 האיילים (שהיש ב, ט).

̂ סוצה׳(ישעיהו לג, ז), עמיו מלאט השרפ  >ו< מיוסי על הדרשה שם, באומה שעה: ׳הן אראליס צעק
 שורוס שורוס ברקיע ואומרים זה לזה ראו ימיי שוסס רסיי נשסמ.

 (ז) מיכאל הוא מליצם של ישראל שנאמר: ׳׳מיכאל שרכם׳׳(ימאל י, כא) והוא ע׳׳פ הססיקסא (סלר׳׳כ
 מא, ו), המסיל מיכאל קורא אוסו(אס אברהם): ״רקרא אליו מלאן ה׳ מן השמים״.

 >ח< מיוסר פ״פ הפסיקמא (פיר״כ מא, ו), אל הקב״ה: גלד וצפר לפט אפילו נפשן אמרסי לן
 לא הייס מעכב״. אלא הייסי מבקש ליולען בעולם שלא על מנם בםרמי p מכל האומומ: ״כי עמה

 ידעסי ט ירא אלקים אמה״.



 פליחות לצום גדליה רפא

 הכינותי כפר לאשביל הכפר.
 והיה הוא ותמורתו יהיה קרע:

 גמול נמלט טאבה הנשחז.

 בפשטו צוארו דמו לא־נפחז.

 ;־מינו אחז ביובל הנאחז.
 להקדיעו ליהוה קךיע:

 דחום תתן #לום לאחריתו.
 וזכור היום לגזעו בריתו. ליתר
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 הפליטה ושאר עאריתו. תהיה
'VI״ ־ T ** I1 I t 

 פליטה והיה קידש:
v| » » 1 - ? ו 

 אל 9לך יו#ב על־?סא רהטים׳ טתנהג בתפירות טוחל פונות עטו,
נים,  טפכיר רא#ין ראשון, טךבה 9חילה ?1חטאים ו?!ליחה לפו
 עוקזית ץךקות פם־כל־בשיר ורות, לא ןך?תם תגטיל. אל תורית־לנו
 לוטר ^לש ?#רה, וזכר לנו היום ?רית ?1לש ?שרה, ?תוךןןת
 ל$ו טקךם, ?טו #כתוב רו־ד ןהות $פנן וןתיןיב ?טו שם רקךא

 ב#ם ןולוח:
 ר?בר דלוה על־$ךו ויקרא:

 :הוה ן יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ודב־חסד ואמת ניצר
 ח?ןד לאלפים נשא ?ון ו$#ע וח^אה ונקה: ו9לחי! לשוננו

 ולח^אתנו ונחלתנו:
 ?לח לנו אבינו ני ח^אנו. $חל לנו טלכנו כי פ?ז?נו: כי אר1ה

 אדןץ טוב וסלח, ודב־חסד לנל־קראיך:

p השמשות והוא נמנה p (18) כראיסא כפרקי דר׳׳א (פל״א) רגי זכריה אמר אומו האיל שננרא 
 עשרה מריס אסרים נאנוס (פ״ה מ״ו).

 (י) ומיוסר על מירש רנה (נו, יי).
 (יא) וכרד־רשיק מ״ר (ט, י) א״ל אוציא ממנו מסס לס א״ל אל מעש לו מאומה — מומה.

 קח איל אשר הכינותי מששת ימי
 כראשית >0< שיהיה כופר - תמורה
 לאשכול הכופר - למחק, והיה הוא
 ותמורתו יהיה קודש - הר רואה דמו
 של איל זה כאילו דמו של יצחק בני.

 כהדא דתנן: הרי זו תמורת זו (י).
 גמול - יצחק נמלט מאכח הנשחז
- מםכק המושחזת כפשמו צוארו
 לשחיטה דמו לא גפחז - לא מהר
 לצאת שניצול מכל מום >יא<. יד ימינו
 של אברהם אחז כיובל - בקק האיל
 הנאחז בסבך בקרניו להקדישו לה׳

 קודש.
 ה׳ רחום תתן שלום לאחריתו חכור
 היום לנהגו - לבניו את בריתו, וליתר
 הפליטה, שנצלו ושאר שאריתו, בהר
 ציץ תהיה פליטה והיה קודש («יב^ה



ם גדליה ת לצו ו ח י ל  רםב ס

 זביר־רחטיך להוה וחסדיך׳ בי טעולם הטה•!ברנו:חוה ברצון עמך,
 '?קדני כישו?תך: ןביר עדתך קנית יןךם גאלת שבט
 נחלתך, הר־ציון זה שכנת בו: זבד להוד׳ חבת למשלים, אהבת
 ציון אל־תשכח לנצח: אתה תקום תרחם ציון, כי־עת לחנ^ה כי־
 בא טועד: זביר יהוה לבני אדום את יום ירושלים האיטרים ערו
 ?רו, עד הלםוד בה: זכר לאברהם ליצחק וללשךאל ?בדיך אשר
 נ?כ?ת להם בך ותדבר אלחם ארבה את־זרעבם בכובכי השטים,
 ו$ל־האךץ הזאת א#ר אטךתי אתן לזר?$ם ונחלו לעולם: זכר
 ל?$ךך לאבךהם ללמוק ולל?ק'ב׳ אל־ת$ן אל־קשי העם הזה

 ואל־רשעו ואל ח^אתו:

 זכיר־לנו ברית אבות כאשר אמרת, וזכרתי את 'בריתי' יעקוב, ואף
I_ 1 - I ־ ד־ • • T 1 ו - 1 ־ r ? ־ 1 צ 1 x - 1 • ! ! ! 

 את־בריתי לצחק, ואף את־בריתי אברהם אזכיר והארץ אזכיר:

 1 פזמון. ע׳׳פ א׳׳ב (מט׳ עד גי) ובסופו חתום מחברו (דביגו) גרשם בד יהודה (מאוד
 הגולה)

־ זכר ברית־אברהם '!עקדת ? ־ ׳ w -
 זכור ברית אברהם, ועקדת • יצחק • י י י T T ך

 והשב מהגלות שבות- שבייה אהלי• • ל^חק׳ והשב שבות
 אהלי ־ לןגקיב. והושיענו למען יעקכ, והושיעגו למען שמך.

) - קפצה הייד טם בנשר מבקש נפשם. א , ר ־ כגש  ט

ל * .־'־'' י ־"י י ״ י \  לנבחראדן שהיה מבקש גפשם ש
 ישראל, טבוח בחוריהם - והרג טבח בחוריהם בבית מקדשם.

 תלמידי חכמים, תיגוקות ופרחי
 כהונה >״ בבית מקדשם. יספת

 מגילת אסתר
. שבות אהלי יעקב — ת׳־י גלות ארעיה דיעקב, (ישעיה ל, יח<.שבות — לשון שביה,  נ

י חיים נ י  פנ
 (א) נשר, זה גבהראזץ ממלכוס בכל המשולה ״כאריה וגסין (—מסיים) דגשר ליה״ (לניאל ז,
 ואימא נסנהלp (צו:) נסיק קלא ואמרה: שוור מ־ שוור ננוזראלן, וסירש״י לולג נר יולג,
 קוס וכמש ירושלים לננוזראלן קאמר. לישנא אסרינא, מללג נר מללג קפצפ פעם אמס עס סנסריב

 (שם צה.) ועכשיו סעס שטה.
 (כ) נס זה מיוסל על הנמרא נסגהלp (צו:) סזא למיה לזכריה להוה קא רסס וכו׳ א״ל אנא



 סליחות לצום גדליה רסג

- הוספת ייפרס ולענשפ - בחורבן
 בית שני, ילדים על אפ - אשה ושבעת
 בניה (גיסיו n<< לרטשס - לבקעם
 ולהרגם, ועתה שוב ברחמים על
 שארית ישראל והושיענו למען שמד.

 כובשנו - נתפסנו ונשתעבדנו
 לעבדים, ונתיינענו ואין בנו כח
 עוד, כגפנו - כשכבר הצלחנו לנוס
 מפני הארי - מנבוכדנצר מלך
 בבל(״, ועדין לא נרגענו, ומיד
 הדוב>ד< פנענו1ה< - במלכות פרם
 נפגשנו. לחץ נמר - זו מלכות
 יון >ו< עד כי יגענו - עייפנו ועכשיו
 לובמ - חובט בנו חזיר הגובר באשפה
 — זו מלכות אדום — (״רומי. ועדיין

 לא הורגענו - לא הונח לנו מהם.
 מכל משעבדי ישראל המכונה
 שלישיה ro<, משכה - ארכה הגלות
 בידי מלכות רביעיה(0< - החיה
 הרביעית — אדום, הו נתנה עול

 מסייסגא ליה, אייתי רגנן קטיל עלויה ולא נס, אייתי דרדקי וכר אייתי פרחי כהונה וכו׳ ולא גס על
 יקנול עילדה סשעיס וארנעה ריטא, וזהו שייסל פכוח בחוריהם.

 ומול אפשר לפרש ע׳׳פ הפסוק: יישא ס׳ מלין גוי וגו׳ כאשר ידאה ( — יניייס. ס״י) הנשר• ונלרש
 נסוכה (נא:), אמר — אלכסנדר פוקח (הגר׳׳א גרס. טרטנוס. וכ׳׳ג נאיכ״ר) בבואו לאלכסנלריא
 — מכרי ההוא גנרא (אלכסגלר) כעי למימי ספינסא כעשרה יומי, גנה הרוס ואסי נסמשה יומי, הסנסל

 עליהס וקטלינהו.
 (ג) האריה המיה הראשונה מארבע שננטאמ לניאל (ז, ג—ז): ׳קלמיסא כאריה וגפץ תשר ליה׳
 — זו בכל, ירמיה ראה אותה ארי, וראה אומה נשר, לנמיג (ירמיה ל, ז): ׳עלה אריה מסובכו׳, (שם

 מט, «): ׳הנה כנשר יעלה וילאה׳. p נלרש טיק׳׳ר (יג, ה).
 (ד) הסיה השדה, ״מדמה למיה לדג״, ומנירג יוסף אלו פרסים שמסורנלץ כלוב, (ע״ז ב:).

 (ה) סנעגו — לשץ המררש גנרכוס (ינ.) ע״פ נירסס הסוספוס גפ״! (ב:), משל למה הלנר לומה,
 לאלם שהיה מהלן בלרן ופגע בו ארי וניצל ממנו וכו׳ פגע בו הדוב וכר, ועיי״ש נמהרש״א להר משל

 לארבע מלכרומ.
 (0 המיה השלישים ״מזה הדמ וארו אסרי כנמר• — זו יון שהיסה מפמדס בנזרוסיה ואומרס לישראל:

 כמט לכס על קק השור שאץ לכם סלק לעוה״ב, רק״ר (יג, ה).
 (ז) המיה הרטעימ ״מיוה רטעיא לסילה- אכלה וטדקא ושארא ברגליה רפסה• — זו אדום, דק״ר
 (שס). סיה זו היא החזיר וכפרש״י נפסםים (קיס:) עה״ס ״יכרסמנה סיר מיעד — זה אלוס שכסוג
1  בה: ׳אכלה ומלקה ושארא ברגלה רססה׳, וזה לרכו של סדר. וק נלרש שם, להלן, ׳ואס המדד _ )

 אלום.
 (ח) ע״פ הפסוק (ישעיהו יט, כל): ״טוס ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור״ — שיהיה

 ישראל משוב כמוסס.
 (ט) כמו שנאמר כלניאל(שם כג): ״מלכו רביעיא מהוה בארעא יי משנא מן כל מלטמא וכו׳ ויתיהכץ

 כידי עד עדן ועידניז ופלג עלן״ — וזהו קן הסמוס. רש״י.

 :ספת ליםרם ולענשם. ןלדים
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 ואם לבנים לרטשם: ושוב
 ברחמים על שארית ישראל

 והושיענו למען שמך:
 כ3שנו לעבדים ונתיגענו.

T * !•1-1 *1 ־ ד 

 כנםנו מהארי והריב פגענו.
I T - ן • -  I 1 ״ j ך

 לחץ נמר עד ביץגענו..לובט
 נובר ולא הרגענו: והשב

 מכל משעבדי שלישיה. מ#בה
 רבי־עיה. נתנה על על־ערה.



 רםד סליחות לצום גדליה

ל ונחיתה תאניה ואניה: ושוב א י ש ת י ס נ ל כ ־ ע ה י נ י >י<• * ע ״  נ

׳ • ־ י « ־ ה ו • ו T . ־ «- • ל ב ה _ א י נ א ה = ו י 2 א ה ת ת י ה נ ! ן  ׳

. ( ז ת « ק ש ל  ואנונה (
׳ למענךפדנומןהגלית. גואל חזק למענך פדנו. ראה ה - P m גואל 

י " י  ראה כי אזלה - הלכה ואפסה כוח * ״ן י י ״ י • י
 ידינו, שור - הבט כי אכדו חסייגי כי אזלת י.דנו. ^2ור כי

"  ועתה אין צדיק שיפגיע - יחפלל * י * י
ח חסידגו. ומפגיצ אי[ ב  בעדינו, ולכן השב שבות אהלי יעקב. א

 קיים לני ״
 Y בעדנו: והשב

ת ברית אבות ואמהות י ה פ א ת י י כ ם א ת ע ר כ ת ש י ר  ג

־ * י י *  והשכמיסרא) רחמיך וחסדיך שאתה י
פ והשבטים. ךחמיך וחסדיך י מ י ג ע י י ם לני י ת י ש ע  יגיל ל

| V ף , - . « • ז- v | ־ •־ . ן כ ^ ז ו ל ג ם ב י מ י ב ה ן ך ו ש 0  _ ב
 י־ה עחה לישראל המוכים, ונמרמיס ברבות עתים. יה זכור למכים

- אשר מורטים להם שערותיהם, י \ י « י
 ועליך כל היום נשחמיס-על קדושת ונמךטים. ועליך כל היום

־ נשחטים: ושוב ם ש  ה

׳ דלש דמים דין ךיננו. השב w n דורש דמים - הקב״ה ייי 
T והשב שבעתיים , כגמולם, אל חיק * י . י ״ 

, שבעתים אל־חיק מענינו. חנם « , חגם גםכרנו בגלל ״ m 
 ולכן לא בתמוריז כסף תפדגו, אלא י * «'

 בעבור תשובתנו, זקוף - הקם לעינינו נמבךנו ולא־בכםף פדנו. זקף
. . . . . . . . L L . * . . . -  גית מקדשך השמם - ההרוס, והשנ ,

p,a, y בית מקךשך השמם לעינינו: s w m נ ק ע , , ל ה ת א ו ב  ע

 ״8י• והשב שבות אהלי יעקב.
 והושיענו למען שמך:

 זכר־לט ?רית ראשונים בא^ר אמרת, חכרתי ^הם ?רית ראשנים,
 א>ן1ר הוצאתי־איתם ©מ־ץ סץרלם לעיגי הגולם להיות ?1הם לאלהים א;י

 יהיוה:

 (מצודות, שם).תאגיה ואניה — ענין אבל וצער (מצודות, ישעיה כט, 3).ומפגיע — ש־ץ
 שיתפלל בעדינו. מלשון הפגע במקום — רבותיגו פמ־שו לשון תפלה (רש־י, בראשית כז,
 יא).חנם נמכרתם — על עסקי חנם, הוא יצר הרע, שהוא אינו לכם לשכר, ולא בכסף

 תגאלו — אלא בתשובה, (רשיי, ישעיה נב, 0.

 (י) ע״ס הנאמר כסוכסה (דניים כס, מס): ״ונסן עול גרזל על צוארן״, וכן נכסנ נלטאל על החיח
 הדגיעית: ״ושק לי פרזל(—ברזל) לה״.

 (יא) עיין נסדר סיים סימן מ, ל.



 סליחות לצום גדליה רפה

 ?שיה עמט ?מה #ת?טחתט ואף גם־זיאת בהיותם בארץ אילביתם לא־
 9א?!תים ולאץעלתים ?1בלתם לה§ר ?ריתי אתם׳ בי אני להוד,
 אלהיהם: לשב >ן5בותט ורחמנו(ימה #כתוב, ןשב להוד׳ אלהץז את־
 ?ובותך ןרח$ך, ושב ןק?¥ך מ?ל־העמים א?ר ה9יץך להוה אלה?
 שטהג קבץ נךחיט ?מה #?תוב, אס־להלה נדחך בקזיה השמלם, משם
 לק??ך להוה אלה? ומשם לכןחך: ?הה ?ש?יט ??ב ו??נן ??ה #?תוב,
 מחיתי כעב ?ש?יך ו?$ן חטאת?, שו?ה אלי בי{אלת?: ?חה ?שעינו
 ?1מ^ך כא#ר אמרת, אניבי אניבי הוא מחה ?ש?? ?1מעני וחטאת? לא
ה ?!תיב׳ ?1כיץא 1TO־• ייאמר ! ? ? T O נ ־ ^  אןכיר: הל?ן חטאינו כ
 להוה, אם יהיו חטאי?ם בשנים כ^לנ!?יביט אם־לאדימו כתו^ע 9¥3ר
 להיו: זרק עלינו מלם טהורים וטהךט ?מה #בתוב, וזרקתי עלי?ם
 מים טהורים ו^הךתם, טבל ^אותי?ם וט?ל־$לולי?ם אטהר את?ם:
 רחם ?ליט ואל ת^חיתנו ?מה #?תוב, בי אל רחום להוה אלהיך לא
 לךפך ולא ל^חיתך, ולא לשבח את־ברית אבית?.א#ר נ?בע להם:
 מול את־לבכט *?יאהבה את ?$5ך ?מה #?תוב, ו?ןל להוד. אלה?
, ?׳אהבה את לד׳וה אללי? ??ל־?יב?ך ובכל־ ך ? ־?־Wי לבב ^ n * 
 נ??ך למען חייך: המצא לט ?כקשתט ?מה >ן!בתוב׳ ובקעתם משם
 *ת־לתות אלה? ומצאת, בי תךך^זט ??ל־ל??ך ו?כל־נ??ך: תביאט
 אל־הר קך^ך ןש$חט בבית תנ״לתך ?מה #?תוב, והביאותים אל־הר
 HP?, ושמחתים ?בית ת9לתי עולתילס ח?חיהם לרצון 5ל־מז?חי, ?י

 ביתי 5ית־ת5לה לכךא ל?ל־העמים:

 קטע קולנו לולוה אלהינו חוס ודחם עלינו וקבל בדחפים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו להוה אליך ונשובה חדש
 :מינו בקךם: אמרינו האזינה להוה בינה הגיננו: יהיו לךצון
 אמרי־פינו והגיון לבנו לפניך :חוה צורנו וגאלנו: אל
ו מלפניך ורוח קלשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבנו נ ב י ל  ו
 לעת זקנה ב^לות בחנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו :הוה
 אילהינו אל־תלחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
 שונאינו דבשו בי־אתה :הוה עזרתנו ונחמתנו: בי־לך :הוה

 הוחלנו. אתה תענה אדני אלהינו:



 רםו סליחות לצום גדליה

 אלהיט ואלהי אבותיט. תבוא לפניך תפלתנו. ואל־תתעלם מתחנתנו. שאין
 אנו עזי ?ניס וקשי ערף לומר לפ;יך להוד׳ אלהיט ואלדר אבותיט צדיקים

 אנחנו ולא חטאנו. אבל אנחט ןאבותיט חטאט:

 אשמנו. בגךנו. גזלנו. דבךנו •דפי..חעוינו. והרשענו. זךנו.

 חמסנו. טפלנו שקר. לעצנו רע. בזבנו. לצנו. מרדנו. נאצנו.
! ־ • I ־ t : ־ ! ־ X I י - T 1־.־•־ I T J T 

 םרךנו. עוינו. פשענו. צרךנו.'קשינו ערף. ךשענו. שחתנו.
 תעבנו. תעינו. תעתענו.

 סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו. ואתה צדיק
 על־בל הבא עלינו כי־אמת עשיית ואנחנו הרשענו:

 אשמנו מבל־עם. ב^ט מבל־דור. גלה מ$ט 9שוש'. ךוה לבט בדוטאיט. החבל
 אורט. ונפרע פארנו. זבול בית מקךשט חרב ב?וניט. מיךתנו הלתה לשמה.

 יופי אדמתט לזרים. בחט לנברים:

 ןןןךלן. לא שבט מטעותט. והיאך פניט ונקשה עך§ט, לומר לפקד להוד.
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנחנו ואבותיט
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 חטאנו:
 * י

 אשמט. בגךט. גזלט. דבךט דיפי. הןויט. והךשןט. זךנו. חמםט. מפלט
 שקר. זיעץט ךע. בז^נו. לצט. מךךט. נאצט. סרךט. עויט.
 ׳ פש?ט. צרךט. קשיט ערף. ךשעט. שחתנו. תעבט. תעינו. תעתעט.
 סךט ממצוותיך וממ^פ^יך הטובים ולא שוד, לט. ואתה צדיק על־בל

 הבא עליט בי־אמת עשיית ואנחט הרשענו:
I ? t • t - ־  ־ ¥ T ~ ^ מ־ f • T . T ־ 1

̂וקו עטלט. ^?שך ו^םוךט מ$ט. נתט ?לם עליט. סבלט על  לעיניט ע
̂ןלו בט, פרק אין מזיךם. צרות רבות ??בוט.  ש?מט. עבדם ם
 קךאטך להוד, אלהיט. ךחקת מ$ט בעויניט. ש?ט מאחריך. ת?יט ואבךט.

 ןןןךלן לא ש?ט מטעותט. והיאך ($r פניט ונקשה ?ך§ט לומר ל?ג? לר׳וי,
 אלךזיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ןלא חטאט. אבל אטתט ואבותיט

 חטאט:
 אש$ט. בנךט. גזלנו. דבךט דפי. הןויט.->הךש?ט. זךט. חמןוט. טפלט
 שקר. לעצט ךע. בזבט. לצט. מרךט. נאצט. סרךט. ערט.
 פש?ט. צרךט. קשיט עיךף. ךש?ט. שחתט. תעבט. תעיט• ת?ת?ט.
 סךט מט^ורדך יממ^פ^יך הטובים ןלא שוד, לט. ואתת צךיק על־בל

 הבא עלינו בי־אםת עשיית ואנחט הרשעט:
I T ! - - ו • t • f r - 1 ״ י וד T T ־ 



 סליחות לצום גדליה רסז

 הרשענו ופשענו לבן לא נושענו ןתן ?לבנו לעזיב דרך ךשע וחיש לנו,יעפ.
 ככתוב על T {כיאך, לעזיב ךשע ךךבו ואיש און מח?בתיו, רשב אלץהןה

 וירחמהו ואל־אלהיט ביץחיה ל?לוח:

 9?יח צךקך אמר ל3$יך, ?גיאות מיץכין. מנסתרות נקני: נקנו דץה אלהינו
 מ?ל פצעינו. וטהרנו מבל־$$אותיט. וזרק עלינו מים ?:הורים והסרנו.
 ככתוב על יד נביאך, הרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכיל טמאותיבם

 ־ י ־ ומכל גלוליכס אטהר אתכם:

 עטך ונחלתך׳ רעכי טובך, ?מאי חםךך, תאבי ישעך׳.יבירו וירעו בי ליהוד!
 אלהינו הרחמים והמליחות:

 אל רחום ש?!ך. אל חנון ?מך. בנו נקרא ?מך. ןהוה ?שיה למען ?9ך.

 ?שה למען אמתך. עשה למען ?ריתך. ?שה למען גךלך ותפארתך.

 ?שה למען דתך. עשה למען הוךך. עשה למען ועוךך. עשה למען זכרך.
 ?שה למען חסדך. עשה למען טובך. ?שיה למען ןחוךך. ?שה למען
 ?בוךך. עשה למען למוךך. ?שה למען מלכותך. ?שיה למען ^חך• ?שה
 למען סוךך. ?שיה למען עןך. ?שיה למען פאךך. ?שה למען צךקתך.
 ?שה למען קךשתך. עשה למען רח^יך הרכים. ?שיה למען שכינתך.
 ?שה למען תהלתך. עשה למען אוהביך שו?גי עפר. עשה למען אברהם
 יץחק ך?קב. ?שיה למען משה ואהרין. ?שיה למען דוד ושלמה. עשה למען
 :־רושללם עיר קך?ך. ?שיה לממן זדון משכן ?בוךך. ?שיה למען שממות
 היכלך. ?שה למען הריסות מזבחך. עשה למען התנים על שם קך?ך,
 ?שה למען טבוחים על וחוךך. ?שיה למען באי באש וכמןם על קדוש
 ?מך• ?שה למען יונקי שרים שלא חטאו. עשה למען גמולי חלב שלא
 ??עי• ?שה למען תינוקות של בית רבן. עשה למענך אם לא למעגט.

 ?שה למענך והושיענו:

 ?גנו להוד׳ ?גט. ?גט אלהיט ?גט. עגני אביט ?גנו. עננו בוךאט עננו. ?ננו
 גואלנו ?גט. ?גט.דוךשט ?גט. ענט האל הןאמן ?3נו.-?ננו ותיק
 וחסיד ?גנו, ?גט זך. דשי עננו..?גט חי ןקים ענבי• ?בגו טוב וסמיב
 ?גני• עננו יודע יי?ר ?גנו. ענט כובש ??סיס ?גני• ?גני ליבש צךקות
 ?גט• ?גט 9לך מלבי הגלבים עננו. ?גט נוךא ונ?־גב ?נט. ?גנו סולח
 ומוחל ?גט. ?גט עוגה בעת צרה ?גט. עננו פוךה ומציל ?גט. ?גט
 צדיק רשר ?גנו. ?גט קרוב לקוראיו ?גט. ?נט רחום וחטן ?גט• ?גט
 #ומע אל־אביונים ?גט. עגט תומך תמימים ?גט. ?גט אלהי אבותיט
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 עננו. ?גגו אלהי אברהם ?גגו• עננו פחד לץחק ?גנו. ?גנו אכיר ־עקב
 ?ננו. ?ננו מ?'גב אמהות ?ננו. ?ננו ?זרת ה?במים עננו. עננו ק?ה
 ל?עוס ?גנו. ענני חי לרצות ?גני• ?גנו עוגה ?עת רצון ?ננו. ענבי אבי

 לתומים ?גני• ?גנו דין אלמנות ?גנו:

 מי ??גה לא?.רהם אבינו ?הר המורלה הוא !?נגו. מי ??;ה לי^חק ?נו
 ??!עקר על נכי המזבח הוא .י?ננו. מי ?עגה ל!?ק'ב ?בית אל
 הוא!?גגו. מי ??;ה ליוסף ?בית האסורים הוא!?גנו. מי שעגה לאבותינו
 על :ם סוף הוא !?גנו. מי ?ענה למ?ה ?חורב הוא !?גנו. מי ??;ה
 לאהרן במחתה הוא !?גנו. מי ?עגה ל9ץחם ?קומו מתוך העךה הוא
 !?גנו. מי ??;ה ליהו?ע כגלגל הוא .י?נני. מי ??גה ל?מואל כמ??ה
 הוא !?גנו. מי ??גה לךןד ו?למ'ה ?נו בירושלים הוא !?גגו. מי ?עגה
 לאללהו ?הר ה5ר9ל הוא !?גנו. מי ??;ה לאלי?ע ביריחו הוא !?גנו. מי
 ??גד, ליוגה כ$עי הדגה היא !?גנו. מי ?עגה לתזק!הו מלך :הוךה ?הליו
 הוא !?גנו. מי ??;ה לחנ;יה מי?אל ן?זךיה ?תוך ב??ן האש הוא !?גנו.
 מי ??;ה לךנ!אל ?גיב האריות היא !?גנו. מי ??נה לעןךא בגולה הוא
 !?גנו. מי ??ך! ל9רךכי ןא?תר ?שושן הביךה הוא !?גנו. מי ??;ה ל?ל

 הצדיקים ןהחסידים והתמימים ןהל?רים הוא !?גנו.

 רח$נא ך?ני ל?נ_יי ?גיגא. רלזמא ך?גי לתכירי ל?א ענינא. רח9גא
 ך?גי למכיכי רוחא ?נינא. רחמנא ?נינא. רח$נא חום.
 רחמנא ערוק. רח$נא שךב. רחמנא ךחם ?לן ה?תא ב?גלא

 יסהן קריב: ־
ה:  וייאמר ךןד אל־ך צר־לי ?איד. {$לה־$א ?דץוץד׳ 3י־ר3ים ךחןדו ו^ד־אדם אל־אפ̂י

 רחום וחנון ייצאתי ל$ניך, !חוה 9לא רחמים רחם ?לי• וקבל
 תחנוני: להןה אל באפך תוכיחני, ואל גח^תך תל?רני: חגני
 !חוה כי א$לל אני, ך$אני :חוה כי נבד׳לו ??$י: ונפשי נבוזלה
 ?איד, ואתה להוה עד־^תי: שי?ה !חוה חל?ה נ?שי, הושיעני למען
 סמיך: כי אץ כ$ות זכרך- כ?אול טי יוךה־לך: :נעתי באנחתי
 אקחה ??ל־לללה מ9תי, ?ד9?תי ערשי א99ה: ???ה מבעם
 עיני, ?תקה ?בל־צוךךי: סורו מ9ני ?ל־פ'?לי אץ, בי ?מע :חוה
 קול ב?יי: ?מע :חוה תחנתי, :חוה תפלתי יקח: לב^י ויבהלו מאד

 בל־א'ל9י, :?בו לבשו ךנע:
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 מסי ומסי ממית ו?2חיה. מסיק סן ?אול לחיי על?!א. ?ךא כד חמי אבוהי
 לק_יה. אבוךןי ךח.יס אסי ל?א?ה. ע?ךא ך$ריד נ?יק ?קולר. מרה
 תאיב ןת?ר קולרה: ?ךך ??ךך א;ן ןחסי« ק$ך. הא חי ג??ין ?נידן
̂ן ו$רו!ץן ק$ך. הא ??ןתא הא ?ש?:תא הא ?מלקיותא.  «־רין. ע?ךך א
ו מנך ?ר^9ך ^?ישין. אסי ל?א?ין דתקוף ן5לן. עד ךלא מ׳וי{מיךא ט  מ

 ???:א:

 נא תחנה. ע״פ תשר׳׳ק ובסופו חתום מחברו(רבינו) שמעון בר יצחק חזק

 תורה הקדושה. התחנני
 בבקשה. פני הצור
 נערץ בך4דשה: שפכי שיח־
 ערב. וזבדי מעשיה־חורב.

. . . . . • : • I ־ T 

 נעשה ונשמע נמו להתקרב:
 ךגנו שיעיר ופארן. ךתותיך
 לשמרן. עמד ומדדן יאה
 והתיךן: קדוש התיקם. ללא־

 סגילת אסתר
 נא. נערץ - ענץ חחק במו כגבור עריץ (מצודות, תהלים פט, ח).

י חיים נ י  פג
 (א) מצינו שהמורה מנקשס רסמים נער ישראל נשמו״ר (כט, ג):...פרסה נשממס על שיבר עמהם..

 אכל התורה בקשה עליהם רחמים מלפד הקנ״ה.
) ״הופיע מהר פארך (לנרים לג, נ). סרנס יונמן: ׳הופע״ מסוורא לפאת למימנא לבנוי כ ) 

 דישמעאי׳.
 (ג) מיוסד על לרשס סז״ל בע״ז (ג:), אומרים לפניו: כלום נמס לנו ולא קיבלנוה. ומי מצי למימר הט
 והכמיג: יה׳ מסיד נא חרמ משעיר למו הופיע מהר פארך״מאי געי בשעיר, ומאי בעי בפאק. אמר רבי
 יוסק: מלמל שהסדרה הקב״ה על כל אומה ולשון ולא קנלוה...אלא כן אומרים לסדו: רגש״ע כלום
 כסימ עציט הר כגיניס ולא קנלנוה כמו שעשיס לישראל״ א״ל הקנ״ה: ראשונוס ישמיעונו, שגע מצוום
 בד נס שקינלמס היכן קייממס? ומכלן ללא קיימום, למד רב יוסף: יעמד ויטודד pb ראה דמר גרים׳
 (סנקוק A ו), מאי ראה, ראה שגע מצוום בד נס שקיבלו עליהם ולא קיימום עמד והתירן להן._ אמר
 גריה לרטנא לומר, שאע״ס שמקיימין אומן אץ מקנלץ שכר, כמצווה ועושה, ובנ״ק (לס.) מסרש, עמל
 והמיס, ד ממנה אמר: עמל והגלה אוסם, הסיח לשץ לנסר בהן על האר^ ומסרנם, לקפצן גהץ

 על ארעא.

 באר יעקכ
 תורה הקדושה, התחנני בבקשה(או.
 לפני הצור - הקב״ה שהוא נערץ
 בקדושה - יראים מפני קדושתו,
 שפכי שיח ערב - התחנני במתק
 שפתייך חכרי לנו מעשה חורכ
- קבלת התורה כאשד אז נמו
- אמרו והקדימו נעשה לנשמע על
 מנת להתקרב'למצוותיו של הקב״ה.

 רגט - התרעמו שעיר ופארן - אדום
 וישמעאל 1נ<: גם אנו רוצים דתותיך
 לשמרן - לקבלה ולשמרה. עמד
 הקב״ה ומדדן - ובדקן, ראה שאפילו
 שבע מצוות בני נח לא שמרו, עמד
 והתירן להם, שאף־עלשפי שמקיימץ
, 0  אותם אץ מקבלץ עליהם שכר 1
 ולכן, הקדוש ברוך הוא התיקס
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 שמרו הקם. באף ובחמה
 עש׳ות־בהם נקם:

 צעד מרבבות. ונקדש
 ו : ! ו • •  T ־ ״

 בערבות. מימינו אש
 רת ולהב שלהבות: פנים

 T . , י ־ ־ I ״ T י

 מסבירות. אליו מתחברות.
 ־ 1 • ״ T • 1 ־ :

 הנשקו מפיו עשירת הדברות:
: • - V V ־ 1 * T | י I N 

 סעי, ישראל בפנים מסבירות - בסבר פנים שוחקות m אליו נתחברו לקבל הורתו, ובנשיקה
 מפיו של הקב״ה הונשקו m לכל אחד מישראל עשרת הדברות. לאחר מתן חורה.

 עולם נתבסס. אשר מתנאו
T t v ו־ T ־־ J T 

 נמםם.וכמוצא שלל־רבעל־
T T T ! י 

 אמרתך שש: סודי פקודיך.
 תורתך כפו1א שלל רב. סודי פקודיך - סודות

 >ד< נקט לשון ׳התיקפ׳ עפ׳׳י הדרשה שם, להלן: כיון שאין הקנ״ה נא בטרוניא עם בריוסיו
 טמן להם מצוה קלה, וסוכה שמה, מיל כל אסל ואסד טטל והולך ועושה סוכה בראש גגו
 והקב׳׳ה מקליר עליהם סמה נמקופס סמוז, וכ׳׳א ואמל מגעט נסוכמו רוצא, שנאמר (סהלים ב, ג׳)
 ננתקה אס מוסרוסימו׳ — ננסק אס מצוס סוכה מעליט. והקלוש כמן הוא מעטשס נמלה מגל

 מלה, כנגד ׳נתוקם׳ מן הטצוה, קדוש ׳התיקם׳ — מעקרס מן העולם.
 (ה) מן הססרי על הססוק: יה׳ מסיט בא.״׳ יכול שמעו וקנלו, מ״ל, ואוסס לא עשו, ואומר (מיכה
 ה, יל): •ועשיתי באף וגחמה גקם את הגויים אשר לא שמעו׳, אלא אפילו שבע מצווס שקבלו עליהם

 בט נס לא יכלו לעמול נהם, על שפרקום וגסנום לישראל.
 >ו< מיוסל על לרשס סז׳׳ל (שהש׳׳ר א׳ AT ״ישקט מנשיקות םיהר למלן שמבקש ליקס לו
 אשה בס טובים״ כיון שמזר אומו השליס אל המלן היו סטו שוסקוס ושיסומיו איק נשמעומ
 למלן, המלן שהיה פקס, אמר: זה פניו שוחקות — לומה שקבלה עליה, ושישומיו אינן נשמעוס
 לי — לומה שאמרה רצוט לשמוע מפיו. כן ישראל היא גס טוטם, השליס זה משה, המלן זה

 הקב״ה.
 >ז< מיוסל על לרשס סז׳׳ל(שהש׳׳ר Jb נח), ׳ישקט׳״ מש5*למלן שהיה אוכל ססיכה אסס טץ שנא מו
 מנעה מפיו ונמן לו. ובלומה נמצא נשמו׳׳ר(מא, ג)״ אמר לו נט: איט מבקש אלא מן ססיצטלין (רקיקין)
 שנסון סין, נטל ונסן לו ממון פיו. וכן נלרש בשהש׳׳ר (fi יג) רבנן אמרי הדבור עצמו היה טחדר

 על כל אחד ואחד מישראל ונושקו על פיו,
 >ח< כן נלרש גשנמ(פס.). ועול נלרש שס, מאי לכסינ(סהלים עו, ט): ׳משמים השמעס p, ארן יראה
 ושקטה׳, אס יראה למה שקטה, ואס שקטה למה יראה. אלא בסמלה יראה (—שמא לא יקבלו ישראל

 המורה וססזור האp למוהו וטהו. רש״י). ולסוף שקטה (—כשקנלוה מעשה תשמע. רש״י).

 >a - מעקרם מן העולם באף =
 ובחמה, לעשות בהם נקם>ה), בעוון
 שלא שמרו חוק - את שבע המצווה

 שנצטוו. ־
 צעד מרבבות - כיון שהאומות סרבו
 לקבל התורה: ׳׳אתה מרבבות קודש,
 מימינו אש־דת למו׳׳, צעד הקב׳׳ה,
 ובאו עמו מקצת מרככות מלאכי
 קודש ונקדש שמו ברקת השביעי
, מכתב יד ( ־ כ ה י ג י ג ח  הקרה ערכות (
 ימינו נתן לנו את ההורה שהיא
 אש דת הכתובה באש שחורה על
 גבי אש למה, ומחוך להב שלהבות
- להבות אש, נתן לנו במעמד הר

 עולם נתבסס - התחזק ועמד איחן,
 משום שעד אז םתנאו של הקב׳׳ה
 העולם נמסם - רעד ופחד, שהרי
 תנאי התנה הקב׳׳ה בבריאת העולם,
 אם מקבלים ישראל תורתי - מוטב,
 ואם לאו אחזיר את העולם לחוהו
 ובוהות). ולכן' משקבלו ישראל

 התורה שש העולם על אמרתיך -
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 התורה נמסרו לדודיך - לתלמידי
 חכמים אוהבי תורתך, מאז מתן תורה

 ועד עתה המה מכבדיך.
 נמסרו לדידך., מאז ועד־

 עתה המה מכבדך;-
 נרים וגם־נעים. - ובריגז
 שבעים. בנפת צופיך תמיד
 משתעשעים: מסורת ליפה.
 בכתב. ובעל־פה. ;קת
 אמריך משהם רשפה: • •

 לבי לחוקקיך. בעליל
 מזוקקיך. קובעי עתותם

 לפלש פקקיך:
^ ״ ״  ופרטות. לראות ולהטות״ ^

: ת  שנתם נודדת בחדר המטי
 עובדא, או שמא ׳מטין׳ כדברי היחיד
 להטות אחריו אף שבצבור אץ דורשין לפסוק כדעתו, אבל ליחיד השואל pra הלכה לנהוג
ח^י >»<. שנתם נודדת ואף בחדר המטות שוכבים לשון מתוך  כדעת היחיד, >«־» במיי! לנ־ י

 הרהור דברי תורה רז.

 יום־יום יךרושון. בלבם
 !דורושון. :לאסיר ולהתיר
 בענינם יפרשון: טמאות
 וטהורות. להבדיל ולהורות•

 נדים וגם נעים ממקום למקום בגלות
 ושבעים מן הרוגז שמרגיזים אותם
 אומות העולם המכונים שבעים,
 ובכל זאת בגופת צופיך,.- בדברי
 התורה, שנאמר עליהם: ׳ומתוקים
, ו ו . ה ס  מדבש ונופת צופים׳ (חהלמו י
 תמיד משתעשעים - מתעסקים. ליפה
- מייפים את התורה ע׳׳י התעסקות
 במסורת התורה שכבתנ ושבעל־פה,
 ועל־ידי כך יקרו מאמריך יותר

 מאבנים טובות *הס וישפה.
 לבי לחוקקיך - לתלמידי החכםים
 אשר הם בעליל מזוקקיך >0) - מזקקים
 ומפרשים את התורה באופן ברור,
 קובעי עתותם לתלמוד תורה לפלש
LL*** 1 - לפתוח ולפרש *קקיך את הענינים ^ 
 ־ ־ הסתומים על ידי בללות ופרטות

 יום יום ידרשון, ובלבם יחרושון
- מחשבץ מחשבות בתורה לאפור
 ולהתיר בדיני איסור והתר בעניינם
 יפרשון לפסוק כהלכחה. ממאות
 וטהורות - בעניני טהרות, ׳להבדיל
p p החול בץ הטמא ו  p הקדש ו
י ישראל את  ולהודות את מ
. ואף בלחץ . י») י י נ י פ ש  החוקים׳ (

 (ט) על סי הנאמר (סהלים יכ ז): ״אמרוס ה׳ אמרוס טהורוס כסף צרוף בעליל \pb מזוקק
 שנעסייס״.

 (י) וכדברי ר׳ נסמן מרכוס >ה̂. ואם סלמיל סכם הוא אץ צריך לומר קריאס שמע על מטסו
 — וסרש״י משום שרגיל גמשנסו למזור על גרססו ממיר.



 סליחות לצום גדליה

 מלחץ ודחק
 ערב

 עיניהם
 מנחיתת:

 דוקים ומשפטים. 'על־פימו
 שפוטים. וארביהם פלילים
 ובהם נשפטים: זכרי זאת־
 תעוךה. הוגיך להתעודדה.

T I I • I t • - י י 

 ומליצי הגיוניך לעזר
 ולסעדה:

T ־ 1־ I 

 והנני . פני־קונך. במען
 חנונך. בי־הוא אלהיך יוצרך
 ואדונך: הלא אם־אין־תמה.
 הוגה בתמימה. הן בקךן־

 זרות נתונה ומשתוממת:
 דיק־וחלד עבורה. עומדים
 בגבורה. ביראה הטהורה.

T : ־ T I • T ! 

 ובמצור. ברה: גברי רנונים.
• : - T T I : • : 

 ושפכי תחנונים. . עביר
• ד־  1 : ־ - ד

 תפלתנו באין םכוך־עננים:
 באי־עדיו בתחן. לנקותם
 מצחן. -מארם לתן יבמיר

 ודוחק עיניהם מנהירות - מאירות
 באור התורה.

 חוקים ומשפטים - בדיני ממונות
 על פימו - על פי דברי חכמים
 אנו שפוטים - נדונים, אבל עכשיו
 אויביהם של ישראל פלילים - הם
 דנים אותנו, שלא בדין תורה אלא
 בהם - בחוקות הגרים נשפטים.
 על כן, זכרי זאת תעודה - התורה
 ועשי למען הוניד להתעודדה - לחזק
 ולעודד את לומדי התודה ומליצי
 הניוניך - ואת העוסקים ומפרשים את
 דבריך לעזור להם ולסעדם - לתומכם.
 והנני - התחנני לפגי ה׳ קונך
 במענה חנונך - בדברי החנונים כי
 הוא אלהיך, יוצרך ואדונך ורק לו
 ראר להתפלל. הלא אם אין ישראל,
 המכונה תמה, הוגה - עוסקת בתורת
 ה׳ תמימה, הן אז ההורה בקרן זרת
 ההא נתונה, ומשתוממה - והעולם

 יהא שמס כתוצאה, מכך.

 דוק וחלד - השמים והאp עומדים
 כגבורה על עמדם רק כעבור יראת ה׳
 הטהורה - התורה, ובעבור מצות ה׳
 ברה - המזהירה ומאירת עינים. גברי
- החחזקי והרבי רנונים - תפלות
 ושפכי תחנונים כדי שתעבור תפלתנו
 ליושב מרומים מכלי הפרעה של פכוך
 עננים המעכבים את התפלה, וכמאמר
: ׳׳סכתה בענן לך מעבור ח  (*יכה j פ

 תפלה״.
 כאי עדיו - ישראל הבאים אליך כתחן
- בתחינה תנקם מצחן - מסרחון
 עוונם, סאויים - בקשתם יתן, יכמור

 תעודה — ענץ התראה, ע־ש שדרך להתרות בעדימ לבל יכחיש, והתורה גקראת כן על שהיא
מ יט, ח) התורה נקראת (תהלי  מלאה מהתראות ואזהרות, (מצודות, ישעיה ח, כ). וכן מצעו
 •עדות ה״. דוק — עיש (ישעיה מ, כב): הנוטה כדוק שמימ. חלד — היא הארץ ע־ש שהיא

 נושנת וחלודה, (רש׳־י, תהלימ מט, ב).
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- יתעוררו רחמיו וגפ יחן - יתן
 להם חנינה. אסוף - מהגלות
 את ׳עדת מי מנה׳ והביאם לקריה
 נאמנה - לירושלים, וכעדר הנתון
 בתוך הדברו - בדיר שלו, כן
 ירושלים, מאדם תהימנה - תהיה

.  הוסיה ורועשת >יא)

 שבויים - ישראל שהם עתה שבויים
 בגלות, הקב׳׳ה ימלמ - יחלץ אותם
 מאשמני עלמ - ממחשכי קבר ועדי
 עד יסובבם ה׳ שיהיה להם עוז
- מחסה ומגן, ואז ישמיעו בפיהם
 רני פל6ז - רננה של הצלה ופליטה.
 ובשובה - כשיעשו תשובה יושעו
 משחת - ינצלו מדינה של גיהנם,
 ויתקיימו לעד בשובה ונחת - בהשקט
קp צאן  ובבטחון. בקש - חפש ו
 אובדות - באp לא להם ונס הנדחת

- אלו שהתרחקו מדרך התורה.
 רפאות הנחלה - תקרב לרפאת
ה יז:< את ל י ג מ - רפואה דסליחה (
 הנחלה - את החולה, ויסיר מהם כל
 מחלה, ובצאן אדם - בבני ישראל
 למלאות את ציץ העיר המהוללה.
 חבוש - רפא את ישראל האומה
 הנשברת, מלזל - בזה והשפל כבודה
 של הגברת - האומה השלטת,
 קנא קגאה גדולה לירושלים העיר
 המחוברת עם ירושלים של מעלה,
ם ?« ג<: ״כעיר שחוברה י ל ה ח  כמאמר (

 לה יחדיו׳׳, וחשכץ בחוכה.

 וגםץחון: אסף עדת־
 מי מנה. לקריה נאמנה.
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 וכעךר בתוך־החכרו מאדם
 תהימנה:

T V •  י

 שבויים ימלט. מאשמני
 עלט. עךי־עד ןסובבם עז
 ךני־פלט: ובשובה ונחת.

- - T T י י ־ ״ 

 יושעו משחת. בקש צאן־
 אובדות וגם הנךחת:

 רפיאת הנחלה. יםיר בל
T • T T 1 ־ ־ 

 מחלה. ציון למלאות עיר
 ־ ז־ T | : ־ :

 המהללה: חבש הנשברת.
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 זלזל הגברת. קנא קנאה־
 גדולה לעיר המחברת:

 סלגיסי רי׳סים הלןיסו רחסינו. ל?ני געל ד׳רחסים. ס?סיעי ת$לה ה?סיעו
 ת»לתגו, ל$גי שוסע ת$לה• ס?סיעי ?עהןה ה?סיעו גןןנןתני׳ ל?גי
. סלגיסי דסעה הלגיםו דסעותינו, ל$ןי סלך סתד?ה לדסעות. ה ן 5 ע  שוסע $
̂זא. הןלירו ל$ןץ ה?סיעו  ה?תךלו ןהרבו תח$ה ונפרזה׳ ל?גי סלך אל ךם ונ
 ל${יו. תוךה וסעקזים טונים ?ל־שולגי ע$ר. יזבר אהלתם ויחיה זרעם. ?לא
 תאלד ?ארית ן5קב. לי צאן רועה־^סן ד!,יה לחך^ה׳יקזךאל גוי־אחד לס?ל

 אשמגים — עגץ שממה, והקברים המ מקוט שממה (רד״ק, ישעיה גט, י).

ג יכ): "אסף אאסוף יעקב״ יסי אסימט כצאן נצרה, כערי בסון  (יא< מיוסד על סססוק מדכה (
 הלנרו סהימנס מארס״. - ..



 רעד סליחות לצום גדליה

 ולשנינה. סהר ענגו אלהי י?ענו. ופרט סלל ?זרות קשות, והושיעה לרד׳סיך
 הדלים ס#י0 *ךגןך ןע9ך:

 סךן דל?ס:א לך סתחננן, ללי #ל:א_דסתחנן לשמיה. בולהון לני #ל:א
 לללפא מתפךקין, ועמך יקןךאל לרחס׳ ולתחנוני. הב לן שאלתין ולעותין,

 ךלא ;הדר ריקם מן קךמך:
 מךן ךל?ס:א לך מתחננן, לעלךא ךטתחון לסדיה. >#5יקי אנן ולדןשולא ?דינן.
 סדרן נלשין סעקתין תלישין. חילא לית לן לרצרך, סרן עליד לדיל ר4ימא

 • . רנןךת עם אלהתןא:

 שומר ישראל, ?מור ?ארית י?ראל, ןאל ייאבד יקןראל, האומרים ?סע
1,ראל.  ̂י

 שומר גד אחד, ?מור ?ארית עם אחד, ןאל יאלד גוי אחד׳ הסלחדים ??ך
 יהוה אלהיט יהוה אחד.

 שומר גוי קדש, ?מור ?ארית עם קדוש,־ ואל יאבד גד קדוש, המשלשים
 ל?לש קדושות לקדוש:

 ?ru!־1y, לךחסים וסתפ:ם לתחטנים. התחיה והתפיס לדור עני לי אין עו1ר: אלינו
 מלבנו חננו ועננו, לי אין בנו מעשיים. ע?זה עפנו ץךקה וחןוד והושיענו:

 ואנחט לא נרע מה־נעשיה בי עליך עיניט: זכדרחסיך ךץה וחסד?׳ בי
 מעולם המה. ןהי־חקזךך ןהוה עליט, כא?ר לחלט לך: אל־תזלר־לט
 עונת ראשנים מהר ןקךמוט -י90?׳ בי דלוט מאיד: (עז_רט ב?ם ןהוה עישר,
̂ז ̂ז רחם תזכיר: (בר  ?מלם ןאךן:< חנט ךץה חנט, בי־רב ש'כ?ט בוז: לרי
 ןןקךה תזכור. לר$ז תמימות תזכור: ןהוד, הושיעה ד׳סלך לענט ליום קראיט:)
 בי־הוא ייז־ע לץ_רט, זכור בי־עפר אגחט: עזרט אלהי ו?עט על־ךבר לבוד־?םך,

 וד^ילט ןב5ר על־חטיאתיט למען ?9ך:
 יועדל רתקךש ?יסה רלא: ל?5לסא די ?ךא נךעותה ילסליך סלבויזה. >חלסח פוןץ^ה
̂דוךכון וליוסיבון ולחד דלל 5ית ישראלי 3ןן^א וםזסן קריב,  רקו־ב מיא קץ< סשיחה:) 

 ואסרו אסן: -
 :לא שסה רלא ?לרך לןלם ולןלסי ?לס,יא: .

̂ל שסה רקידשא. ?ריך  ית?רך דשי31ח ןית$אר ןיתרוסם ףתנשא ףתהךד ףוןעלה ןדתך־״
 הוא לעלא סן לל כרלתא ףייךתא יישלדזתא מסלתא ראסיךן ל?לסא. ןאסרי אסן:

: י נ $לח ו ח י ן א י נ ח פ ^ י !פל $ךח?ו : נ ל ה  ק

̂לותהון ו?עותהון ך?ל ישךאל כןךם יזבוהין די לשנן;א ואסרי אסן:  תתקבלי 
ה וןןד ע1לס: ת ן ן ד T$T ot׳ poip, מ : ת ל ה  ק

 להא שללא ר?א סן שס,יא ןחיים סוגים ןלינו ןעל ?ל יק1ךאל ואסרו $סן:
; 0 ואחן ל ט r W p rrtT 0 ט ע ! ןןזרי מ ל ה  ק

 עשה שלום 3סחסיו הוא ^קזה קולים ?ליגו ועל ?ל ישךאל ואסרו אסן:



 ערה

 סליחות ליום שני של עשי׳׳ת
 אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה: אשדי העם שבכה
 לו, אשרי העם שיהוה אלהיו: תהלה לדוד,
 ארוממך אלוהי המלך, ואבךבה שמך לעולם ועד:
 בכל־יום אברכך, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול :הוה
 ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: דור לדור:שבח מעשיך,
 ו ג בור יתיך עידו: הדר כבוד הוךך׳ ודברי נפלאיתיך
 אשדוה: ועזוז נוראותיך יאמרו, וגדלתך אספךנה: זכר
 רב־טובך .יביעו, וצךקתך :דננו: הגון ורחום :הוה, ארך
 אפים וגדל־חסד: טוב־יהוה לכל, ורחמיו על־^ל־מעשייו:
 יורוך:הוה כל מעשייך, וחסידיך:ברבובה: כבוד מלכותך
 יאמרו, וגבוךתךץדברו: להודיע לבני האדם גבורתיו,
ת כל־עילמים, ו ב ל ך מ ת ו כ ל  וכבוד הדר מלכותו: מ
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ך בכל־דור ודר: םומך :חוה לבל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 ןזוקף לכל־הכפופים: עיני בל אליך :שיברו, ואתה נותן־
 להם את־אכלם בעתו: פותח ׳את־ידך,־ ומשביע לכל־חי
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 ךצון: צדיק :הוה ?בל־דרכיו, וחסיד בכל־מעשייו: קרוב
 :חוה לבל־קיראיו, לבל אשר יקראהו באמת: ךצוןץראיו
 .יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהוה את־כל־
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 אהביו, ואת כל־הרשעים ישמיד: תהלת :הוה ידבר־פי
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 ויברך כל־בשיר שם קדשו לעולם ועד: ואנחנו נברך יה
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 מעתה ועד עולם הללויה:.
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:,ipn ועו:ה י{רל ;א בח אדןי בא^ר דגךרו לאסיר: ןבר רח$יף להןה ווזםריך 5י העולם 
 :רעךל ףתקךש ?מה ךבא: גיץלמא ךי ברא כךעותה ך?£ליך מלכורצה.
 >ו.י¥מח פוךקגה ויקרב (ניא קץ) ??יחד,:) ?מיכון יליומיבון.י?מי ך?ל

 בית ל?יךאל כעגלא ובזמן קריב׳ ןא^רו. אמן:



 רעו סליחות ליום שני של עשי״ת

ך ל?לם יל¥לסי ?למןא:  ןסא ?הה ר3א מו
 לתברך ול?תבח ולחפאר ןלתרומם ולתנשיא ולתהךר ויתעלה ולתהלל ?סה
חםתא  ךקוך?א. ?ריך הוא לעלא ולעילא סכל כךכתא ןשיךתא ת?ניחתא ̂ו

 יאהיח?זלמא.ואסרואסןן'

 לך אדני ה?ךקה ולנו בקת הפנים: מה־נתאונן ומה־ניאמר
 מה־נדבר ומה נ?טדק: נח?ש'ה דךכינו ןנדזקךה ואשובה
 אליך, בי ןמינך פשוטה לקבל עבים: לא־בחםד ולא־
 במעשים באנו לפקי, בדלים וברשים ךפקנו ךלתיך: ךלתיך
 ךפקנו דחום וחנון, נא אל־תעיבנו ריקם מלפניך: מלפניך

ם אל־תשיבנו, בי אתה שמע תפלה: ק  מלבני ד
 שמע תפלה, עדיך בל־בשד.יבאו: יבוא בל־^שד להשתהות
̂יך ןהוה: ,יבואו וישתחוו לפניך אדני׳ ויכבדו  לפ
 לשמך: באו נשתחוה ונברעה, נברכה לפני־יהוה עשנו:
 נבואה למשכנותיו, נקזתחוה להדים דגליו: באו שעריו
 בתודה חצרותיו בתהלה, הודו לו בךבו שמו: ואנחנו
 בריב חםדך נבוא ביתך, נשתחוה אל־היבל־קךשך ביראתך:
 הנה ברבו אתץהוה בל־עבדי ןהוה, העימדים בבית ןהוה
 בלילות: שיאו ןדיבם קךש, ו^רכו אתץהוה: רוממו ןהוה
 אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא: רוממו ןהוה
 אלהינו והשתחוו להר קדשו, בי־קדוש ןהוה אלהינו: השתחוו
 ליהוה ?הךדת־קךש, חילו מפךו בל־הארץ: נשתחוה אל־
 היבל כןך^ך ונוךה את־^מך על־ח?ךך ןעל־אמתך, בי
 הגרלת על־כל־שמך אמרתך: ןהוה אלהי צבאות מי־^מוך
 חםין,יה, ואמונתך סביבותיך: בי מי בשחק לערך ליהוה,
 ידמה ליהוה ב?ני אלים: כי־גדול~אתה ועשה נפלאות,
 אתה אילהים לבךך: בי־גדיל סעל־קמים חםךך, ןעד שחקים
 אמתך: $דול ןהוה ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: בי
 גדול ןהוה ומהלל מאיד, נוךא הוא על־^ל־אלהים: בי אל



 סליחות ליום שני של עשי״ת רעז

 גדול :הוה׳ ומלך גדול על־?ל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
 ובארץ אשר־ת$שה ?מעשייך ובגבורתיך: מי ילא יךאך מלך
 הגוים בי לך :אתה, בי ב?ל־ח?םי הגוים וב?ל־מלבותם
 מאין ?מוך: מאין ?מוך :הוה, גדול אתה וגדול שמך
 בגבוךה: לך זרוע עם־גבוךה, תעיז :ךך תרום :מינך: לך
 יום אף־לך ל:לה, אתה הבינות ^אור ושמש: $#ר בידו
 מחקרי ארץ, ותוספות הרים לו: מי :מלל גבורות :הוח,
 .י#מיע ?ל־תהלתו: לך :הוה הגדלה ומביךה והתפארת
 והנצח ןההוד בי־ביל בשמים ובארץ, לך :הוח המחלבה
 והמתנשא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, תבל ומלאה
 אתה :םךתם: אתה הצבת בל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה :צרתם: אתה רצ?ת ךאשי לויתן, תתננו מאבל לעם
 לציים: אתה בקעת מעץ ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
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 אתה פוררת בעזך ים, שברת ראשי תנינים על־המים:
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 אתה מושל בגאות הים, בש1א גליו אתה תשבחם: גדול
 :הוה ומהלל מאיד, בעיר אילהינו הר־כ־ךשו: :הוה צבאות
 אלהי ישיראל ישב הברבים אתה הוא האלהים לבדך: אל
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 נערץ בםוד־קדושים רבה, ונוךא על־בל־םביביו: ויודו שמים
 פלאך;־חוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נתנה ליהוה,
 נריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו:
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 צךק ומשפט מבון בםאך, חסד ואמת :קךמו פניך: אשר
 .יחדו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש: אשר לו הים
 והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו: אשר בידו נפש בל־חי, ורוח
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 בל־בשיר־איש: הנשמה לך והגוף פעלך, חוסה על־עמלך:
 הנשמה לך והגוף שלך, :׳חוה עשה למען שמך: אתאנו
 על־שמך, :הוה עשה למען שמך: בעבור בבור שמך, בי
 אל חנון ורחום שמך: למעךשמך :הוה וסלחת לעוננו בי

 דב־הוא: י



 רעח סליחות ליום שני של עשי״ת

ו ?נינו. לחל. לנו הללנו, לי ךבו ןגמיגו: ^נ  ללח־לנו אלינו. ?י לריב או

 נכ פתיחה. חתום בו שם מחברו(רבנו) אליה בר שמעיה חזק

 אליך.לב ונפש נשפך כמים. בלנו
 י. אל אל בשמים: אתיו זקנים
 :עם עולליבם, הזבו ןהםירו רע

 ׳מעלליכם:
 לפניו נךבה תחנה ובקשה. על
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 זאת מאלהינו בבקשה: ירגז הטוב
 על מנול. ךרבו יעזיב פושע ועול:
 הבינו לב והטיבו מחשבה. בי
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 גדול ביה התשובה: בקהל עם מלין
 נכביר. ולא ימאס אל בביר:

 רוצה תשובת בוגד ונשחת.
 להשיב נ?שו מני שחת: שמע
 תחנון העתר למבקשיך. בנשיאינו

 :דינו אל־דביר קךשך:
 יהיו־נא אמרי פינו לרצון. וכפר
 על־חטיאתינו אנס ורצון: חשב

• באר יעקב י  י
 אליך, אל אל בשמים, לב ונפש

 נשפוך, כולנו, נסים. אתיו - בואו.
 זקנים עם עולליכם, הזכו - הטהרו

 והסירו רוע סעלליכם.

 לפניו נרבה תחנה ובקשה, על זאת
ר צ ) - ינצח י א  סאלהינו נבקשה: ירנז(
 הטוב על הסנוול «:< - על יצר הרע,
 ולאחר שינצחהו יעזוב פושע = ועוול

 את דרכו הרעה.
 הכינו לב טהור והטיבו את
 טחשבותיכם, כי גדול כח התשובה
. ( ־ ה מ ־ י  המקרעת גזר דינו של אדם (
 בקהל עם - בצבור מילין נכביר
- נרבה בתפלה וכבר הובטח לנו(»ייב
 לי, ה<: ״הן אל כביר ולא ימאס* תפלת

 רבים גנז.
 רוצה ה׳ כתשובת האדם אף אם
 הוא בוגד = ונשחת( על־מנת להשיב
 גפשו משחת - להצילו מגיהנם. שמע
 תחנון, והעתר - ותענה למכקשיך,
 כנשאגו ידיגו להפלה אל דביר
 קדשך - כשמכוונים אנו פנינו לבית

.a< המקדש 
 יהיו גא אפרי מיגו - תפלתנו לרצון
 וכפר נא על חטאתינו שעשינו הן
 באונם והן ברצץ - במדד. חשוב

 מגילת אסתר
. כביר — ת־י(איוב לו, ה): רבא, גדול. ב  נ

פ י גי חי י  פנ
 (א) מלשון מאמר סז״ל(כרטס ה.) לעולס ירגיז א7ם יצה״6נעל יצהיר.
 (כ) ע״פ המאמר: ״אס פגע p מנוול זה משכהו למהמ״י, (סוכה ננ:).

 >נ< כדררשיק מרכוס (X-D רבי נסן אומר: מטן שאץ הקב״ה מואס בתפלתן של דגים, שנאמר: ״הן
 אל כמר ולא ימאס״.

fi< ד< ע״ס דרשס סז״ל (נרכוס 3), היה עומד בסו״ל יכק אס לס כננל א״י שנאמר (מלטם< 
_ ארצס׳היה עומל מרושלים יכדן אם לס כנגר ניס המקדש, שנאמר (לה״י 7 p ס): ׳והספללו אלין 

 נ, ו): ׳והספללו אל הביס הזה.. נמצאו כל ישראל מכווטן אס לכם למקום אמר.



 סליחות ליום שני של עשי״ת רעט
 זכר קריאת נעימיך. והנחם על -ייחשב בעיניך וזכור קריאת נעימיך
' . י י * - תפלת עבדיך והנחם על הרעה י ן י י  י
 הרעה לעמך: ועשה חפץת$בךי ך לעמך, ועשה חפץ - רצץ עבדיך,
ם וישעשעו! אותנו דברי תנחומיך, י כ ן מ י פ  תנחומי*׳ •
 י י י י ־ י י י י םטוכיפ = ובטוחים אנו על רחמיך

. ובטוחים על־רחמיך: והפריך שהמחול לנו והרצנו. •  ?חסדך

 כי־על רחסיך הרבים אט ?מוחים. ןעל־זךקותיך אט נטענים• ןל?לחור1יך אט,
 ?קוים. ולישוער1ך אט ?צפים: אתה־הוא סלך אוהב ןןךקות מקךם.
 מןגביר לןווטת עמו, ומסיר חטאת לראיו. כורת ?רית לראשונים , יסק!ם
 ?בו$ה לאדזרונים: אתה־הוא ?ירךר! כןגנן ?בורך על־הר־סיני ול׳ראיר! רךבי,
 טו?ך למ?ה ע?ךך ואךחות חסךיך נלית לו ןהוךןחו בי אתה אל רחום ןחטן
 ארך אולם ןרב־חןוד ומר?ה להמיב ומנהיג את־העולם ?לו ?מדת הרחמים:
 ובן כתוב ןייא^ר אט א$כיר ?ל־טובי על־פקז ובראתי ??ם ןהוה ל^יך.

 ןחנתי את־א?ר אחון ןודוסתי את־א?ר ארחם:

 אל ארך אפלם אתה. ובעל הרחסים נקךאת. ודרך תשובת הורית.
 גדלת ךתמך וחסדיך, תזכיר היום ובבל־יום לזרע ןךיךיך. תפן אלינו.
 ברחמים, בי אתת־הוא בעל תרתםים. בתתגון ובתפלה פניך נקדם,
 כהוךןת לענו מפןךם. מחרון אפך שוב, ?םו בתוךתך כתוב. ובצל
 כנפיך ניזסת ונתלונן, ?יום ו_«ךד ןתות ?ענן. תעביר על־פ^ע ןתמתת
 אשם, ?יום רתיצב עמו שם. תאזין שועתנו ותקשיב מנו מאמר,

 כיום ויקךא ב#ם ןהוה. ושם נאמר:

 רעבר ןהוה על־פ;יו ויקךא:
 :חוה ן :חוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלבני בי פש^ט: בי אתה

 אדיני טוב וסלח, ורב־חסד לבל־קראיך:

 דרש ךמים אותם זכר לא־שכח צ$קת עטים: שוב מחרון אפך והנחם
 על־הרעה לעסך: תביא לפ;יך תפילתט אל־היכל קףןזך:

 ?רחם אב על ?נים בן תרחם ןה;וה ?ליט: ליי/יי׳ הןשיןה 5ל ?סך בך?תך ?לה:
 ןהוה ץבאות עסט מקזינב לט אלהי.יעקב ?לה: ןהוד, ץבאות א?רי אדם ביסח

 בך: ןה;וה הושיעה. ל׳סלך.יענט ?יום־קראט:



 רפ סליחות ליום שני של עשי״ת

 ?לח־נא ל?ון ה׳$ם הזה ?גן־ל חמיך. ןכא?ר {?אתה לץם הזה ממץרלם
 ןעי־מה ו?ם ןמהר:

 וייאמר ןד,וה סלחתי 3ךברך:

 המה אלהי אזןך ו??1ע ?קח ע״ןיןז וךאה >ט'?ט'תינו ןהןיר א?ר־נקךא «??ך
 ?ל7<. לי לא על־ץךקתינו אנחנו מפילים תחנונינו ל#יך בי עלץ־חסיך
 הדלים: אד{י ?מפה אדיןי ?לחה אדני הק?יבה ו??ה אל־תאחר. למע^ך אלהי

 לי ??ך נקךא על־עיךך ו?ל־ע?ך:

 נג סליחה. ע״פ א׳׳ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) שמעון בר יצחק חזק ואמץ

 באר יעקב הלחינו ןאלהי אבותינו
Ls. ״ s  אני קראתיך כי בטוח אני שתע״י .

 אי ולכן בקשתי רחמים, כרש כפת״ אני קךאתיף 5י תע3ני אל.
• בהשתי רחמים כרש ם י ח ת פ ל ה י ע ז ח מ י ה נ ע י ־ י א ו  ש

 גודל נוראותיך, כצדק ענות הואל ־ י ־
- גדולת גבורתך היא שהנך נענה כפתח שואל. ג1ל נוךאותיך
»  לתפלתנו למען דעת הכל, כי יש י ין '

 אלהיס כישראל, בצךק ענות הואל. דעת הכל

 כי־יש אילהים בישראל:
ל הילא אתה מקדם אילהי קדושי. א ר ש י ת ו י ם ה ו י מ ־ פ ד ? מ ה ת א ״ י  י

. * י 'יין ״ י י י "  לעם אחה היית אלהי קדושי, ולמה י
 גמות גגדך - לפניך, בגלל לחץ וקושי ולמה נמות בלחץ ובקושי. ?כיד

- שעבוד הגלות. זכור = ועורר חסד * י ז י
, ועוךר חםד כאז לחךשי. חךבותי ^ ״  לכתנו אחריך במדבר, כאז ל

DpQ U מקדש t t ת0יב ^^'^Z VZ ־ 
• »»' • I • )" י •  —שיהיו מיושבים וכונן — ייסד והקם «

 את סקום מקדשי.
ם טוב אתה לקויך לנפש תדרשך. י פ צ מ ם ו י ל ח י י מ  טוב אתה לקוד ־ ל

י י '•' י . ' י • ' ' י ' י י י  לך, לנפש תדרשך - למי שמחפש ־ * י י
 קרבתך. יחלנולך- התפללנו וציפינו יחלנו לך בעת צרה לךרשך.

ו ״ "ז .' י י• " * L לך כעת צדה, לדרשך ־ לחסייז 

, m ״״״ כל היום הךמן עליף על-שם ״ ״ ״ ״ ל , 

™ Z « קח»ך. לא ;םונ לבנו מלכיכך t a . ־ ׳ S -Z 
 מגילת אפתר ומלהקדישך - לקדש את שמי• ולהקךישך:

. צדק — תפילתי הנאמרת בצדק ובכוונת הלב, (מצודות, תהלימ ח, א). הואלתי — רציתי ג  נ
 (רשיי, בראשית יח, לא).



 של עשי־״ת רפא

 מתגרת - ממכת ידך כלינו - נשמתו
 באף = ובחימה, נדמינו - נראנו ככלי
 ריק שאץ לאדם צורך בו ומשליכו
 וכסתנו כלימה - בושה. סוכרנו
- נמסרנו ביד אדוגימ קשימ, להוטמה
- לאבדנו מן העולם, עד ישקיף וירא

 ה׳ מן השמימה המציא לנו הצלה.

 פצנו - פדנו והצילנו מיד בני נכר,
 צומתיס - הכורתים חיינו, בשפך
 דםינו להעכר - שופכים דמנו כדי
 להשמידנו. קרא - הכח על עת
 שלומת זרים - להפרע מן הגויים
 להנקם מהם גמול ושכר על מעשיהם,
 ראות - למען יראו כי ׳דורש דםים׳
- הקב״ה, התובע דם הצדיקים, אותם
 זכר - את הנהרגים על קדושת השם.
 שוכנו - השיבנו ה׳ אייך, וחרץ
 אפך, הפר - הסר, תכבוש - תכסה
 עוונותינו, וחטאינו תכפר. שפל
 מרודינו - שפלות דלותנו עלה - סלק
 ולא נחפר - ולא נבוש. ברשם יקרך
 צופים - ישראל עמך צופים ומביטים
^ חקקגו  לספר הנפתח ביום ה

- כתבנו לחיים, בפפר.

 חזק = ואמץ ידיים וברכיים כושלות,
 פנה דרך לעסך, והרם מכשולות
- הנמצאים בדרכם והעלם לארץ
 ישראל, יערב - יירצה ויתקבל לפניך
 תחן - חחינתם כשי - כמנחה ועולות
 שהיו מקריבים לפניך בבית המקדש,
 ואתה קדוש יושב - לשמוע תהלות

 ישראל, עוד משנים קדמוניות.

 סליחות ליום שני

 מתגרת:ךך בלינו באף ובחמה.
 נדמינו בבלי ריק ובמתנו
 בלמה. סברנו ביד אדונים קשים

־ 1־ י!"  t י י S ־ 1 1

 להוממה. עד ישקיח וירא יהוה
x v י ״ I I 1 י ״ * ז י  י י

 מן השמ:מה:
 פצנו והצילנו מיד בני נבר.

 I J ־ • • - : ״ •• י

 צומתים חיינו בשפך ךמנו
 להעבר. קרא שלומת זרים גמול

־ - 1 ןי - י• 1  1 - ד

 ושיבר. ראות בי־דדש דמים
 1 י י 1 - י

 אותם זכר:
 T יי

 שובני אליך וחרון אפך
 הפר. תבבש עונותינו וחטאתינו
 תכפר. שפל מדורנו עלה ולא

" ־ ״ ן I ו - •• ) ־ 

 נחפר. ברשם :קרך צופם חקקנו
 לחיים בספר:

 חזק ואמץ:דים וברכים כושלות.

 פנה ךךך עמך והרם מבשולות.

 :ערב לפניך תחן בשי ועולות.
 ואתה קדוש יושב תהלות:

̂ןל יו#ב על־?סא ךחסים, מתנתג בתסידות מוחל עונות עטו, ו * י י| ו ׳  אל 9
 מעביר רא#ון ראשון, מך$ה מחילה לחטאים וקליחה לפורעים,
 עוקזית #־קות עם־ויל־בקזיר ןתת, >לא ?ךעתם ו^מיל. אל הורית־לנו
 לומר ?לש ע?רת, וזכר לנו תיום ברית ?לש עשרה, ?תודעת

 •כי דורש דמים אותם זכר• ת״י(תהלימ ט, יג): מטול דתביע דמא דזכאה ית צדיקיא דביר.



ת ליום שגי של עשי״ת ו ח י ל  רפב ס

 לענו מקדם, כמו שכתוב וירד יהיות בענן ויתיצב עמו שם ויקרא
1 ־ ־ 1 ־ י־ ? |1• - 1 rfv • IT1* r T • ז 1 I » - - T * 

 בשם יהיוה:
T I " 1 

 ולעבר ץץה על־פךו ויהךא:
 ןהוה ן דץה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא ערן ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוגבו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 םלח לגו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי פשענו: כי אתה

 אדני טוב וסלח, ןרב־חסד לכל־קיךאיך: י
 קולנו שמעת אל־תעלם אזנך לרותתנו לשועתנו: אל־י^אץ למען שמך אל־
 תנבל כסא ?בוךך. זכר אל־תפר בךיתך אתנו: אל־תשטפנו שבלת

 מלם ואל־תבלענו ?צולה ואל־תאטר־עלינו באר פיה:
 !ירחם אב על בנים בן תרחם להוד, עלינו: ליהוד, הלשועה על עק2ך בך?תך 9לה:
 להוד, צבאות עמט משגב לנו אלהי לעקב 9לה: להוד׳ ?באות א?ךי אדם בומח

 בך: להוד, הושיעה. ה$לך לעננו ביום־קךאנו:

) יצחק ו נ (רבי ל סליחה. ע״פ א״ב כפול ובסופו חתום מחברו  נ

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אלבה ואשובה אל־אישי
 הראשון. אשר מאז
 נצרני באישון. בחור בארזים
 תהילתו בבל־לשון. בזברי־בו

 איננו מניח־לי לישון:

 גאלני בזךוע מבין קדשים. גם־
ר — ׳ ־ ת ס ת א ל י ג  מ

. יצרגהו כאישון עינו — שינצור השמ אותו כאשר יצור הוא עצמו את עיגו, (רמב־ן, ד  נ

 דברימ לב, י).

ם י י י ח ג י נ  ם

 (א) כמו שנאמר (מהליס קיג, נ): ׳ממזרס שמש על מטאו, מהולל שס ה״ — נמצא שהוא מהולל גפי
 כל העמיס מל הלשונות.

 באר יעקב
 הפייט הולך ומספר חתונתה של כנסת
 ישראל מיום מתן חורה עד לגרושה
 מארצה ועתה מתפללת״ : אלכה
 ואשובה אל אישי הראשוף - אל
 הקב״ה. אשר מאז, בלכתי אחריו
 במדבר נצרני - שמרני כאישון עינו.
 הקב״ה — המכונה כחוד כארזים
- הנבחר, כארז המובחר משאר
 העצים אשר תהלתו נאמרת בפי כל
 העמים ככל לשון(!». בזכרי - בהזכרי
 כו - באישי הראשון הגעגוע והערגה

 אליו אינגו מגיח לי לישון.
 גאלני בזרוע נטרה ממצרים מבין



 סליחות ליום שני של עשי־״ת רפג

 כללני יפי וכלים חדשים. דבר
v T ד ־ • • 1 ״ י ד״ : 

 בי על־פי קדושים. דבקני אצלו
 בכתבה וקדושים:

 קרישים - שהיו מלאי זימה. גם כללני
- הכתירני בכליל יופי וכלים חדשים
- במשכן וכליו, דבר כי על פי
 קדושים - משה ואהרן. דבקני אצלו
- שאתחבר אליו ככתובה וקדושץ

 במתן תורה >ב).
 הרבה מוהר - תשלום גדול ומקגה
 וקגין - שהקנני דברים טובים, זו
 התורה, הגדיל השמחה בכל עגץ,
 ופייד וכייר בציורים נאים כחתן
 המייפה בנין כית חתנות. ומפר
 עלמות - אומות העולם אין מנץ

- בלא גבול לשרתני.
 זבח הכין לסעודת הנשואין ושלם
 נדריו - כל אשר נדר והבטיח לי.
 זבדגי - העניק לי טוב - את התורה,
 שהיתה גנחה בחדריו עוד מלפני
 בריאת העולם. גם חצרות קטורות
- אהל מועד עם תכון סדריו של
 קטורת מסר לי, חתגי, המלך, הכיאגי

 חדריו - למקום אוצרותיו.
 טבלתי - התקדשתי לפני מעמד
 הר סיני ומכות ׳נעשה ונשמע׳
 באתי כעדי עדיים - בשני
 כתרים שנקשרו לכל אחד מישראל
 ע׳׳י מלאכי השרת>ג<. טהרותי
- הצדיקים >a נתנו ריח דודאימ.
 יצועי - לביח המקדש(ה< עלה הקב׳׳ה
 ולן - הלץ והשכץ שכינתו בץ שדיים
- בץ שני בדי הארק(!<. ימינו של ה׳ חבקני חבוק ידיים - אלו היו ענני הכבוד שהקיפו את

ש ב<. כך היינו מקורבים לה׳ בעת מתן חורה, אבל ־ ה  ישראל במדבר(ילק•״ ש

 הרבה מהר ומקנה ןקבי־ן.
 הגדיל השמחה בבל עניו. וםיד
 וכיד בית־חתנות בנץ. ומסר

 לשרתני עלמות אין־מ;זין:
 זבח הבין ושלם נדריו. זבדני
 זבד טוב בחדריו. ׳חצרות

 *• v - ד T T ד־ ••

 קטורות תכן סדריו. חתני
 המלך הביאני חדריו: •

T ז־ צ • • ־ י | מ  י• v ז

 טבלתי ובאתי בעדי עדיים.
 • T-1T • * *1 ־ ן־־ ־

 טהרותי נתנו ריח דודאים. יצועי
 ־ 1־ J T ־ ¥ 1

 עלה ולן בין־שדים. ;־מינו חכקני
 חבוק ידים:

 (ב) ממונה — המורה, קדושין — זממי דסדני מכל האומוס כמ׳׳ש (שמוס ינו, ה): ״והייסם לי
 סגולה מכל העמיס׳׳. ־ ^

 (ג) כלאימא גשנס (סס.) לרש ר׳ סימאי: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע נאו שישים רטא של מלאט
 השרמ לכל אסל ואתל מישראל קשרו לו שני כתרים, אסל מגל נעשה, ואמל כנגד נשמע וכר שנאמר: את
 עדיים מהר סורג וכן נססיקמא רר׳׳כ (0 ימה אעילך מה סכשיגדם וכו׳ אין הלשץ הזה אלא לשץ עלי

 — קבלו אס המורה קישטם הקנייה כשלש עשרה סכשינדם.
 >ד) על סי עירוני! (כא:^ לרש רנא: מאי לכמיב(שהיש ג יל): ״הדודאים נמט ריס״ — אלו כחורי

 ישראל שלא פעמו פעם חפא.
 >ה) ביהמ״ק מכונה ״יציע״ לכסיב (מלטס א, ו, ו): ״דק על קיר המס יציע סביב״.

 >ו< כלאיסא במנסוס (צס̂: לוסקין ובולנוץ (הבלי!) נסרוכס ולומין כמץ שני ללי אשה שנאמר (שה״ש
 >j יג): ״צרור המור לולי לי בץ שלי ילץ״.



 רפד סליחות ליום שני של עשי״ת
 כמעט רגע אירע דבר. כבוד
 המיר וחיק חק #בר. לכתי ךרך
 ברוח ולא־להבר. לצתי ואצתי

. •I| -j- ־  י ־«1 1

 ודודי חמק עבר:

 מעי המו לדודי קנני. מה־לידידי
 בטל אשר התנני. נסע מעלי

- T ־ ״ T ־ י V 1 1־ 

 ולא־חנני. נאם ביקשתיו ולא־
 מצאתיו קךאתיו ולא־ענני:

 םורה־־אדוני סודה חננתיו כמה.
- . T . _ ן . - ״  T ן

 סוב ולא־פנה הוחלתי עד־מה.
 עלי לבי כבנור יהמה. עיני נגרה

T : ״ • י V « V י ־ ־  * ־ י

 ולא תדמה:
 פקפק בכבוד למודד עניות.
 פתחי נדה שים נקיות. צנוף
 צ;פני כדור ךחיות. צרוךה

 צעורה אלמנות חיות:
I I - ¥ 1 

 גרורה - קשורה ואינה יכולה להנשא וקרויה אלמנות

 כמעט רגע אחרי כן אירע דנר,
 עשינו את העגל וכבוד המקום המיר
- החליפו כתבנית שור, («יפ תהלים
 קו. נ< וחוק אשר הק הקב״ה על
 לוחות הברית שבר משה רבנו, משום
 שהלכתי כדרך רוח - בדרך רעה ולא
 להכר - ולא בדרך ברה (— ברורה)
 וטובה. לצתי - עשיתי מעשה ליצנות
 ואצתי - רצחי להרע, ודודי - הקב״ה

 חמק - חלף ועבר.
 מעי המו - התחממו בגעגועים לדודי
 אשר קנני להיות עבדו»<. מה לידידי
- ה׳ שביטל אשר התנני - את תנאי
 האירוסין נסע - רחק מעלי ולא הנני
- לא רחם עלי. ׳כקשתיר - חפשתיו
 ׳ולא מצאתיו, קראתיו ולא עגני׳
) קדמוהי... ולא -התפללתי - צליתי (
 קבל צלותי, (ת״ו0< חננתיו - החחננתי

 לפניו כמה פעמים :
 פורה אדוני, סודה ושוב אלינו, אבל
 פוכ - הסב והפנה פניו ממני ולא פנה
 לתחנוני. הוחלתי - ציפיתי לו עד מה
- עד בלי די. עלי לכי ככנור יהמה
- אני מקונן על מר• גורלי, עיני גגרה
- תזיל דמעות ולא תדמה - ולא

 פוסקת מלדמוע.

 פקפק - זלזל בכבודי, למודד עניות
- משום שירדתי מנכסיי ואיבדתי
 תכשיטיי(זז<. גם נקיות שבי .—
 אפילו מעשיי הטובים, שם - החשיב
 הקב׳׳ה כפתחי נדה והתרחק מעלי.
 צניף צנפני - יכרכני כצניף עגול
 דטלטלני ככדור דחיות - ככדור
 הנדחה«t< והנזרק מיד ליד. צעורה
- מצטערת, כנסת ישראל, על שהיא

 חיות - אלמנה שבעלה קיים >י).

 >ז) עס״ה בשמוס (מו, טז): יעס זו קניס׳ — היו עגלים למורים ואמה קניס 6וסס להיום לך לפגרים,
 (אב׳״ע).

 (ח) זהו שנאמר שמוס (לג, ו): ״ויתנצלו גט ישראל אמ עריים מהר סורנ׳׳.
 (ט) עס״ה כישעיהו («, יס): ׳צטף יצנסן צגסה כלור אל את רסנס ילים׳ — כמו שנוע אלם

 המצנסס ומשליכם למקום רסוק ככלור, (רל״ק)•
ג כ, נ): וסהיינס צמרם (— קשורוס רל׳״ק) על יום מוסן אלמטס מיומ״  (י< עס״ה בשמואל (

 — והואה נטיק ומסקריין ער יום מוסהן ארמלן לבעליהן קים, (ס׳״י).



 סליחות ליום שני של עשי״ת רפה

י קוהקויתי לה׳ ליום נחמה שבו תקרבנו ה מ ח י ,ףןןךן ^ נ ת י ן - ק ן ן  ק
 י ־ ־ "־ ־ אליך, וייקרא יום זה ׳יום קרבת

 קך5ת נטועה באח ובחמה. נמושה׳ - אשר נעזבה באף ובחמה,
* ואז ברשפי - בנצוצי אש תהיה  י * L י L י
, אע ךדה״לה לחו^ה. רחם לה לחומה, רחם תרחם את ישראל f i K ^ ) 

 תרחם את־לא ךח$ה:
 עובי עובי השולמית מביך
 עוםיך. עובי ונחזה־?ך ייאמר
 עועייך. תקעי כף מלבנון ךציתי
 ©עשייך. תעוךר אה?תך כי־

 ביןןללך עשייך:

 המכונה ׳לא רוחמה׳(nm vi א. 0.

p ישראל כנסת ישראל א  שובי שובי ל
 השולמית - השלמה באמונתה צאי
 מבץ שוסייך - מבץ הגרים הבוהים
 אותך, שובי ונחזה גך את נביאיך
 חוזייךראן יאמר ה׳ עושייך, תקעי
 כף אל כף בשמחה ׳כי אתי מלבנון
 תבואי׳(«ה-« י. n< — שובי מן הגלות
 כי רציתי - רצויים מעשייך. תעורר
 אהבתך אל ישראל כי על כן גקרא
 שמך ׳כועליך׳ - אדוגייך ׳עושייך׳

 (בישעיה נד הי).

 ידוע תדע - תן לבך לדעת את פגי
 צאנך מה הם צריכים. ולכן הטיבה
 ברצונך את ציץ לבנות את מכלל
 יפי - בית המקדש. חסידיך רנן
 ירננו - ישכחו את צדקות פדזונך
- שפזרתם בגלות(יכן. קולי - תפלתי
 שמעת אל תעלם אזגך - מלהעגות

 לי ר«.

̂ןי יו#ב על־ב&א רחסים, סתנהנ בתסידות מוחל עונות עטו,  אל 9
 מעביר רא#ץ ראשון, מחיה ?חילה לחטאים וקוליחה לפורעים,
̂־ת ?ךקות עם־בל־ב?־ר ורות, לא ?ך?תם תנמיל. אל הוךית־לנו  עו
 לומר ?לש ע?רה, וזכר לנו היום ?רית ?לש ע?רה, ניתוךעת
 $y ספןךם, וימו ?כתוב ררד :תות ?ענן רתיןיב עמו שם רקךא

 . ?#ם ןהוה:

 דעביר :הןה על־^ניי -ייקרא:
 :הוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אפיס ורב־ח^ד ואמת ניצר
 (יא) פס״ה גשה״ש 0, א): ׳שוד שומ השולמיס׳ — סוגי (—שובי) לירושלם סו9י לגיס אולפן

 אורייסא סוגי לקבלא נגואח מן נכיאיא וכר (סרגוס).
 >יב< ע׳׳ס מה לאיסא בפסםים (סז:) א״ד אושפיא: מאי מסיב(שופפדס ה יא): ׳צלקס סחוט בישראל׳

 צלקה עשה הקב׳׳ה בישראל שסזק לק סאומוס — שלא סיו יכולץ לבלוסם יסל. רש״י.
 (יג< פ״ה איכס (ג וסרגם יונסן: ׳׳צלוסי קנלס גדמנא ההיא וכען — (וכעס) לא סכסי אזגן

 מלקבלא צלוסי.

 :דע תדע פני צאנך. ציון מכלל־
 יפי היטי?ה כרצונך. חםיךיך
 רון:רננו צךקות פתונך. קולי

 עמעת אל־תעלם אזנך:



 רפו סליחות ליום שני של עשי״ת

 חסד לאלפים נשא עין יפשע וחטאה ונקה: וסלחת לעיננו
י ־ 1 - v » | T • T ־ ו ־ T « ו ־ ״ r J ? - ן « - ו  ד v * ז

 ילחטאתני ונחלתנו: ־
 ?לח לנו אבינו כי ח?אני. ?חל לנו טלכני כי $קזענו: כי אתה

 ... אדיני טוב וסלח, ורב־חסד לבל־קראיך:
 יהוה ביקר ת?טע קולנו ביקר נפקד לן: ו{צ?ה: אל־ו^אץ למען שמן: אל־תנבל
 כסא ?בוךך. זביר אל־ת§ר ?ריתך אתנו: ואני ת9לתי־לך ןהוה ?ת ךצון

 אלהים ברב־חסדך ענני ?א^ת ל?עך:

 ?.רחם אב על לנים 3ן תרחם ןהוה עלינו: ליהוד, הןשועה על ע?ך כך?תך ?לה:
 ןהוד, ץ?אות עמנו טקזינב לנו אלהי.יעקב ?לה: ןהוה ץבאות א?רי אךם בוטח

 בך: ךזוה הושיעה. ה?לך.יעננו ?יום־קךאנו: •

 נה שלישיה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) שלמה נעמן הקטן(הבבלי)

ד יעקב אלהינו ןאלהי אבותינו א ב , . . . 
י n » L M . L M .*.1 י - . . . ל אלקים אזעק וארים קולי, ״ א ( א ) 

ר ק ב י ל ו י אזעק אל אידים ק י ה . ק 3 T O ה ל פ ן ך ן ך ל ף ע ו א ק ו  ןזו תפלה לש׳׳ץן ה׳ צורי - מבטחי י אערך־לך בעד י קהלי. נ
' "י , " ' •  ומגיני וגואלי. נגשנו בתחנון ובתפלה, י

ב המעש. :חוה צורי וגואלי: גשנו בתחנון ב עלילה - ר , ה׳ ר ד י ״ ל  ד

י ובתפלה. דלתיך שקתו רב  שקדד למהר ולהכנס ראשונים כי
־•י ־ • I ׳ • ׳ י • י י  להחפלל, ולכן הפר מעליגו גגע י

 ומחלה• עלילה. הסר מעלינו גגע ומחלה:
 המצא לנו פליחות ואז נהיה ראויים המציא.לנו סליחות. והעבר רעה
. _ J ״ ״ L . '_* * _ ״ . ' •  שתעביר רעה מנפשות הנאנחות, א-ל '

> מנפשות האנוחות.אל. אלהי ת ו ב ש ח ע מ ד ,ו ת _ ה ו ח ו ר , ה ה .ל  א

י הרוחות: זעקתי לך בענוי ותלאה. ו ת ־ מ ה א ל ת י ו י נ ע 'י ג ל י א ת ק ע  ז

י י * / י י  יסורים, חיתי - את נשמתי פדה נא - * י ־ י • י י
לה- הצל מגיהנם, קרבה חיתי פדה נא משחת ושאולה.  משחת ושאו

- י קרבה אל־נפשי גאלה: י י - י ל א - ק  אל —

י טוב מבטן גוחי. יוצרי וםברי ח ו ג
 טוב - אתה הקב״ה מבטי 

י י י י י י • I v v י ף ג ו ה י ת א ^ ן י מ י _ א א י צ ן 0 _ 

 וסברי - אחה תקוחי ומכטחי, ומבטחי._ביךך אפקיד רוחי:
 מגילת אסתר

. א-ל א-להי הרוחות - יודע מחשבות, (רש״י, במדבר טז, כב). ה  נ
ם י י י ח נ י נ  פ

 (א) המסגר מסס שמו, שלמה נעמן. נעפן, מלשון נעים — ״נעים זמירוס ישראל״ — כלומר הפייטן.
 וכן מצאנו לרמ שמואל הנניד ״קרוא וכסונ כממס נעמגיס״, (דיואי 49).



 סליחות'ליום שני של עשי״ת רפז

 כבש כעסך מיךיךך.. לראות
 שדות אל־תתן הסירך. ענני:הוה

 בי טוב חסדך:
 22* ?לי תרופה. נצח לחורפיך
 תשלח בהקצפה. ובעמך לא
 למגפה: םגפנו ביום זה. ענותנו
 לא־תעקץ ולא תבזה. םלח־נא

 לעוון העם הזה:
 פשענו ומעלנו. צור לך חבול•
 חבלנו. לבן בלינו כאפך ובחמתך
 נבהלנו: קדוש ריב אל־תמתח.

• - • | T ו ז ו • 

 ראה כי־בפי לך אשטח. יום אירא
 אני אליך אבטח: י

v \ v ו־ ־ ״T 1 

 בידך אפקיד רוחי. כבוש כעסך
 מידידיך >u - הבלג ואל תכעס על
 ישראל. אל תתן חסידיך, לראות שחת
- לראות פני גיהנם, עגגי הי, כי טוכ

 חסדך.
 מכת נצח - מכה ניצחת בלי תרופה,
 תשלח בהקצפה - ברוגז, לגויים
 חורפיך ומנאציך אבל בעמך לא
 חכה למגפה. פגפנו בתעניח ביום זה
- מעשיית, שנוהגץ לצום בו, עגוחגו
- תפלתגו לא חשקץ - לא תמאס

 ולא תבזה, פלח נא לעוון העם הזה.

 פשעגו, ובך מעלנו, צור - ה׳, לך
 חבול הבלנונג) - השחתנו דרכינו,
 ולכן כליט - אנו הולכים וכלים,
 נשמדים באפך - מכעסך, ומחמתך
 גבהלגו. קדוש, ריב אל תמתח - אל
^ ראה כי כפי אייך אשטח  תדקדק ב
 בתחנונים. יום אירא - כאשר אפחד

^ רק אליך אני אבטח.  מיום ה
ן שפך שיח - תפלת עמך, תחון ע ת ן ן ח * ת מ ן ע ף י ־  ש

 • - ־ •• ו 1 י י - תקבל תחינתם ותען שלמיך
 שלמיך. אל־תנאץ למק שמך: - תענה לישראל שהם שלמים

 ??ה שועת אנונים• לקיראיי 5"-̂־
ע נקראת רחום. שעה - פנה אל מ  מרחק י הסכת ממעטים. #ן
. י י שועת אנונים - . צעקת עצבים . . ן ״ י ״ ' 
 אל״אביונים: ואבלים, הסכת ממעונים - הקשב
- י משמים לישראל הקוראים אליך
 מדוחק - מדחקות ועוני, שהרי אחה שומע אל אביונים.

־ נדיבי עם - ישראל מטע נעמניפ ן י ס ן ח , ה ם י נ מ ע ע נ ט ם מ י ע  נדיב
י יעקב, החוסיך  משנים עשר מ
- ישראל החוסים בצלך וקוץ
 ומצפים לך, והם בץ טהיריך נמנים
- נחשבים, ולק מהר תרחמם כרחם

 אכ על בנים.

 קויך טהוךיך י נמנים. מהר
 תרחמם ברחם־אב על־בנים:

 ענות עני — ת־י צלותהץ דעניי. ובן פרש •י: צעקת דל. ועוד יש לפתור עגות — לשץ הכנעה,
 (תהלימ כב, כה). ושניהם עולים יפה בפייט. נטעי נעמנים — שניט עשר בני יעקב, (רש-י,

 ישעיה יז, י). נעמניס — מלשץ נעימ ויופי(מצודות, שמ). . ,

 (ב) יליליך — נמ אברהם שנקרא ״יליל" (מנסוס ע:).
 (ג) סמל סנלנו — פסוק הוא ננסמיה (א,ז), ולרשוהו סז״ל(שמ׳׳ר נא, א) על דס ראשץ וגיס שני.



 רפח סליחות ליום שני של עשי״ת

 אל ?לך יו#ב על־כ$א רת?ים, ?תנתנ בתסידות טותל עונות עטו,
 מעביר רא^ין ראשון, ?חית ?חילה לחטאים והליחה לפורעים,
 עוקזית ץךקות עם־כל־בשיר ןרוח, לא כרעתם תגמיל. אל תורית־לנו
 לומר ?לש ע?רה, וזכר לגו היום ?רית ?לש ע?'ךה, ?תודעת
 לעגו ?כןךם, (ימו ?כתוב ו!ךד :תות ?ענן ויתיצב עמו שם ויקךא

 ב#ם :הוה!

 רעבר :חוה על־$ניו וילךא:
 :הוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־ח?ד וא?ת ניצר
 ח?ד לאלפים נשיא ?ון ן?#ע וחטאה ונקה: ו?לחת לעיננו

 ולח?אתנו ונחלתנו:
 ?לח לנו אבינו בי ח?אני. ?חל לני ©ל5ני 3י $?ענו: בי אתה

 • אדני טוב וסלח, ןרב־ח?ד לבל־קראיך:
 על נביט חךשו ח'ך?יס האריכו למעניתם: כי ?חד, לעפר ;??נו. ך?קה
 ל$ךן כ?נט: :הוד, םה־רבו ץרינו רכים קמים עלינו: קומה עזךתה לנו

 ו?דט ל&ען ח?ךך:

 ?רסם אב על'?נים כן רע־חם ןהוד, עליט: ליהוד, הןשועה על ע?ך כך?תך ?לה:
ד אךם בו5ח ?  ןה;וד, ץ?א1ת ע?ט ס?'ןב לנו אלהי!עקיב ?לה: ןהוה ץ?אות א

 ?ך: ןהוה הושיעה. ה?לך לעננו ?יום־קךאנו:

 נו שלמונית. ע״פ א״ב כפול ובסופו חתום מחברו(יבינו) שלמה הקטן(הבבלי)

ו נ י יעקב אלהינו ואלהי אבותי  *א
. . . י . - . •«L." M M , . * . j . y-' י יאביי נ ת י כ י ־ נ נ י  אפינו "י

ל אמתו נגזרנו לנו ואין דורש. ג . א ו נ ת ב ו ע ט ד ו r ד K מ w m ? n 

- אמנם אשמים אנחנו ואפילו ה׳ *!יומו ו

ע אבל אשמים אגחנו ר ו 6 ז ת פ א ו ב י א ו ו ל ק כ ג ל ו ו  ^ ק
ל וקרוב פורע. בעוון בצענו צור ז ג

י ־ בעייז  » » ץ ו ע  מאתנו. ג
־ • ו • י י  אפילו ל1ר הצורר, דור מחריש - ה׳ •״• ־ -

י״ ל^ר :הרע. בולע ומדיק וךד  שותק ואינו מונע בעד האויב החי
" י - המתעלל בי, האוכל ובולע, ומדיק "

- וכיחש, ורד>א< - מרדד ומחליש ורופם החורש:
 ורופס - ירימס >ב<.

ים י חי נ י  פנ
 (א) ורד — מרקיע ומקליש ומסליש, ״וירקעו אס ססי הזהב״ (שמוס לנו, ג) סרגם אונקלוס ״ורלירו״.

 ולי נראה נמו ״לא ססרוש״ ימסרגמיגן ״לא סירלי״. עכ׳׳ל ערה״ב.
 (3) ע״פ מיאל (1, ז) על ססיה הרגיעיפ, שהיא הגלוס סטנסיל גלוס רומי: ״אכלה ומדקה ושארא

 (— השאר), ברגליה רפסה״.



 סליחות ליום שני של עשי״ת רפט
ך Lfyj גל אחר גי - הציפי איתני מים ב ו ץ ף א ף ^ ן ן ד  ^ א
 ־ ־ - י •• ו זידינים ואץ דוגר - אץ מנהיג(ך03
 וצח צלי ראש גובר. שבר שינהיג את ספינתנו בים הסוער, גולל
- י - « • - מתגלגל הגל וצף - ועולה, עלי - . ! » • 
 צל $בר חובר. דאב![ הבא ראש גוגר- מתגבר ומכסה את הראש
 . י י" להטביענו. דבק - הדביקה והשיגה
 קשה ישבח העובר: צרה אחת את הברחה עד ששבר
 על שבר חובר - נצמדות ומתחבתת
 הצדית זי לזו. דאבץ - צער הבא עכשיו קשה הוא דשכח העובר - את הצרה הקודמת

 לה >ג<. פחד ובהלה אחזתו עד אשר:
, המס ימם הלב מרוב המכשול שכשלני ל ן ש כ מ  המם ימס הלב מריב ה
־ - 1 ־ ־ ־ י בו. הולך וסוער הים, ים שונאינו, כי " י  י
 הולך ו^צר בי רב הנח^ל, רב הגחשול - כי גדול הגל הסוער
, . להטביענו וסושיע ורב - שר וחשוב . " י • י י  ו
־ למשל. אץ עוד למשול בנו להושיענו, ואבד l t t ]ומ^יצ ולב אי 
1 המנהיג לדור, ועייף - ועם ישראל, ^ , י , . ן י . . 

ף TO שול נשול-שכוח נשכח.  ואבד המנהיג וצי
י זנחנו-ומדוע בא עלינו כל זאתז כי ע י 5 ( ה ף כ ל כ ע ב ן ן  זנחנן» ט
י י י י מחט טוב - עזבנו את השי״ת ועל ־ י  י
ה - ועל זאת הגיעה ובאה אלינו כ כ ו ע נ ו  ^?1T זצמת ?T צ
- י" הרעה, למרות שאנו עדיץ זוכריך • « ־ ! » !  י
 להפגיצ. חיים א־ץ וסי1ך אף - מזכירים שמך בכל יום. זעמת
״ עלינו ומסרתגו ביד עווגינו, להפגיע ״ _ . , ״ L • י י י - ^ י  ד
י א[ -שיפגעו בנו לכלותינו. וסתך חיים  להרגיצ. חושה לצלר 3
 מפןייע. לירץ - הרגלך לרצות בחיים, ומנהגך
 ־ י • ־ * אף להרגיע - כעם להשקיט, ולכן
 חושה - מהר לעזור, כי אץ מסגיע

- שיתפלל בעדינו.
י םורדנו - גורשנו מארצנו תהי ם י ף ף ע ג ב כ א ן מ ט י כ ה נ ן ן ת ר  ט
י - והיינו מנודים כטמא, ומושלכים י י '•' י  ־ י ־ י י ־ 1 י
 טרפנו וגבל ורודפים סלים כבגד עידים - כבגד בלה שהליבשי
 "ן מסירו ומשליכו. טורפנו - טולטלנו
H מלאים בגלות ונבל - תבלנו כעלה יבש,ד<, t t T l יוצאים .WIH 
 ורודפים - האהבים היו קלים וחדים
- עזים ומהירים. יוצאים חוצות - אנו
 סושלכים ברחובות כמנודים המלאים

 מגילת אסתר
 נו. סוב — התורה והקביה גקראים טוב, במגחות(גג.).

 (ג) ע״ס נרנוס (יג.): אף p ישראל, צרוס אסרוטש משכסוס אס הראשוטס.
 (ד) שורופ אלו מיוסלופ פס״ה ישעיהו (סל, ס־ו): ״מהי כטמא כלט ומגל פילים וגו׳ ונגל כעלה

 ער ואץ קורא כשמך וגו׳ וממוגט (— ומסרמנא. פ״י) דל עווניט״.



 רצ סליחות ליום שני של עשי״ת
 גער כקןנךים. יושבי חשך צגים

 בךקים בךים:
 בלמות וריק פנינו מצפים צפה.
 בי גדל 'הכאב מפיה ומפיה.
 ליוצא בעתה ולבא אין רפיא.

T J ״ T ־ I T T  ־־ :

 לחון ולרחם תקוה איה אפוא:
 מה בחי ליחל• ומתשת
 גברתנית. מוסיף מושך קץ
 מענית גותנית. נטל נשכנית

* T : - V י ״ T 1 ־ ד־ • ״ 

 נגחנית עקר שלטנית. נגיע:.יגע
 רךןנית חנם וחלטנית:

 ט<: ׳׳ותכול... ותדושינה׳׳ וגם נאמר עליה: עשר שלטנית - מנה וגו׳ עשרה מלבין יקומון
 >שם<, את ישראל המכונה ׳גגוע׳(ט<, ייגע - מעייף אותם המשא של רדוונית - האומה הרודה

 ושולטת חנם, והימנית - ולצמיתות. ;׳

 את סמל״י רשע - רצועות עיל סמלוני ךשע לקצץ נקם תלבש.
 המחרשה עת יקצץ ר<, ובגדי נקם

 תיבוש - להתנקם מהם, סבי קויך סבר ק1ויך וסברס תעמיד
- תקות מצפיך ופיכויימ - ותקוותם

 (ה) ועול אולי יש לפרש: כלימות ורוק, צפה מציפים — מכסים את פניגו.
 (ו) ע״ס רקרא רבה (יס, ג) ׳׳גיוס נמלה״ וכו׳ רבי יומנן אמר: הבאמס עליכם מכה גנרמניס וממשיך
 ואיזו זו, זו דטס וצרעס. ובססיקסא באנט מנסמכם, ׳׳מרפה שברה לבי׳׳ — םרפה שסרפונו עמוגיס

 ומואמם הוציאו הכרובים מלוג ואנושה, באסה עלי מכה גנרסניס וממשמ (ערה״ב).
 >ז< גיווסניס — כנר לאומה גאוסניפ, ע׳׳ס הלשץ גשמוס רבה (ס, ג) אמר ר׳ מטה אלו הגיוסנין

 שעישץ עצמן אלוהות והקג׳׳ה עושה מק שסציס (— לעג וקלס) בעולם, וכן סנסריג וכוי.
 >ח) פפ״ה במהלים (קכט, ג): ׳׳על גמ מרשו סורשיס האריכו למעטסם״

 (ט) עפ״ה נמהלים (עג, יל): ׳׳ואהי עוע כל היום״
 (י) כמ״ש (רקרא כו, יג): ״ואשמר מומוס עולכם״ ונדרשים נמטלסא, (ונילק׳׳ש מהליס עה״פ ׳׳על
 גבי״) משל למה הלגר דומה: לבעה״נ שהיסה לו סרה סורשס"והשאילה לאסר להיוס מורש נה, והיה לאותו
 האיש עשרה מים זה בא וסורש רשנ לו, וזה בא וסורש רשנ לו, על שגסייגעה הפרה ורבצה לה. נכנסו
 כל הפרוס ואוסה הסרה לא נכנסה, וכשראה נעה״נ שלא נכנסה סרסו, לא הספיק נרעסו לקנל פיוס
 מאוסו האיש אלא מיל קפץ ושכר אס העול וססק אס הסמלוניס. כן סם ישראל נעוה״ז שולטן אסל
 גא ומשעמם והולך לו, בא שולטן אמר ומשעמם והולך לו המענה ארוכה שנאמר: ״על גבי סרשו
 סורשיס האריכו למעניסס״, למסר כשיגיע הקץ אץ הקב׳׳ס אומר לאומוס כן וכן עשיסס לבני, אלא

 מיל הוא בא ושומ אם העול ומקצץ הספלונים שנאמר ״ואשמר מוטוס עולכם״.

 מגערת ה׳, יושבי חושף - כלואים
 בחשכת הגלות, צגים כריקים כדים

- מוצגים ככלי ריק.

 כלימות - חרפות, ורוק יורקים כפניגו
 האומות, ולכך הם צפה מצפים לעשות
 ליגה), (עיה־כ<. כי גדל הכאב מפה
 ומפה - מכל מצד, ליוצא מביתו
 בעתה - בהלה, ולבא - הנמצא
 בביתו אין רפא - אין הקנה למכתו,
 וא״כ איה איפוא - כיצד, אמצא תקוה

 לחון - לחנינה ולרחם - ולרחמים.
 פה נשאר ככחי לייחל - ולצפות
 והאומה הגבירתנית - המושלת בנו
 מתשת - מחלישה כוחנו >ו<. מוסיף
- מאריך ומושך קץ - מתמשך
 ללא סוף המענית - תלם המחרשה
 שחורשת האומה הגוותנית m - בעלת
 הגאוה, על גיוום m< של ישראל. נטל
- משא המלכות הרביעית שהיא
 גשכגית ונגחנית - כנאמר בדניאל ס.



 סליחות ליום שני שד עשי־־ת הגא

 מלבוש. עגלת למוריד מחץ תעמיד מלבוש - תקיים את סיכויים
 ••• י ־ • ••• I י כדי שלא יבושו 1יא). ישראל שנמשלה
 ושבר תחבש. עבד עבוךתך לעגלת למוריד - עגלה הלמודה
" י ומורגלת בעול (תורה ומצוות)רב). י  . י י .
 שכ0 אחד תכבש: מחץ = ושכר שלהם תחגש ותרפא,
 ואת האומות תכבוש לעבוד עבודתך
 שכם אחד - בלב אחד ובדעה אחת.

• " * 3 S » ־ - S  ?קהי כאמין W135 ימ־מ• :
 פדיון לחזו? יפורים חלפת האומן את היונק׳. והיינו ככן הפכן
י 1 י ־ י ז - שמהפך דעותיו ופרכן לשמוע בקול י י  י
 קרבו. צרות רעות ונחש ועקרב ה׳. כפדיון לחזוק זרועוחם בעוה׳׳ב,
. הם קבלו יפורים, בעוה׳׳ז(ינ<, חלפת ן . ^ 
 pn־p. צמאי[ וחסר בל משנה - יסוריהם היו תחליפי קרבן. צרות
 רעות באו עלינו מידי אומוח שונות
• שנמשלו לחיות, והם: נחש - בבל, | T ! .  ־
 ועקרב רברבן >יד< - עקרב גדול —
 יון, צמאון וחופר כל - זו אדום שהיא חיה משוגה מכולם, בעלת הדרבן - שן חדה

 מברזל(00.
, קובלים - מתלוננים על הסתר פניך ח ר ם ט ך ע י נ ף פ ת ם D ה ־ ^ p 
. מהם, עם ישראל שהוא טורחן-טרוד י י י ־•' > ־ י 1 " י  י 1 י י
 קנוי {{ST\7 [נ״א קניו |£r] אכול בצרותיו קנוי - כצאן הנקנה ע״מ
 « 1 להרוג ולהיות אכול ומכור - לעם

 ומכור ומרוץ.־ רגלנו בעבד רב זר. ומורחן,,״) - נכתש ילחת. דגה
ג א י י ק נ s לנו־ ה׳ ה ™  פשע וםורחן. רבה להיטיב רב ™

 חסד ופולחן:
 (יא) וסייט הלשון ע״ס יומא (פג.): ״שמא מאמר אבר סברן ונטל ^:p׳׳ — מה שאט סיס וצופין

 להן. רש״י — ״ס״ל(עצי שיטים) עומרים״, שעימלים לעולמי עולמים.
 (יב) עפ״ה: ״ואפרים עגלה מלמלה״ (הישע י, יא).

 (יג) והייני לאמר רב פפי משמיה לרבא (ע״ז ל.), מאי לכסיב (הישע ז, טו): ״יאט יסרסי סזקסי
 זרועמס״ וכו׳ אמר הקב״ס: אט אמרסי אייסרס ביסורים מנוה״! כלי שיסזקו זרועוסם לעה״ב.

 (יד) רברק — ברטאל (1, ס): ״וסוס ממלל, רנרק״ ונלרש בילקוט (שם) רברק וו מלכוס הרביעים
 שמכמבמ טירוגיא מכל עובדי אלילים (רמז סמרסל), ולסי״ו דברכן מסייסס לאלוס.

 («ו) עפ״ה ברברים (ס, טו): ״המוליכך נמרנר וגו׳ נמש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים״, ונלרש
 בילק״ש (סהליס סג) (רמז משפה), אמר רמ יהישע p לד, אמר משה המוליכך וכו׳ ׳נחש׳ — זה
 גבל, ׳שרף׳ — זה מלי׳ , ועקרב׳ — זה יץ ׳וצמאון אשר אין מים׳ — זה אלים. ׳נסש׳ יש לו
 סגר (— שיוכל ללסוש שלא יזיק. דס רענן), ׳ושרף׳ יש לו סגר, ׳ועקרב׳ יש לו סבר, ׳וצמאץ, אשר
 אץ מיס׳ — אץ לו סבר, כן אלום אין לה סכר לכך נאמר: ״pfa ציה ועייף גלי מיס״ (סהליס
 סג), שנפשט עייסה לר״ס ואץ מטסים אומנו. (ב״ה נשוס״ט ס״ג (ערה״ב)) ומה הרביעים משמה׳
 — שאץ לה סבר׳, וכן ברטאל(שס) היא נקראם משונה: ״ושנץ לי פרזל לה דברכן וכו׳ והיא משגיא מן
 כל סיומא וקמא עשר לה״, ולק מכנה אוסה הפייטן דרכן בעלס שיט נחל. וב״בעל הטורים״

 (לברים >f טו) איסא: נחש שרף ועקרב וצטאון — עימטריא: משלים בפרס במקלץ ובשעיר.
 (טז) נערה״ב גרס: וםורהן — ממושכן מריס לשץ כשהרסיט אצלו. (סססים לא.). ולשץ זה עולה יסה.



 סליחות ליום שני של עשי׳׳ת

 שקרנו בך וסטינו ממך לסור.

 שכחנוך מריב בל בלי חםור.

 תעינו אחר יצר ותוע רע וסור.
 תרנו אחר הזוג לעברה סרסור:

 רצב
 שקרנו בך, וסטינו ממך לסור - לנטות
 מדרך הישר, שכחנוך טרוב כל
- כמ״ש: ״תחת אשר לא עבדת את
 ה׳ א־לקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב
 כל״ (דבתם to, סז< כלי חסוד - ולא
 חסרנו מאומה, תעינו אחר יצר רוע,
 וסור - שסודו רע — פגום מעיקרו,
 תרנו - הלכנו אחר הזוג - הלב
 והעיניים, אשר הם סרסור - מתווכים

.>n לדבר עברה 
 שרירות - עקשות לב, ישר, ופשוט
- יישר עקמימות הלב ואז לא
 ירגז עוד הלב בהרהור שעמומית
- בהרהור של שעמום המביא
 לידי חטא an. מהר מלעכב בנו
 טימוי - טומאה וטמטום הלב הבא
 לנו מתפישת - מאחיזת שממית
- עכביש, שנאמר עליה במשלי
: ״והיא בהיכלי מלך״(י0< — ( ח  >ל. כ
 בחדרי הלב. הרב - הרבה לכבס
 כתמינו - מעוונותינו ולכן כשלג

 אדמומית חטאינו.
 אותגו גוה - תייפה להיות נאים
 והגוגים לך לעם, שוה - תשים ותשית
 עלינו קטון וגדול לדעת דרכיך. חלק
 ה׳ — דהיינו עם ישראל צוה להביא
 להם ישועות יעקכ>כ) שהלא אתה
 א־לקגו ולך נקוה - נצפה. משום
 שהתחיל ״אמרנו נגזרנו״ דהיינו אבדה
 תקוותינו, סיים כאן ״ולך נקוה״,

 (ערה״ב).

 אל 9לך יושב על־בסא ךחסים, ?תנתג בתסידות מוהל עונות עטו,
 מעביר רא^ון ראשון, טךבת מחילה לחטאים וקןליחה לפושעים,
 עוקזית #־קות עם־בל־בשיר ןרות, לא ?ךעתם תגמיל. אל תוךית־לנו
 לומר ?לש עקורה, וזכר לנו היום ברית שלש עשרת, בתודעת

 (יז) וכללרשינן (ילק״ש שס): ״ולא ססורו אסרי לגגנם״ (גמלנר טו, לט), הלנ והעיניס הם סרסיס
"  לסטאין. י

 (יה) ״סמהון לבג״ סרגם אונקלוס (לגריס כס, כס): ״ונשעממוס לבא״, (ערה״ב).
 (יט< וגמלרש גררש (ילק״ש משלי) ״שממיס דלים סמפש״ — זו מלכוס רביעים, שאץ בכל השרצים
 שטאה כשממימ, וכסיג: ״ואס עשיו שנאסי״ (מלאט א׳). ״והיא בהיכל מלן״ — שהסריבה מקלשו של

 מלן מלט המלטם. ולסי״ז הגאור יהיה: מהר לגאלט מגלוס אלום המטמטממ לגט.
 >כ) עס״ס סהלים (מל, ה): ״אסה הוא מלט א־לקיס צוה ישועוס יעקב״.

 שרירות לב לשר ופשט
 עקמומית. לא ירגז עוד בהרהור
 שעמומית. מהר מלעכב טמוי

   ־ • ־ י• י ו  ־ !

 תפישת שממית. הרב בבס
 כתמינו ולבן אךמומית:

 הגונים לך לעם אותנו נוה. קטין
 וגדול דעת דרכיך שוה. ;ישועת
 ישראל חלק יעקב צוה. הלא

 אתה אלהינו ולך נקוה:



 סליחות ליום שני של עשי״ת רצג

 לענו ?פןךם, >יטו ?כתוב ן!ךד ןהוי׳ m{ ו!תי^ב ?םו ?ם ויקרא
 ??םןתוה:

̂ניי דיךא•  • י דןןבר ןהןה על־
 :חוה ן:חוה אל רחוס וחנון ארך אפים ןרב־ח?ד וא?ת נצר
 ח?ד לאלפים נ#א זין ן?שע ןח?אה ונקה: ו?לחת לשוננו

 ולח?אתנו ונחלתנו:
 ?לח לני אבינו בי ח?אנו. ?חל לנו ?לבני בי 9?ענו: בי אתה

 אד$י טוב וסלח, ורב־ח?ד ל?ל־קךאיך:

 נו פזמון. חתום בו שם מחברו(דבגו) אליעזר ברבי שלמה האל יגמלהו חסד

ר יעה־ «  בין כסה לצשור השל?נו רע ג
 ...:״».» י,* בץ כפה - בץ ראש השגה לצום
י עשור - ליום־הכפודים, השלכגו רוע י א ?

ט   שא^. צךקנו כמש?
 החיים לאור. הננו אתאנו לך אדיר מעללינו הנובעים משאור שבעיסה
• י - הוא יצר הרע שבלבבנו הםחםיצנו י י • 

 ונאור. כי־צטך, מקור חיים באוךך (mm •ו.) צדקנו בטשפמ, יאור
ן_, - להאירנו כאור החיים. הננו אתאגו  נףאףן א
 יי י י - באני אייך בתשובה ה׳, המכונה
 אדיר ונאור - מלשון אור והארה, כי עמך - בידך מקור חיים, ובאורך - בהארה הבאה

 ממך נראה אור - מוי לשכר העולם הבא.

L אדון, עמך סייחה פיח ומחי ישכיך, , n m צמר, סליחה. סלףן fl־W 
י ובעת חיתום נזר דינך זכרה ישראל  . ן • . ן •ד • . י י
 ל^?יך. לצת חתום גזר דינך. אוהביך, יוידע כי אתה איהים

ה אהיכיך• יייע ־י ר ?  לנ־וכה !
 אלהים בישמן קרוביך. tt^EH על לבך, לזכתי בביאת משיחך,־־״ו

, אי י״ל לחתמנו לחיים. n v-nv 0 ן ו 

 בחותם צל־לכך: בין
 צבדיך לטיב תצריב צו בתמם עבדיך ימוג תערוב - היה ערב
! י יי י ו לטובתם, ואת כתמי עוונם צו למחקה, ו י . 
 למחקה. |?ךה ?צוקי תבל זכרה מצוקי תכי - את שלשת
ך האבות, ואם פפקהפעויתם-ותמה ^ ם ב ן ך ם ר ם א ת 1 , ע . 
! 1 י * זכות אבות אד גם בשעת רוגז ירחם ׳ • י * • • " • ״ ׳ ¥ 

ר ת ס ת א ל י ג  מ
 גז. מצוקי ארץ ויש ת עליהם תבל — עמודי ארץ, זבן ויציקוס לפגי ה׳ — ויעמידזמ,

 ומצוקי ארץ המ הצדיקימ כי בזכותמ מתקיים התבל, (רז־״ק, שיא ב, ח).



 רצד סליחות ליום שני של עשי׳׳ת

י ״?י?״ תזכיר בניך עת חקוקה, כתבה י ת «יד׳ ״ יי>א< א  י״5
' י י * י י י . " י - בזמן חתום הדק. כתבה את גזר "

 דינם לטובה על לוח אתם, ועל ספר על־לוח אתם ועל־םפר חקה: בין
 חקה - חקוק אותם לחיים.

' בתחנונים ברש וךל לפניך קרבו. י ״ י י ׳ 5 פ י נ י נ ח ת  קרבי י»יד נ
. י - במעש, ראה ענים - שעבודם י י י י י י י "

מךה מאד. בלחץ  מורה-תקיף מאדמלחץ-הנוגשים ראה ענלם :
 בש6י ישני' גייפr™T~T בשפל ישיבו. ביום הפוש'תעלומות

ו • . ״ . ו ^ ו . ם ^ —ץ-׳ ״»«—ו « י 1 , ג ך נ י נ פ 1 , ץ ש ך ז ם ן ן י  _ ב

ת עליון בך ייטיבו. ועל״םפרך כלם י א ל ת  נםתתת, עליון בך ייטיבו - י
י י  עמיהם שחמצא להם את זכותם, ועל י

 לשוחריף המצא-לישראל המשחרים שוחריך המצא לחננך עומדים פפרך לחיים(•כלם יכתבו. לכתבו: כץ
' , • • • ־ " י . י י .' י  לפתחך ועומדים השכם לחננך י

ם - השכם. לבל לעז קטגור בעיניך ה א ל צ מ > ה ך ל ל ל פ ת ה ל ן ו נ ח ת ה  _ ל
ד בל־יתחכם. מליצים ופרקליטים י נ י ע פ ג נ ח ת ז י י י י ג י פ ״ ק י י * 

- ולקטרג עלינו, וברוב חסדך הפכם ־ • י ־ ־ י • י ־

 עפ מליצי יושר = ופרקליטים, בחסדך עמם הסבם. כתבו על־

" הלהודים'כטובבעיניבם:'בין . ™ * ״ , B ^ 
ז הן רוח ולב עטך שבור וחולה. הם כ ל ׳ י ה י י ח י י י ג ׳ ש ״ י י י 1 ״ ״  ח ר

' י י  הם עצמם ייחשבו בעיניך כחטאת י י

א חטאת ואשם ונךר אשר לפלא. ט ו ח  ואשם ״דר(״. אשר יטלא ה

פ אמונים ובינונים חתם חותם מלא. י נ י נ י י ם י י ק ^ ־ צ פ י נ י מ • א י י י נ  ל

 לחיי עולם. אלה לחיי עולם ואלה: בין

. 8 t i ת א לפי ראויים תשפיט המוני א ל b 1 b ׳ ם י ו א י ם ה ה ש  יא י»י מ
 הטוני בית ישראל, שהרי אף כלחץ י י י ז

r לשרון מיחדיך אף בלחץ מוני. n w , י ש ״ ץ נ ח  מוני - למתת ל

י׳ גליפת כתב צוה לשבח ולא מ י ש י ח י ם ט י י י ח ' -י״ייאל *׳־ח ה
־ י ־ • י * ־ ־ י • • ־ •  ה׳ אחד. ולכן גליפת - חקיקת כתב, י

 עני ישראל מורה מאד — מיצר מאד, כמו אשר ימרה את פיך, (רש־י, מ״ב יד, בו), ות־י, תקיף
י  לחדא. י

י חיים נ י  פנ
 (א) ברוגז רסס מזכור — כנר הזכרט אס ערה״נ שנסצ״רסס׳ נגימטריא ׳אברהם/ וא״כ הנאור
 הוא: אף אס זכוס אטס סמה אנל מיס אמס שנרפ לאנרהם לא סמה, וכלנרי רמו סס (שגס

 נה. סול׳׳ה ושמואל).
) כמו שדרשו (ר״ה טז:): ״׳ואם אץ מסגי נא מססע אשר נמנם וכר מספרך — זה ססרן של כ ) 

 צדיקים״.
 >ג) וכללרשו סז״ל סנהלס (מג:)׳ אכל מי שדעפו שסלה מעלה עליו הכסוב כאילו הקרינ כל הקרנטס

 מלס שנאמר (סהלים נא, יט): ״זנסי אלקים רוס נשמה״.



 סליחות ליום שני של עשי״ת רצה
ם קף^ 1זח לכתוב לשבח ולא לגנאי, מכתכ ת ו י ח ח ן ת ח פ ת פ  לגנאי, מ

־ ־ ־ י יי פתוחי חותם קודש ישראל לה׳. י . י  ז
 ?TilT!: בין עבדיך מסכימים לפתותך בתחן
י י בתחנה. הסתח - התרצה לעמך ם י מ י כ ם ך מ , ד ב  לפתותך בתחן ע
! ד«ד.*> | י״ד׳י • "י חכור - נבואות נחומיפ, חפדך הפלא ,- ,*-r I1*.' ־• 
 הפתח לפו הכר נחומים. חסדך והעבר כתמימ - עוונות, שהרי הנך:

ז א-ל מלך יושב על כסא רחמים. " . * י L ״ י L _ - * 

 הפלא ןהעבר כתמים. אל מלך
 יושב על־כסא רחמים: בין

 אל ?לך יו#ב על־55א רןח?ים, ?תנתג בתסידות טוחל פונות פטו,
נים, ̂זין ראשון, מך$ת ?תילת לתטאים וקזליתת לפו  ??ביר רא
̂ית ץךקות עם־גיל־בש־ר ןתת, לא ?ךפתם תןמיל. אל הורית־לנו  פו
 לומר ^לש ?קזךה,' וןכיר לנו היום ברית >ן1לש ?קזות, (יתוךעף!
 לעני םפןךם, (ימו שכתוב ררד התות 1יפנן רתיצב ?טו שם ויקךא

 י ןהוה:
 רעבר ץץה על־$ניו ויקךא:

 ןהוה ן ןהןה אל דחוס וחנון ארך אפים ןךב־חסד
 ואמת ניצר חסד לאלפים נשא עוז ופשע וחטאה

T T ־ ! ־ V T | t T ד״ T V V V י " • 

 ונקה: י וסלחת לעוגבו ולחטאתנו ונחלתנו:.

 ?לח לנו אבינו בי ח?אנו. ?חל לנו מלבנו' בי $?ז?נו: בי אתה
 אד;י טוב וסלח, ורבחח?ד ל?ל־קךאיך: .

 ?איל ת?ר־ג על־א9קי־?1לם בן גפשנו ת^ריג אליך אלהים: בי שחה לןנפר
 נ?שנו ך^כןה למוץ ב?!גט: ףאןור בי נ?כ?תי $םץהוה בי.יען א#ר

 ?שית את־הךבר הזה ןלא חש'?ת את־ב^ך אתץחיךך:

 ?רחם אב על ?גים בן ו1חתם ןהוד, ןלינו: ליהוה וזוועה על ע?ך בך?תך 9לה:
 ךזוה ץ?אות עקעו סקזןב לנו אלהי.ין5קב ןלה: ןהוה ץ?אות א?יךי אדם בו$ח

 $ך; ןהוה הושיןה. ה9לך.יןגגנו ?יום־קךאט: :



 רצו סליחות ליום שני של עשי״ת

 אלהינו ואלהי אבותינו

 איתן למד דעת. טרם לכל
 מודעת: באר שמך לכל־
 $אי־עולם. גלה כל־םתום

־ י י %• ד *  ז י

 ו3?לם:
 גלולים מאס ושבר. תועים

־ 1 • ״  י י

 ל#$ך חבר. ךךך מישור 3חר.
 תורה ומצות שמר ולא אחר:

 הצלתו מאור בשדים. גנ;תו
 בעסק השדים. ועךתו שכרך
 הרבה־מאיד. ותקתו ריב־עשר

 ן^ביד:

 זעק והשיב מה־תתךלי. שרש
 ו^נף איךלי: הילתו בךאית

 מחזה. בשירתו לא־ייךשך זה:
 טנא בכורים למאה חננתו.

ח עקדה. ע״פ א״נ  נ
 באר יעקב

 ״איתן האזרחי״ - אברהם >א< אבינו
 למד דעת ויראת ה׳ גמרם היתה לבל
 מודעת >u מציאות הא-ל יתברך. ובאר
 עמך לכל באי עולם וגיירם, כמ״ש:
nwo)״ואת הנפש אשר עשו בחק״ 
 יב. ת<, גלד. לפניהם כל סתום >גו ונעלם.

 גלולים של תרח אביו מאם ושכר
 וכדרשת חז״ל בבראשית רבה (לח.
 or תועים - עובדי אלילים לשמך
 חבר - שגיירם, דרך מישור - דרך
 הישר בחר, תורה ומצוות שמר, ולא
 אחר - ועבד במדת הזדהות כמ״ש:

. ו  ״רשכם אברהם״(במשיח נב, ג
 הצלתו מאור - מכבשן האש שהושלך
 לתוכו ע״י הכשרים בגלל ששבר
״ ש ר ב  צלמו של נמרח״ (בבראשית ובה, ו
) ובי׳-י), גגנתו המת עליו כעמק r e < .«.< 

 השדים - במלחמת ארבעת המלכים,
 ולאחר הנם היה דואג: ״שמא קיבלתי
 שכר בעוה״ז״, ולכן ועדתו - הבטחת
. י n w a 0  לו: •שכרך הרבה מאדי >
 ») ותקתו - חזקתו כרכ עושר וכבוד.
 זעק והשיב אברהם, ה׳ אלהים מה
 תתן לי ואנכי הולך עריה ושרש וענף
 אץ לי, חיילתו - חזקתו בראיית

 המחזה, וכשרתה ״לא יירשך זדד.

 מנא ביכורים - סל ביכורים, זה מחק
 שהוא בכור לאמו חננתו - הענקת
 אותו לאברהם בהיותו p מאה, ולאחר

 מגילת אסתר
. גגגחו — גגון והציל — יגן ויציל, (מצודות, ישעיה לא, ה). חילתז — חזקתו, מלש ץ ח  נ

ני חיים־- י  םנ
 (א) כללרשיק מגא גמרא (טי.): ״אמר רנ איתן האזרחי זה היא אברהם.

 >כ) כמו שדרשו(מנסוס נג.): ״איד מסיק סונה אלא לאברהם יצסק רעקג שהודיעוני תחלה גפולם״.
 נעוצס״.

 (ג) ועור יש לפרש כמו שלרשו סז״ל(ג״ר מנו, ו): "׳סוד זד ליראיו׳ וכו׳ על שעמד אכרהס מתנה
 לו וכר אץ יום שאין הקב״ה מסלש הלכה מיס לין של מעלה וכו׳ אפילו אופן הלנוס היה אנרהם

 יודע״.



ז ג  סליחות ליום שני שד עשי״ת ר

i : יחח בכל־ הדברים האלה לקרנן נחוח, חשקתו. T l p t f ניחוח ח P־]|^ 
׳ יחדיו - אברהם ויצחק נבל לבם דצו י י  ז « י" ״ •

^ ךצו! - שמחו לעשות רצונו, רצו. צ  לב• ך». לצש1ת ר
 כבש .רחמיו לצשות רצונך. כך אברהם בבש - מנע והסתיר את
 ^ •־ י י- • •••ו ״ ז רחמיו על בנו כדי לעשות רצונך, בן
 .?בשו ךחמיך את״כצסך מצלי יגגשו-ימנעו רחמיך את כעסך מעל
_ י י צאנך ישראל(ל<. לבס ונפשם היה נכץ - L . - M W * 
ן לקראת ה׳, לגן תסלתנו תבון כ ו מ - • ]  צאנך. לבם היה ^

ת -תתקבל לפניך כהקטרת קמורת. ך ן ט ק ך 5 י  ל5[ תפלתגן ^
 תבון:

 מהר ולקח מאכלת. לכן זךצם מהר ולקח מאבלת - את הםכץ,
* לכן זרעם תציל ממיתה משבלת י  _ן י * י ז
 תציל ממיתה משכלת: נצל)ד - משמידה, או ממיתת הבנים
™ £ ־ ד S  :חיד כשה לטבח. לכן תכלתני 32 £ £
̂-ךן. למכח - לשחיטת קרבן, לכן תפלתנו  תרצה כעןלףן ךץ

 י י יי י * * י ־ י תרצה - תקבל ברצץ כעולה הכח.
י פדר אברהם• עצים והצית עליהם  סדר צצים והצית צליהם א^
 ז" י־." * אש, לכן בעמידתנו היום בתפלה
 לכן בצמילתנו היום לא לא נתבייש ותעננו כמו שעניתו
4 * . ן .' לאברהם משמי שמיס, לכן נשבעת לו — . . . . 
W משמי שמים. לכן מצבצת בשמך פעמיים - שהרי גם מתחילה « 
 לי ב#מד פצמימ• הבטיחו... אבל עתה הוסיף... שנשבע

 י • • \ ־ * י • י בשמו הגדול (יטנין ov בב. סו).

^ באיל בסבך אךןןץ, פדית אותו כאיל אחה כפכף-באילן,  א
" י / * לכן עמידתנו וענויינו >ה< - תעניתנו  L * י
 לכן וצוינו לא תבוז: לא תבוז. צעקתינו שמע ושועתנו
 «... , י . . סכות - הקשב, בזכות אב - יעקב
 צצקתנו #מצ UflVWl סכתי שנפעלפו־ותובנאליבימדרשא,״;

 בזכות אב נסציםבות:
ל קול מגשר הגאולה ישמע בעולם א ג  ?יל מבשר י#טע כע^לס, ל
י . לגאול עם הבא מגזע גגעות עולם ־ .' * י י ־ י י  י
 צם ןזצ גבצות צולם: ךחם קהל - האבות ״,.י ״•י. ״• ־0. ־0 רחם עדת
 איש חיל. מאכלת - םכץ, על שם שאוכלת את הבשר כמה דתימא, וחרבי תאכל בשר,
 ושמכשרת בשר לאכילה, ד״א זאת גקראת מאכלת עיש שישראל אוכלימ מתן שכרה, (רש-י,

 בראשית בב, ו).

 (י) p היסה פפלם אברהם אניט, גסי שנדרש בנ״ר(נו, טו): ״׳רקרא אנרהם סם המקום וגר אמר לפמו
p העולם וכו׳ כבשתי רחמי לעשות רצונך יהי רצון מלפניך ה׳׳א בשעה שיהיו מיו של יצסק באים  י

 ליל׳י פגירוס ומעשים רעים סהא מכר להם אוסה העקידה וסממלא עליהם רםסיס.
 (ה) ואם איט צם יש לרלג.



ת ליום שני של עשי״ת ו ח י ל  רחצ ס

ט עדת מהשמים. טיעת שנים עשיר ש י  מקושטים במצווה. אי מלעיז ק
- ־ T K • י - ־ ף • ש ם ע י נ  דברי אמת, שהם גמיעת ש

 שכמי בני ישראל. שבטים!
ש שכינתך תשכן בתוכנו. תנהגנו : מ י כ נ נ י ת  ש־ינתי יי״־יז ג

״ ־ • ־ ח ישראל. תפן לגבול אךמתנו: תפן אלינו ״ושמתי בתוכם״, תנהגגו - תובילנו • י י ־ י ־ י • א  לגמל אדמתנו - ל
- פנה אלינו ברחמים, כי כן נקראת י _ י * _ן

ל מלא רחמים. ברחמים. כי־כן נלךאת מלא -  א

 רחמים: ־
  ־ ג

 אל מלך יושב על־כסא ךחמים, מתנהג בחסידות טוחל עונות עטו,
 מעביר רא#ון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וקוליחה לפושעים,
̂־ד, צךקות עם־כל־בשיר וריח, לא ^רעתם תגמיל. אל הורית־לנו  עו
 לומר שלש 9שךה, וזכר לנו היום ברית שלש עשרת, כהודעת
 ^עגו מכןךם, גימו שכתוב ויךד ןתות בענן רתיןיב עטו שם ויקרא

 בשם יהיוה:
F I " 1 

 רעביר יהוה על־פניו ויקךא:

 להוד, ן יהוה״אל רחום ןחנון ארך אפים ודב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נישא עון ופשע וחטאה ינקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי 9שענו: בי אתה

 אדיני טוב וסלח, ורב־חםד לבל־קיךאיך:

 זכר־רחטיך להוה וחםךיך, בי מעולם הטה: זכרנו להוה ברצון עטך,
 פקדנו בישועתך: זכר עדתך קנית קךם גאלת #?ט
 נחלתך, הר־ציון זה שכנת בו: זכר להוה חבת לרושלים, אהבת
 ציון אל־תשבח לנצח: אתה תקום תרחם ציון, כי־עת לחננה כי־
 בא מועד: זביר יהוה לבני אדום את יום לרובלים האמרים ערו
 ערו, עד היסוד בה: זכר לאברהם לי?חק ולישראל עבדיך א#ר
 נ^ב^ת להם בך ותדבר אלהם ארבה את־זרעבם ככוכבי הש9ים,
 וכל־הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם: זכר
 לעבדיך לאברהם ליצחק ול.יעק'ב, אל־תפן אל־קשי העם חזה

 ואל־רשעו ואל חטאתו:



 סליחות ליום שני של עשי׳׳ת רצט
 זכיר־לנו ברית אבות כאשר אמרת, וזכרתי את בריתי יעקוב, ואה

t ־• ו־ | > ־ * • Y 1 • ־ ו T t T t ־ T v -ן - t • 1 1 ז 

 אתי?ריתי לצחק, ואף את־?דיתי אברהם אזכיר והארץ אזכיר:

 זכיר־לנו ברית ראשונים כא#ר אמךת, וןכךתי להם ברית ךאשינים,
 אשר הוצאתי־איתם מארץ מץדים לעיני הגרם להיות להם לאלהים אני

 יהיוה:
T I 

 ?שיה עמנו כמה ^הבטחתנו ואף גם־זיאת בהיותם בארץ איביהם לא־
 מאסתים ולא־געלתים לכלתם להפר בריתי אתם, כי אני יהיוה

T י ו • « ־ t 1 1 ״ 1 • י * T • ד 1 - • ו 1 1 - 1 

 אלהיהם: השב ?זכותנו ורחמנו כמה #בתוב, ושב ןהוה אלהיך את־
? ה ל  שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל־העמים אשר הןיןיןד ןהוה א
 שמה: קבץ נךחינו ?מה שכתוב, אם־להיה נדחך בקצה השמלם, משם
 :ק??ך ןהוה אלהיך ומשם לקחך: ?2חד, פשעינו כעב וכענן ?מה שכתוב,
 מחיתי כעב פש^יך וכענן חטיאתיך, שובה אלי כי נאלתיך: מחה פשעינו
 למענך כא^ר אמךת, אניכי אניכי הוא מיחד, פשעיך למעני וחטיאתיך לא
 אזכר: הלבן חטאינו ב#לנ ןכןי9ר ?מה שכתוב, לכו־נא ן;ו?חה ייאמר
 יהיוה, אם יהיו חטאיכם כשנים בשלנ ילבינו אם־יאדימו כתולע כצמר

T V " T ־ • 1 V ־ ץ • ־ T r ־ J ־ ־ - T T 1 • • ?  י

 והיו: זרק עלינו מלם טהורים וטהרנו ?מה שכתוב, וזרקתי עליכם
 מלם טהורים וטהךתם, מכיל טמאותי?ם ומ?ל־גלולי?ם אטהר אתכם:
 ךחם עלינו ואל תשחיתנו כמה שכתוב, כי אל רחום יהיוה אלהיך לא
 לך?ך ולא ל^חיתך, ןלא לשבח את־?רית אביתיך א#ר נשבע להם:
 מול את־לבבנו לאהבה את שמך 'כמה שכתוב, ומל יהיוה אלהיך

| T ft T t T T T T J ( T I V T *1 ~ I " I t T 

 את־לבבך ואת־לבב זך?ך, לאהבה את לתוה אלהיך בכל־לבבך ובכל־
 נפשך למען חייך: המצא לנו ?בקשתנו ?מה שכתוב, ובקשתם משם
 את־להוה אלהיך ומצאת, כי תךךשנו ?כל־לב?ך ו?כל־נפשך: תביאנו
 אל־הר קך#ך ושכחנו ?בית תפלתך ?מה שכתוב, והביאותים אל־הר
 קךשי ושמחתים ?בית תפלתי עולתיהם וז?חיהם לרצון על־מן?חי, כי

 ביתי בית־תפלה יקרא לכל־העטים:
I « ־ • T • T1I־TI • ^ .־«־ 

 שמע קולנו להןה אלהינו חום ורחם עלינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו יהוה אליך ונשובה חרש
 למינו בקדם: אמרינו האזינה להוה בינה הגיגנו: יהיו לרצון
 אמדי־פינו והגיון לבנו לפניך להוה צורנו וגאלנו: י אל
 תשליכנו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבנו



 ש סליחות ליום שני של עשי״ת

 לעת זקנה ככלות כחנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו •דזןה
 אלהינו אל־תרחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
 שונאינו ויבשו כי־אתה יהיוה עזרתנו ונחמתנו: בי־לך יהיוה

Ttf t T I ־ • I TI־־t Tt T ־ *• t "I 
 הוחלנו. אתה תענה אדני אלהינו:

VI T ־ v 1 ־  IT ־ T ־ נ
̂יך ת9לתט. ואל־תתעלם מתחנתני•  אלהיט ואלהי אבותינו. תבוא לפ

 אנו עזי פנים וקשי ערף לומר לפ$יך ןהוה אלהיט ואלהי אבותינו צדיקים
 אנחנו ולא חטאנו. אבל אנחנו ואבותינו חטאנו:

־ - ז • T ד t T— 1 ־ ו T י־ ־ 1 ו 

 אשמנו. בנךנו. גזלנו. דברנו דפי. הערנו. והךש^נו. זךנו.

 חמסנו. טפלנו #קר. ,יעצנו ךע. בזבנו. לצנו. מרךנו. נא^נו.

 סדרנו. עדנו. פשענו. צררנו. קשינו עירה. רשענו. שחתנו.
 T־T l י l-T I-T •|־ T J V ־ ! •־!

 תעבנו. תעינו. תעתענו.
I T :  י - T t ־ •

 סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו. ןאתה צדיק
 על־בל הבא עלינו בי־אמת עשית ואנחנו הרשענו:
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 אשמם מבל־עם. בשנו מבל־דור. גלה מטנו משוש־. דוה לבנו בחטאינו. החבל
 אודנו. ונפרע פאךט. זבול בית מקדשנו חרב בחוגינו. טיךתט ד\תה לשמה.

 יו$י אךמתט לזרים. בדונו לנכרים:
̂יןז ןהוה  ועדלן לא שבנו מטעותנו. והיאך נעיז פנינו ונקשה עך§נו, לומר לפ
 אלהיט ואלדד אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אבל אנחנו ואבותיט
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 חטאט:
 אשמנו. בגךט. גזלנו. ךבךט דפי. העוינו. וד׳ושענו. זךט. חמסנו. טפלט
 #קר, לע?נו ךע. כזבט. לצנו. מרךנו. נאצנו. סרךנו, ןף־נו.
 פש?ט. צרךנו. קשינו ערף. ךשעני• שחתני. תעבנו. תעינו• תעתענו.
 סרנו ממצוותיך וטמשפטיך הטובים ולא שוה לט. ואתה צךיק על־כל

 הבא עליט כי־אמת עשית ואנחט הרשענו:
i t !  « « r » n • ? - ן־ ־ ן •

שך וק2טוךט מ9צ. נתט $לם עליט. סבלט על  לעיניט ע?קו $םלנו. ?̂ן
 ש?סט. עבדים מ^לו בט, פרק אין מלךם. צרות ךבות קבבוט.
 קךאטך להוד. אלהיט. ךחקת מ$נו כ$וו!\ט. ש?נו מאחריך. תעיט ואבךט.

 ועדלן לא ש?ט מטעותט. והיאך נעיז פניט ונקשה עךפט לומר לפקד להוה
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותינו

 חטאט:
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 אש?ט. בנךנו. גזלנו. ךבךנו די$י. ה?ויט. ןהךש?נו. זךנו. רוממנו. טפלנו
 >ןזקר. לעץט ךע. ?!?נו. ל?ט. מךךני• נאץנו. סרךט• עוינו.
 ?ש?ט. צךךנו• קשינו ערף. ךש?ט• שחתנו. תע?נו. תעינו• ת?ת?ט.
 סךני ??ץוורדך ו?מ?!פ?יך הטובים ןלא שוד. לנו. ואתה צך־יק על־?ל

 הבא ?ליט ?י־א?ת ?שית ואנחט ך,ךש?ט:

̂ז?נו ותן ?לבט ל?ז'ב דחי רשע וחיש לט :שע.  ה!־ש?ט ופש?ט לבן לא נו
 ככתוב על .יד {כיאך, :עזב ךשע דךבו ןאיש און ©חשבתיו, ולשב אל־להוה

 וירחמהו ואל־אלהיט כי־לףיה לןלוח:

י ל^יך׳ שניאות מי־לכץ. מנ?י1רות נקני: נקנו להןה אלהיט מ  ?שיל׳ צדל1ך א
 מ?ל" ?*שעינו. ןמהרנו מ?ל־$9אותיט. וזרק ?ליט מים להורים ןמהרט.
 ב?תוב על!ד נביאך, וזרקתי ?לי?ם מים ?הורים ו?זהרתם. מכל 9?2אותי?ם

 ומ?ל 3לולי?ם אמהר את?ם:

 ע$ך ונחלתך׳ ךעבי טו?ך, ?מאי ח$ךך, תאבי!שעך. !בירי ידעו בי ליהוה
 אלהיט הרחמים ןה?ליחות:

 אל רחום שמך. אל חטן ^מך. בט נקךא >?מך. להוד׳ ?שיה למען ?ז?ך.

 ?שה למען אמתך. עשה למען ?ריתך. עשה למען גךלך ות?אךתך.

 ?שה למען ךתך. ?שה למען הוךך. ?שה למען ועוךך. ?שה למען זכרך.
 ?שיה למען חסדך• ?שיה למען טובך. ?שה למען לחוךך. ?שה למען
 ?בוךך. ?שיה למען למוךך. ?שיה למען מלכותך• ?שיה למען נ^חך. ?שיה
 למען םוךך. ?שיה למען ?זך. ?שיה למען פארך. ?שיה למען צךקתך.
 ?שיה למען קךשתך. עשה למען ךחמיך הרבים. ?שיה למען שכינתך.
 ?שיה למען תהלתך. ?שיה למען אוהביך שו?3י עפר. ?שיה למען א?ךהם
ד ו^זלמיה. עשה למען  ל?חק ולעקיב. עשיר. למען משה ואהרן. ?שיה למען ח
 לרו^ללם ?יר קךשך. ?שה למען ציון מ>?כן ?בוךך. ?שיה למען ש?2מות
 הי?לך. ?שיה למען הריסות מז?חך. ?שיה למען הרונים ?ל שם קך^ך.
 ?שיה למען טבוחים על לחוךך. ?שיה למען באי באש וכטלם ?ל קדוש
קי שתם #לא חטאו. ?שיה למען ןמולי חלב #לא  ??ך. ?שיה למען י̂ו
 פ?זעו. ?שיה למען תינוקות bp בית רבן. $שה למענך אם לא למ?נט.

 ?שיה למע^ך והושיעט:

 ?3ט להוד. ענט. ענט אלהיט ענט. ?נט אביט ענט. ?נט בוךאט ענט. ענט
 גואלט ?3ט. ?נט דוךשט ?נט. ?נט האל הןאמן ענט. ?נט ותיק
 וחסיד ענט. ענט זך ולשר ?נט. §נט חי וקלם ?נט. ?נט טוב ימטיב
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 ?נני• עננו יוד? לץר ענני• עננו ביבש ??סיס עננו. ענני לובש ץךקות
 ?נני• עננו ?לך מלכי הבלנים ?ננו. ענט נוךא ונשיגב ?נני• עננו סולח
̂ה ??ת צרה עננו. ?ננו פוךה ומציל עננו. עננו  ומוחל ענני• עננו עו
 צדיק ולשר ?ננו. ?ננו קרוב לקוךאייענט. עננו רחום והנח עכבו. ?ננו
 שומע •אל־א?יונים עננו. ?ננו תומך תמימים עננו. ?ננו אלהי אבותינו
 עננו. ?ננו אלהי א?ךהם ענני• עננו פחד לץחק ?ננו. ?ננו אביר ל?ק'ב
 ?נני• ?נני מקזיגב אמהות ?נני• עננו ?זרת החכמים ?ננו. ?ננו ק*5וח
 ל?עוס ענט. ?נט ךך לךצות ?נני• ?נט עוןה ??ת ךצון ?נני• ענני אבי

 לתומים עננו. ?נט דין אלמנות עננו:

 מי #?;ה לא?ךל,ם אביט ?הר המורלה הוא .י?נט. מי #?rq לי?חק ?נו
 . . ?#?קד על נכי המזבח הוא ל?נט. מי #?;ה לל?קיב ?בית אל
 היא ל?נט. מי ליוסף ?בית האסירים הוא.קמט. מי ש?;ה לאבותיט
 על !ם פוף הוא .קמנו. מי #?rq למ#ה ?חוךב הוא .י?נט. מי ש?;ה
 לאהרן במחתה היא ל?נט. מי #ע;ה ל$י{חם ?קומו מתוך וזעךה הוא
 .י?נט. מי ^njy ליהושע כנל$ל הוא ל?נט. מי #מד, לשמואל כמ?$ה
 הוא לאננו. מי #מה לךוד ותלמיד. ?ט בירושלים הוא לענט. מי שע;ה
̂זע ?יריחו הוא ל?נט. מי א חגגנו. סי wp־• לאלי י  לאללהו ?הר ה?ר?ל ה
 #?;ה ליו;!־, כ$?י הך$ה הוא לאנט. מי #?;ה לחזיית ?ןלך להוךה ?הליו
 הוא לענט. מי #?$ה ללזננלה מי#אל ואזוץה ?תוך ב?שן האש הוא ל?נט.
 מי ryyp לךנלאל ?גב האריות היא .י?נני. מי #?ך• ל?זךא בגולה הוא
 לאנט. מי #?ך! ל?ךךכי וא?תר ?שישן הכיךה היא לאנט. מי ש?;ד. ל?ל

 הצדיקים והחסידים והתמימים והלשריס הוא .י?נט.
 רחמנא ךעני לאנ!י אנינא. רחמנא ךעני לתבירי לבא אנינא. רחמנא
 ךעני למביבי חחא אנינא. רח?נא אנינא. רחמנא חום.
 רח?נא ?רוק. רח?נא ?זזיב. רחמנא רחם אלן חשתא כאגלא

 יבץמן קריב:

 ריאןר דוד אל־ך ןר־לי ?איד. ^ה־$א {ח־ץהוה ני־ר3ים rprn וןלד־אךם אל־אפ^ה:

 רחום וחנון ח?אתי ל?ניך, להוד. מל* רחמים רחם עלי וקבל
 תחנוני: להוה אל ?א?ך תוביחני, ןאל בח?חך תי?רני: חנני
 להוד. בי א?לל אני׳ ר?אני להוה בי נ?הלו א$?י: ונ?שי נ?הלה
 מאיד, ואתה להוד, עד־?תי: שו?ה להוד. חל?ד< נ?שי, הושיעני למען
 חסדך: בי אין כ?ות ז?רך, ב^אול מי יוךה־לך: לגאתי ?אנחתי
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 אקןיחה ב?ל־לללה מטתי, בד?¥תי' עךשיי א?םה: עששה מנעם
 עיני, עתקה ??ל־צוךרי: סורי ממני ?ל־פןגלי און, כי #טע ןהוה
 קול בביי: שמע ןהוה תחנתי, ןהוה תפלתי יקח: .יבשו ןי?הלו מאיד

 ?ל־אי?י, .ישבו.יבשו ךגע:

 מחי ומסי ממית ו?2חיה. מסיק סן ?:אול לחיי ??1?א. ?ךא כד חטי אביהי
 לכ־4יה. אבוהי ךחיס אסי ל?א?ה. ע?ךא ךמףד נ$יק ?קולר. מרד,
 תאיב ותבר קולרה: ברך ??ךך אנן ןחמינן ק$ך. הא תי נ?שין ?נידין
 מרךין. עבדך אנן ו^רודנן קמך. הא ?מתא הא ?ש?:תא הא ?מלקיותא.
 ?מטו מנך ?רח?ך ד;9ישין. אסי ל?א?ין ךתקוף עלן. עד ךלא ;הוי ןסיךא

 ???,יא•

 נט תחנה.

 שערי שמים. בלןילי אש ־״יי״?־
" (א<שערי שמים - מאי שמים? ד  * י י
ם. שלש מאות במתניתא תנא אש ומים, מלמד י  ומ
 שהביאן הקב״ה וטרפן זה בזה תשה
 ותשעים שמים t מהן רקת (חגיגה J< חהו שייסד גלולי
י אש ומים, שלש מאות ותשעים רקיעים  י . •'־' V י
 תפתהו לחנון יפת פעמים, יש(ייד*r יבי «-נ< כמנין גמטריא
ן י _ן Y ז ~\" ־ שמי״ס, הסתחו לחנון - לתחנת  * י
ם: ישראל שנאמר בהם בשיר השירים:  ותעל תפלתם לאל חשמי
• *יפת פעמים• - וכדדרשו חז׳׳ל >שם T T ז , •• - ז • : - - < 

 ג.<, ותעלה תפלתם לא-ל השמים.
צ. ב1 מא1ר1ת שערי רקיע - שבו חמה ולמה י  כוכבים ומזלות קבועץ שנאמר: ״דתן ש?$רי רק
 תתלןיע. יממ^ WlT• אותם אלקים ברקת השמים״ זהו
י שייסד בו מאורות התקיע - תקע  י י י ך י יי' י
 כמסומם לתשלןיע. תפתחן וקבע, וממנו זורחים לעולם וגמקומס
 « ז י ־ י י • ־ ־ T י ברקיע, החרים גשקיעה, הפתחו
[ תבקיע, ןןןעל (שערי רקיע) לחנון-לתפלת ישראל W \ m b 01 
 י י ן * • י • ו ־ י ־ ־ אשר ים סוף למו ה׳ הגקיע, והעל
ב ףמיע; תפלתם לפני ה׳ המעגיג רקיע י ב ע  תפלתם פ3י מ

- המכסה שמים בעבים.

י חיים נ י  פנ
 (א) הפיינו הזה מיוסל כולו על לברי סז״ל נפ״ב לשנינה (יב:) בעדני שמים, ומוי שנעה גסים על
 שבע לשונומ שמים לרעמ ריש לקיש. ״ריש לקיש אמר שבעה, ואלו הן: רלון, רקיע, שמקים, זנול,
 מעון, מכון וערנוס״ והולך ומפרש להלן, מ״שערי רקיע״ סשמישן של כ״א מהם אליבא לדש לקיש. מיין

ס שמים״. מ  נשו״ס הרשב״א מקל״מ, על מה שייסל הפיימ להלן ״שלש מאוס ופשעים כ



 שבו מזבח
 מקטיר עליו
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 שערי זבול.
 סבול. והשיר

 דש

 במבהן בברבול. הפתחו
 לחנון נךחקים בחבול. ותעל

 תפלתם פני ישב למבול:

 שער

 שערי זנול - שבו ירושלים של
 מעלה, ובית המקדש ומזבח בנוי
 ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב
 עליו קרבן, שנאמר: ״בנה בגיתי בית
 זבול לך מכון לשבתך עולמים״, חה
 שייסד שבו מזבח סבול - עומד והשר
- מיכאל מקטיר עליו>ב) כמכהן
 בכרבול - ככהן גדול החבוש מצפנת.
 הטתחו לחנון של ישראל הנדחקים
 לחבול - הנלחצים ונחבלים בגלות,
 ותעל תסלתם פני ה׳ אשר למבול ישב

.in לבדו לדין 
 שערי וילון - אינו משמש כלום אלא
 נכנס שהתת - לתוך חיקו, והאור

• בגללון. ומחדש בבל־ י ק י ת מ ־ ת י ב י ע א צ י י י ־ ״ ה א י  נ

 ומחפשט למטה מן האור והרי ־ ־״
 העולם חשוך, חהו >״»״< - ומחדש
 בכל יום מעשה בראשיח, שנאמר:
 ״הנוטה כדוק שמים וימתחם כאהל
 לשבת״, - כדוק - יריעה, אלמא יש
 שמים שאק משמשץ אלא תשמיש
 יריעה פרוסה (יש־י), ההו שייסד:

 בגללון - בגלילה נכנס ויוצא לתיקו ובכך מחדש בכל יום מפתחי חלון - פתחי חלון שדרכו
 עובר האור >a. הפתחו לחנון מצבתה כאלון - כנוי לישראל(ה<, ותעל תפלתפ פני דר רופ

- מעל וילון.
ת שערי י י ט ו פ ע י י ח ו ר ב ש

 שערי שחקים ־־ 
 וטוחנות מן לצדיקימ שנאמר: ״ויצו -

 שחקים ממעל ודלתי שמים פתח
. > ח - » ם י ל ה ת  וימטר עליהם מן לאכול״ (

 י וילון. נכנס ויוצא
 יון. ומחדש במ

 יום מפתחי חלון. הפתחו
 לחנון מצבתה באלון. ותעל
 תפלתם פני ךר רום וילון:

 שחקים. שבו ךיחים
 שוחקים. עומדות וטוחנות

 י־ • I ו ד

ז מן לצךיקים. הפתחו לחנון י נ ח י י ח ת פ • ה ם י נ ח י ־ ט פ י ק ח י  ש

 מגילת אסתר
 נט. בכרבול — מלשץ כרבלתהון — אלו הקסידין שבראשן, כמץ כובעים, (רש־י, דניאל ג,

 (ב) ובסוס׳ מנמוס (קי.) ממא מלרשום סלוקין יש מי שאומר שמקרינ נשמומיהן של צדיקים, דש מי
 שאומר כנשים של אש, מקריב.

 >ג) וכמו שמרנס יממן (מהליס כנו, י): ״...יסיג על מרסי ללינא לממפרע מנהון, רסינ ה׳ על כורסי
 רממוסא ושדג יס נס״״. —

 (ד) ולא סירש כסיס׳(שם): ״נכנס שסריס בעולם, וממנה אירה יוצא, דוצאס ערבימ מן סעולס ומסמלק
 אורה״.

 (ה) עפ״י ישעיהו(ו, יג): ״וכאלין אשר נשלכס מצנס נם זרע קלש מצנמה״, כאלון אשר בשלכמ משליך אס
 עליו, אבל מצבסה, הנטיעה עצמה נשארס דשיט דפרמו בימי טסן, כן זרע קלש מצבמס אעפ״י שיגלו
 כולם.״ עול יפרמו דצמסי רשוט לארצם וכן סרנס יונמן: כן גלומא לישראל... ימוטן לארעהון (רל״ק

 שס).



 שה

 זרויים - מפוזרים במרחקים, ותעל
 תפלתם פני שוכן שחקים.

 שערי מכון - שבו יתכון - מוכנים
 אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית
 טללים רעים וכו׳ וחדרה של פופה
 ופערה ומערה של קיטור מ), הפתחו
 לחנון, לעם ישראל אשר לכו יכון
- לחשובה, ותעל תפלתם פני דר

- גר רום מכון.

 סליחות ליום שני של עשי״ת

 זרויים במרחקים. ותעל
 תפלתם פני שובן שתקים:

 שערי מבון. שבו שלגים
 יתבון. ומערת קיטור וסער
 בו ישכון. תפתחו לחנון עם
 לבו יכון. ותעל תפלתם פני

 ךר רום מכון:
 שערי מעון. בו משוררים
 ישעון. וביום הם חשים
 לסגל ישמעון. הפתחו
T) ' X T V V I ־ : 

 לחנין למדים ללעון. ותעל
 תפלתם פני דר רום מעון:
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 שערי, מעון שבו כתות של מלאכי
 השרת שאומרות שירה בלילה וחשות
- ושותקות) ביום מפני כבודן של ) 
 ישראל, שנאמר: ׳׳יומם יצוה ה׳ חסדו
 ובלילה שירז; עמי׳׳, ומנלן דאיקרי
 שמים? שנאמר: ׳׳השקיפה ממעק
 קדשך מן השמים׳׳. חה שייסד גו
 משוררים ישעון - יספרו m, וכיום
 הם חשים - שותקים ולעם סגולה
 ישמעון. הפתחו להגון למדדים ללעון
- ישראל השותים כוסות של מרותם
 ולענה בגלות, ותעל תפלתם פגי דר

 רום מעון.
 שערי ערכות - שבו צדק משפט
 וצדקה, גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי
 ברכה, ונשמתן של צדיקים ורוחות
 ונשמות שעתיד להיבראות, וטל
 שעתיד הקב׳׳ה להחיות בו מתים
 וכו׳ ושרפים וחיות הקודש ומלאכי
 השרת וכסא הכבוד מלך א-ל חי רם
 ונשא שוכן עליהם בערבות, שנאמר:
 ״סולו לרוכב בערבות בי-ה שמו״,
 תהו שייסד בו ברכות רבות - ולא
 מנה כולם, אלא גנזי צדקה וחסד
 וכל טובות, הפתחו לחמן לבני שלשת אבות ותעל תפלתפ פני רוכב ערכות.

 כא). חשימ — שותקימ. לרוכב בערבות — ליתב (—ליושב) על כורסיה יקריה בערבות (ת-י,
 תהלימ סח, ה).

 (ו) והגמרא שס מוסיפה: ודלמוסיהן אש — כל אלה לפורעניוס (רש״י) שנאמר: ״יפחס ה׳ לך אם
 אוצרו הטונ אמ השמיס״ — למלמ שיש לו אוצר לסירענומ (רש״י), והוא רקיע הקרד: מכץ.

 >ז< מלשץ ״אשפה נסקיך׳(סהלים קיט קח).

 שערי ערבות. שבו ברכות
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 רבות. וגנזי צדקה וחסד וכל־
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 טובות. הפתחו לחנון בני
 שלשת אבות. ותעל תפלתם
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 פני רוכב ערבות:



 שו סליחות ליום שני של עשיית

 מכניסי רחמים הכניסו רחמינו, לפני כעל הרחשים. משמיעי תפלה השמיעו
 תפלתנז- ל?ני שומע תפלה. משמיעי ?עקה הטמיעו צעקתנו, ל$ני
 שיסע ?עקה. מכניסי דמעה הכניסו דמעותינו, ל?ני מלך מתר?ה כדמעות.
 השתךלו ןהרבו יזהנה ובקשה, לפני מלך אל רם ונשא. הזכירו ל$ניו הושיעו
 ל$;יו, תוךה ומןגשים מוכים #ל־שולגי ע$ר. יזכיר אהבתם ויחיה זרעם, שלא
 תאבד שארית לעקב. כי צאן רי?ה־נאמן הלה לחר$ה, לשךאל גוי־אחד למשל
 ולשנינה. מהר עננו אלהי ישענו. ופדנו מכל {זרות קשות, והושיעה ?רחמיך

 סר5ים משיח צ!־קך ועמך:

 מרן ךבשמלא לך מתמנן- ?בר #?לא ומתחנן לשברה. מלהון בני שללא
 ?כ?$א מתפרקין׳ ןעשך ישךאל ברחמי ו?תחנוני. הב לן שאלתין ובעותין,

 ולא נהדר ריקם מן ל!מך:
 מרן ךכשמלא לך מתחננן. כעלךא ךמתחנן למריה. ןנשיקי אגן ובךושיבא שרינן.
 מרירן נפשץ מעקחין דנפישין. חילא לית בן לרצולך- מרן ?ביד בדיל קלמא

 דנ!רת עם אלהתנא:

 שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל,
 האומרים שמע ישראל.
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 שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד׳ ואל ייאבד גד אחד,
 המיחךים שמך יהוה אלהינו יהוד. אחד.

 שומר גוי קדוש, שמור #ארית עם קדוש׳ ואל ייאבד נוי קדוש,
 המשלשים בשלש קדושות לקדוש:

 טתר^ה ברחמים ומתפלס בתחנונים. התר^ה והתפלס לדור עני כי אין
 עוזר: אבינו מלכנו חננו ועננו, בי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה
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 וחסד והושיענו:
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 ואנחנו לא ;ךע מדדנעשה כי עליך עינינו: זכיר־ךחמיך להוד, וחסדיך׳ כי
 מעולם הטה. להי־חסךך להוד׳ עלינו׳ כא#ר לחלנו לך: אל־תז?ר־
 לנו עונת ראשנים מהר לקךמונו רחמיך, כי דלונו ?איד: (?זרנו ?שם
 לתוה עשה שםלם וארץ:) חננו להוד. חעו, כי־רב ש'ב?נו בוז: ?רינז
 רחם תןביר: (?רינז עקךה תזכור. ?ר';ז תמימות תזכור: יהיוה הושיעה
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 ה9לך:ענגו ?יום קךאינו:) כי־הוא לרע יץרנו, זכור כי־?פר אנחנו: ?זרנו
 אלהי לש?נו על־ךכר ?בוד־^מך, והצילנו וכפר על־חטיאתינו למען שמך:
 יתנדל ויתקדש שמה ר?א: ??ל$א די ברא ברעותה ךמליך מלכותה.



 סליחות ליום שני של עשי״ת שז

 >ול?מח פוךקנה ףקרב >רא קץ) ?שיחה:) לחליבון וליומיכץ ולחיי ךלל לית
 ישראל לע;לא ולזמן קריב, וא?ת אמן:

 , להא nop רלא 9לרך לאלם ולעלמי ?למלא:
nop יתלרך וישתלח ןית$אר ןיתרומם ןיתנשיא ןיתהךר ףתעלה ויתהלל 
 דקיר^א. לדיך הוא לעלא ולעלא מלל לדלתא ושיךתא תשלחתא ו;ח?תא

 ראמיךן לעלמא• ואמת אמן:
 קהל: גןבל ןדחםים וברצון אח חמלתנו:

 תתקלל ?לותהון ולעותהון ךלל ישראל יןךם אמזזון די כשמלא וא$רו אמן:
 קהל: ,יהי שם ןהוה מברן• מעתה ועד עולם:

 להא שלמא רלא מן שמלא וחיים טולים עלינו יעל ?ל ישךאל וא?ת אמן:
ח:  קהל: ןנןףי מעם rrirr עיםה שמןם ואי

 ע#ה השלום למרעיו הוא לעשה שלום עלינו ועל לל ישד8ל ןא?רו אמן:



 שח

 סליחות ליום שלישי של עשי״ת
 אקןך יושבי ביתך, עוד :הללוךפלה: אשד העם שככה
 לו, אשרי העם שיהיוה אלהיו: תהלה לדוד,
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 ארוממך אלוהי ההלך, ואברכה שטף לעולם ועד:
 כבל־יום אברכך, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול :הוה
 ומהלל מאיד, ולגךלתו אין הלך: דור לדור ישבח מעשייך,
 וגבוריתיך לנידו: הדר כבוד הוךך, ןדבדי נפלאיתיך
 אשייחה: ועזוז נוךאותיך ייאמרו, וגדלתך אםפרגה: זכר
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 דב־טובך .יביעו, וצךקתך :רננו: חנון ורחום :הוה, ארך
 אפים וגדל־חםד: טובץהוה לכל, ורחמיו על־כל־מעשייו:
 יודוך:הוה כל מעשייך, וחםיךיך:ברבובה: כבוד מלכותך
 יאמת, וגבוךתךץדברו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת כל־עילמים, ו ב ל ך מ ת ו כ ל  וכבוד הדר מלכותו: מ
ך בכל־דור ןדד: סומך :חוה לבל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף לבל־הכפופים: עיני כל אליך :שיברו, ואתה נותן־
 להם את־אנלם בעתו: פותח אתץךך, ומשביע לכל־חי
 רצון: צדיק :הוה בבל־ךךכיו, וחסיד ככל־מעשייו: קרוב
 :חוה לכל־קראיו, לכל אשר יקראהו באמת: רצוךראיו
 יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהוד, את־כל־
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 איהביו, ואת בל־הרשעים ישמיד: תהלת יהיוה ידבר־פי
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 ויברך כל־בשיר שם קךשו לעולם ועד: ואנחנו נברך :ה
 מעתה ועד עולם תללדה:

 ועתה י^ףל {א כיח אדי{, 3א?ר דכךון לאמיר: זבד ריזםיך :הןד. וחסדיך ה׳ שעולם ד!9ה:
 לתגךל ףתקךש שמה רבא: גיעלמא די ?ךא כךעותה ו.יק1ליןי מלכותה.
 (ךץמח פוךקנה ויקרב (נ״א קץ) ?שיחה:) בחץבון וליומיבון ו?ח!י ךכל

 בית לשךאל כעגלא וכזמן קריב, וא?2רו אמן:



 סליחות ליום שלישי של עשי״ת שס
j לעלם ולעלמי עלמלא: p p הא ?ז©ה רבא: 

 לחברך ןל^תבח ןלתפאר ולתרומם ןלתנשיא ןלתהךר ןלתעלה ולתהלל ?ז?ןה
 דקיףטא• ?ריך הוא לעלא וילעלא סלל כךכתא ף?יךתא ו#ז1יחתא ו9$תא

 יאסיךן 1יעל?1א. ןא?רו אםן:

 לך אדני ה?ךקה ולנו ב#ת הפגים: מה־נתאונן ומה־נאמר
 מה־נדבר ומה נ?טדק: נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה
 אליך׳ בי :מינך פשוטה לקבל שבים: לא־כח^ד ולא־
 במעשים באנו לפניך, בדלים וברשים דפקנו ךלתיך: ךלתיך
 דפקנו דחום וחנון, נא אל־תשיבנו ריקם מלפךך: מלפניך

 מלבנו ריקם אל־תשיכנו, בי אתה שמע תפלה:
 שמע תפלה, עךיך בל־בשד,יבאו: ,יבוא בל־בשר להשתהות
 לפניך יהירה: יבואו וישתחוו לפניך אדני, ויכבדו
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 ל#מך: באו נשתחוה ונכרעה׳ נברכה לפניץהוה עשינו:
 נבואה למשכנותיו, נשתחוה להדם רגליו: באו שעריו
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 בתודה חצרותיו בתהלה, הודו לו ברבו שמו: ואנחנו
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 ברב חםךך נבוא ביתך, נשתחוה אל־היכל־קךשך ביראתך:
 הנה ברבו את־יהוה בל־עבדי יהוה, העימדים בבית יהוה
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 בלילות: שיאו יריבם קידש, וברכו את־יהוה: רוממו יהוה
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 אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא: רוממו יהוה
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 אלהינו והשתחוו להר קדשו, בי־קדוש יהוה אלהינו: השתחוו
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 ליהוה בהךרת־קךש, חילו מפניו כל־האךץ: נשתחוה אל־
 היכל קךשך ונודה את־שמך על־חסךך ועל־אמתך, בי
 הגדלת על־בל־שמך אמרתך: יהןיה אלהי ?באות מי־במוך
 חסין,יה, ואמונתך סביבותיך: בי מי בשחק .יערך ליהוה,
 יךמה ליהוה בבני אלים: כי־גדול אתה ועשיה נפלאות,
 אתה אלהים לבדך: בי־גדול מעל־שמים חסדך, ועד שחקים
 אמתך: גדול ;־הוה ומהלל מאיד, .ולגדלתו אין חקר: בי
א ע^ל־אלהים: בי אל ו  גדול ;־הוה ומהלל מאיד, נורא ה



 שי סליחות ליום שלישי של עשי״ת
 גדול יהיוה, ומלך גדול על־בל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
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 ובארץ אשר־לעשיה במעשיך וכגבוריתיך: מי לא יךאך מלך
 לגולם בי לך :אתה׳ בי בבל־חבמי לגולם ובכל־מלבותם
 מאין במוך: מאין במוך :הוה, גדול אתה וגדול שמך
 בגבוךה: לך זרוע עם־גבוךה, תעיז :ךך תרום :מינך: לך
 יום אף־לך ל:לה, אתה הבינות מאור ושמש: אשר ב:דו
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 מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו: מי :מלל גבורות :הוה,
 ישמיע בל־תהלתו: לך יהיוה הגדלה והגבורה והתפארת
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 והנצח וההוד בי־כיל בשמים ובאךץ, לך :הוה הממלכה
 והמתנשא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, תבל ומלאה
 אתה :סךתם: אתה הצבת בל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה :צרתם: אתה רצצת ךאשי לדתן, תתננו מאבל לעם
 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
 אתה פוררת בעזך :ם, שברת ךאשי תנינים על־המים:
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 אתה מושל בגאות הים, בש1א גליו אתה תשבחם: גדול
 יהיוה ומהלל מאיד, בעיר אלהיגו הר־קדשו: יהיוה צבאות
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 אלהי ישראל ישב הכרכים אתה הוא האלהים לבדך: אל
 נערץ בםוד־קדושים רבה, ונוךא על־כל־בביביו: ויודו שמים
 פלאך:הוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נרננה ליהוד.,
 נריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתוךה, בזמירות נריע לו:
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 צךק ומשפט מבון בםאך, חסד ואמת :קךמו פניך: אשר
 לחח נמתיק סוד׳ בבית אלהים נהלך ברגש: אשר לו הים
 ותא עשהו׳ ולבשת :ךיו:צרו: אשר ב:דו נפש בל־חי, ורוח
 כל־בשיר־איש: הנשמה לך והגוף פעלך, חוסה על־עמלך:
 הנשמה לך והגוף #לך, :הוה עשה למען שמך: אתאנו
 על־שמך, :הוה עשה למען שמך: בעבור כבוד שמך׳ בי
 אל חנון ורחום שמך: למען־שמך :הוה וסלחת לעוננו בי

 דב־הוא:



 סליחות ליום שלישי של עשי־״ת שיא

 ללח־לט אליט, ?י לריב אולהני ^נינו. $חל לנו סללנו, לי רבו ןגיינינו:

 0 פתיחה. חתום בו שם מחברו(רבנו) שמואל ברבי אברהם חזק

 pTJHtf* בקשנוף י^ך ףןךיםי £גיף באר יעקב
* שחרנוך - דרשנוך ובקשנוך ה׳ שהנך - ״ מ » ־ ז א  ל
• יוצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדם i ט * ^ TV! ם v ? 
 וחלינוך ודרשנוך בושים והפרי•, מה שיחו ומה הדברים שעושה(א),
 י י י י י ־ י ־ י וחיליגוך - לשץ רחל, ודרשנוך
 את חטאתינו היום אני 59?!־ff: .. בושים־ והפדים, שהרי את חמאתיגו

 היום אגו מפפרים.
 לוהקנו = וועדנו - התקבצנו זקגים
 ונערים, בבית תפלה שהוא םקדש
 מזעריס - מקדש מעט, רפויי
- חלושי ידי0, ומעודי איברים
- שמוטי אברים, בהולים = ופעורים

 מכל עברים - מכל הצדדים.
 יגורנו - פחדנו ודאגנו מפני
 שני גולייריס - חלשים המתגרים
 במלחמה >p «ח!״י מיי «•:< והם
 ׳אף׳ רחמה׳ שהם שניהם קטגורים
 כנגדגו(ב<. בפשפשגו - בבדקנו אחר
 מעשיגו מצאגו והגם מכוערים, רתת
- רעד אחזתגו חבלים = וצירים

 מלשון חבלי לידה.
 הושחרו פנינו - נכלמנו והלכגו
 קודרים - עצבים, טוט התטוטטנו
- נפלנו ונעשינו סדורים - ונתפזרנו
 על פני כל האח בפירורים הנמצאים
 מעט כאן ומעט שם. חולחלו - רעדו
 מתנינו, וכיולדה מצירים - מצטערים.

 להקנו יעדבי זקנים ונערים. בבית
 התפלה מקךש מזערים: ךפרי
 ,ידים מעודי אברים. בהולים

 ומעורים מכל עברים:
 :גורנו וךאגנו משני גול,ירים. אף
 וחמה שניהם קטגורים: בפשפשנו
 מעשיים והנם מבערים. רתת

 ד ו יי T1 T x ־•ד 1

 אחותנו חבלים וצירים:

 השחרו פנינו והלכנו קודרים.
 טוט התטוטמנו ונעשעו פרורים:
T • ו- * ו - t 1 1 ־ 

 חלחלו טתנינו וכיולדה טצירים.
 ^ ו ו־ t ז •• 1 ־ - t ו • •

ר ת ם ת א ל י ג  מ
 ס. שחרנוך — אשחרך ת-י: אקומ בצפרא קדמך, (תהלים םג, ב). לוהקגו — התקהלנו,
 פועל מן להקת נביאימ — קבוצת (נביאימ), והוא הפוך קהלת וכמו כבש-כשב, (מצודות,

 שיא ינז, כ). ות״י: סיעת. חולחלו — רעדו, מלשץ חיל ורעדה.

י חיים נ י  פנ
 (א) מיוסל עה״ס (עמוס ל, ינ) ״כי הגה יוצר הדם ונורא רום ומגיל לאלם מה שיסו״ ולרשיק
 (סגיגה ה:) מאי ׳מה שיסו׳ן אמר רב: אפילו שיסה יסירה שנין איש לאשסו מנידים לו לאלם נשעס

 מיסה.
 (ב) והוא מיוסל עה״ס (לברים ט, יט): ״כי ינורמי מסני האף והיזמה״ וכלררש בססיקמא לרב כהגא,
 פרשם הסלש (ג) ״אפילו מיכאל ואסילו נבריאל לא היו יכולים להססכל בפניו של משה. וכיון שסטאו,
 אפילו פמ הגולי׳יס (— הסלשים שבצבא) לא היה משה יכול להססכל, שנאמר: ״כי יגורפי מפמ
 האף והסמה״. מאילך גס״י (שם) "אשסלסו̂ן סמשסי מלאכיא מסגליא- אף וסמה וקצף ומשסיס
 וסרון~ ואשסיירץ פרץ: אף וממה, בעא משה רסמין״_ וברברים רבה (עקב פרשה ג) שמש סמשס_

 השסיירז נ׳ הקשים אף וסמה. וכן בשמופ רנה (פרשה מא, י5) כג״3 משמע שהם הקשים.



 שיב סליחות ליום שלישי של עשי־״ת
ייא «ייג״יט זחלנו ונירא מעונותינו היתרים: ו ינ נ י ח  ״לגי - פ

י י * ״ . ־ י י  היתרים, לקחנו דברים - בתפלה י
ם. ) ״קחו קחנו ךברים בשלום ^י  ובחחנונים כמ״ש >הישע יי, ג

 עמכם דברים״ והם יעמדו בשלום
- תמורת קרבן פרימ - וכדמסיים

 שם: ״ונשלמה פרים - שפתינו״. מסברים:
 בך אנו תמוכים ובטוחים, ולרחמיך

 מסברים - מקוים ומצפים.

 תמוכים בטוחים ולרחמיך

 כי־על רח^יך הרכים אט ?מוחים. ןעל־צךקותיך אט נטענים• ןלקולחותיך אנו
 ?קוים. ולישועתך אט ?1צ$ים: אתה־הוא קןלך אוהב ?ךקות מקךם.
 מעכיר עוונות ?מי׳ ומסיר חטאת לראיו. כורת ?רית לראשונים, וק2ק!ם
 ?ובועד, לאחרונים: אתה־היא ^.׳דךת בענן ?בוךך על־הר־סיני ןהךאית דךבי
 טו?ך לם?ד, ע?ךך ןאךחות חסדיך נלית לו ןהודעתו בי אתה אל דחום ןחטן
 ארך אפלם ןרב־רוןד ומך?ד, לד׳מיב וג^הינ את־העולם ?לו ?מדת ל׳רחמים:
 ןבן כתוב וייאמר אני אעביר ?ל־טובי על־פניך ןקךאתי ?שם להוה לפקד.

̂תי את־א>ן1ר ארחם:  וחנתי את־א#ר אחין ןרחנ

 אל ארך אפים אתה. ובעל הרחמים נקראת. ודרך תשובת הורית.
 גדלת ךחמך וחסדיך, תזכיר היום ובבל־יום לזרע ןךיךיך. תפן אלינו
 ברתמים, כי אתה־הוא בעל הרחמים. בתחנון ובתפלת פ;יך נקדם,
 כתוךעת לעט מכןךם. מתרון אפך שוב, כמו בתוךתך כתוב. ובצל
 כנפיך נחסר, ונתלונן, כיום רדד :הוה בענן. תעבד על־פשע ותמחה
 אשם, ביום ויתיצב עמו שם. תאזין שועתנו ותקשיב מנו מאמר,

 כיום ויקרא בשם יהיוה. ושם נאמר:
i « ־ t T:v! ״ T ו • ־ 1 | : 

 ולעבר :חוה על־פניו ויקךא:

 :חוה ן :חוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חסד ואסת ניצר
 חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
T I ~ » T ~ I 

 םלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו בי פשענו: בי אתה
 אדני טוב וםלח, ורב־חםד לכל־קיךאיך:

 (ירחם אב על בנים בן תו־חם להוד, עלינו: ליהוד, הלשועה על ע?ןך בךכתך 9לה:
 ;הוד, ץבאות עמט מקוןב לנו אלהי לעקב 9לה: ;חוה צבאות אשרי אךם בומח

 בך: להוד, הושיעה. ד׳9לך !עננו ליום־קךאט:



 סליחות ליום שלישי של עשי״ת שיג

 ?לח־ןא לעץ העם הזה לגד־ל חסדך. וכא^ר נשאתה לעם הזה ממצוץם
 ןעד־הןה ן>2זם ;אמר:

 וייאמר יהיות םלתתי כדברך:

IPti יש$ע ?קח עי;יך וךאה שהמתינו והעיר אשר־נקךא שק2ך
י׳ 8לל׳י   ל̂׳

 עליה. ?י לא על־צךקוזינו אנחנו מ9ילים תחטגינו לפןיך כי על־רח?1יך
̂ך אלהי : אדי{, שמעה אד';י ללחה אדיו;, הקשילה ועשה אל־תאחר. למע  הרלים

 כי ש$ך ןקךא על־עיךך ועל?9ך:

א סליחה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) שלמה(הבבלי) הקטן יגדל בתשובה 0 

 אלוזינו ןאלהי אבותינו
  ו  » - ־ 

 אך בך מקוה ישראל :הוה.
 אחור וקךם עם נושע
 ביהוה. ומדוע בושש יום זה
 במה עדני. לישועתך קויתי

 :ה|זז:
 גרתי ואחר סשך :מי עגוני.
 גיא גוי נבל ועם גנאי. ומדוע
 דל בכה כבוד ולי דיני. קוה
 אל :הוה חזק ףאמץ לבך

 והוד. אל יהיוה:
¥ V 1 י ־ 1־ 

 הלא אתה מקדם חרב
 גאותינו. הקוינוך אף ארח
 מק&פסיך תאותנו. ומדוע ואין

 םגיגי חיים
 (א) רומז למה שכסוג נלדאל(ז, כה) על הקן הססום: ״על עלן ופדנין ופלג עידך ועמה טשש לטא

 וה כמה ערני, כלכול יומר מהעלטם שנאמרו בנטאה.
 (ב< פפ׳׳ה (לגרים לג, כט): ״עס נושע נה׳._ ואשר סרג גאימף׳ והוא אשר יהיה סרנ גאומן, שסמרומם

 על האומומ נמלחמסן עליהם, (ספורט).

 באר יעקב
 אך ורק בך זד, שהנך מקוה - תקוותן
 של ישראל, אחור וקדם - מתחלה
 ביציאת מצרים, ולבסוף בגאולה
 השלמה, עם ישראל נושע אך ורק
 בהי, ומדוע גושש - מתעכב יום זה
 שבו לישועתך קויתי ה׳, זה כמה עדני

- זמן כה רב >א<.

 גרתי בין האומות ואחר - והוארך
 משך ימי עגוגי - כעגונה ועזובה
 בגלות, בגיא צלמוות שכנתי אצל גוי
 נבל = ועם גגאי, ומדוע דל - ירוד
 בכה, בגוד ישראל? ולמרות זאת לי
 דיני - מצווה עלי להתחזק ולחזור
 ולהתפלל, כמו שאמרו(בינוו! לב־) אם
 ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור
 התפלל שנאמר: קוה אל ה׳ חזק =

.(T ו  ויאמץ, לכך וקוה אל ה׳(תהלינ! נ
 הלא אתה, הי, מקדם הנך חרב
 גאותנו >ב< ואף בהיותנו בגלות, ובארה
- ובדרך משפמ אתה סייסרגו, אעפ״כ
 אליך קוינו ולך תאותגו לשמך ולזכרך
 תאות נפשנו. ומדוע ואץ איש חשוב



 סליחות ליום שלישי של עשי״ת

 איש מכפר על חובותינו.
 ומדאבונינו אומרים :בשו

 עצמותינו אבדה תקותנו:
 זכרנו חשבונות מקךם ומדתם
 קצרה. זה פעמים קצרה ועוד

t T ! I T • ־ ־ ז ־ 1 ן ו  ז

 פצרה. ומדוע נחשבנו [נ״א
J : ־־ ~ ׳.׳ גד ־ j 1 ד 

 קציר ועוד עצרה. ומדוע
* ־ - I T t ) » 

 חשכנו] כבהמה ונטמינו
 משטת השוךה. מיקוח ישראל

 ןהןה מושיעו בעת צרה:
 טוענים ופורקים בנים הכתוב
 סבלם. טרודי חבלם וחרב

 . i T T ״ T : T V ״

 בית זבולם. ומדוע .יסתיר
 האב שבילם האמור בגללם.

T T I ־ T T T » י 

 ויש תקוה לאחריתך נאום
 :חוה ושבו בנים לגבולם:

 כמעט נטיו רגלי ושפכו
: S I ־ 1 ־  ־ : ־ T T ־

 אשירים. כי קנאתי בהוללים
 מערבבי מישרים. ומדוע
 לא־תקצר ותשבר רמת

 שיד
 וצדיק מכפר על חובותינו, ועתה
 מדאכוננו - מצערנו אנו אומרים:

 יבשו עצמותינו - ואבדה תקוותנו.

 זנרגו חשגוגות הגלויות מקדם לגלות
 זאת, ומדתם קצרה - גלות מצרים
 שהתקצרה מת׳ שנה לר״י שנים, גלות
 בבל שבעים שנה, וגלות פרס ד׳׳ן
 שנים, וגלות יון בפני הבית ק״ג
 שנה, אבל גלות זה כבר עבר פעמיים
 כמנץ קצי״ר - כלומר 800 שנה
 ועוד עצרה - ונוסף ע״ז עוד עכוב,
 ועדק לא נגאלים, >«פ-י«רה־ב<. ומדוע
 חושבגו כבהמה, ונמטינו - הוםתרנו
 משיטת השורה הכתובה ולא נתקיים
: ״מקוה ישראל ( N .T בנו הכתוב (ירמיה 

 ה׳ מושיעו כעת צרה״.
 טוענים ופורקים - שהרי בין אם
 טוענים עולו של הקב׳׳ה, ובין
 פורקים עולו, המה קרויים כניס,
 והכתוב םוכלס וקראם בנים אף
 כשמשחיתק(ג<. ועכשיו הם טרודי
 חבלם - מגורשים מנחלתם, וחרב
 בית זבולם - בית מקדשם, ומדוע
 יסתיר האכ שבשמים את שכיל
 גאולתם האמור, בדברי ירמיהו,
 בגללם - בעבורם: •ויש תקוה
 לאחריתך נאום ה׳ ושבו בניס לגבולם״

 (ייסיהו לא. סז<.

 כטעט נטיו - נטו רגלי מדרך
 הישר, ושופכו אשורים - ונזדעזעו
 רגלי מדרך האמת, כי קנאתי
 בהוללים - ברשעים מערככי מישרים
- מערבבים דרכם, ואינם הולכים

 בדרך הישר, ומדוע לא תקצר
 ותשבר רמת - הרמת יד של האומות

ר ת ס לת א י  מג
 םא. עצרה — לשץ עצירה. גטמיגו — לשון הטמנה והסתרה.

 (ג) וכדברי ר״מ מךדושין (לו.) נין כן ודן כן אמס קררים מיס.



 סליחות ליום שלישי של עשי״ת שטו

 הקושרים - קשר למרוד כקב״ה.
 וישראל, שהם קוי ה׳ - ומיחלים לו,
 יחליפו כה יעלו אכר - כנף כנשרים

 למהר לעוף לארצם. ׳
 מלא רודטתי - נרדפתי ע״י אויבי
 ברדיפה מלאה, ואילו שנה גאולי
.ai חפרה - ומתעכבת מלבוא 
 מפורים הם לטכיפ ולמורמיפ
- ״יחן : (  (שעדותם) וכדכתיב (»יכי! J ל
 למכהו לחי ישבע בחרפה״ אבל
 ביחס לגאולה נקט הכתוב לשץ
 ספק: ״אולי(ה< יש תקוה״, ומדוע
 נפחפו אבירי - התכופפו גמרי,
 ומדוע נסחפו מתי - אנשי שיר אילי
 בחפלתי ומצפה לו שיטה אונו אלי

 הקושרים. דקרי :חוה .יחליפו
 כיח יעלו אבר כנשרים:

• T t - v ־ ״  ־ י

 מלא רדפתי וחסרה •שנת
! T : » ו • ; - X *י T 

 גאולי. מסורים למכים
I • ־ ן 1 

 ומורטים ולחמוד, אולי. ומדוע
 נסחפו אבירי ומתי שיר אילי.
 קויה קויתי אל :הוה ויט אלי:

- הלויים, המשוררים לה׳, ואני קוה קויתי אל ה׳ -
- ויבנה ביהמ׳׳ק דשובו כהנים לעבודחם ולויים לשירם ולזמרם.

 פוגיך - ישראל, שנאמר עליהם
 ״סוגה בשושנים״ >שה-ש !, ג< ופריגיך
- ישראל, המשולים לשריגי (ענפי)
 הגפן כקקוס בוקקים - הרסום
 מחריבים והבאישו - את גפן ישראל,
 סירים - אומות העולם המשולים
 לקוצים, והם סוריף - הסרים מדרכך,
 גבשו - גבהו והצליחו ולא עכשו
- ולא עפשו והרקיבו, ומדוע הם אף
 עתקו = נכדו ועשו חיל ולא יבושו,
 והרי היה צדך להיות להפך, כמדובר
ה v, יג<־ ״טקוה ישראל י ס ו  ע״י נביאך ר

 הי, וכל עוזכיך — יבושו״.
 פועלי שקר - הרשעים יתאטרו
 יתפארו ויאמרו: את אשר אוינו ורצינו
 לראות מישראל בהשפלתם, ראיגו,
 פשטו - אמרו פשוט הוא ואמת
 אותותינו שהרי אותו מועד אשר שטגו
 = התווינו - סממו לנו כיום ירושלים,

 סוגיף שיריג-יף בקקום בוקקים
 והבאישו. סירים םוךיך גבשו
 ולא עבשו. ומדוע עתקו
 גברו כמדבר לא יבושו.

T S : ־ I T 

 מהוה ישיראל יהיוה כל־
־ • ! ד T 1 ד  •י 1

 עוץכיך .יבושו:

תאמת אףנו  פועלי שקר י
 ראינו. פשטו אמת אותותינו

V VI : T T 

 שימנו התוינו. ומדוע צלחה

 מתי שיר איילי — הט הלויימ המשוררימ, (ערה״ב). ידמו — יכרתו, (מצודות, שמואל א, ב,
 ט). קרץ — ענץ חתוך וכריתה, (מצודות, ירמיה מו, כ).

 >ד) מלא מדפסי וססרה שנס גאולי — מיוסל על הפסוק נאיכה(א, ו) "ילכו נלא כס לסט רודף״ מסרש
 רש״י: כל רולף שבמקרא ססר (ו״ו) חה מלא, שנרלפו רליפה שלימה. על p ייסד הפייט פלא רודפתי

 וחסרה שנת גאולי. (הפסוק כישעיה סג, ל) ״שנס ׳גאלי׳ נאה״, ססר כמיב. עכ״ל רש״י.
 >ה) וכלמצינו: רני אמי כי מטי להאי קרא גט ואמר: כולי האי, •ואולי׳. וסרש״י כל ^pw הללו

 יקנל ועולט נספק אס מהיה לו מקיה. (מגינה ל:).
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ה דרכם וחםדך דמינו נדוינו. ח י ע צ י י מ י
 • ( י » י י ע ה ה י כ ל  אכ! נ

. ן •־־ T ו - : : ו ־ נ י ט י ד ו ש נ א  דרכם של הרשעים ו
• יהוד! חננו דך סדינו: י נ י ע ט צ ־ נ ו נ י ״ נ

׳  י י פ ח י י  ־ קיינ
י ־ יי ״ י T T ה׳ חננו - חנינה חנם כי יד קווינו. י 

ת קימת סכת שליש עשרה ל פ ו נ י ה ״ ת כ י ת ס מ ק ת ־ ה ט י  ק
י ־ י - שהיא ביהמ״ק אשר שלש עשרה י י י י

י ייז • פרץ. קצה רחק מקורה [נ׳׳א כ ל ס מ ו צ ר פ ה ש ו ב י ת ה ו ג י  ״
י 1M«1*^m«r י י יי־ T י * 1 • י»י*ר׳«»^ י מ י  «v ו

 ולמקךא] עלה הפורץ. ומדוע
 רשעים יחיו ולא ידמו קרץ.
 וקוי:חוה המה יירשו ארץ:

 שוםי נחלת חכל מחי זלקך
 לגרשנו. שובי שובי השולמית
 כפיהם להפרישנו. ומדוע
 תתנשאו וזה לזה תנאמו
 נפרישנו. טוב יהיוה לקיויו

 לנפש תדרשנו:

 שדי תשובות מדועינו פינו
 נמלא. ליהיוה אלהינו חטאנו

ד • ד • V ! T : 

 ותקראנה אותנו כאלה.
V . | I ״ T T T * 

 משפטיך אמת ואתה מרום

ב ם-ג<, אוחה הבטחה שהבטחה  >0יות 0־

 לאמר: ״ביום ההוא אקים את סוכת
 דוד הנופלח וגדרתי פרציהן״(«פוס ס,
, רחק אותו הקץ, וגם אשר נאמר ( *  י
 במקרא •עלה הפורץ לפניהם... דעבור
 מלכם לפניהם וה׳ בראשם״(במינה ב יג),
 גם קץ זה רחק, ומדוע רשעים יחיו,
 ולא ידמו קרץ - שהם יהיו לאבדון,

 וקוי ה׳ — המה ירשו ארץ.
 שוסי - אומות העולם שהם שוםי
 חבל נחלתך - שדדו את עמך
 ישראל ומחלקך - pun ישראל
 גרשונו, מענה אחד תמיד בפיהם
 בפנוחם אלינו, בכדי להפרישנו ממך
 ומתורחך: ״שובי שובי• - מאחרי
 אלהיך •השולמית״ - השלמה
 באמונתך, ואנו משיבים להם: •ומדוע
 תתנשאו על קהל ה׳״ וזה לזה תנאמו
- תאמרו, לכו וגפרישנו - מהם
 את ישראל מתורתם, כבר הבטיחנו
: •טוב ה׳ לקוויד ( ב  הנביא(*ינה ^ נ

- המצפים לו •לנפש תדרשנו״.
 שדי, תשובות, לקושיוח םדוענו
- ״מדוע״ הללו הנזכרים לעיל, בפינו
 נמלא - נשיב בעצמנו ונאמר: לה׳
 אלקינו חטאגו, ולכן ותקראנה אותנו
 כאלה. משפטיך אטת, ואתה, מדום

 >ו< מיוסר על הפסוק נמהלים (עי, ל) ״שאגו צורריך נקרג מועדיך (—גיהמ״ק) שמו אוסוסם אוסוס״,
 ונלרש ומפורש לשני סמם נמצולוס (וכן נרש״̂י אמרו שהאוס שלהם הוא אומ אממי, כי על שלא הלך
 נבוכלנצר על ירושלים עשה אומוס ללעס אס יצליס כמ״ש יסזקאל (כא כו) ״ק ל!ק—ל מרצים, שאל
 נסרפים, ראה מכל״ ונא לו האוס ללכס. ואסר שכנשה אמר שיש ממשוס גאלה האוסוס. ונסלמול
 (גיטץ ט:) נלרש על טיטוס, שנילר הפרוכס וגעשה נס והיה לס מבצק וכסבור הרג אס עצמו
 (— כנד כלסי מעלה. רש״י) שנאמר (שם) ״שאגו צורריך בקרב מועלין שמו אומוסם אוסומ״

 (— אמת שסימטהץ סימן לס זה של מי הוא אס לא שהרגנו אס עצמו. רש״י).
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ך ״מיד על העלימה ן ומתעלה - יד נ ל  מתצלה. הצדקה ,1, ן
 י ־ ׳• ־ ״ ׳1 י i י * ואנו מודים שאכן: לד הצדקה, ולגו

: כשת הפגים. (לף! ג  הבישת נ
V י ו 

ר ןלא הערת - התרי״ בנו רכות יגאמר: מ א נ ת ן ו ב  ך־עףןץ ך
 לא נקשיב, ולקול מיף - דבור ושיח
 נקשיב. hip טי\6 נביאיך נביאיו, בזינו להקשיב, ועתה ינדל
 « V יי' (נא) כח פלה, אשר נאמר עליו
 בל^ להקשיב. יגדל כיח ״אלקים מושיב יחידים ביחה״(תוילים
" ״ no.0 ופירש״י: ישראל שהיו מפחדים, י • י » ׳ ־ < • » 
בה כנסם יחד איש איש מנדחו והושיבם ו ה יחידים מושיב. בתג ל • 
 , 1 ן , בית שלם וכנסיה שלמה, והשב אותנו

^ להשיב! בתשובה שלמה לפניך. י  שלמה א
 עונתו
 קרב את עת הנקסה בגדים

ב מדוע אדום ללבושו, תקרב ף - ם ,ל,לבןשף ת י ך ע א ן ך  מ

 ־ י • י ••• I י י •־• - קרב את עת הנקמה _. _
m י שעליו נתנבא ישעיהו הנביא ף ג ם על 3 ח צ י ךץ נ ן ת נ ן  ע
" p> •מדוע אדום ללבושוד ומשיב י " י י ז . ״ י  T י

THll .1 סלה הבא הקב״ה־ לבושי אדום מדם הנקמה t̂p3? 
י כמ״ש: ״פדרה דרכתי לבדי וכו׳  T ־ ז י

 \\fflJT 7 קרנו לו ואדרכם באפי דז נצחם• - והזאת
ן . דמם, על בגדי עמייתו - לבושו. נודה  י
 נגילה ונשמחה JViy^S פלה על היום ההוא שיבוא בשעתו,
 וגאמר: זה ה׳ קוינו לו, כל העת
 שיבוא דגאלנו ועתה גגילה ונשמחה

 בישועתו.

 אל 9לך יו#ב על־בסא ךדוסים, סתנתג בתסידות מוחל עוגות עטו,
 מעביר ראשון ראשון, מך?ה ?חילה לחטאים יקוליחה לפורעים,
 עושית צדקות עם־בל־בשיר ורות, לא ברעתם תנמיל. אל הורית־לנו
 לומר >?לש ץקוךה, וזכר לנו היום ברית ^לש ןףןוךה, ?הוךןת
 ל?נו סכןךם, וימו #כתוב רךד :תות ?ענן רתיצב ?מו שם ויקךא

 ן_י$בר יהוד. על־^ניו ויקרא:
 :הוה I :הוה אל רחום וחנון ארך א5ים ו_רב־ח9ד ואמת ניןנר
 חקר לאלפים נשא ?ון ופשע וח?ןאה ונקה: ך9לחר1 לעוננו

 ולח^אתנו ונחלתנו:

 םלח לני אבינו בי חטאנו. מחל לני מלבנו בי $#¥נו: בי אתה
 אדיני טוב והלח, ןרב־חסד ל?ל־ק'ךאיך:



 שיח סליחות ליום שלישי של עשי״ת
 מה־בצע ?ך?ןט ?רךתט אל־שחת היוךך עפר הלניד אסדציך: בי־תבפן לעווני
ח א^ר לעשיה־טוב ולא א ם אין צדק ? י א1 ן ?  ולחטאתנו תךר*ט

̂י אל־דחום וחנון אקל אפלם ןךב־ח^־ וא9ת: •  לחטאי: ואתה אדי

 לרחם אב על ?נים בן תרחם להןה עליט: ליהוד, הלעוןה 5ל $5ך בךלתך 9לה:
 להוד, ץבאות עטט סשיגב לט אלהי לעקב ללה: להוד. ץבאות א^רי אךם בו$ח

 בך: להוד, הושיעה. ד׳9לך -י?נט ליום־קךאט: ,

 0כ סליחה. ע״פ א׳׳ב ובסופו חתום מחברו(רכנו) זכדיה

 גאריעקב ן$לד\נו ןאלהי אבותינו , ..

ז אליך יהיוה שועתי/״בתחו פניך ח ת ב / ת ק ע י ־ ז ת ע י ד ה׳ ש י י  א

jffV |׳-'*.W ן ,«׳«>׳ /  — בתחינה את פניך קדמתי ועל גוד«• *
י קדמתי. גדל רחמיך - נשענתי. א־לקי נ  רחמיך נפמנתי

־ י ־ נסמבתי. אלהי בך במחתי:• י ת ח " 

 דרכיך ה׳ - דרכי הנהגתך בעולם דרכיך יהוה הודיעני. הדריכני
ז י י '  הודיעני, הדריכני = ולמדני כאמיתך י

- באמיתות דרכיך. ונתיב - דרך באמתך ןלמדני. ונתיב מצויתיך

ק ידעני. אלהי אל־תרחק ממני: - ח י י ת ׳ א י ק י  מצו״ייי ייעני•־ א
י ־ . ־ ־ י ־ י  ממני. . • . י

 זכור רחמיך והפריך, ה׳. חניז ־ ה׳ זכר רחמיך וחסדיך יהיוה. חנון לך
 לד גשאתי עיני. לטוכך - שתיטיב לי יי י ״ י" י v ׳ י * י י

 קויתי ה/האזינה לקול תחנוני. נשאתי עיני. מובך קויתי :הוה.
 האזינה יהוה קול תחנוני:

T 1 T * 1־ 

ג יה שיחי לפניך יערב. בבליל אשר ר ע י י י • ׳ ׳ י ת ל פ  י־ה שיחי - ת
־ . י י י " יי י י - ייטב רתקבל כקרבן כליל - כעולה * : י ' י

 אשר במזבחך נקרב, לפניך תחינתי במזבחך ניךב. לפניך תחנתי
י תסרב. וסלחת לעוני בי רב:  תקרב - תתקבל וסלחת ייייני א

־ • ״ ־ י ־ י ׳ . ־ »  כי רב הוא w. ־׳•־ •
 מה נאמר לפניך - להצדיק עצמנו, ימה נאמר לפניך אדין נשמתנו,
' -111 י.״ • ״ ״ ״ . . U -  אדון גשמתגו, נכלמנו - בושנו טאי .
׳ נבלמנו מאד בעונינו. סלח נא ו נ י ת ו מ ע ל א נ א ל ח נ ל  ס

י לבל אשמותינו. תשליך במצולות כ
 ° י ת ו מ ו ה ת י» - ב י  תשייר ««י

 חמאתיגו. ז י י י
ה פועל הבל ייצר ובורא. צדק ־־ תכעס(= חרץ »ף<, ה׳ הפועל הכל׳ . ז . ז עצור - כבוש חמתך ואל גא תחרה עציר חמתך ואל־נא תחרה. זים בל־חמאתינו: ; . ב ק  יוצר ובורא. צדק - הכוונה ל

ם י י י ח נ י נ  פ

 (א) ורש׳׳י פירש (מהליס נה, יא) ט נאה לרנ, לסלוח עוון רט
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י  דרך תשובה לנו תורה. בי־עמך דיר ״שובה למ תויה - תלמי, 3
 ז ,* * י י י עטך הסליחה - ולא בידי מלאכים,
 הסליחה למק ת^רא: למען תורא - כדי שייראו רק ממך.

 קולנו תשמע יושב ברובים. רחמן קולנו תשמע ה׳ היושב p כרוכים
 •_ן י ן י י י ! י י־ } שעל הארון. רחמן, גמול טובה

 גמל ט$1ה לחיבים. שלא על־ לחיכים- לחוטאים שלא סומכים על.
י ^ צדקותינו אלא תחן - תהינה אנו ם ב י ב ף ן ״ מ נ ת ן ר ד  צ
׳ • מרבים, כי על רחמיך הרכים אנו . ־ ־1 . ־ ״ ו י • 

 רחמיך הרבים: סומכים.
 תעביר חטא ותמחה פשעים, תעביר - תבטל חטא, ותמחה
 י • י י י * - תמחוק פשעים, הן זדוגות ושגגות

 זדונות ושגגות סתרים וידועים. הן נפתרים וידועים, בטל מטנו
t^lZZTZT^ בטל • ממנו מחשבות שינאיני 
י י־ וחליים רעים — והסר מאתנו מחלות י -
 וחלים ךעים. מרבה מחילה רעות ה׳, המרבה מחילה לחטאים

 ^ ^ ־ י י וסליחה לפושעים,
ן .  צ ן

 ךלנד מחטא נקנו מאשמים. יוךע דלגו - הוציאנו מחטא, נקנו
 t י « י" מאשמים. ה׳ היודע בל פתרי געלמים
 בל סתרי נעלמים. הגענו שעה - נסתרות. הניננו - תפלתנו שעה
ב - פנה וקבל כעולות ושלמים, שהרי ^ לך י מ - ל  בעילות ושלמים, א
ו הנך: איל מלך יושב על כפא רחמים. י ׳ • • • • • • 

 על־בםא רחמים:
 אל 9לך יו#ב על־בםא רדומים, מתנהג בחסידות טוחל פונות מטו,
 מעביר ראשון ראשון, טךבד. מחילה לחטאים וקליחה לפושעים,
 עושית צדקות עם־כל־בשר ורות, לאי ברעתם תגטיל. אל הורית־לנו
 לומר שלש ?שרת, וזכר לנו תיום ברית שלש גןשךת, בתודעת
 לענו מפןךם,'במו שכתוב .רדד :הוד, בענן רתיצב עמו שם רקךא

 ?שם :ת1ת:
 רעבר ;חוה על־$ךו ויקרא:

 :חוה ן :חוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־ךוםד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 קלח לני אבינו בי ח^אנו. $חל לנו מלבני בי $שענו: בי אתה

 אדני טוב וסלח, ןךב־מוד לבל־קראיך:
ר ת ס ת א ל י ג  מ

 סב. הגיגי - הגיץ לבי, (רש־י), — אצלי(— תפלתי, ת״י, תחלים ה, ב).
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 אלהיט לנו מדוןה ועז ןןזךה ?צרות;?צא קןאר: אלהים אל־ךקןי־לך אל־תחרע
 ואל־ה^קיט אל: אל־תךחק מקונו בי־צרה קרו?ה בי־אין עוזר: וייאסרו
 לא לךאהץה ןלאץ?ין אלהי:?ק?: ל?!ה אלהים זנחת #צח. ייןן#ן א?ך ?צאן

 מךעיתך:

 ?רדום אב על בנים 3ן תו־חם rrirr ?לינו: ליהוה ד\#ועה על ע?1ך בך;תך קולה:
 rrirr ץבאות ?פנו סק1'גב לנו אלהי.י?ק'ב קולה: rrirr ??אות א?ורי אךם בוסח

 בך: rrirr הוגיעה• לי9לך!עננו ?יום־כןךאט:

 AD שלישיה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) זכריה

 אילהים אין כלתך. לדור יורים
 ממשלתך. ולעד קיום
 בריתך: בימינך אין מע$ר. זיךך

̂וז ב$ר:  לא תקצר. אל עו

 גבנרו מאיד נפלאותיך. ולעד שלמון
 מלכותך. ולא יתמו שנותיך: דורש
 ךמים. הצלתנו במה פעמים.

 והשפלת מלבים רמים:
 הן אתה לא #נית. ואתה הוא
 שהיית. בני.יעקב לא־כלית: ומבני
 בניהם אנחנו. למה לנצח זנחנו.
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 ולמת מלב נשבחנו:
 זרויים בבל פנה. עבודים בבל
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 מדינה. ואין לנו חנינה: חשובים
 בין בל־אמה. נתונים לבשת

 ולכלמה. לכל גויי אדמה:

 כאר יעקב
 אלהים אין כלתך - םבלעייך לתר
 דודים ממשלתך, ולעד קיום בריתך,
 בימינך אץ מעצר - אין מה שיוכל
 לעצור בעדך מלהושיע, וידך לא
 תקצר - עש״ה ״היד ה׳ תקצר״(במיבי

. ולכן הנך: א-ל עונה בצדה. (  י» ט
 גברו מאד נפלאותיך, ולעד, שלטץ
 מלכותך, ולא יתמו - לא גגמרים
 שגותיך. הקב״ה שהוא דורש ותובע
 דמינו הנשפך, הצלתנו כמה פעמים

 והשפלת לאח םלכיס רמים.

 הן אתה לא שנית - לא נשתנית
 ושונא הרע, אבל אתה גם הוא שהיית
 והבטחת, ולכן את גני יעקב לא
 כילית >א). וכיק שאנחנו סבני בניהם,
 למה לנצח זונחנו - נעזבנו וכמת

- המשתכח מלב האדם נשכחנו.

 זרדים - מפוזרים בכל פנות העולם
 עכורים - מעבידים אותנו ככל מדינה
 ואץ לנו חנינה - לצאת מגלותנו.
 חשוכים - גמצאים בחשכת הגלות
 כץ כל האומות, נהוגים לבשת =

 ולכלימה, לכל גויי האדמה.

י חיים נ י  פנ
 (א) והוא מיוסד עה״ס נמלאט (ג, ו): ״כי אט ה׳ לא שטפי ואפס מי יעקנ לא נליסם״ ודרשו
 סז״ל (סוטה ט.) ״אט ה׳ לא שטסי״ — לא הכסי לאומה ושטסי לה, ״ואסם מי יעקנ לא כליתס״

 הייט דכסינ: ״מצי אכלה נס״, סצי כלים — והס אינם כליס.



 סליחות ליום שלישי של עשי״ת שנא

 טבענו בצול - במצולות(ים) עמוקים.
 ירדנו, ואץ מקיט אותנו, ולך לנד
 נואקים - צועקים. יושבים - כעונש
 בגלות בעידי שקרים, בלי להרים
 ראש, מלענה =וראש - ממיני מרורים

 אנו שכורים.

 נבשלנו בצהרים — בבלילה =
 כעווריס נגשש (נמשש) באטלה,
 ואץ לידע מתי קץ הגאולה. לקוחי
 כפןז - עבדים הנקנים בכסף, לחרות
 יוצאים בבוא זמנם, אבל אגחגו יום
 ולילה נלאים - עייפים מרוב עבדות

 ומנוחה לא מוצאים.

 מה מעט כחי כי אוכל עוד לסבול
m הסובע »  טיט רפשי - צרות הגלות (
 mm ma,! ומה הוא קץ ימי כי אאריך
 בנפשי - _ ליחל ולקוות עד לזמן
 שהוציאני לחפשי, בבוקר נאמר מי
 יתן ערב, ובערב - נאמר - מי יתן
 שהבוקר יקרב - יגיע מפחד לב =

 וקרב >פ־ה ברברים בוז, סז).
 לשח פזורה אנו משולים — וכל
 מוצאינו, אותנו אוכלים ועל
 נפשותינו לא חומלים, עיני
 מגיב הרימותי — לשמאל ולימין
 צםיתי - הבטתי, ומכיר לי, לא

 ראיתי.

 פניתי לכל צד, ואץ עזרה. צעקתי
 לך, ואקרא לא-ל העונה געת צרה.
ד הכח י  צור — ידך לא קצרה ו
 והגבורה וא״כ למה תישן, עורה

- להושיענו.

 הקשב לתחן שיחנו - לתפלחנו
 תחינתנו, וראה גתשות - בחולשת
 כוחנו, ואל גאפך - בחמתך תוכיחנו.

 טבענו בצול מעמקים. ת־ךנו ואין
 מקים. לך לבד נואקים: יושבים
 כעדי שקרים. בלי ראש להרים.

 לןגנה ורוש שבירים:
 בשלנו בצהרים בבלילה. כעורים
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 נגשש באפלה. ואין־לידע קץ
 הגאלה: לקוחי־בםף לחרות
 יוצאים. ואנחנו יום־וליל נלאים.

 ומנוח לא מוצאים:
 מה־בחי לסבל טיט־רפשי. ומה־
 קצי כי־אאריך נפשי. עד־זמן
 תוציאני לחפשי: נאמר ביקר מי־
 יתן־ערב. ובעךב מי־יתן ביקר

 :קרב. מפחד לב וקרב:
 שיה פזורה אנו משולים. בל־

» i t * ו 

 מוצאינו אותנו אוכלים. ועל
  ! ״ T ! • ו

 נפשותינו ילא חומלים: עיני סביב
 הרימותי. שמאל וימין צפיתי.

 ומכיר לי לא־ךאיתי:
 פניתי לבל־צד ואין עזרה. צעקתי
 לך ואקרא. אל עונה בעת צךה:
 צור :דך ילא־קצרה. לך הבה

 והגבורה. למה תישן עורה:
 קשיב תחן שייחגו. ראה בתשות
 בחנו. ואל באפך תוכיחנו: שור

 מגילת אםתר
. צולה — מצולה, וענינו מקומ רבוי המימ, וכן(יוגה ב) ותשלימי מצולה, (מצודות, ג  ס

 ישעיה מד, כז).



 שכב סליחות ליום שלישי של עשי׳׳ת
מ בשפלות דורנו. תביט בכבד י ב ת

׳  ״ י ״ ת ו ל פ ש ה ג א  שיי ־ י
 נכוכד צעדינו, ואל נחמתך תיפרנו. י . ״ * ״ י

 צערנו. ואל בחמתך תיםרנו:
- T 1 | 1 - - — ״ ו־ ־ ז־ 1

 לזעקתנו שעה - פנה מטעוני!־ זעקתנו • שעה ממעונך. כימה
. י - ממכון שבתך בשמים, נימיי יי* ז

ל באנקת בניך. ואל־תשיבנו ריקם א ׳ ו T ת ״ ח נ א ב ט י כ ת _! ה ? נ א  ב

י מלפניך: דרשנוך בחץ ושועה. ז י ח י נ ו נ ש י • י ר י נ פ י 0 מ  יי״י״ייי?
. ־ י י י י ־ י י י ך י _ ) י ה ק ע צ ) ן^ןןןןן _ ן ה נ ח ת  _ ב

 הרצה לנו בזו השעה - תהיה זו שעת זיה הרצה־לנו בזו־השעה. ותחנוננו
 רצח מלפניך ותחנוננו ה׳, שמעה.

 יהוה שמעה:
f T I T t 

 אל מלך יושב על־בםא רתמים, טתנהנ בתסידות טותל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון, מךבה מחילה לחטאים וסליתת לפושעים,
 עושת צדקות עם־כל־בשיר ורוח, לא כרעתם ועמיל. אל תורית־לנו

• Till1 - - T T ־ T I T 1 י I T ¥ 1 

 לומר שלש ?שירה, וזכר לנו היום ברית שלש עשרת, בהוךעת
 לענו מכןךם, כמו שכתוב רךד ןהןת ?ענן ויתלהב ?טו שם ויקךא

 בשם יהיוה:
T I ״ ! 

 . . • ולעבר להוה על־פניו ףרךא:

 יהוה ן יהוה אל רחום וחנון ארך אפים וךב־חםד
 ואמת ניצר חםר לאלפים נשא עון ופשע וחטאה
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 ונקה: וםלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו:
 ?לח לנו אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלבנו כי $ש?נו: בי אתה

 אדינייטוב וסלח, ןרב־ח9ד לבל־קךאיך:

̂יך א^ת־אסיר ?נדל זרו?ך  תבוא אליך תפלתנו אל־ל׳יבל כןךשך: תבוא לפ
 הותר ?ני תמותה! ל?ק'ח עינלם ?ורות- להוציא 9ם?נר אביר 9בית

 ?לאי^ביח^ך:

 ?רחם אב על בנים בן רע־חם להוד, עלינו: ליהוד, הלשועה על 5ק2ך בךבתך ןולה:
 להוד, ץבאות עפנו סקוינב לנו אלהי לעקב ןלה: להוד, ץבאות איןזרי אךם בוסח

 בך: להוד, הושיעה. ה9לך לעננו ביום־כןךאנו:



ר ןשי־״וז י ש ש י ל ם ש ו י ת ל ו ח י ל  ס

 70* שלמונית. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) יצחק בר שעדיה (סעדיה) חזק

 אלהינו ואלהי אבותינו

 איך אובל לביא עדיף. ועובדי
 זולתך לא־עזבוני לעבדך.
 והמה בקשו להפריד ממך. ואני

 לא־עזבתי פקךיך:

 איך גליתי ואלך בבל־הלך
 ופלך. ומלכו עלי ממליכים
 למלך. והמה דינם עומד ומלכם
 מולך. ואני לא־נקראתי לבא

 אל־המלך: . ,
 איך הלכו נחלים מךלף־דמעי
 הדליף. ונמסךתי לפועלי און
 וםלוף. והמה ובניהם יורוני חץ

 שלוף. ואני כבכש׳ אלוף:
 איך זמן קצי נחתם ולא־נודע. איר זמן קיצי - קץ גלותי נחתם =
״ י י ולא נודע, ואויבי נדע קרני - כרת • • ׳ • ! • ו • ! 
ת ישראל. את אותו  !ארבי קתי גדע משחת פרע. והשחית את ק
 ־ קרן ישראל פדע - פדהו מרדת
 {\T\QT חכמתם V?TQ שחת - לגיהנם - כלומר שיהא
: לנו חלק לעולם הבא. ,״״•*והפה ע ף א א ^ ף ך ע י ב נ א י ן  ןךףךע
י חושבים חכמתם - כחכמת הימן ־ ־ ־ ־ י ״ ־ • ־ ־ י  י
 ודרדע - שהיו מפורסמים בחכמתם
• ה. י*< ואני נחשב בעיניהם ככער - שוטה חסר דעה ותולים הצלחתם « ס י כ ל ס  בימי שלמה )

 בחכמתם, ושפלותי - בבורותי.

ד טורפה - נחטפה המלכות  איך טרפה מלבות ממלכת עם־ אי
. * * י י ~ ־•־ . ״. מישראל שהם ממלכת עפ פגולה,  י
 םגלה. וארכה מלוכה למלכי ואילו למלכי כני עולה ־ אומות

 באר יעקב
 איך אוכל, לבוא עדיך - עד אליך
 בתשובה שלמה, כאשר עובדי זולתיך
- אומות העולם, העובדים כמה
 אלהות זולתך לא עזבוני - אינם
 מניחים אותנו לעבדך - ע״י שגחרים
 עלינו שמד שלא ללמוד ולא להחפלל,
 ועי״ז הפה בקשו להפרידי ממך. ואגי,
 למרות כל זאת, לא עזבתי פקודיך

- מצוותיך.
 איך גליתי ואלך, בכל הלך - בכל
 משעול ופלך - ומחח. ואלה
 הממליכים עליהם את המולך
- עבודה זרה, המה מלכו עלי
 ודינם עומד ומתקיים, ומלכם מולך
- ושולט, ואני - עם ישראל לא
 נקראתי לבוא אל מקומו של המלך

ח ישראל. א - מלכי המלכים, ל

 איך הלכו - ומלאו נחלים, מדלף
- מזרימת דמעי הדלוף, ונמםרתי
 ביד פועלי און = ופלוף - אומרי
 שקר ומעוותי אמת, והמה ובניהם יורו
 עלינו חץ שלוף לעומתנו ואני ככבש,
 אלוף - מובחר, יובל לטבוח >פיה

 בירמיהו יא, יט).

ר ת ס ת א ל י נ  מ
 סד. עדיך — עד אליך. פדעהו — כמו פדאהו, אל־ף מתחלפת בעיץ, (רש״י, איוב לג, כד).



 שכד סליחות ליום שלישי של עשי־״ת

״ בני עולה. והמה יושבים לבטח י כ ו י מ ־ י ת כ ש מ ת - מ ה 5 י פ א ל י ע  ה

י * יי' י  והמה יושבים לנמח בשמחה וגילה 1 ז י ״ I י
 ואגי יושבת בהו!־ הגולה. בשמחה וגילה. ואני בתוך־

 הגולה:
 איר גופ התרעלה - כוס היעל. איך בום התרעלה שתיתי

 והוא משל על הפורענויות, שתיתי י * י י «

s ואגמע. בביתי ואךמע מעיל־ 0  = וי״מע - ובלעתי. ב־יתי ™

ה ה, משא ומשמע. והמה לועגים עלי ת א י ו ל פ ע י ג ע ו ה י ט ד > ו ל א ע מ ש  י

ל הקשיבה ושמע. ואני בחרש ילא ב • א י ת מ ק ם נ י ק נ ׳ י ע ט 8 ה ר ג י ש ק  ה

  ־ • י  אני אשים עצמי בחרש לא אשפע ־ י • י י י ־ י
 ולא אשיב להם. אשמע:

T : 

 איר מחצני הכני, א-להי, ומכאובי איך מחצני אילהי ומכאובי ילא־
ל - מכחי לא חובש בתחבושח, ומעיל י

 תפארתי - לבני אדום הולבש, חבשי ו9עיל תפאךתי

> אדום הלבש. והמה נפת אוכלים ש ג י נ א ש ע י נ נ א > ו ש נ ד ב ו ל  ח

 חלב ודבש. ואני בעשב איבש:
T ״ T V * ־ ז־ » T1 T 

ד פנב״י = כתרוני קדר ייז איך סבבוני קדר כתרוני דדן־  אי
 ושבא - הערביים, בני, ישמעאל י י * ״ י .' * י

 המוסלמים הקוראים' גגיא למוחמד, ושבא. הקוךאים נכיא לאיש
 לאיש שמעולם לא גבא, והמה עושים
 חיל גדוד וצבא בכדי לכפות אמונחם,

 מעולם לא־נבא. והמה עושים
• חיל גדוד וצבא. ואני' אנה אני ם ה י נ פ ל מ צ נ ה א ל י ג נ ה א נ י א נ א  י

•-I T T - T t I ׳

 . בא:
T 

י איך פקדת עלי באשר ע א י כ נ ש י נ ע ה י ל י  איד *?י* ע
־ ־ י־ '־' י י . י '  הרעותי - וחטאתי, ובשיני אריות ״ י 1

 ולבאים- הם אומות העולם גאכלתי, הרעותי והםכלתי. כשני אריות
ן י י י ה " מ ו ־ א

ג  ר יגם י י ע * P והמה 

ם ולבאים נאכלתי. והמה צעיר־ ח ו כ ם ב נ ו ז ז צ ה ״ולים נ ל ו ^ ג ה כ נ ט  ק

 ורב אומרים מצאתי ןגםץכלתי.
• ואני כאשר שכלתי שבלתי: י ת ד ב א

י  ת ד ב י א ש א כ - י
• I T I * I T V איד קדר כוכבי-חשך מזלי, והזיו איך קדת־־כוכבי וחזרו גלגלי. ־ 1־ י ־ «־ 

, . י  גלגלי - נהפך מזלי והזר לאחוריו. ן . * . * י
 מטובה לרעה. ועובדי גילולים - עע׳׳ז ועובדי גלולים גללו גלילי. והמה

 גללו גלילי, גללו - הפכו לגל
- לתל שממה את גלילי - מחמותי
 בכל גבולי, והמה רחקו - מנעו



 סליחות ליום שלישי של עשי־״ת שכה

 רגלי, מעלות רגליי - מלעלות לרגל
 לירושלים ואני כמעמ נסיו - מעדו

 רגלי.

 איך שמרת מעווי, - עוות שלי, עווני,
 וגמרת חובי - ושמרת חטאתי, ולא
 רבת את ריבי להנקם מיריבי נפשי,
 והפה תקפם = וכוחם להכאיבי =
 ולהדאיבי - לצערני, ואני בחסדך

 כמהתי יגל לבי בישועתך.

 איך ישבתי בדד = ואהי לנדה
- מרוחקת ובזויה, מכבוד ירודה,
 ובנויים נדודה - ממקום למקום
 מגורשה, והמה צלחו - הצליחו
 ומלכו, וממשלתם עמדה, ואגי שכולה

- מבניי וגלמודה - ובודדה.

 איך חרפוני, מעוללי - המחעללים
 בי, מהוללי כולהם - כולם לועגים
 לי. צלם אצלם - כוחם עמם, לא
 פר מעליהם, ומרוב שמחה לאידי,
 המה קראה האח! האח! כמליהפ
- בדבורם, ואילו אני הייתי חרפה

- לחרפות וללעג להם.

 איך ביניהם נשארתי דואג ודואג
- כואב, מפלני - מרוב ינונם
 שמביאים עלי וממקורם אני שואב
- את צרותי, והמה רובצים =
 ושוכנים כעורב ובזאב על טרפם, ואני

 עני וכואב.

 איך - אומות העולם שונאי כל
 מהרה, שוכנים בציון, ומי האמין כזה,
 מי עלה לו כרציץ - מי האמץ
 שיעלה לפני רצונו של מקום ששונאי
 טהרה ישכנו בציון כעונש על מעשינו.
 והמה עשירים, נשיאים, ונתונים עליון

 (כאנשי מעלהץאני, עני ואניץ.
ך דרו כהיכלותי - היכלי ביהמ״ק י  א

 ושכנו נם שכון, מעליון לתחתון
 ומתחתון לתיכון - מהר הבית לעזרה

 רחקו רגלי מעלות רגלי. ואני
 במעט נטיו רגלי:

T I ־ T ¥ I 

 איך שמרת מעויי ונטרתני חובי.
ו ־ • • » ־ ז  | צ ־ T 1 ־ ד

 ומריבי,נפשי לא־רבת ריבי.
 והמה תקפם וכחם להכאיבי

: - T T ״ I » t 1 ) 1 I 

 ולהךאיבי. ואני בחםךך בטחתי
 :5ל לבי:

 איך ,ישבתי בדד ואהי לנדה.

 מכבוד ירודה בגוים נדודה.
 והמה צלחו ומלכו וממשלתם

* I - J I T I T T - I 

 עמדה. ואני שכולה וגלמודה:
- T I T ־ T J 1 I T I • 

 איך חרפוני מעוללי ומחוללי
- T I ־ T ״ | י 

 בלחם. צלם אצלם לא־סר
T T I V T * V ¥ N 

 מעליהם. והמה קראו האח האח
T V T V I f T T I ^ 

 במליהם. ואני הייתי חרפה
T I V * T • ־« * t - י I 

 להם:
 איך ביניהם נשארתי דואג

 f ״ I - t * V ״

 ודואב. מפלגי :גונם וממקוךם
 שואב. והמה רובצים ושוכבים
 כעורב וכזאב. ואני עני וכואב:

־ ־ T * ו  ו י 1 י 1 ״ ־ ו

 איך שונאי בל־טהרה שכנו
i t i n ז T ״  | ו

 בציון. מי־האמין כזה מי־עלה־לו
T T v ד } • n v I * * 

 כרציון. והמה עשירים נשיאים
 ;תוניס עליון. ואני עני ואביון:

 איך גרו בהיבלותי ושכנו־בם
 שכון. מעליון לתחתון ומתחתון



 שכו סליחות ליום שלישי של עשי״ת

י לתיכון. והמה ירשו הון זהב נ מ מ
־  י ״ י י י ה מ ה ־ ו ל כ י ה ™ ל m 

״ י י 1 ״ י ״ י י י . ואנ ע ב ט ן מ י מ - ן ו כ ר ד א , ו ב ה ן ז  הו

I ר נוסף• ואדךםן. !אני לצלע נכון ב ש ומן ל ן - ואני מז כו ע נ ל צ  ל

י איך חשבנותי ׳ נפוצו והמה־עלו ז י י נ י ו ז ע י ת - חשב ו נ ו ב ש ד ח י  א
ו ״ י •י י י י ־ * י חטאי על ה - ו מ ה צו - רבו ו פו . במחשבותיך. זכרנו־נא ופקדנו נ . י ל ת לי כגמו ח ו - כדי ל י ת ו ב ש ח מ  כ

" ז' י : י ו . י נ כר , ז ה ח ונותינו מ ת עו , א א ה׳  אנ
ת בישועתך מעובדי כלתך. והמה ד ו ק פ ך - ב ת ע ו ש י א ב ו נ נ ד ק פ , ו א  נ

- . 1 • ץ • י ז י ^ ־ י י נ פ מ - ך ת ל כ י ד ב ו ע ם, מ  ישועה ורחמי

ע קלעם ובלעם ממכון שבתך. מ ה 8 ה ו 1 ץ ע ל פ ף נ ו מ פ י ף ג  ה

ם ואני בריב חסדך אבוא ביתד: כ י ל ש ם יקי״0 ־ ה י ב א ם י י י מ ש - י
' י ״ • י ׳ / ב ־י• ־ ו ר י כ , אזי אנ ך ת ב ן ש ו כ  וגרשם ממ

. ך ת י א ב ב , א ך ד פ  ח

 אל 9לך יושב עליכסא רחטים, מתנהג בחסידות טוחל עונות עטו,
 מעביר ראשן ראשון, מתנה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים,
 עושת צדקות עם־כל־בשר וריח, לא כרעתם תגטל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש ^:רה, וזכר לט היום ברית שלש עשירת, כהודעת
 לעגו מכןךם, כמו שכתוב .רדד ןהוה בענן רתיצב עטו שם רקךא

 בשם יהיוה:
T I ־ 1 

 רעביר להוד׳ על־פניו ויקךא:
 :חוה ן :חוה אל דחום וחנון אךך אפים ורב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוגבו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי פשענו: בי אתה

 אדני טוב וסלח, ורב־חסד לכל־קךאיך:
ל א ו מ ם בן ש ו ת ם ח י ת ב י ה פ ו ס ב ק ו ח צ ) י ו נ ב ר ) ו ר ב ח ם מ ו ת ו ח ש א ר ב ב ו ״ פ א ״ . ע ן ו מ ז  0ה פ

2 .יחביאנו צל ידו, תחת כנפי ־ 5 ״ י י  ״
ת * י • י . ח ל ידו ת צ ׳ כ ו - יסתירנו ה אנ  יחבי
י השכינה. חין יחיל בי־ נ ן - F ל ן יחו , חו ה נ י כ ש י ה פ נ  כ

l ״ - - L T - . - ״ % U ,ק יי-״ ו ד ב ז ־ י י ח ב י י ש א י ־ כ • ב ה נ י נ  ח

ב יבחן׳ לב עקוב להכינה. קומה ב עקו , ימצא ל ט ו פ ש ת ל נ ל מ  ע

" I " ; ת נא אלהינו, עוזה עוד נא ״ ד ו ב ע ה ל נ י ק ת ה ה _ ל נ י נ ה ג ל א , ד  ה

י לשועתנו האזינה׳ י ״ ה ז י ׳ ע י ^ י י י א ה נ מ ו ? • א י י ב  ה

. J u*J* W (1U f SS1 ת ע מ ה ו ס ח מ ו ל נ ר והייה ל ב ג ת א - ה  נ

ה. נ י ו ה׳ האז ועתנ  ולשו
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ך אנא אלד להסתתר מרוח כעסו י נ פ ה מ נ א , ן ח ן ר ך מ ל  א
* I ואנה מסניף אברח - שהרי כבודו  י * ״ ־1 ״ ״ י1 י > י י • י
ת מלא עולם>א<. בינותי - מבץ אני א . n\?2* אץ DtiD, פ ח ר ב  א
ז י שאין מנוס - מפניך לא בסאת ז " ' ' 
ך - בקצה צד מערב ולא במזרח ולכן . גלגלתי אחרי ח ^ מ ב ו י צ  מ
 ז. ..'* \ י י . י" י גולגלתי - רדפתי אחייך לשחריך
 Jwl^, .?11" 2*1 כאזךחי - להתפלל אליך כולנו יחד בגר
״ באזרח, וגהשפטי לפניך השטאילה, t ״  L • ״
לה - טענ;״ המשמאילים לחובתי. הפוך תי השמאי ( , לצךל י ^ ? 
 ודימיידייי לצדקתי - לזכותי והימינה - ואצא

. ( נ ^ • יי זכאי ב H J U , L , 
ם דוק - יריעת־ שמיך כירכתיהס ם #  TDttf ג
• ־ * - בקצוותיהם נס שם אס אסק - אם . • • • : • -  1 * •: \ ־
, אעלה לשמים לברוח מפניך. הרי י Dt לשפטנ f אם־אםק.' הידד 
• הודך - הדרך שס לשפטני, על כל ״ ־ י  יי ־ I • I • י
פ הנעםק - כל המעשים שהתעסקתי ל ל ה$צםק. והגיגי ב  צל ב
^ י" בהם, והניני - ודבור תפלתי גרוב ״  ־
 22^1 אש הנםק. נצלה שגני-בגלל רוב חטאי. כבוש בקרבי
״ ובוער בי ככיור הנסק באש(״, נצרה » « U-L . . . _ . . , 1 
על דל - שמרה דלתי שפתינו שלא

י  ת לטי י ל שפתינו, ת  י
 נתפלל שלא כהוגן ותן לנו חנינה.

י זויי ואף כי אציע - משכבי בזוי 3 - > א ו ת ר ת ח מ  ןוי עןא^ל ב
I - בזויות, בפנוח נדחות שבשאול ״ -  . ״" r*"־"-״! "
, ח א ה טחתרתו - בתחתיות החפורות ב ל ב ח צ. והנך שם, ל י  אצ
 ־ י • • י • • ן « • ־ • י גם שם חזיתי - ראיתי והנך שס
י והחרד, לחברה- להכות ולהפציע- לפצוע. ש לב פ  ולהפציצ. ט
 _ן טפש - נחטמטם לכי והחרד כי ביני טפש - נחטמטם לכי והחרד כי ביני
ל לבין הטות היה רק כפפיעה אחת, מ  5י ל5ץ TDM T\)12?. ש

 בגלל רוב חטאי. שמור שארית נדחי שארית נדחי, בבל פנה ופנה: יי
- המגורשים מארצם ופזורים ככל

 פנה ופנה.
י ים גדול אף כי אש־ונה באחריתו - כ ׳ א ו ת ר ף ח א ל ב 1 ד  ,ff ג
! ־ I - בסופו של הים הנדול, גם שם ־  1 י ־ ־

. . ' • •  פנילת אסתר ־
. בהגיגי — בריעי, (ת״י, תהלימ לט, ד). ה  ס

י חיים נ י  פנ
 >א< פסיקים הס נמהלים (קלט, ז): ״אנה אלן מרומן ואנה מסכין אגרה: אם אסק שמיס שס
 אמה ואציפה שאול הנן: אשא מפי שמר אשכנה נאסרים ים: גם שס מך סנסט ומאמזט ימינן:
 יאמר אן סישן ישיפט ולילה איר נעדט: אסיר וקלם צרמט ומשס עלי כסכה״. ועליהם מייסד הפייט,

 (המפרש).
 (כ) ע״פ הפסוק (מ״א ננ, יט): ״וכל צנא השמים עומד עליו מימיני ומשמאלי״ הירש נמנחומא
 (משפטים ט״י) ינילק״ש (איונ רמז סמק״ס): וכי יש שמאל למעלןד אלא אלו שמלמדין זכות נקראו

 מימינו, ואלו שטלטדיס חוגה נקראו משמאלו.
 (ג) עפ״ה נמהלים (ל״ט, נ<: ״חם לכי נקרמ נהגיגי מנער אש״.



 שכח סליחות ליום שלישי של עשי׳׳ת

 אשבונה. כף :מעך תיאחזני,
 ומה לנפשי אשבונה. לולא

¥ I V ־ : ־ I 

 ריב רחמיך, דרכי לא אםכונה.
 משך חסד, לנגשיים תחת .יד

 עדינה: יי
 מדת לילה תסובבני, אז

 I T I 1 י־ * ¥

 :^ופני חשך. נגוהות לך
 האפלות, כאור זיהל ומושך.
 סמר בשרי מפחךך, כשך נחש
 נושך. ועל־הדם, כמו נרדם

 ביךכתי הספינה: יי
 עלי שת כפכה, אחור והדם
 צהתני. פניה אפנה אנה־ואנה,

¥ T I T T T ־ T I ־ 

 ארחי ורבעי זריתני. צרפתני
 בל תמצא, יהיוה חקרתני. אח

¥ T 1\ 1 ־ ¥ 1 ¥ 1 ' 

 ואחות וצחצחות, כלעג לשון
 ואיךבינה:יי

 קדמה נא רחמיך׳ כי־לך טוב
 להודות. רצה שועת גדייך,

| V T I ־ I ־ " I t 

 ועמל צאן אובדות. תפלטנו
 היה לנו", לצור־מעוז לבית
 מצודות. לבה לנו לישועה,

 T T t י

 ידך הנחני וכף ימינך תאחזני, ומה
 לנפשי אכונה - לכוון צעדי, הרי
: ״מה׳ מצעדי (  נאמר כבר(תהליפ לז. ט
 גבר כוננו״, וי״ג אשכונה. ולולי רוב
 רחמיך, דרכי לא אפכוגה - לא הייחי
 מלומד ומורגל להלך בדרכי. משוך
 הפד לגגשיפ - למעונים תחת יד,
 עדינה - אדום 0־<. ואם אומר להסתחר

 מפניך כאשד,
 מדת לילה תפוככני, ואז ישופני חשך
- ומחשך החושך > ־ t!w< יסתירני
 מפניך, הרי ננוהות - מוארות לך
 האפלות, כאור יהל - המאיר ומושך
 אורו. וכיון שלא אוכל לברוח מפניך,
 לכן פמר - נזדקף ועמד כשרי
 מפחדך, כשוך - כאילו נשכני נחש
 נושך, ועל - ונסתלק הדפ, והותר
 דמי כמו שהותר דמו של יונה בן
 אמיתי גהןאשר נרדם בירכתי הפפינה

 בברחו מפני ה׳.
 עלי שתה כפכה - שמת עלי ידיך,
 אחור וקדם צרתני - פני ואחורי אחה
 יצרת. פנה אפנה אנה ואנה - לכל
 מקום שאפנה, ארחי ורבעי - בעת
 שאלך לדרכי ובשכבי, אתה זריתני
- הנך נמצא מסביבי כדי לבחון דרכי,
 צרפתני - לזקק ולזכך אוחי הקרתני
- לבחון מחשבותי כל תמצא ה׳
- לא מצאתני נקי. אח = ואחות
- תנות אש וצחצחות - דובש, כל
 אלה יסודין הבאים עלי בעוונותי, ולכן
 כל דבורי בלעג לשון - בכבדות פה

 וגמגום, ואין בהם כיגה.
 קדמה - הקדימה נא רחמיך לכעסך
 כי לך פוכ להודות. רצה - קבל שועת
 גדייך - תפלת ישראל, וראה עמל
- עבדותם של ישראל צאן האובדות
- בגלות. תפלמנו - תצילנו, היה
 לגו, לצור מעוז = לבית מצודות
- למבצר חזק, לכה - הייה לנו
 לישועה כמו שהיית לשמעון ולוי אחי

 >ד< פ״פ ישעיהו(מז, ס): ״שמעי זאת עיינה״ ונלרש נשמימ רנה (פט״ו, יז) על אלום.
 >ה) והוא אמר מזמור זה (קלט), ועוי. כמונא נילקו״ש שס.
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ן ןלןי אךןי-ךעך־, ,ךןןךן דינה - בנקמתם מידי שכם. זד  כלשמעו
• י־ ־ ־ י י ז לשועתנו - לצעקתינו האזינה. ־ ! ו י •  ׳

 לשועתנו האזינה:
T * ־  נ ־ נ T ״ - ו

 אל 9לך יושב על־כסא רחטים, מתנהג בתסידות טותל ןןוגות עטו,
 טעכיר ראשון ךאשון, טךבה קןךדלה לחטאים והליחה לפושעים,
 עושה ?ךקות ?ם־כל־בשיר ןרות, לא כרעתם תגטיל. אל תוךית־לנו
 לוטר שלש ?שרד״ וזכר לנו היום ברית שלש ?שרת, ?תוחןת
 לעגו מפןךם, כמו שכתוב ויךד ןהוה בענן רתיצב עטו שם ויקךא

 ?שם ןהוה:
 ומגבר ץץה על־פניו ויקרא:

 :חוה ן :חוה אל רחום וחנון ארך אפים ןךב־חםד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עוד ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעיננו
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 ולחטאתנו ונחלתנו:
T I ״ 1 ־ T ־ I 

 םלח לני אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי $שענו: בי אתה
 אדני טוב וסלח, ורב־חםד לכל־קךאיך:

 תבוא אליך ת>5לתנו אל־היבל כןך#ך: תבוא לפןיך א^קת־אסיר ?נדל זרועך
 הותר ?ני תמותה: ל?ק'ח ?ינים עורות להוץיא ממ?נר אסיר מבית
 ?לא יו^בי חשך: בי לא ?ןה ולא שקץ rag עני ולא ה?היר פניו מ?גו

 ו?שןפו אליו ש?ע:

 ?רחם אב על בנים בן תרחם ןהוה ?לינו: ליהוה הנטועה על ע?ך בךבתך ?לה:
 ןהוה ?באות ?פנו משינב לנו אלהי.י?קב ןלה: ןהוה ?באות א?1ךי אדם בומח

 בך: ןהוה הו׳ןזיעה. ד׳§לך .יעננו ?יום־קךאט:

 10 עקדה. ע״פ א״ב

 אלהינו ואלהי אבותינו באר יעקב
ף ^ אזרהי-הוא אברהם אביני(א)ע״ה, ב ע י מ ח ף ז  א

י \ שבא מעבר הנהר. אליך רץ - שהכיר • ״ ׳ ״ י ״ ־ י ־ V 

 ר? וליא־אחרז בחגתו בוראו ולא יזהר, כחנתו בעשרה
י חיים נ י  מנ

 (א) מלשון הכתוג: ״משטל לאיתן האזרחי״ (מהלים פט, א) וסרנס יממן: על ילא דאכרהמ דאתא
 פן טדינחאה (—ממזרס), וכדלרשו מז״ל (ב״נ טו.) אמר רנ: ״אימן האזרסי״, זה הוא אברהם,
 (pn) נסינ הנא ״אימן האזרמי״ וכמיג המס ״מי העיר ממזרס צדק״ (—זהו אגרהם הבא ממזרס

 שהכיר מראי). ואזרחי שירשו מן ״זרס״ וק מזרס שורשו כנ״ל ממקום ט וורםס השמש.



 נסיונות (אביו! ה. י<, ונמצא שלם בלי
 חופר.

 של סליחות ליום שלישי של עשי״ ת
 כנםיונות עשיר. ונמצא שלם בלי
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 חימר:
ו *אי? גרש מארץ מולדתו. גוי בעולם ל י ש

ת לי  י מ א  ™» - ש
I ״ י * * • מ • • י ו ו י ד ד ו ד י ו ו ו ל ו ו ז ו ודלו״וזדזו * י י י « 

 שמתו: דברך הקים ודא הפר.
 ונם אנכי עפר ואפר:

 T J T T I ¥ ״

 הקריב חלב וחמאה. ונחנט פרי
 למאה: ונאמת־לו העלהו לעולה.
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 בקע עצים וערך והעלה:

 יחיךתו: חן היום שבטי־תם.
 ותשבין במקהלותם:

 טיעת מטות שנים־עשיר.
T T 

 מזג מהם אלץחםר: :דירות
 משבנותיך תביאם. בהר נחלת

 תטעם:

 מולדתו, והבטחתו ולגוי גדול בעולם
 שמתו. דברך שצוויתו הקים = ולא
 הפד, וגם - ואמר: ואנכי עפר ואפר

- השפיל עצמו לפני קונו.
 הקריב חלכ וחמאה - לפני המלאכים
 שבאו לבשרו על הולדת יצחק, ונחנמ
- והוליד פרי בטן למאה - שהיה
 בן מאה כשהוליד את יצחק. ונמת
- ואמרת לו: העלהו לעולה, וכן
 עשה: בקע עצים וערך אותם והעלה

 את בנו למזבח.
ת זבר־לנו היום עמדתו. והשלמת ט י ? ה ׳ ו פ ע?ייתו ו י  *יי י» ה

 יחידתו - ומסירות נפשו לקיים י י •־"* י ־ י ״ ־
 צווי העקידה. חון - תן חנינה,
 היום לשבטי יעקב איש תם יושב
 אהלים ותשכון שכינתך במקהלותס

- באסיפתם ובצבורם.
 נטיעת שנים עשר המטות - השבטים,
 מזג מהם אל יחסר - פ״ה בשיר
(עפ־י הגפ•

 השירים >ז, ג) ופירש״, 

י מ י מ י מ י ? : = * י כ T ה W S & Z -, ™ 
 ישבה סנהדרין) שום דברי הוראה,
 ועל כן: תביאם לידידות משכגותיך
- לבית המקדש >ב< ובהר גחלתך

 תטעם - שלא ייעקרו עוד.

ל פזורי נדחיהם מכל קציי׳ בנס בל פזורי נדחיהם. נהגם  כנס כ
 ״ 1 •י . ״ * T ״ - 1־ ••

 לבית מאוייהם: לקוחים ממות
 px•, גהגפ - הביאם לבית
 מאוייהם - לבית המקדש. לקוחים
- ישראל >״, תחשוך - מנעם ממות.
 פה של שטן המסטין סתום, וחשוך

- ומנע ממנו דבור.

פ נשיאנו ונטלנו בימי־עולם. ובפר־ י י ע
י  ט י י כ נ ל ד י ־ ג " 3 8 ״ = 1v*v ־ 

" * י ״ '•' ' י - כמו שנהגת מאז ומעולם וכפר לגו ״ : ״ י

 תחשך. פה משטין סתם והשיך:

ר ת ס ת א ל י ג  מ
 סו. מאויהם — מחמדיהם, כנוי לביהמ־ק.

T זה בית המקדש לכתיב(תהלים פד, ב): ״ידידות משכנותיך* p גלרש במנחות (נג:). T (ב) 
 >ג) ישראל מכונים לקוחים עש״ה: ״ולקחתי 6מכס לי לעס״ (שמות ו, ז).



 סליחות ליום שלישי של עשי׳׳ת שלא

ך כל זדון ונעלם. פלח = ועגור על פשע ב ע n ן L , D ; ם ל ע נ  לני בל־זדןי ן
. ע ש י ה ו מ ש י א ח מ ־ ־ י־ ו  * . ז * \ • ״ י * י

 על־5שע. ומחל אשמה ורשע: ־
 ענה היום כל מיחליך.; כי־
 עינינו נשואות אליך: פדנו מצרה

 וצוקה. ותעלנו משוחה עמקה:
 צעקתנו היום תקבל. ותצילנו
 מידי מחבל: קומם בית־שכינת
 הוךך. ןאל־תנבל בפא כבוךך:

 ומחל אשםה ורשע.

 ענה היומ, כל מיחליך - למצפיך,
 כי עינינו נשואות אליך. פדנו מצרה
 = וצוקה, ותעלנו משוחה עמוקה

- מבור תחתיות, משפל המדרגה.

 צעקתינו היום תקבל, ותצילנו מידי
 מחבל - מידי המשחית, מיד יצה׳׳ר.
 קומם - הקם בית שכינת הודך - את
 ביהמ״ק, ואל תנבל - אל תשפיל כסא
 כבורר - ירושלים, המושפלח כאשר

 יושביה נעזבים (רד-ק VTOT יד, כ»). י
ן רפא עמן מכל שבר, כי באו כנים א ב ־ י  רפא עמך מכל־שבף. כ
י - ישראל עד משכר - עת צרה וצער י י י י  ־ :
• עד־משבר., שבץ אחזתנו באשה יולדת היושבת על המשבר. י ^ 

V י חהו עקבתא דמשיחא. שבץ ־ רעיי t ״ י. י ־ L.,1 
• אחזתנו כיולדה, וכה אץ להחזיק ה ד י  ב וידה. ובח אלן ל

.a!מעמד עד ללידה - לגאולה 
 תגאל עמך מהבהב. בי-עליף תגאל עטר מהבהב - מגיהנום,ה<,
י כי עליך אנו משליכים יהב - את י • ־ ׳ -  • •• - - , ן •• - ־ - •
 משליכים יהב: תנחם לעיר משאנו, ובך אנו תולים תקותנו. תנחם
 — הנהיגם לירושלים לעיר הבנויה.
« ״ DB» ^VT\ I תמהר לשלוח את אליהו ״ T M .TOM 
- מבשר הגאולה שבעקבותיו יבואו
 מנחם ונחמיה - מלך המשיח, הקרוי
 בלשק נחמה. ורמז לשניים, משיח בן

 יוסף ומשיח בן דוד.

 אל מלך יושב על־בםא רחמים, מתנהג בחסידות מוהל עונות עטו,
 מעביר רא^ון ראשון, מךבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים,
 עושת צדקות עם־כל־בשיר ורות, לא כרעתם תגמיל. אל הורית־לנו
 לומר שלש עשירת, וזכר לנו תיום ברית שלש עשירת, בתודעת
 לעגו מפןךם, כמו שכתוב .רדד ןהות בענן ויתיצב עמו שם ויקךא

 בשם יתיות:

 רעבר :חוה על־פניו ויקרא:

 תמהר תשבי
 ונחמיה:

 (ד) על סי ירשס סי״ל(סנהיס צם:) אמר רב, אין p יוד בא עי שמספשט המלכוס על ישראל סשעה
 מישים, שנאמר (מיכה ה, נ): ״לכן ימנם עי עמ יוליה׳׳.

 (ה) כסי שפורש בסימן מב, נ.



ת ליום שלישי של עשי־״ת ו ח י ל  שלב ס

 :חוה ן :חוה. אל רחום וחנון ארך אפים ןךב־חםד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נישא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 ?לח לנו אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלכנו בי $?ז?נו: בי אתה

 אדני טוב וסלח, ורב־חסד לבל־קיךאיך:

 זכיר־רחמיך:חוה ןחםךך׳ כי טעולט הטה: זכרנו:חוה ברצון עטך,
 פקדנו בישועתך: זכר עדתך קנית קךם ;אלת שבט
 נחלתך, הר־ציון זה #כנת בו: ץביר להוה חבת ירושלים, אהבת
 ציון אל־תשכח לנצח: אתה תקום תרחם ציון, כי־עת לחננה כי־
ח  בא מועד: זכר להוה לבני אדום את יום ירושלים האמרים $
 עת, עד חלםוד בה: זכר לאבךך׳ם ליצחק ולישראל ןגבךיך אשר
 נקבעת להם בך ותדבר אלחם ארבה את־זרעכמ ?בו?כי השמים,
 ו?ל־האךץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם: זכר
 לעבךיך לאברהם ליצחק וללעקיב׳ אל־תפן אל־קשי העם חזה

 ןאל־רשעו ואל חטאתו:

 זכיר־לנו ברית אבות כאשר אמרת, וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף
) ־ \ « ־ ׳ ־ ו • r 1 • 1 ־ * 1 t T ־ 1 » -1 - » • 1 1 1 

 את־בריתי לצחק, ואף את־בדיתי אברהם אןכיר ןהארץ אזכיר:

 זביר־לנו ברית ראשונים באשר אמרת, וזכרתי להם ברית ראשנים,
• Y T 1 • 1 ז ־ וT 1 ־ * ־ ז־ ¥ > • 1 ? 1 

̂עיני הגולם להיות להם לאלהים אני  אשר הוצאתי־איתם מארץ טץרלם י
 להוה:

 ?שיה עטנו כמה שהבטחתנו ואף גם־זיאת בהיותם ?ארץ אילביהם לא־
 קןאםתים ולא־נעלתים לכלתם להפר בריתי אתם, בי אני להוד,
 אלהיהם: השב ?ובותט ודחטנו כמה #?תוב, ושב להוד, אלהיך את־
 ?בותך וךח9ך, ושב וק??ך טכל־העטים אשר הפיצך להוד, אלהיך
 שטה: קבץ נדחינו ?מה שכתוב, אםילהל^נדחך בקצה השטלם, םשם
 לקבצך להוה אלהיך ומשם לקחך: ?2חה פשעינו כעב ו?ענן נימה ?כתוב,
 מחיתי כעב פש?יך ו?ענן חטיאתיך, שובה אלי בי נאלתיך: ?!חד, פשעינו
̂ןז כא^ר אמךת, אנכי אניכי הוא מיחד, פש^יך למעני וחטיאתיך לא  למע
 אזכיר: הלבן חטאינו ב^לנ ובצ^ר ?מה שכתוב, לברנא וט?חה ייאמר
 להוד״ אם לחיו חטאי?ם בשנים כ#לנ!לבינו אם־לאךימו בתולע כ$מר



 סליחות ליום שלישי של עשי״ת שלג
 להיו: זריק עלינו מלם ?הורים וטהרנו כמה ?זבתוב, וזרקתי עלי?ם
 טלם ?!הורים וקזהךתם, טבל ט$אותי?ם וט?ל־נלולי?ם אטהר את?ם:
 דחם עלינו ואל ת^זחיתט ?מה #בתוב, בי אל רחום להוד. אלהיך לא
̂זפח את־ברית אבתיןז א#ר נ?כע ?ירט: -(־?ןל ולא .ישחיחך״ ולא ל
 מול את־ל?כט לאהבה את $>$\ר ניצןה #?תוב, ומל להוה אלהיןז
 את־לבבןז ואת־לבביזךןך, לאהבה את להוה אלהיך בבל־לבבך ובכל־
 נ?#ך למען חייך: המצא לנו ?בקשתנו ?מה ^כתוב׳ ובקעתם טשם
 את־להוה אלהיך ומצאת, ?י תךך^נו ??ל־?"??ך ו?כל־נפשך: תביאנו
 אל־הר קךשך ןש^חנו ?בית תפלתך ?מה #בתוב, ותביאיתים אל־הר
 קךשי ושמחתים ?בית תפלתי עולתיהם וז?חיהם לרצון על־טן?חי, ?י

 ביתי בית־תפלה לקרא ל?ל־ה?טים:

 שמע קולגו להוה אלהינו חום ורחם עלינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו להוד. אליך ו;שובה חדש
 :מינו בקדם: אמרינו האזינה להוה ביגה הגיננו: יהיו לרצון
 אמרי־פינו והגיון לבנו לפניך :הוה צוךגו וגאלנו: אל
 תשליכגו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבגו
 לעת זקנה בבלות בחנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו יהוה
 אילהינו אל־תרחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
 שונאינו ויבשו בי־אתה יהוה עזרתנו ונחמתנו: בי־לך יהוד,

 הוחלנו. אתה תענה אדני אלהינו:
• ״ T ־n » - 1 v - 1 - i t 

 אלהיט ואלהי אבותינו. תבוא לפ;יך תפלתנו. ואל־תתעלם לתחנתנו. #אין
 אט עזי פנים וקשי ערף לומר לפ$יך להוד. אלהיט ואלהי אבוסיט צדיקים

 אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותיט חטאט:

 אשמגו. בגךנו. גזלנו. דברנו דפי. הערנו. והרשענו. זךנו.

 חמסנו. טפלנו שקר. :עצנו ךע. בזבנו. לצנו. מרךנו. נאצגו.

 סררנו. עוינו. פשענו. צרךנו. קשינו ערף. ךשענו. שחתנו.
 תעבנו. תעיגו. תעתעגו.

I • I T I י ־ 

 מרגו ממצוותיך וסמשפטיך הטובים ולא שוה לנו. ואתה צךיק
 על־בל הבא עלינו בי־אסת ^שיית ואנחנו תישענו:



 שלד סליחות ליום שלישי של עשי״ת

 אש?ט מבל־עם. בשנו פבל־דור. גלה מ?ט משושי. דוה לבנו בחטאינו. החבל
 אודנו. ונפרע ?ארט. זבול בית מקדשנו חרב בעינינו. טיךתט ך\תד. לשמה.

 יופי אךמתנו לזרים. ביחנו לנכרים:

 ועדין לא שבט מטעותט. והיאך נעיז פנינו ונקשה עך§נו, לומר לפ;יך !הוד,
 אלהיט ואלהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אבל אנחנו ואבותינו

 חטאנו:

 אשמנו. בגךנו. גזלנו. דבךנו דיפי. העוינו. והרשענו. זדנו. חמסנו. טפלנו
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 שסר. יעצנו ךע. כזבנו. לצנו. מרדנו. נאצנו. םררנו. עוינו.

 פש?נו. צרךנו. קשיט ערף• ךש^נו. שחתנו. תעבנו. תעינו. תעת^נו.
 סרנו טמצוותיך וטטשפטיך הטובים ולא שוד. לט. ןאתה צדיק על־כל

 הבא עליט כי־א9ת עשית ואנחנו הךשןט!
 לעינינו ע?!קו ?מלט• #99ך י^מוךט מ$ט. נתט ?לם עליט. סבלט על
 ש?מט. עבדים משלו ?ט, פרק אין מיךם. צרות .רבות ?ובבוט.
 קךאטך !הוד, אלהיט. ךחקת ממט בעווניט. שבט ©אחריך. תעינו ואבךט.

 ועךין לא ש?ט מטעותט. והיאך נעיז פניט ונק^ה עך?ט לומר לפניך !הוד,
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותינו
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 חטאט:

 אשמט. בנךנו. גזלט. דבךט דפי. העוינו. ןחךשעט. זךנו. חמסנו. טפלנו
 שקר. ,יעצנו ךע. ?זבנו. ל?ט. מרךט. נאצנו. סרךנו. עויט.
 פשעט. צרךט. קשיט ערף• ךשעט. שחתט. תע?ט. תעיט• ת^תעט.
 סרנו טטץוותיך יטטשפטיך הטובים ןלא שוד. לט. ןאתה צךיק על־?ל

 הבא עליט ?י־אמת עשיית ואנחנו הרשענו:
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 הךש?ט ופש?ט לבן לא טש?ט ותן ?לבט ל?ז'ב דרך ךשע וחיש לט זישע.
 ב?תוב על !ד נביאך, !?זב ךשע דרכו ואיש און מחשביתיו, רשיב $ל־!הוד<

 וירחמהו ואל־אלהיט כיץתיה ל9לוח:

 ?שיח צךקך אמר ל?ניך׳ שניאות טיץבין. מנ?תרות נקני: נקנו !הוה אלהיט
 מ?ל ?שעיט. וטדךט מ?ל־??אורדט. וזרק ¥ליט מים ?הורים וטהרט.
 ב?תוב על:ד (ביאך, וזרקתי עליבם מים ?הורים וטהךתם, טבל ??אותיבם

 וט?ל נלולי?ם אטהר אתכם:

 עמך ונחלתך׳ ךעבי טו?ך, ?מאי הםדך, תאבי יקעך. !בית ודעו בי ליהוד,
 אלהיט הרחמים והמליחות:



 סליחות ליום שלישי של עשי״ת שלה

 אל רחום 9#ך. אל הטן ש$ך. בט נקךא ?!?ך. להוה ?שה לסען ?9ך.

 ?שיה למען אםתך. ?שיה למען ?ריתך. ?שיה למען גךלך ות?אךתןז.

 ?שיה למען ךתך. ?שיה למען הוךך. ?שיה למען ועודך. ?שיה למען זכרך.
 ?שיה למען חכוךך. ?שיה למען טובך. ?שיה למען וחוךך. ?שיה למען
 ?בוךך. ?שיה למען לפוךך. ?שיה למען מלכותך. ?שיה למען נצחך. ?שיה
 לספן סיךך. ?שיה למען ?זך. ?שה ל?2ען פארך. ןןשיה למען צךקתך.
 ?שיה למען קישתך. ?שיה למען רח$יך הרכים. ?שיה לספן שכינתך.
 ?שיה למען תהלתך. ?שיה למען אוהביך שו?ני ?פר. ?שיה למען א?ךהם
ד ו^למיה. ?שיה למען  ל?חק ו.י?ק'ב. ?שיה למען מ#ה ואהרן. ?שיה למען מ
 לרושללם עיר קךשך. ?שיה למען ציון ם^כן?בוךך. ?שיה למען ש?מות
 היכלך• ?שיה למען הריסות םןבחך. ?שיה למען הרוגים על שם קך^ך.
 ?שיה למען ?בוחים על לחוךך. ?שיה למען באי באש ומזלם על קדוש
קי שדלם #לא חטאו. ?שיה למען ןמולי חלב #לא  ?9ך• ?שיה למען י̂ו
 ?*?עי• ?שיה למען תיטקות #ל בית רבן. ?שיה למענך אם לא למ?נט.

 ?שיה למענך ןהושיעט:

 ?ננו להוד. ?נט. ?נט אלהיט ?ננו. ?נט אביט ?ננו. ?ננו בוךאט עננו. ?נט
 טאלט ענט. ?ננו דוךשט ?נט. ?נט האל הנאמן ?נט. ?נט ותיק
 וחסיד ?נט. ?נט זך ןלשר ?נט. ?נט חי ןקלם ?נט. ?נט טוב ומטיב
 ?נט. ?נט יודע לץר ?נט. ?נט כובש ??סים ?נט. ?נט אבש צדקות
̂ןיגב ?נט. ?נט סולח  ?נטי ןמנו 9לך מלבי הגלבים ?נט. ?נט טךא ןנ
ה בעת צרה ?נצו. ?ננו פוךה ומציל ?נט. ?נט  ומוחל ?נט. ?נט ע̂ו
 צדיק ולשר ?נט. ?נט קרוב לקוךאיו ?ננו. ?נט דחום וחנון ?נט. ?נט
 שיםע אל־א?יונים ?נט. ?ננו תוסך תםיםים ענט. ?נט אלהי אביתיט
 ?נט. ?נט אלהי אברהם עננו. ?נט פחד לצחק ?נט. ?נט אביר .י?ק'ב
 ?נט. ?נט סשיגב אמהות ?נט. ?נט ?זרת השבטים ?נט. ?נט ק#ה
ה ?עת ךצון ?נט. ?נט אבי  ל?עוס ?נט. ?נט דך לךצות ?ננו. ?נט ע̂ו

 לתומים ?נט. ?נט דין אלמטת ?נט:

 מי שע;ה לא?ךהם אביט ?הר המוריד. הוא .י?נט. מי #ע^ה לי?חק ?ט
 ?שנעקד על 3בי המזבח הוא .י?נט. מי שע$ה ליעקיב ?בית אל
̂ה לאבותיט  הוא.יענט. מי #?ןה ליוסף ?בית האסורים הוא!ענט. מי שע
 על .ים סוף הוא .י?נט. מי #?ןה למשה ?חורב הוא .י?נט. מי #?ןה
 לאהרן ?מחתה הוא .י?נט. מי #?נה לפיטום ?קומי מתוך העךה הוא
 חגגנו. מי שענה ליהישע כגל?ל הוא !?נט. מי ?ז?ך! 'ל?1מואל כמ?$ד.



 שלו סליחות ליום שלישי של עשי״ת

 הוא !עננו. מי ש^ה לךוד ופלטיה ?נו בירושלים הוא .יןגננו. p, ש^ה
 לאליהו ?הר. הכך?ל הוא חגגנו. מי #עגה לאלישע ביריחו הוא ממנו. מי
 n;yp ליו$ה כ?עי הך$ה הוא חגננו. מי #ענה לחזקלהו 9לך להוךה ?חליו
א יזגגנו. מי שעגה לחננלה מישאל וןגזריה ?תוך ??שן האש הוא יעננו. י  ה

̂גה לךנלאל ?גב האריות היא חגגנו. מי n;yp לעזךא בגולה הוא  סי ש
 :עננו. מי ש?נה למךךבי וא?תר ?שושן הכיךה הוא חגגנו. מי #מה ל?ל

 הצדיקים והחסידים והתמימים והלשרים היא חגננו.
 רחמנא ךעני לענ״יי ענינא. רחמנא ךעני לתבירי לבא ענינא. רחמנא
 ךעני למביכי רוחא ענינא. רחמנא ענינא. רחמנא חום.
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 רחמנא פרוק. רחמנא שזיב. רחמנא רחם עלן השתא בעגלא
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 ובזמן קריב:
 וייאמר דוד אל־גד צר־לי ?איד. ;?לי־י־ןא ?T־TJ,T"׳ 3י־ר3ים ךחםיו ו^ד־אךם אל־אפילה:

 רחום ןחנון חטאתי לפניך, להוה מלא רחמים רחם עלי וקבל
 תחנוני: להוה אל באפך תוכיחני, ןאל בחמתך תלמדני: חנני
 יהיוה כי אטלל אני, ךפאני יהיוה כי נבהלו עצטי: ונפשי נבהלה
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 מאיד, ואתה להוד, עד־מתי: שובה להוד׳ חלצה נפשי, הושיעני למען
 חםךך: כי אין במות זכרך׳ בשאול מי יוךה־לך: ,יגעתי באנחתי
 אשחה בבל־לללה טטתי, בדמעתי עךשיי אמםה: עששה מכעס
 עיני, עתקה בכל־צוררי: טורו טטני כל־פיעלי און, כי שטע להוה
 קול ב?יי: שטע להוה תחנתי, להוה תפלתי יקח: ״יבשו ויבהלו טאיד

 בל־אילבי, לשבו לבשו רנע:
 מחי ומסי ממית ומחלה. מסיק טן שאול לחיי עלמא. ברא בד חטי אבוהי
 לק.יה. אבוזד ךחיס אסי ל?א?ה. ע?ךא ךמריד נפיק ?קולר. מרה
 תאיב ותבר קולרה: ברך בברך אנן וחטינן קמך. הא ךך נפשין ?נידין
 מרךין. עבדך אנן ו?2רודגן קמך. הא ??זתא הא ?ש?לתא הא ?מלקיותא.
 ?מטו מנך ?.רחמך דנפישין. אסי ל?א?ין דתקוף עלן. עד ךלא נהוי נמיךא
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 TO תחנה. חתום בו שם מחברו(דבינו) שמעון כר יצחק

ג שבת הכסא אשר למעלה ^ י י א  ג

 שכת הכסא - הפייט פונה אל כסא י י י י ז

 שבתו של הקב׳׳ה, אשר למעלה מנשיא. יחלה בעדנו



 סליחות ליום שלישי של עשי׳׳ת שלז

 לצ1ד המתנשא: מלך צל־בםא, מנושא - כסא הכבוד המורם מעל
 יי יי' ־ כל, והוא יחלה - יתפלל בעדנו
 לעמי להי מחפה. לביט בצולת לצור המתנשא. הקב״ה שהוא מלף
 על כפא, לעמו יהי מחסה ומגן, כאשר
 ת0 חקול]ה ???א: יביפ כצורת יעקב איש תם, החקוקה

 בכסא(א) דזכור זכותו.
י ,ב)על הימין אריה יחלה - יבקש נ  על-ךן^ןץ א ״ ע
' «-׳י^ \ *1 -י י• י ־ * רחמים. פני אהיה - קוב״ה>ג) ש:חן * 
 אהיה. יח1 רחום לזיצ בה־יהיה; = דחום את עם ישראל שנאמר עליהם
nwo)לאברהם אבינו: כה יהיה זרעף " ־ י י * י • ו  י• י י י
 וישענו יהיה. ואותנו דדה. רשיב ״, וישענו - ה׳ מושיענו יהיה,
י י T ואותנו יחיה - יחחמנו לחיים וישיב ! 1 י  י י « ״
 המלוכה לזרע גור ארית: המלוכה לזרע משבט יהודה שנקרא

 בברכת יעקב: גור אריה.

 נא טהקימאל שור. «יזייני
 יתשל. ללמדנו היטב חמוצנן כתשורה לפני הבורא, שיקובל לרצון,
י וילמדנו להימיב דרכנו חמוצנו לאשור  י י
 לאשר: ברבות יחשיר. ומחדינו - ליישר רוע מעללינו. ברכות
" י יחשור - ־ ישפיע עלינו ברכות , 1 ן ' י . .  י י
 _יעשל. רשיב לבצרון הדרת הוד בשפע רב. ומרודינו - את העניים
 5 ד rt- • המרודים m יעשור - יעשיר. דשיכ
ן - וישיב את כוחם וכבודם ו ר צ ב ל . ר ו  3wJ ש
 של הדרת ככור שור - לזרעו של

 יוסף.
 ראית פני אדם. תחנתנו יסדם, ראית - מראה פני אדם - שבכסא,
" תחינתנו יקדם להביא לפני ה׳ , י " ״ י י * ״ י .  י
 שהוא ילבין המאודם - יכפר לפני צור מעוז יוצר האדם: שהוא צור מעוז ויוצר האדם, כדי
 ילבין המאדם. ויעורר הנרדם. חטאינו, ויעורר את העם הנרדם

 מנילת אסתר
 TO• יתשור — פועל להגשת מתנה מהמלה תשורה. חמוצנו לאשור — מלשון הפסוק:

 יאשרו חמוץ — הדריכוהו בנתיב אמת (רשיי, ישעיה א, יז).

י חיים נ י  פנ
 (א) מיוסד על מה שתרנס יונתן p עוזיאל על הפסוק (גראסיס ס, יג) ״והנה מלאי אלהים עולים

 רורליס נו״ — אימון ממון(— טאו וראו) יעקנ סנךיא לאיקונץ דיליה קניעא נכורסי יקרא״.
 >ב< מכאן ולהלן ״סל הפייט על סלמרוס מסא ה׳ כמ״ש מסזקאל(א, י): ״ולמוס סניהס, סני אלם

 ופד אריה אל הימין.- וסט שור מהשמאל.״ וסני נשר לארנעמך.
 (ג) נשמוס (ג, יל): ״אהיה אשר אהיה״, והוא מן' סשמוס שאינם נמחקים, גשטעוס (לה.) וכן נפסק

 ניו״י (יעו, ט).
 >ד< ואולי הכוונה לעס ישראל עפ״י לרשת חז״ל(ב״ר עא, א}: א״ר יוחנן, מל מקום שנאמר ילל׳ יעני׳

 ו׳אגיון׳ — נישראל הכמונ מלנר.



 סליחות ליום שלישי של עשי׳׳ת

 ולרבה המשרה לקרואי צאן
 אדם:

 שלח

 צפצוף הנשר. בכנפיו לחשד.
 ולליץ צךקנו פני אוהב ישר:
 חלקנו יבשר. ועפעפינו יישר.
 וידבר בצדקה לעם נשואי נשר:
 קדשי עליונים. • שרפים
• I V ־!־T : 

 ואופנים. הפילו תחנתנו פני
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 אדוני האדונים: ויזכיר ראשונים.
IT- : • 1 - ד־ 

 ואהבת איתנים. ויקים שבועה
T ן״ - . * T 1 ־ ד־ 

 לדורות אחרונים:

 בגולה, להעלותו לארץ ישראל, וירכה
 המשרה - את השררה והכבוד
 לישראל הקרואים צאן אדם (כיחזקאל

 לי, לא).

 צפצוף הנשר שבכסא, בכגפיו יחשר
- להשפיע עבורנו וימליץ צדקגו
 לפגי קוב׳׳ה, אוהב יושר, חלקנו יבשר
 ועפעפיגו יישר - ועינינו יישר לבחור
 בדרך הישר, וידבר כצדקת עם ישראל
 שהם נשואי נשרי כמ״ש: ״ואשא

, ח. ם  אתכם על כנפי נשרים״(שסויז י
 כל קדישי עליונים, שרפים ואופנים,
 השפיעו תפילותנו פני אדוני
 האדונים. ויזכור ברית ראשונים,
 ואהבת איתנים - האבוח, ויקיים
 שבועתו שנשבע לקדמונים, לדודות

 אחרונים.

 מכניסי רלומים הכניסו רחמינו, לפני כעל הרחמים. ששמי?, תפלה הטמיעו
 תפלתנו,־לפני שומע תפלה. משמיעי ןןןנןה השמיעו ןלןןנןתנו, לפני
 שומע $עיןה. מכניסי ד9?ה ה?ניסו ד9עותינו. ל?ני 9לך מתראה כךטעות.
 הקותךלו והרבו תחנה וכפןקזה, לפני 9לך אל רם ונקזיא. הזכירו לפניו השמיעו
 ל$ניו, חוךה ומןןשיים טובים #ל־שו?ני ¥$ר. יזבר אהבתם ויחיה זר9ם, #לא
 תיאבד ?זארית לןןקיב. בי צאן רועה־נא9ן היה לחרפה, ישראל גוי־אחד ל#9ל
 ול^ניןה. מהר ןןננו אלהי !שענו. ו?דנו מ?ל נזרות יןשות, ןהו^יןד, ברח9יך

 הרבים 9שיח צךיןך ועטך:

 מךן רבקזמ,יא לך מתחננן׳ בבר #?:א ךמהחנן לשברה. כולהון בני שב:א
 3כ?$א מת$רקין׳ ןע9ך יקךאל ברחמי ובתחנוני. הב לן ^אלתין ובעותין,

 ךלא נהדר ריקם מן ר!9ך:
 9דן דכקזמלא לך מתחננן- בעבךא דמתד׳נן ל9ריה. ?שילך אנן ובחשיבא שרינן.
 9ריךן נ?#ין מעקתין דנפי^ין. חילא לית בן לרצלך׳ מרן ?ביי־ בדיל ק:9א

̂זךר! עם אבהתנ<}*:  ד

 שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל,
 האומרים שמע ישראל.

 שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ואל ייאבד גוי אחד,
 המדודים שמך דלוה אלחינו דלוה אחד.



 סליחות ליום שלישי של עשי״ת שלט

 שומר גוי קדוש. שמור שארית עם קדוש, ואל יאבד גוי קדוש,
 המשלשים בשלש קדושות לקדוש: .

 מתר^ה ברחמים ומתפיס בתחנונים. התר^ה והתפיס לדור ?ני כי אין י
 עוזר: אבינו מלבנו חננו ו?ננו, בי אין בנו מ?שים. ?שה ?מנו ץךקד,

י  ."• . וחןוד והושיענו: י

 ואנחנו לא נדע מה־נעשה בי עליך עינינו: זכ־ר־וח^יך לתוה וחסדיך, בי
 מעולם הטה. להי־חסךך להוד, עלינו, בא^ר לחלבי לך: אל־תזכר־
 לנו ?ונת ראשינים מהר לקךמונו ךח?ןיך׳ בי דלונו קןאיד: (?זרנו בשם
 להוד, עשה שמלם וארץ:) חננו להוד, חננו, בי־ךב ש'כ?נו בוז: בר$ז
 דחם תןביר: (בר^ז ?קךה תזכור. בר^ז תטיםות תןבור: להוה הושיעה
 ה$לך!?ננו ביום קךאינו:) בי־הוא לדע לצדנו, זכור בי־עפר אנחנו: עזךנו
 אלדד לשענו על־ךבר כבוד־שמך, ןהצילנו וכפר על־חטיאתינו למען שמך:

 יתנדל ויתקדש עמה רלא: בעלמא די בךא בךעותה דמליך מלכותה.
 (ךצמח פורקנה ויקרב (נ־א קץ) משיחה:) לדךכון וליומיבון ולחד דבל בית

 ישראל בענלא ובןמן קריב, ואמת אמן: . .
 להא ?מה רלא ?לרך ל?לם ולעלמי ?למלא:

 יתברך וישתלח ויתפאר ויתרומם ןיתנשיא ויתהךר ןיתעלה ויתהלל ?מה
 ךקוךשא. לריך הוא לעלא ולעלא מלל כךלתא ךשיךתא תשלחתא ונחמתא

 דאמיךן ל?ללא. וא?רו אמן:
 קהל: קבל ברחמים ובחיון את תפלתנו:

 תתקלל ?לותהון ולעותהון ךלל ישראל קךם אבוהון די ל?מלא וא$רו אמן:
 קהל: ןהי שם rrirr מבוץי מעתה ועד עולם:

 להא ?למא רלא מן שמלא וחיים טולים עלינו ועל לל לשךאל וא?רו אמן:
 קהל: ןןזך מעם rrirr ע׳םדז שמים וארץ:

 עשה השלום למרעיו הוא !?שה שלום ?לינו ועל לל יקזךאל ואמרו אמן:



 שט

 סליחות ליום רביעי של עשי״ת
 אשרי יושבי ביתך, עוד יהלילדך סלה: אשרי העם שככה
 לו, אשדי העם שיהוה אלהיו: תחלה לחד,
 ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
 בבל־יום אבךבך, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול :הוה
 ומהלל מאיד, ןלגךלתו אין חרך: דור לדור:שבח מעשייך,
 וגב ו ר יתיך .יגידו: הדר כבוד הוךך׳ ודברי נפלאיתיך
 אשייחה: ועזוז נוראותיך ייאמרו, וגדלתך אםפרנה: זכר
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 רב־טובך לכיעו, וצךקתך :רננו: חנון ורחום :הוה, ארך
 אפים וגדל־חםד: טובץהוה לכל, ורחמיו על־כל־מעשייו:
 יורוך:הוה כל מעשייך, וחםיךיך:בךכוכה: כבודי מלכותך
 ייאמרו, וגבוךתךץדברו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת בל־עילמים, ו ב ל ך מ ת ו כ ל  וכבוד הדר מלכותו: מ
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ך בבל־דור ודיר: סומך יהיוה לכל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף לבל־הכפופים: עיני כל אליך :שיברו, ואתה נותן־
 להם את־אבלם בעתו: פותח את־ידך, ומשביע לבל־חי
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 רצון: צדיק :הוה בכל־ךרכיו, וחסיד בכל־מעשייו: קרוב
 :חוה לבל־קראיו, לכל אשר יקראהו באמת: רצוךראיו
 לעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר :הוה את־בל־
 איהביו, ואת בל־הרשעים ישמיד: תהלת יהיוה ידכר־פי

V ־ I T : ז • ־ I ־־ T t T T י• t T ד 

 ויברך כל־בשיר שם קךשו לעולם ועד: ואנחנו נברך :ה
 מעתה ועד עולם הללויה:
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 ועתה י^דל ;א כדו אדןי כאקור דכך־ף! לאפר: זכר רחסיף יהןה וחןוךיף כי ©עולם ה^ה:
א כךעותה רקןליןז מלכותה. ך  לתגךל ףתקדש שהה תנא: בעלמא יי ?
 (ו^מח פוךקנה ףק_רב (נ׳׳א קץ) ?שיחה:) :יחייכון וביונןיבון ובחיי ךבל

 בית לשיךאל בעגלא ובזמן קריב, וא?2רו אמן:



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שמא
 להא ?מה ר?א מברך ל?לם ולעלמי ?למלא:

 לחברך ךשתבח ויתפאר ךתרו&ם ויתנשא ףתהדר ויתעלה ןלתהלל ש?!ה
 ךקוךשא. ?ריך הוא לעלא ולעלא מבל בך;תא ןשיךתא תיןזגיחתא ן^חמתא

 דאסיךן ?עלמא. וא?רו א&ן:

 לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים: מה־נתאונן ומה־ניאמר
 מה־נדבר ומה נצטדק: נחפשה ךךבינו ונחקרה ונשובה
 אליך׳ בי למינך פשוטה לקבל ?זכים: לא־בחםד ול*א־
 במעשים באנו לפניך, בדלים וברשים דפקנו ךלתיך: ךלתיך
 דפקנו רחום וחנון, נא אל־תשיבנו ריקם מלפניך: מלפניך

 מלבנו ריקם אל־תשיבנו, כי אתה שימע תפלה:
 שמע תפלה, עדיך בל־בשר.יבאו: לבוא בל־בשר להשתהות
 לפניך להוה: לבואו. וישתחוו לפניך אדני, ויכבדו
 לשמך: באו נשתחוה ןנברעה׳ נכך$ה לפני־להוה עשינו:
 נבואה למשכנותיו, נשתדווה להדם רגליו: באו שעריו
 בתוךה חצרותיו בתהלה, הודו לו ברבו שמו: ואנחנו
 ברב חסדך נבוא ביתך. נ#תחוה אל־היבל־קךשך ביךאתך:
 הנה ברכו את־יהוה בל־עבדי להוה, העימדים בבית יהוה
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 בלילות: שיאו יריבם קדש, וברבו את־להוה: רוממו יהוה
 אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא: רוממו להוה
 אילהינו והשתחוו להר קדשו, בי־קדוש להוה אלהינו: השתחוו
 ליהוה בהךרת־קךש, חילו מפניו בל־האךץ: נשתחוה אל־
 היכל קדשך ונוךה את־שמך על־חםךך ועל־אמתך, בי
 הגדלת על־בל־שמך אמרתך: להוה אלהי צבאות מי־במוך
 חסין לה, ואמונתך.םכיבותיך: בי מי בשחק .יערך ליהוה,.,
 ידמה ליהוה בבני אלים: בי־גדול אתה ועשה נפלאות,
 אתה אלהים לבדך: בי־גדול מעל־שמים חסדך, ועד שחקים
 אמתך: גדול 'להוה ומהלל $אד, ולגךלתו אין חקר: בי.
 גדול להוה ומהלל מאיד, גוךא הוא על־כלי־אלהים: בי אל



 שמב סליחות ליום רביעי של עשי״ת
 גדול להוד,, ומלך גדול על־בל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
 ו$ארץ אשרץעשיה במעשייך ןבגבורתיך: מי לא יךאך מלך
 לגולם בי'לך לאתה, בי בכל־חכמי הגולם ובכל־מלבותם
 מאין במוך: מאין במוך להוה, גדול אתה וגדול שמך
 בגבוךה: לך זרוע עם־גבוךה, תעז לךך תרום למינך: לך
 יום אף־לך לללה, אתה הביגות מאור ןשמש: אשר בידו
 מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו: מי למלל גבורות להוד״
 לשמיע בל־תהלתו: לך להוד. הגדלה והגבוךה ןהתפארת
 והנצח וההוד בי־בל בשמים ובארץ, לך להוד. הממלכה
 והמתנשא לכל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, תבל ומלאה
 אתה לםךתם: אתה הצבת כל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה יצרתם: אתה רצצת ךאשי לויתן, תתננו מאבל לעם
 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן:
 אתה פוךךת בעזך לם, שבךת ךאשי תנינים על־המים:
 אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם: גדול
 יהוד, ומהלל מאיד, בעיר אלהיגו הר־קדשו: יהיוה צבאות
 אלהי ישראל ישב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך: אל
 נערץ בםוד־קדושים רבה, ונוךא על־כל־םביביו: ויודו שמים
 פלאך להוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נתנה ליהוה׳
 נריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו:
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 צדק ומשפט מבון בסאך, חםר ןאמת לקךמו פניך: אשר
 יחדו גמתיק םוד, בבית אלהים גהלך ברגש: אשר לו הים
 והוא עשהו, ולבשת לדיו לצדו: אשר בידו נפש בל־חי, ורוח
 כל־בשיר־איש: הנשמה לך והגוף פעלך, חוםה על־עמלך:
 הנשמה לך והגוף ^לך, להוה עשה למען שמך: אתאנו
 על־שמך, להוה עשיה למען שמך: בעבור כבוד שמך, בי
 אל חנון ורחום שמך: למען־שמך להוד, וסלחת לעוגבו בי

 רב־הוא:



 סליחות ליום רביעי שד עשיית

. ?חל לט ©לבנו, 3י רבו ןוווגינו: ט  קלח־לט אביט, ?י 1ירב אולתט #י

 0ח פתיחה. חתום בו שם מחברו(רבנו) שמואל חזק

ג ק ע י ד *  שושנת ורד בין חוחים גדוליה. ב
. * שושנת ורד - עם ישראל בין חוחים  ״ י י
 אשר במגדאת שליה - p האומות המשולות לקוצים
. .«.L י L עכשיו שם גדוליה, אשר היו כמגדלות . . . . . 

ת המקדש,״ שהיה בנוי בי ה-  ופצמי נצליח. ולמה RW« שדי
^ ז ^ - ^ י ^ ״  חומותיה וחלבו שבי עולליה א
ש ז, ־ י • * • * בשלש רגלים לביהמ׳׳ק («״« ש  • י 1 י י י

) ולמה הובקעו - נוצתו חומותיה נ

 צל ההרים הו?נו .רגליה., 
 יי' * י י י * והלכו בשבי עולליה - מיה. על
) אויבינו, ולשם הופנו רגלינו. כנסת ישראל שהיתה ט ה ד, י נ ו ו ) ו נ  ההריפ דלקו
 מושלת כאפפי בקצווי ארץ שלמנית
 = וגבירה, אשר שכנך - שכינתך
 אז בתוכה שרה - שכן, ולמה עתה
 גותרה בת ציץ רקנית מיושביה
 כםוכת השומר ככרם שנעזבה לאחר
 הבציר וכמלונה - שלנו בה במקשת
 קשואין ועתה נותרה שוממה. מלכה
 ושריה בגויים, אץ תודה - אין בהם

ה j מ ב י  מורה הוראה(רש״, א
 ועודה בגשים - שנחוועדה בהם
 השכינה(0 משאר כל האומות, ולכן
 היחה מעמימ מהוללה, אשר על כל
 עם ולשון מגודלה - מרוממת מכל
 עם, ולמה עתה נדמית כאשה זונה
 = וחללה - כמופקדת. פרשה ציון
 בידיה - פשטה את ידיה לרוב צערה

 ואץ מנחם לה.
 אצל בת - בבית לשכת הגדה יושבת
 היתה בלמוד תורותיה, אשר במים
 רכים - הוראת התורה שנמשלה למים

 מושלת אפסי ארץ שלטנית
 וגכיךה. אשר שבנך אז בתוכה
 שרה. ולמה כסכה בכרם
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 !כמלונה נותרה. מלכה ושריה
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 בגוים אין תוךה:
 וצורה בנשים מצמים'מהללה.
 אשר צל בל־צם ולשון מגדלה.
 ולמה באשה זונה וחללה. פרשה
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 ציון בידיה ואין מנחם לה:
 אצל בת יושבת כלמוד
 תורותיה. אשר במים .רבים

 מנילת אסתר
. כמלונה - מלשץ מלץ, (מצורות, ישעיה א, ח). ח  ס

י חיים נ י  פג
 (א) מיוסל על הגמרא נפסםיס (פז.) ורנא אמר וכו׳ ״ושלי כמגללוס׳׳ אלו גסי מסיום ונחי מלרשום -

 וכאן הכוונה לניס המקלש.
 (ב) ומדש נאיכה רנה (ס״ג כ״א) ״מה אעידך׳ כמה ויעודץ ויעדתי ככםל אהל מועד, .וגלגל ושילה

 מוג וננעץ ונימ עולמים שדים.



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת

 שלחה שדותיה. ולמה נשים
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 מאירות באות משכנותיה. ראוה
 צריה שיחקו על־משבתיה:

 למוךה לקחיה היושבת בגוים
 כמדבר. אשר לצך־ך כאזור
 מדבקת להתחבר. ולמה פזורה
 בכל זויות ומעבר. בת־עמי
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 לאכזר כיענים במדבר:
 חםין לה גמול חסד לחיכים. זקוף
 קרנה והוציאה מיד מלעיבים.
 תמוד כי־ילא באחר השליכה
 יהכים. כי על רחמיך הרבים:

 שדם
 שלחה שדותיה לכל ישראל(״, ולמה
 עתה גשימ מאירות - מקללוח אוחה
 וכאות משכנותיה - לאp ישראל,
 ראוה צריה, שחקו על משכתיה
- אויביה שמחו על השבתת שמחהה.
 למודה - כנסת ישראל הלמודה
 לקח מהנהגתה הישבת בנויים בגלות
 כמדובר - כפי שנאמר להם
 בפרשת התוכחה. אשר לצדך,
 כאזור - כחגורה מדוכקת אליך
 להתחבר,m ולמה היא פזורה בכל
 זויות - בכל פינות ומעבר. בת עמי
 נמסרה בידי גד אכזר המתאכזר עלינו

 כאכזריות היענים כמדבר.
 חסין י־ה - כינוי לחוזק ה׳, גמול
 חסד אף לחיכים - בגלל עוונותיהם,
 זקוף - הרם קרנה של כנסת ישראל
 והוציאה מיד האומות המלעיכים
- המעליבים אותנו, תמוד - תמורת
 כי לא השליכה יהבים - לא תלתה
 תקוותה כאל אחר, כי אם רק על

 רחמיך הרבים.

 בי־על ךדו^יך הרכים אט ?טוךוים. ןעל־צךקותיך אנו נטענים. ולקולחותיך אנו
 9קוים. ולישוערקז אט ?2צ$ים: אתד־הוא 9לך אוהב ?ן־קות ?2כןךם.
 9?כיר עוונות עפו, וטסיר חטאת לראיו. כורת ?דית לראשונים, י9ק!ם
 ?בוץה לאחרונים: א^ה־היא ימית! כ$נן ?בוךך על־הר־סיני ןהךאית רובי
 טובך לם?ה עבדך ןאךחות חסדיך נלית לו ןהוךןתו בי אתה אל רחום ןחטן
 ארך אפלם ןרב־זחןד וסחיה להשיב ומ^הינ את־העולם ?לו ?9דת הרחסים:
 ובן כתוב ויא^ר אני אעביר בל־טובי על־^יך והןךאתי ??ם להוד, לפקד.

 וחנתי את־א^ר אחון ןרח9תי את־א#ר ארחם:

 אל אךך אפלם אתה. ובעל הרתמים נקךאת. וךךך תשובת הורית.
 גדלת ךתמך ותסדיך, תזב־ר היום ובבל־יום לזרע לךיךך. תפן אלינו
 ברחמים, כי אתה־הוא בעל הרחמים. בתחנון ובתפלה פ;יך {קדם,

 >ג< עפ״י דלשמ סז״ל(סעניס טז.): מאי הר המוריהז הר שיצא ממנו הוראה לישראל ופירש״י הוראה
 — מורה לישראל, ״כי מציון מצא שורה״ (ישעיה נ), ״יורו משסגדך ליעקב״ (ינרים לג) ולשכס הנדס

 שנה עמדו הגמאים המוכיסיס לישראל.
 >ד) עס״ה בירמיהו (יג, יא): ״כי כאשר ידבק האזור אל מחני איש כן הדגקתי אלי את כל כית

 יעראל ונו׳ להיוס לי לעם ולשם ולמהלה ולחפארמ״.



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שמה

 ?:תודעת לעני מכןךםי מתרון אפך שוב, ?טו בתוךתןז כתוב. ובצל
 כנ^יך;חסה ומלובן, ?יום רדד ןתות בענן. תעבר על־$שע ןת^חת
 אשם, ?יום רתיצב עטו שם. תאזין שועתנו ותקשיב ?!נו מאמר,

 ?יום רקךא ב#ם ןתות. ך*טם ;אמר:
 רעבר ץזןיה על־^ניו ויקךא:

 דלוה ן ןהוה אל רחום וחנון ארך א$יס ורב־חםד ואמת נצר
 חסד לאלפים נשא עדן ו$שע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
̂ני: בי אתה  $לח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו בי פקן

 ארך טוב וסלח, ןדב־חםד לכל־קךאיך:

 אליך ןהוה שועתי ובבקר תפלתי תקך9ך: מה־ניאמר לפןיך־ ישב מרום
 ומהץסןר לפ;יך שבן שחקים:

 ?רחם אב על ?ניס בן תרחם ךזוה עלינו: ליהוד, זדשוןד, על ע?ך בךכתך ללה:
 ןהוה ןןבאות עפט מקזנב לנו אלחי.יעקיב ללה: ןהןד, ץבאות אשרי אדם בומח

לך !עננו ליום־קךאט:  בך: ןהור, הוגיעה. ד̂׳

 ללח־נא ל?ון העם הזה ?נדל חלךך. !לא^ר {קזיאתד, לעם הזה ממ^רןם
 ועד־הנה ושם ;אמר:

 וייאטר יתיות סלתתי כדברך:
•I* » I *T ti־I * 

̂ך ושמע ?קח 5י{יך וךאה שלומתיט והעיר א^ר־נקךא 9#ך  המה אלהי אז
 ?ליה• בי לא על־צךקהיט אנחט מפילים תחטניט לפקד בי על־רחליך
̂ך אלהי  הרבים: אדי{, >ןזמ$ה אח;י ללחה אדיןי הקציבה ו?שה אל־תאחר. למע

 בי ש?ך נקךא על־ןיךך ועל־עלך:

 0ט סליחה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) גדשמ בד יהודה (מאור הגולה)

 אלהינו ואלהי אבותינו באר יעקג

ר ^ ^ ^ ל א י ,  אליך :חוח ארךא אים ונירא• ^
ם בעת *רד״ בקום עלינו נעלי פארה * י - ב ״ f i - p n Q n ל  א

I ־ U - בעלי קללה, אומות העולם, J T י r i c n ;ss 
 צרה. בקו0 צלי^ בצלי מארן-, בהוסדם - בהתכנסם יחד לטכס עצה

. ״ יי י ז נבערה - עצות שטות,  * * י י י
 T : • T * בהוסדם יחד עצה נבערה:



 שמו סליחות ליום רביעי של עשי׳׳ת

ם ׳יייי׳ גוזרים עלי דודי וארוז ש יי 0ייזי״י1 ב יי° ע ז ו ג  ו

I ' ' v ! •  ראתך לקב״ה שהוא גואלינו ה׳ ין י - י
 צבאות, דודי צח - לק ™>־ מלקריאת. גואלנו יהיוה צבאות.

־ ־ י *  דגול - נתל מרבואות - מרבבות . י
. ואותם בעלי דודי צח ואדום ךגול מרבואות. > א  חיילות המקיפין אותו >

. - • T י L * « • • • • » י י ת י א ת י ו ז ב ה י ו ר ג ת ד ם א י צ י  מאיה ר

ה דברו דהבזות ואותו להלאות: א ל  נ

 להלאות - אומרים הם, כי הוא
 וחלש מלהקים את דבריו ולכן רוצים

' יאיוי״ האומריי! »יי ו.״.. י-יז>1י- הם שאת ג ? ׳ י ה ז ב נ ל ה ס פ ־ ה ב צ ע m האומר ם א ן [נ״א העצב ה W ו י נ פ י ׳ ן ל ט ס ״ ל ן ן ח ת ש ה - לעבוד ולנל״י הקדיש את ה׳ נבזה] לקבל [ל]אלוה. ל
. ״• . . J = המרבה לסלוח וגם לא לירא איום 

. השתהות [לסמל] לפניו לפלוח. י ק ל  א

 ולבלתי הקדיש המחנה לסלוח. וגם לא ליךא אים אלוה:
ה זאת בשמעי יחרד לבי. זאת א ז י ׳ י ג י ע ז ע ד מ ־ ד י ח י ת א ז י ע פ ש  ג

* ' י י  אשיב תשובה, למריבי - ליריבי: : י י • • • * '
 חלילה לי לשכחה ולעוני את חמיביז אשיב תשובה למריבי. חלילה

• / .* י י ז ־ י י ב י א ה ' " ) א ב ת > ר א פ ח ת ב  ש

 לשכחה ולעזבי. חטיבת אלהי
 אבי:

ח מ א י מ ש טפלו עלי ודברו 1נ״א ט י י ח י ״ * 1 י ש ת י ־ א מ ט א ו מ  ם

« ן! 4״ו ו [נ א טםא וםת ה ם שאעבוד1 פ צי ׳ רו ב ו ף ק א מ ב  ה

ו אצלי - מה שייכותו>״ אלין חדש הבא] מקרוב. טבו מה ג י  מ
 ומה לי לערוב - להתחייב לעדובתו י ז V י •

-לפסלו, שעליו הוא בוטח וסומך >a, א?לי ערכתו לערב. יוצר־הכל
 לה׳ יוצר הכל, איחד - בקריאת שמע י L י.

ל איחד לקוךאיו באמת קרוב. כ ל - n v 1 ב ו ר ק , ,r• :והרי הוא 
 פגיגי חיים אשר יקראוהו באמת״ יתום ואלמנה,

 (א) ס״ה נשה״ש (ה, י) וסירש״י: והדוגמא כלפי הקנ״ה כן היא, דודי צח ולק — להלבין עווגומי
 ומ׳ ואדום — ליפרע משונאיו, כענץ שנאמר (ישעיהו סג, נ): ״מדוע אדוס ללטשיך.

 >כ) עפ״ה, ״אס ה׳ האמרת״ (לברים כו, יז) וסרגס אוגקלוס: ״ינדה׳ ססנמ״, ופירש״י: לשון מפאריז
 והאג״ע מפרש מלשון נמלה. ונררש בחגיגה (ג.), אמר להם הקב״ה: אמם עשיסוני מנדנה אמס בעולם,
 לכםיג ״שמע ישראל ובו׳ ה׳ אסל״ ופירש״י: האמרת — שגספ, הפיכה אחת — שנש אסל, שגס מיוחל

 לומר: אין כמון לע נחרגון לאלוה.
 >ג< כעץ הלשון מ״ק (קה:), שורי מגם. והוא אומר: לא גננחי, — מה טיס אצלןז

 >ד) עפ״ה במשלי (יז, יס): ״אלם ססר לנ מוקע כף עורג ערובה לפני רעהו״ — וסירש״י ל״א
 מוקע כף לאפיקורסים כלי ללכס נלרטהס, והרי כבר עורב פרונה לפר רעהו, כבר ערב להקג״ה לשמור

 מצוומיו.



 מגורשת מבית מאויה - מבית
 המקדש שהיתה סכתה = ומלונה
 בבטחה, ועתה היא פזורה

 סליחות ליום רביעי של עשי׳׳ת שמז

 DlJV ואלמנה יצ^ר ןאויבין יעודד-יחזק, אולם את אויביו מרוב
 י ! - • T י ! ־ ־ ־ י - ישרוף

 יזריב:

 כשמצם אמרי כי נצמו. ^ל^ן בשמעם אמרי-כאשר שומעים אויבי
׳ יי י ־ * י י 1־. * את תורחי כי געמו, כלס יחד חורקים • י  י

D שנימו. לשלל ןלב1ן שגיםו - רוגזים ורוצים לשלול = ^ l n יחד. 
 ז י . י "ז . י י ולבוז עמל ידימו - פרי מעשינו,
לאבד מפתח שפתימו-פותחים פיהם עלינו ד ו . להעמי ^ , T צמל 

 . י י י ואומרים להשמיד ולאבד אוחנו.
ח שפתימו: ת פ  מ

 • T I - I ״

ה ומלונה. עדתי ת ב ת מאויה ס י ב  מ
T T. \ ־ 1־T i T J 

 . . > המקדש
 מגרשת צרתך בבל־רוח ופנה. לדור בה

. בכל רוח ופנה. נחלתן ישראל נלאה . -,1»L• •.-.L....... . . . L — . 
• - עייפה עלובה mm - ועזובה ׳ י ^ ' ^ " T V ™ ?5 
: נשאת עיניה לה׳, לעזרה הישנה. ולכן ה נ ש י  גושיאת ציגיה לצזרתה ה

T T t ־ T T I V ! T V " 

, שמה פניה לתשובה ולתפלה לפי פדר לתפלה J לתשובה ו T  שמה ^
 . • . • י שסדת אבותיה כמקדם = תחלה(הו,
. ערוך שפה-להחפלל בצר לה כגולה, ה ל ח ם ת ך ק מ T אבותיה כ p 
 .>^״•,- --L -L*,jL עליך משלכת יהכ - משליכה את
 7גרך שפה 3צר 7ה כגולה. משאה עליך לכלכלה-ע״מ שתסבול

. ותשא את משאה. - j L ^ L ב , ה ^ י L , ^ , ^  ע
T T I ־ I ־ ־ V V I ־ | V T 

ת 3צם פנה נא לתפלת עבדיך, פצם - פדם ל פ ת  פנה נא ל
י י והצילם מכף בוגדיך. צוה ישועות  ז* י י י
ך. [נ׳׳א לישראל זרע חסידיך, צאת לרויה ב רחמי ת  והצילם ב
ת ^ - ™ לרווחה משאון - מרעש ן ע ן ע , ^ ^ 

 חםיךיך. צאת לרויה לנוח
״ j * ז  ~ v | * 1 ז

 ביתך: [נ״א משאון מוךךיך:]
 [קנא לשמך אם לא למצננו. קנא לכבוד שמך, אם לא למענימו
ן י י" - אם לא למענינו ובעבורינו. הצף  י
ם - כעס גדול קצוף, על מענימו - על י ך רשצ נ צ כ  קבצני ל
 המענים אותנו. פן יאמרו רשעים, איה

ר ת ס לת א י  מג

 סט. יהב — עפ־ה (תהלימ נה, בג): -השלך על ה׳ יהבך״(— ענין משא, כן פי׳ רז־ל בר-ה
 בו:, מצודות) •והוא יכלכלך־(— יסבלך, מצודות).

 (ה) הוא שנאגד: ״וייראו ויצעקו״ (שמוס יי, י), מיד תפסו להפ אומנות אכותם, אומנוס אנרהס
 יצסק רעקנ וכו׳ י ך אץ להם לישראל אלא ספלה, (מטלתא נשלס פרשה בי).



 שמח סליחות ליום רביעי של עשי״ת
 יאמרו איה אלהינו. ריבם ריב

T ״  J ־ י* מ

 וקום לנונננו:]
 שפטה־־ משפטי מאיש [רא
 מאנשי] חמס. #ארם המק
 ולשונם תמס. תשפיל גאונם
 ותנם למרמס. תפח רוחם ויהיו

 למס:
 T ־

 גאלת בזרע בני יוסף. גאול
 עאר עמך ענית _יד תוסף. ריבה
 ריבם וגאלם מיד משסף. ךאה
 בי־אזלת־/יד ומבים תם הבסף:

 שור בי־איךאיש השתומם בי
 אין מפגיע. שאת בעדם רנה
 ותפלה להפגיע. מדת דין
 להרחיק ומדת־הרחמים להגיע.

 מעצב ומריגז לר׳תיע:
 בצךקתך הצל פלט והושיע.
 בצדקה מדבר ורב להושיע.

 אדוגימו - להצילם. ריבם יריב ה׳,
 יקום לגוגגמו - להצילנו.

 שסמה משסםי להפרע מאנשי חמס
- מרשעי האומות שארם - בשרם
 המק - ימסו ויתדלדלו אבריהם,
 ולשונם תמס - שלא יוכלו לדבר.
 תשפיל לאp גאונם - גדולתם ותנס
 למרמס - לדריסת רגליים, תפח רוחם
- תצא נשמתם ויהיו למם - ימסו

 ימוגו ויעלמו,

 גאלת ממצרים בזרוע נטויה את בני
 יעקב ויוסף וכמו שאז גאלתנו והוצאת
 כולנו מגלות מצרים כן עכשיו תוסף
 ה׳ שנית את ידך לקנות ולגאול את
 שאר עמך(!) שנשארו בגלות. ריבה
 ריבם, וגאלם מיד משסף - טורף.
 ראה כי אזלת יד - יד האויב הולכת
 ומתחזקת, ומכיס תם הכסף ולכן

.a!צריכה כבר לבוא הגאולה 
 שור - ראה כי אין איש צדיק לעמוד
^ השתומם - עמוד בחמהון פ  ב
 וראה כי אין מפגיע - שיתפלל
 בעדנו מז<, לשאת בעדם רנה = ותפלה
 להפגמג ולכן מדת הדין עליך להרחיק
 ולהכנס להם לפנים משורת הדין
 וסדת הרחםים צריכה להניע, מעוצב
 = וםרוגז להרגיע - לשקוט, שלא

 לכעוס עליהם.
 בעבור צדקתך ולא בגלל צדקתי הצל
 = פלמ והושיע(0<, ה׳ המדבר בצדקה
- להצדיק ולסנגר על ישראל o ורב

 (ו< עפ״ה ישעיהו(יא, יא): ״והיה מוס ההוא יוסיף ה׳ שניס ילו לקנוס שאר עמו״.
 (ז) כמו שנלרש נסגהללין(צז.) עה״ס: (לברים לב, לו) ״ט יראה כי אזלת יד״ — אץ p לוד נא וכו׳

 על שתכלה פרומה מן הכיס.
 >ח) גם זה סימן שק לול צריך לטא, וכנלרש נסנהלרין(צמ), ואמר ר׳ יוסק: אין ק לול בא אלא נלור
 שכולו זכאי או כולו סייג לכסינ (ישעיה גט, גוז): ״וירא כי אץ איש וישתומפ כי אץ מפגיע• וכסינ:

 •לםעני אעשה•.
 >מ< כל זה מיוסל על הפסוק בישעיה (שם, ח): ״דלנש צלקה כשריך/ ועל הפסוק נסהליס (עא, ב):
 ״בצלקסן סצילני וספלטני״, ונלרש בשוסר טוב: אמרה מסס ישראל: רבש״ע כשסושיעני לא נצלקה אס
 מושעני ולא במעשים שיש לי, אלא p היום p מסר גצלקסך אס עסיל לגאלני שנאמר: ״ררא ט אץ איש

 רשסומם ט אץ מפגיע וכו׳ רלנש צלקה כשח״ לכן, ״נצלקמן מצילני וססלטני״.
 (י) ס״ה דשסיהו (סג, א), ונלרש שם בילקוט (רמז סק״ו) לעמיל לבוא באים שרים ומקטרגים וכו׳



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שמט

מ rtsm- ואד^־וא תד^ןיע להושיע מהמשטינים, לרחש תזכור ח  ר
א ואל בא תרשיע אותני ביץ. רצה ה׳ י $ א ! 
 רצה והצל חוסה ותודיע: והצל עמך חושה-מהר והושיע, ואז
 I י י \ יכירו וידעו כל כאי עולם, יחד יענו
 .יכירו ולךצו בל־באי עולם. .יחד ויאמרו כלס: הלא אץ אלקים זולתך
 י« ״ ן ככל העולם כי אמ כישראל, חזמ

א אץ נואלם - שהרי יראו שבחוקה ובעל  .יצגו יאמרו כלם. הי
ם ברחם יגאלם. י א ^ כ ^ 1  אלהים 2

T T T 1 •  מ

 בישראל חזק גאלם:
־ ז  ו T 1 ז ז | ז

 1W»1־ TM1־sfe־ ונספר תהלתך. ועתה נודה לך ונספר תהילתך עבור
 * ץ י ז ״ ן ן י ז ישועותיך. שהרי דץ עלינו להללך,
 [VI צלי^ להללך צלי עלי - עבור תשועתך, הדבר הזה
 כתוב כספר תהלתך במזמור ג פסוק
 תשוצתך. הדבר הזה כתוב ט: •לה׳ הישועה על עמך כרכתך•
י וכנדרש בילקוט(חיכיפותסב)כשהקב״ה - _ — L י - . L - , - . 
™ W עושה ניסים לישראל הם מנגנים J T י י1י'ל0ף״ ל ^  ב
 צל צמד ברכתך: ומשוררים לו וכן הוא אומר־ ״לה׳

! הישועה, על.עמך ברכתך סלה״. • • • ׳ • • I ־ -
 אל 9לך יו#ב על־כסא ךתמים, מתנתנ בחסידות מוחל עונות עטו,
נים,  מעביר ראעון ראשון, מךבת ?חילה לחטאים וקליתת לפו
̂מ־ל. אל תורית־לנו ̂ל־בש־ר ורות, לא כךעתם ת  עוקןד, צדקות עם־
 לומר שלש ןקוךה, חבר לנו תיום ברית ?:לש ?שרת, גיתוךןת
 לענו סקךם, >ימו #כתוב ררד ןהות בענן ויתיןיב עטו שם רקךא

 {#ם ןתוה:
 רןגבר להוה על־^ניו ויקרא:

 ץץה ן:הוה אל רחום וחנון ארך א$ים ורב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא $ון ו$#ע וחטאה ונקה: ו^לחת לעוגבו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
* 1 -  t - I •־ 1

 ?לח לני אבינו בי ח?אני. ?חל לנו מלכנו בי $שענו: בי אתה
 אדיני טוב וסלח, ורב־חסד ל^ל־קיךאיך:

 אר1ה הוא הלכי סקךם פעל ןשועות «יקךב p»7: אתה הוא הלכנו אלהים
ה ןהוה ת>$לתנו הקשיבה לקול תחנונינו: שוב  צוד, ןשועות.יןנקב: האן̂י

ך w נחלתך: ך ן מ מ  ל
,  מיכאל סטגורס של ישראל משססק וכר אומר הקב״ה: מיכאל נשססק ואץ אסה מלמל סננוריא על מי

» $ 1 v » am1 >mrw ר מ : ״איי מ ר מ א  *ללוatAa 11יי שאני מלמד ו ׳ודיר 8 ומופיעז מ



 שנ סליחות ליום רביעי של עשי״ת

 ?.רחם אב על ב;ים p תרחם ןהוה ןליט: ליהוד, הןשועה על ע?!ןז בךןתך ןולה:
 ןה;וה ץבאות עטט הקוינב לט אלהי!ןק־ב ?לה: ןהוד, ץבאות א^רי אדם בו&ח

 ^ך: .ןהוה ד^ןזיןה. ל׳9לף !?גט ?יום־קח^ט:

 ע סליחה. ע״פ א׳׳ב ובסופו חתום מחברו(דבגו) גרשם בר יהודה (מאור הגולה)

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אתה'מקדם' אילהינו אדונינו.
״ י  י n vf v• ד

 . ואנו' עדיך כי־אין בלתך
 גאוננו. בך. בטחו אבותינו
 ותפלטימו פלטנו. י אליך זעקו

 ונמלטו בזעקנו מלטנו:
 גר צךק הראשיון לבל הנדיבים.
 5ן שלש הבירך יושב הברובים.
 דמו להפרידו מיראתך אדבים
 חיבים. בעצמך ירךת והוצאתו

 מאור שביבים:
 הןשר הגדול אךך האברה.
 ךמות [נ״א צלם] בהקימו
 בבקעת דודא. וחנניה וחבריו

T •• ־ ד־ T : ־ 1־ ־ T - ) : ־ : 

 פיך אצו לשמרה. ושיר־אש צוית
T * ־ ״ T : T I T I 1 

 לחקר אתון נוךא:
גי חיים י  פנ

 (א) כמו שנאמר כישעיה (מל, ס): ״ואמם עלי היש אלוה מבלעלי״ וסירש״י: שסמחסי לנס שנעה
 רקיעים והראיסי אמכם שאין אסר ואמם עלי בלנר הזה, שאין אלוה מנלעלי.

 (ב) נלרש נסנינה (j) אברהם אגיט שנקרא ״נלינ״ שנאמר (ימליס מז, י): ״נלימ עמים נאספו עם
 אלהי אנרהס״ ולא אליך יצסק מעקב, אלא אברהם — שהיה מסלה לגרים.

 >ג) כלאיסא בנלריס (לב.): אמר ד אמי p אנא, p שלש שטם הכיר אברהם אס מראו, שנאמר: ״עקב
 אשר שמע אברהם בקולי״, מושבטה מאה ושבעין וסרין, ופירש הר״ן כמס עק״ב שמע, ואברהם מיה

 קע״ה, נמצא p שלש הכיר אמ טראו.
 >ד< כלאיסא בפססיס (קיס̂. א״ל הקנ״ה: אט יסיל בעולמי והוא ימיל בעולמו, גאה ליסיל להציל אמ

 היחיד.
 «ה) כלאיחא בפסחים (שם) נשמה שהפיל נטכלנצר הרשע אס חנניה מישאל ועזריה למון כבשן האש עמל

 באר יעקב
 אתה הוא מקדם אלהיגו = אדוגינו,
 ואגו עדיך - מעידים אנו בך(א) כי אין
 כלתך גאוננו - שאתה רם ונשא, בך
 בטחו אבותינו, ותפלטמו - והצלתם,
 אנא בזכותם פלטנו. אייך זעקו ונמלטו
- מן הצרה, אנא בזעקנו, מלטנו

- חלצנו.

 אברהם שהיה גד צדק הראשון
 לכל נדיבים - מכל הנכבדים >ב),
p כן שלש הכירך, 1ג< ה׳, היושב 
 הכרובים שבמקדש. דמו אויבים
 חיכימ - נמרוד הרשע להפרידו
 מיראתך, ואז כעצמך >ד< ירדת
 והוצאתו מאור שביבים - מכבשן

 האש.

 הגשר הגדול - נבוכדנצר ארך
 האברה - גדול הכנפיים, בהקימו
 צלם נדול בבקעת דורא כנאמר
 בדניאל m וחנניה וחבריו, פיך אצו
- מהרו לשמרה ולכן השליכם לכבשן
 האש ואז שר אש - את גבריאל
 המלאך צדת^זן להקר - לצנן אתץ
 נורא - כבשן האש, רשעים - יועצי



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שנא

 דריווש מלך מדי, בראותם שדניאל
 מצליח ומקורב למלך,

 זממו להרע לו ולמצא עלילה כדי
 שיוכלו להמית את • דניאל,. איש
 חמודות - איש טהור. ולכן גזרו
 לאסור על עסק התפילה. צמתו
- אסרו אותו בבור כדי להכרית חייו
 ע״י האריות שבתוכו, וידו - הניחו
 אכן מלמעלה כדי שלא ימלס, מיד
 מלאך שלחת וסנר פיהם של האריוח
־ , ה * בדדיזול ו ת י א ד כ  מלחגלה - מלהזיקו (

 טסש - אטם לבו יוני - אנטיוכום
 הרשע הוא ומשרתיו >ו< רשעים,
 להשכיח מעמך שמך הנעים. יעץ
 להדיח - - להרחיק ממך את
 ישראל המכונים ילדי שעשועים
 ונפי m ונשכר ומת כתחלואים

- מחלות רעים. ־׳

 כמה וכמה רעות רבות צרתנו
- הרעו לנו מנעורינו אבל, עזרתנו
 היית ולק לא יכלו לנו, לשמך תן
 כבוד ה/ לא לגו ro< ה׳ לא לגו - לא
 בעבורנו. כקום - בהתנפל עליגו אדם

 היו תהיה עמנו. את הגרים:

 משלים ושרים - גויס ואו׳׳ה הסשלים
 על דלים - על עם ישראל. טובתך
 תחיש - נחמותיך תמהר לנו ה׳ שהנך

 זממו רשעים מצא . עלילה״
 להמית איש חמודות על־עסק
 התפלה. חייו י צמתו בבור־

* I t ־ י * T ־ * י 

 אריות דדדאבן מלמעלה.
 מלאך שלחת וסגר פיהם

 מלחבלה:
 טפש יוני הוא ומשרתיו

. T T - T * י 1 T 

 רשעים. להשביח מעמך שמך
 הנעים. ,יעץ להדיח ממך :לידי
 שעשועים. נפל י ונשבר ומת

• T - 1 ־ 1־ י 

 בתחלואים רעים:
T ' 1 - 1 

 במה ובמה רעות רבות צרתנו
T ־ י T T ־ I T ־ 

 מנעורינו. עזרתנו היית ולא
 :בלו לנו. לשמך תן כבוד לא
 לנו יהוה לא לנו. בקום עלינו

 אדם היו תהיה עמנו:
ד  דד ד • v 1 י

 *משלים ושירים המשלת ״ על
T 1 - : • ד t • 1 

ר דלים. טובתך תחיש לנו שבן ת ס לת א י  מג
. דניאל איש חמודות — איש טהור, (רשיי), — בעל מעלות חמודות, (מצודות, דגיאל י,  ע

 יא).

 יורקמו, שר הנרר, לפט הקב׳׳ה אמר לסטו: רנש׳׳ע ארל ואצנן אס הכבשן ואציל לצדיקים הללו מכבשן האש.
 א״ל ננריאל: אץ נטרמו של הקב׳׳ה בכך, שאמה שר של נרד• והכל יויעץ שהמים מכק אס האש, אלא

 אט שר של אש ארל ואקרר מנפדם ואקליס מנסון ואעשה נס נמוך גס, א״ל הקב״ה: רד.
 >ו< נקנור ובגרים, ככתוב גמגלס אנטיוטס ונספר p גוריון.

 >ז) ע״ס המסופר טוסיפץ שנפל ממרכנמו.
 m< וא״ר יומנו: ״לא לנו״ זו םמנול מלטומ (פסמיס חימ.).



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת

 מעלים. נשאי לבם ועיניהם
 לך תולים. חבל נחלתך לך

 מיחלים:
 : ־ ז־ •

 [נ״א מואסי ךתך המשלת על
 עם דלים. טובתך בפו והחזיקו
 טובה לאלילים. נושאים לבם
 להרבות כבוד לפסילים. חבל

 נחלתך להעביר לנלולים:]
 סוד עצתם שמענו ותרגז

־ ד ד T - 1 - י t ־ 1 

 בטננו. בידינו תפשנו אמנות
T N I ־ t ״ T "? I י 

 אבותינו. עדיך לשוב בצר לנו
 בנלותנו. רחום שמע צעקתנו

־ ־ יו|• ז ״ ־ י ! 

 ואל תשחיתנו:
 פלגי־מים בידך לב מלבים
 ושירים. הטה לבם לצדק
 ומישרים. צפה בי עטך רבים
 ונערים. ואין יכלים לסבל

 פרענות ויםורים:
 קיום ברית אבות זכור
 למיהם. כמו כתוב בספר

. . . . . T ( v ד  . ן ז

 תובחותיתס. רצוצים בהיותם
 בארץ אדביהם. לא געלתים
 לכלותם להפר בריתי עמהם:

 שנכ
 שוכן םעוליפ. ישראל נושאים יכם
 אליך ועיניהם לך הולים, ישראל שהם

 הגל נחלתך לך מיחלים - מצפים.

 מואסי דתך המשלת על עם ישראל
 הדלים במעש ובאק. מוכתך כפו
- העלימו עק מסוכתך והחזיקו
 מוכה לאלילים. נושאים לכס - הם
 מחנדבים להרכות ככוד לפפיליס, ואת
 ישראל חבל נחלתך זוממים להעביר

 לעבודת נילוליס.

 וכאשר שמענו םוד עצתם - להמיר
 דתנו, ותרגז בטננו - פחדנו,
 ולכן תפשנו כידינו אומנות אבותינו
- אומנות התפלה(מ, עדיך - עד
 אליך לשוב בחשובה שלמה כצר
 לנו, בגלותנו. רחום - הקב״ה שמע

 צעקתינו ואל תשחיתנו.

 כםלגי מים אשר TO אדם להטותם
 כן בידך לכ מלכים ושרים ולכן,
 הטה לבם לצדק מישרים - למעשי
 יושר. צפה - ראה כי עמך רכים
 = ונערים, ואין יכולת לפכול עול

 פורעניות ויפורים.

 קיום כרית(י< אבות, זכור לבניהם כפו
 שכתוב בפפר הוכחותיהם - בפרשת
 בחקתי. רצוצים - ישראל השבורים
 בגלות אף בהיותם בארץ אויביהם
 לא געלתיס - לא סרתי מהם לכלותם

- להשמידם להפר כריתי עמהם.

 >ט< בילקומ שמעוני בשלפ (an רלא) ״ריראו מאל ויצעקו מי ישר6ל אל ה׳״ — תפפו להפ אומנות
 אכותפ וכר אומנוס אברהם יצסק רעקג

 (י) אומר רגט סס ש״זכומ אטמ״ חמה אבל ״כרית אטמ״ לא ממה להא נמיב (דקרא נ״ו מק:
 ״וזכרסי אס בריסי יעקב״ אף לאסר גלוס. שנס נה. סול״ה ושמואל עיי״ש באוע.



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שנג

 שדי בשמך נשבעת לראשונים.
 בשמך בן תקים [נ׳א בשמך ^ים
 בן שבועתך קים] לאחרונים.
 תתן אסת וחסד לבנים.
 אשר נשבעת לאבותם מימים

־ T י T I - 1 ־ 1 ־  י

 קךמונים:
 גךנעול מעין חתום ואין מזדקר.
 אל תתן למשלח מרמם והפקר.
 ראשית תבואתך וכרמך שבם
 אתה מתיקר. אל תמסרם
 למרמס ולעקר: [נ״א תמסור

 לכרסום נוחר ומעקר:]
 שארית כנסיה ופליטה
 הנשארת. שמור בצלך תהיה
 למשמרת. מעמדה חזק לבל־
 תפל במבמךת. תךאותה

 לתהלה ולתפארת:
 (יא) על סי שמוס רנה (מד, ס), מהו ״אשר נשנעמ להם ק־׳׳ז םזקיה אמר: אמר משה, אילו
 בשמים וגאח נשנעמ לאטמם, יפה אמה עושה להם שהיימ מכלה אמ מיהם, למהד שכשם שהשמים
 והאח נמלים אף השטעה שלהם עוברם. רסן העולם, לא p נשכעס לאטמם שאין אמה מכלה מיהם?!
 לא אמרם לאברהם (בראשימ כ״ב): ״ד נשבעסי״. מהו גי נשגעתיל אמר הקנ״ה לאברהם: כשם

 שאני חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים כף שבועתי קיימת לעולם ולעולמי עולמים
 (יב) ע״ס הפסוק: ״סמן אמס ליעקב וכו׳״ (מיכה ז, כ) וכמרנוס יונתן: ״מסיהב קושטיה דיעקג למוהי
 וכו׳ טטוס אברהם לורעיה בתרוהי וכו׳ סלכר לנא עקילמ יצסק וכו׳ סעבל עמנא טוק לקימסא לאגהסנא

 מיומי קלס״. עי״ש סירש״י.
 (יג) ומציט לשץ מזלקר אצל סטא ועוון, גגרכומ (מו.): ואל קלקר לא לפטו ולא לסטט שום לגר הרהור

 סטא ועבירה ועוץ מעמה ועל עולם.
 (יד) טסר ומעקר — הריגס געלי־סייס ע״י הגרים שלא מסיטה ,גוחר — שקורעה לאורכם
 מנסיריה ועל המזה, והמעקר אמ הסימטס (— קנס משט) (עס״י סולץ יו. וגרש״י). וברסוס פראג
 גרס: נובר ומעקר — ״יכרסמנס סדר מיער״ ס״י: ״יטנרנה״ (סהלים # יל), מלרש בפססים
 (יךס:) וברש״י שם, זה המיה שנלטאל (ז): ״אכלה ומלקה ושארא ברגלה רפשה״ הה לרמ של סזיר.

 והכוונה לאלוס.

 שדי - הקב״ה בשמך - ״אל
 שדי״(ביא׳ייז r. •ו גשבעת לראשונים
- לאבות, וכשם ששמך קיים
 לעד, כן שבועתך קייס לאחרונים
- לבנים רא<, תתן אמת לבנים
- ןזאמת לנו דבריך אשר הבטחת
 ליעקב, בשכר חסד של אברהם, אשר
 נשבעת לאבותםרב) בימים קדמונים

- בעקידתו של יצחק.

 נן נעול מעין חתום - ישראל הגדורים
 בעריות אין מזדקר(יגן - ואץ ביניהם
 פורץ גדרי הצניעות, ולכן אל תתן,
 את ישראל שהיא ראשית תבואתך
 וכרמך, שבם אתה מתייקר - מתכבד,
 למשלח מרמס - לדריםה של משלחי
 הרגל, והפקר. אל תמסור אותנו
 לכרפום - לכליה בית נוחר ומעקר

 השוחטים בנודל).

 שארית כנסיה של כנסת ישראל
 ופליפח הנשארת, שמור בצלך,
 ותהיה למשמרת - שמורה. מעמדם
 חזק לבל תפול במכמורת - במלכודת.

 תן אותה לתהלה ולתפארת.



 שנד סליחות ליום רביעי של עשי״ת

 בנך בכורך אשר־בך נושע.
 תשועת עולמים . בקרוב
 יושע. רעי חשבי [רא רעי

• J ־1 •• • י ! ד • 

 גוים חושכים] מחשבות־ךשע.
 עצתם קלקל ועיניהם השע:

 יהיו לרצון אמרי פי לפניך.

 היום הזה בהתפללי על בניך.
 ואל־תשקץ ענות ענייך. לשמע
 שועתם תהי נא קשכת אעך:

 דברי עונותינו ופשעינו
 הנכתמים. תשיא ותכבוש

 • 1 ד • • ד 1 -

 ותשליך ,. כסצלות למים.
 הסליחה עמך םלח־נא לעדן

 אשמים. אל מלך יושב על־כפא רחמים:
 אל מלך יושב על־בםא ךתמים, מתנהג בתסידות מוחל עונות עמו,
 מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילת לחטאים וגלידות לפושעים,
 עושית צדקות עם־כל־בשיר ורוח, לא ברעתם תגמיל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש עשירת, וזבד לנו היום ברית שלש עשרת, בתודעת
t I ־ 1 *J - I V I ־ ? I19 ~I ~ * 

 לעגו מכןךם, במו ^כתוב רךד ןתות בענן ויתיצב עטו שם ויקךא
 בשם יהיוה: י

T I ־ t 

 רעביר יהוה על־פניו ויקךא:
 :חוה ן:חוה אל רחום וחנון ארך א§ים ורב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נישא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו: •
 T - 1 •• נ - 1 ז

 (פו) כלשון יחיל, ואולי יש ללמול מכאן שנמייסל הפיוט הזה לסזן.
 (פז) ״ט עמן הסליחה״ (סהלים קל, ל), לא נממ רשוש לשליח לסלוח, רש״י, ונילק״ש שם (רמז סמפ״א)
 א״ר אמא הסליחה מופקלמ אצלן מראש השנה, וכל כן למהל למען תורא, נשטל לימן אימתך על נריוחין

 מוס הכסוריס.

 כנך ככורך - ישראל אשר כך נושע
- ביציאת מצרים, תשועת עולמים
- שאין עוד אחריה שעבוד כקרוב
 יושגג רעי גויים, וחושבי מחשבות
 רשע עצתם קלקל, ועיניהם השע

- עמעם עיניהם שלא יראו.

 יהיו לרצון אמרי פי לפניך היום הזה
 בהתפללי(10) על בניך, ואל תשקץ
- אל תתעב ענות - הכנעת ענייך
- ישראל, לשמוע שועתס - צעקתם

 תהי נא קשבת אזנך.

 דברי עווגותינו ופשעינו הנכתמים
- המטנפים אותנו תשא ותכבוש
- המחול ותסתיר ותשליך במצולות
 ימים. הסליחה עמך m, ולכן פלח גא
 לעון אשמים שהרי הנך אל מלך יושב

 על כסא רחמים. •



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שנה

 סלח לני אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלכנו בי פש?;נו: בי אתה
 אדני טוב וסלח, ןרב־חםד לבל־קראיך:

 אם ?ויניט עט בט ןהוה עשי, למען שמך: אם ןוינות ת^טר־ןה ןהוה מי
 לעמיד: 5י עםץהוה החן1ד והךכה ?טו פדות: כי־ןןקןך הסליחה למען

̂.יט ועטלט ושיא ל^ל־חטאתיט:  תוךא: ךאה ע

 !ירחם אב על בנים 5ן תרחם ןהןה עלינו: ליהוד, הנטועה על עטך בךכתך 9לה:
 ןהוה ץ?אות עמט מק1'נב לט אלהי ל?ק'ב קולה: יהוד, ץבאות איןודי אךם בו^ח

 בך: ;חוה הוגיעה• לי9לך .יעננו ביום־קךאט:

א שלישיה. ע״פ א״ב ובראשו חתום מחברו(רבנו) שלמה אבן גבירול  צ

 אלהינו ואלהי אבותינו
 n ״ ד

 שוטטתי בריב יגוני. ליום יפקד
 זדוני. מה אמר לאדוגי:

 T I ־

 אמללתי וגאלמתי. בזכרי• אשר
v ־ T : • 1 : ו ד !י • ! ׳ • x 1 - 1 

 אשמתי. בשתי וגם - גבלמתי:
• : • * ! • - • ו • נ T - 1 

 בהבל בלו ימי. מפגי בושת
 T T V V I ־ ־ I ״

 עלומי. אין שלום בעצמי:
 גחלתי בי קודחת. בי מגלה
 נמתחת. והנושה בא לקחת:
 דבקתי במחשבי. ונפשי לאץךעה,

ו « * ז : ־ : • ־ 1 ־ : • | ! ־ T 

 בי. גר ותושב אניבי: הוי בי־יביא
 T 1 ¥ י

 יומי. אזי איקץ מחלומי. ואשובה
T T t ־ ־ • - | | •• ד־  ו

 אל מקומי:
 ועל־חטאי אשר עבר. ועל־פשעי

 ז ־ t v1 -T v ־ 1 ־1 *

 אשר גבר. מה אשיב שלחי
• I ־ T T ־ T 1־ 

 כאר יעקב
 שוממתי - נשתתקתי מרב יגוני,
 וליום יפקד זדוני - כאשר ייזכרו
 עוונותי, מה אומר לאדני - אין בפי
 מענה. אמללתי - נחלשתי ונאלמתי
- מלדבר בזכרי אשר אשמתי. בשתי
 = ונם נכלמתי. כהבל כלו - עברו
 ימי, ומפני כשת עלומי - נעורי, אין

 גם לעת זקנה, שלום בעצמי.

 נחלתי - נשמחי כי קודחת - בוערת
 כי מנלה נמתחת - ספת החיים
 והמתים נפתחו, והנושה בא לקחת
- ולהפרע מבעלי חובו>א< דבקתי
 במחשכי - במעשי האפלים ונפשי
 לא ידעה כי גר ותושב אנכי בעוה״ז.
 הוי כי יבא יומי - בעת מיתוזי, כאשר
 אצטרך למסור תן וחשבון, אד איקץ
 מחלומי, ואשובה אל מקומי - אל

 האדמה שממנה לוקחתי.

 ועל חטאי - באוחה עת מה אשיב
 ך9ר זכות לעצמי בפני שולחי - לפני

ני חיים  טגי
:p A) (א) נסיר סליחוס אמ״ד (סקנ״ו) מצאחי נמוג הערה ממ״י: ״מיוסד על המשגה נאטמ 

 ״והפנקס פחוס וכו׳ והגבאים 5pnw סיירעיי״ש ״, .



 שנו סליחות ליום רביעי של עשי״ת
י יעי דבר: זדון לבי השיאני. ועל עוין ת י  הקב״העל חטאי אשי עב
י  פשעי אשר גכר. זדון לכי השיאני .* י « י י י
- פחה אותי, ועוון אשר הלאגי אשר הלאני. מבטן קראני: חושב
• בנפשו נבל. בעץ שתול על־יובל. י נ א י ' ז « ° י י - ־׳עייר ״״י. י

י י ־ I י - עפ״ה: ״הן בעוון חוללתי״ (חהלים י ־ י י
 ». ז< חושב כנפשו - בלבו, הגבל, והוא לקברות יובל:

 אוכל להמשיך במעשי נבלה שהרי
 קיומי בעוה״ז איתן כעץ שתול על יוכל מים, אבל האמת, סופו והוא לקברות יוכל.

 טפל שקר כתובו. ונמס ממהלכו.
T ־ ־ 1־ T I I | V V ־ T 

 ויפן ביה וביה: חטלך באבן
 דומה. ולא ישיא לבית מהומה.

T I ״ t T י * T 

 מבל־אשר־לו מאומה: בהו לא
 םמבתהו. עת נפשו נשיאתהו. אף

 בי אש אכלתהו:
1 T T -S 

 לכדתני אשמתי. הילא זה דבר
I ־ 1־ ־.־ T I ־ ־ J ־ T I 

 נשמתי. עד־היותי על אדמתי:
 * T I ״ ־ Tt - ־ T 1 ־

 לזאת נפשי נשמה. באיש שובב
• I T ־ t : ־ I 

 בבלמה. ערם אשוב שמה:
T T T * ¥ 

 משוגתי נשיאתי. ובלבבי קראתי.
T t * 1%1 ־ T T • T 

 נכוחה לא חשקתי. ובשרירות אנכי חטאתי:
* I י I : ־ T T t 

 לבי ךבקתי. מה־לך כי נץעקתי:
 שיאי נפשי אשמתך. ךאי חטאתך

 גם את שיאי

 טפל - דבק שקר כתוכו, לכן ונמס
 לבו בקרבו, ויסטה ממהלכו, ויפן
 כה וכה - ומתפזר לכל רוח מרוב
 בהלה!p. יושלך - האדם כאבן
 לדומה - לקבר ולא ישא עמו לבית
 מהומה - לקברו מכל אשד לו מאומה.
 לא םמכתהו - אין האדם יכול להשען
 ולהסחמך על כוחו גם כעת שנפשו
 נשאתהו - והוא חי אף כי - ובוודאי

 לא כאשר אש הגיהנום אכלתהו.
 לכדתגי אשמתי - ובזכרי שאצטרך
 למסור דין וחשבון על מעשי,
 הלא אז זה יהיה דבר נשמתי
 לומר לזכותה: כל זמן היותי על
 אדמתי לכדתני אשמתי. ועל זאת
 נפשי נשמה - שוממה, איך כאיש
 שוכב בכלימה - בבושה, משום
 שערום ממצוות אשוב שמה, וכלכבי
 קראתי שהאמת היא שאנכי חטאתי,
 ומשונותי - עוונותי אנכי נשאתי,

 משום,
 שנכוחה - דרכי יושר לא חשקתי,
 ובשרירות לבי דבקתי ועתה מה
 טענה יש לך כי נזעקתי. ולכן
 שאי נפשי אשמתך, וראי חטאתך
 לעומתך - כמו שנאמר (תחלים «.
- ״וחטאתי עדי תמיד״, ולכן, גם : p 
 את שאי כלימתך. ובעת אדאג מעווני

ר ת ס ת א ל י ג  מ
. השיאני — הטעני, (רש״י), פתני (ראב־ע, בראשית 4 יג). בכלימה, ערום — עיפ: א  ע
 ואירא כי עירם אנכי, תיביע: ארום ערטולאי ומצותא דפקדתני אעברית מיני ואיטמרית מן

 כיםופא, (בראשית ג, י).

 (ב) מיוסל עה״ס דסזקאל(כא, ינ): ״ונמס כל לכ ורפו כל ילייס וכהתה כל רוס וכל גרכיים תלכנה
 מים״. ופירש הרל״ת מלמה נמו מים, שיטעו רזועו גרינ נהלה.



 סליחות ליום רביעי של עשי־ת

 עת אךאג לעוך. השיבוני _ר?יו;י.
 נפלה־נא בידץהוה

 ?נה ממכון שבתך. ופתח לי
 ילתי־ך. בי אין בלתן: צור הגן
 בעדני. ומבוני פתי. ותורתך
 למדני: קולי שמע ?חסדך. ביום
 אןןמד נגךך. אל־תמ ?אף עבדך:
 ראה ענד וענני. אני ?:ךך הנני.
 ואתה :הוה הנני: שלח אמתך
 וחסדיך. לעם צועקים נגדך. ולי
 אני עבדך: תסלח אשמתגו. ואל־
 תפקיד עלומינו. בי ?צל ,ימינו:

 אל ?לך יו#ב על־כםא ךתסים, ?תנתג בתםידות םותל עונות עטו,
 טעביר ראעון ראשון, טך?ה ?חילת לחטאים וקליתת לפגעים,
 עוקזית ץךקות עםיבל־בש'ר ורות, לא ?רעתם תגט־ל. אל תוךית־לנו
 לוטר >¥ל# ^־רה, חכר לנו היום ברית שלש ןףןע־ה, ?תוךןת
 לעגו ?פןךם, ?טו ?כתוב ררד :הוה בענן ויר;:צב עטו שם ויקךא

 בשם יהיוה:
t ן - I 

 רזגביר :הוה על־$ניו ןייןךא:
 :הוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב-ח?ד וא?ת ניצר
 חסד לאלפים נשא עון ו?שע וחט^ה ונקה: ו?לחת לןגוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 ?לח לני אבינו בי חטאנו. מחל לנו ?לבנו בי פ^?נו: בי אתה

 אדיני טוב וסלח. ורב־חסד לבל־קיךאיך:

 שו?ה rrjrr את שכיהנו באזיקים כ#ב: שו?ד, :הוה חלץה נ?שנו הושיענו
נו ש??תלם אל־חיקם חך$תם א#ר סךפוך י  למק ח?ךןז: והשב לבנ

 אדך.
 ?רחם אב ןנל בניס בן תרחם,יהוד, ןלינו: ליהוד, הלשועה 5ל 5?ך בך?תך ?לה:

- ואעשה השבץ נפשי השיבוני
 רעיוני כי אץ מפלט אלא שנפלה נא

 גיד הי.
 פנה ממכון שכתך - כשמים, ותפתח
 לי דלתיד - דלתי תשובה כי אץ
 כלתך - מבלעדיך מי שיפהח לי. גור,
 הגן בעדני, ומעווני פדני - והצילני
 וארחתיך - דרכי תורתך למדגי. קולי
 שמע כחסדך, וכיום אעמד למשפט
p באף  נגדך, אל תפ - אל הכריע ה

- בכעס, לעבדך.
 ראה עניי - במצוות וענני שהרי אני
 גידך הנגי, ואתה ה׳ בידך לחנני. שלח
« וחללים 8ג - »  אמיתך - את המשיח (
 ג rmm והפריך עשה לעם ישראל
 הצועקים מדך - לעומתך, ולי אני
 עגדך. תפלח לאשמינו ואל תפקוד
 על עלומינו חטאת נעורינו כי כצל

 עוברים ימינו.



 שנח סליחות ליום רביעי של עשי״ת

 :הוה ?באות עטט סקןיגב לט אלהי!?קב קולה: :הוה ץבאוה א?רי אךם בוהח
 בך: :הוה הו?וי?ה. ד-9לך !ענט ?יום־קךאט: י -

 צב שלמונית. ע״פ תשר׳׳ק כפול ובסופו חתום מחברו(רבנו) אליה (בד שמעיה) הקטן
 והצעיר יחי

 אלהינו ואלהי אבותינו
- ד ־ 1  ד

 תחרות רגז הגיח ותזכיר רחם.
 ד־ T v י •״ t י : - ״

 תמימיך חנות ואל־
 תשכח ביד לוחם. שאריתם
 חמול פליטתם תרחם. שביתם
 כאפיקים שובב ובדשא

 תפריחם:
 ךפו:די עם ענ_יי הצאן. ךדו בהם
 שונאיהם בעיני ולחצון. קום כי
 עליך לגדר פרצון. קוחם פקח

 וקרא שנת רצון:
 צבי ישיראל קודש חלל על
 במות. צריו עליו ישאון .ימים
 כהמות. פלא איה שואל וזכור
 עולם ימות. פקדת משנה

 כהופעת אל נקמות:

 עורי לבשי־עיז זרוע מחוללת
 • : 1 ־ 1 ל זו

 קמים. עורי בימי קךם• דורות

 באר יעקב
 תחרות, מריבה והתנצחות של רוגז
 הניח ותזכור לרחם. תמימיך - מי
 יעקב, המכונה איש חם, השבדים כיד
 לוחם, אל תשכח חנות - לתת להם
 חנינה. שאריתם חמול = פליטתם
 תרחם שביתם שוכב - השב והחזר
 אותם משביים, כאפיקים - כנחלי
 מים המשובבים את הנפש בנגב >«פ-ה

. ח. וכדשא תפריחם. ו  תהלים קנ

 רפו - נחלשו ידי עם ישראל המכונים,
 עניי הצאן, רדו - שלטו כחפ
 שונאיהם בעוני ולחצון - בענד ולחץ,
 קום ה׳ כי עליך לנדור פרצון - את
 פרצות הצאן. קוחם פקח - אםוריהם
 פתח והתר וקרא - ובשר על שנת

 רצץ - ופיוס לגאלם.
 צגי - תפארת ישראל, עם קודש,
 נופל חלל על במות - במקום גבוה
 לעץ כל. צריו נקהלים עליו ברעש
 בשאון ים, נוהמות - שואגות. כך
 שואל הרואה צרוחינו: איה פלא
- פלאיו של הקב׳׳ה שעשה לעם
 ישראל, ואיה הזוכר עולם יסות - את
 האותות שעשה מימות עולם כשהעלם
 ממצרים. פקודת משנה - פקוד אוחנו
 שנית, ונקום בהם. כהופעת - מקדם,

 אל נקמות.
 עורי, לבשי עוז - היי תקיפה זרוע ה׳,
 המחוללת - המפילה חללים בקמים
 על עם ישראל. עורי, כימי קדם

ר ת ס לת א י  מג
. פקח — ענץ פתיחה, קוה — מלשון לקיחה, (מצודות, ישעיה סא, א). ב  ע



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שגט
- במצרים מלפני דורות עולמים >א).
 פפה - אסוף והשקה אותם כוס יין
 חמתך, ואף שכר - והשכר בחרון
 אפך את הרשעים, סף - בספל רעל
 פקוד להם בשילום נחומים - בשעה

 שתשלים גאולת ישראל.
 גצח ישראל - הקב״ה>ב), חושה
- מהר לעזרתם של ישראל
 קויך - מצפיך. ננשיס = ונענים
- נלחצים>נ< וכך תקותמ. מיחדים
 שמך - ה׳ אחד הכרך - ולהזכיר
 שמך תאותם. משול גם אתה, ועצור

 כמקהלותס - ומלוך בקהלם.

 לך ייחלו - יקוו התפללו הן אף אם
 תקטלס(7<. לשועתס - לתפלתם כל
 תעלם אזנך מלשמוע למען רוחתס
- שתביא גאולתם, משום שכשל
- נחלש כחם מהד להצילם, כלו
 עיניהם - מרוב צפייה לראות מתי

 תעלם מתהומות הגלות.

 ישראל ילד שעשוע למה ניתן ביד
 צריו לאכלה - לכלייה, שונאיהם
 יחרקו שן בחמתם, גזרוהו - כרתוהו
 כצאן ממכלה - ממכלאה. מבעו
 פה(ה! מבטם - חשבו למצוא פה את
 מבטחם, אולם לבסוף, ולעזרה נסו
 לבית התפלה. טובך ורחמיך סהם לא

 תכלא - לא תמנע.

 חנם פעול - עשה חפד חנם, גמול

 עולמים. ספח בום חמתך ואף
 שכר לאמים. סף ךעל פקד

 בשלום נחומים:

 ;צח ״ ישראל קוויך חושה
 לעזךתם. נגשים ונענים ובך
 תקותם. מ_יחדיס שמך חברך
 תאותם. משל בם אתה ועצר

 כמקהלור1ם:
 לך ץחלו הן אם תקטלם.
 לרוחתם ולשועתם איזן בל
 תעלם. בשל בחם מהרה
 הצילם. בלו עיניהם מתהומות

I • V T ־  י

 9תי תעלם:
 :לד שעשוע ביד־צריו למה

T T ד ד - : - - : - • • • V 

 לאבלה. .יחךקו שן גזרוהו בצאן
 ממכלה. י טבערפת מבטם
 ולעזרה נםו לבית־התפלה.
 סוכך וךחמיך מהם לא תבלא:
 חנם פעול־חםד גמול טובה
 בסף — בכלי, כמו ספות כסף, רש-י שמות יב, בב<.

י חיים נ י  פנ
 (א) עפ״ה ישעיהו(נא, ט): ״עורי עורי לבשי עז זרוע ה׳ עורי כיפי קדס דורות עולפיפ הלוא את

 היא המתצבת (—הכורתת) רסנ (—מצרים) מסוללת סמך.
 (ב) שהוא טצוסס של ישראל (ערה״נ).

 (ג) נגש — נממון, כמו ״לא יגש אס רעהו״. ונענים — בנוף, יל״ק ישעיהו(נג, ז).
 >ד< ס״ה כאיוב(יג, ט0: ״הן יקטלט לו אייסל״.

 (ה) נערה״נ ניס: מגעו כה מבםם — לשץ פסוק הוא: ״הנה כה מנטט אשר נסנו שס לעזרה״
 (ישעיהו כ, ו), והוא מטס לעזרתם נכל פעם ופעם.



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת

 לחיכים. חלוף בקדוש צום
 ובעצרת נצבים. זרום בלום
 זדים טורפים בזאבים. זו לעגם

 ורב־בוזם באדמת שובים:

 שם

 ובמה יודע אפוא בי־אתה
T ־ ־ T ״ V 

 גואלם. וצר הצורר הקשה
x די וx | 1 • -

 והכביד עלם. הקדישם ליום
 הרגה ולטביחה התיקם כלם.
 הורג שבעתים יקם ושבעים

 ושבעה ישלם:
X N t T I 1 

 דלה והצל לקוחי מות ולהרג
 מטים. דחופים ללעג ביד
 שואלי בתרף ודורשי אטים.
 גבורתם בצום נשתה ודמם

T T I T T T I X T I 

 לפניך ממעטים. גלו ריבם
 אליך גאלם מחרב להטים:

 כלתך למו אין זולתך לא בחרו.
 בעשן כלו עיניהם ועצמותם

T I ־ ( V ״ ״ T f X XV 

 במוקד נחרו. אור חשך בעדם
 בח נעזב והלכות םחרחרו.
 אווך פקדוך בצר ובעת צר לך

 ישחרו:
 אנא לעזרת ידידיך הועדה

 טובה לחייבים - לאשמים, חילוף
- בחפלה, בקידוש - בקביעת
 צוםמו ובעצרה נצבים - נעצתם
 ונאספים יחד להפלה. זרום פילוס
- פזרו והכתתו אותם זדים, הטורפים
 כזאבים. זו לענס - אשר לועגים לנו
 ורב בחס - שמבזים אותנו על אשר

 אנו באדמת שובים ולא בארצנו.
 ובמה יודע אפוא כי אתה גואלם כאשר
 הצר הצורר הקשה והכביד עולם,
 הקתשם - הזמינם ליום הריגה,
 ולטכיחה התיקם - השליך את כלם.
 ההורג בנו שבעתיים - לשבעה
 דורות, לזמן רב, יוקם - יעלה זכרון
 נקמתו, לנקום בו, ואז שבעים ושבעה

- כמו כפל כפליים ישולם לו,

 דלה - חלצנו מצרה, והצל לקוחים
 לטות המטיס - הנופלים להרג
 אנו דחופים - מדוכאים ללעג,
 ביד שואלי בתרף - בית עובת
 עבודה־זרה, ודורשי אטים - ומד
 השואלים במכשפים. גבורתם של
 ישראל גצוס>ו) נשתה - נשברה,
 ודמם, ע״י הצום, לפניך ממעיטים,
 גלו ריגס אליך - תינו לפניך את
 צרותיהם ואתה נאלם מחרב להטיס.

 מחרב שנונה וחדה.
 כלתך למו אץ - מבלעתך אץ להם
 אלקים וכזולתך לא בחרו. כעשן - של
 בית השתפה, כלומר, בצרות כלו
- השחתו עיניהם, ועצםותם, כמוקד
- כאש נחרו - יבשו. האור, הפך
 לחשך בעדם, כחם נעזב, והלכות
 פחרחרו - הוקפו בצרות. איווך
- חשקו בך פקדוך - באים אליך
 בצר להם, ובעת צרה, לך ישחרו

- יחפללו.

 אגא לעזרת ידידיך הוועדה - הזדמן

 (0 לכן אין לומר סליחה זו אלא נחעגיס צטר (ערה״נ). ולפיכך כלאי לדלג על ״נקלוש צום״ ללא לימד
 כשיקרא.



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שםא

Wן לאלף ט ק י ה ה ר ה , חושה = מהרה. הקמץ יהיה מ ם ה ל | - J 
 י ״ * ־ * י י י '•' ־• י לאלף, והצעיר להעצים - להגדילו
 והצציי להעצים ולהגביךה. ולהגבירה - לחזקו ולהוסיף כחו,
" ו וי יורוך חובי - מצפי ישעך - תשועתך, י " * . 
ביא-שנעשה  י1תך חכי ישצך ויהללוך צם ויהללוך, ישראל עם נ
1 בריה חדשה בצאתו מעבדות לחרות, ״ - • ״  ו ו• ו•** *..»..»' ״
 :ברא. ישראל מושיצי שהה הנך־ מקוה - תקות ישראל

 בעףן ^ףךן, המושיעו בעת צרה.

 אל 9לך יו#ב על־כסא .רתסים׳ סתנתג בחסידות םותל ןןונות עטו,
 ט$ביר ראשון ראשון, טךבה ?רוילת ?1חטאים וקליתת לפורעים,
 עושת צדמות עם־בל־בשר ורות, לא כרעתם תגטיל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש ?קן:רד״ וזכר לנו תיום ברית #ל# ןקוךה, ?תוךעת
 לענו מכןךם, ?םו שכתוב רךד ןהוה ?ענן ויתיןיב עמו שם רקךא

 בשם :חוה:
 ־ רעבר :חוה על־פ;יו ויקרא: -

 :הוה ן :חוח אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואסת ניצר
 חסד לאלפים נשא עין ו?שע ןחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 • ולחטאתנו ונחלתנו:
 ?לח לנו אבינו בי ח?אנו. מחל לנו מלבני בי ?שענו: כי אד1ה

 אד;י טוב וסלח, ןרב־לוםד ל?ל־קךאיך:

 צג פזמון. חתום בו שמ מחברו(דכגו) שלמה ברבי שמואל חזק

^ באר יעקב 0 ב 3 ^ , י ^ D « ^ 
, יושב בסתר עליון ' ישמיעגה •סלחתי, ׳ L  י י *
מץ ^צצ, - הקב״ה היושב בשמים ישמיענו י  צל^ןי כ
י י מודיענו שסלח לנו, כיטץ ישע י • • • 
 להושע, צם צני p^W • - בגמרות ישע ימינו של ה׳
״ להושע עם עני ואביו! ־ יושיע את . * . - .  ייייייי.. .Lv^ י
 אליך, בציל! ישראל.,»< ולכן בשוענו - כשנצעק
T ^ r ^ ^ w ^ : י נ  תצננו. יהוה היה עוזר ל
* — בצדקתך תעננו לעשות נוראות - ד ־ : T •י ־ ־

 בגדים ואתה ה׳ תהיה עוזר לגו.

ם י י חי נ י  מנ
וך — דשיאל הכמוב י י א ׳ י י 5 ' ׳ ׳ ל י  (א) כיאמר רמ יוסק (נראשיס רגה עא, א): מל מקום שנאמי ׳



 שסב סליחות ליום רביעי של עשי׳׳ת

י שויתי עזרתי, על גבור ונשיא. ת ר ז ! ע כ ל ׳ י ד י מ י ת י ג נ ל *  ״יי״י ־ ה
י י * . - מבטחי עליו שהת הוא גבור ונשא. ־ •••׳«• י

״ה. ש״א לפני גוחי, אשפך שיחי, אולי ב ק י מחי - לפני ה ״  ל
 מוציאי מבטן אמי, אשפך שיחי, אולי

 פגיישא-ויסלח לי. מרותי־ את י״ג פני ישא. מדתי כונתי, בםךר
 המרות כוונתי בתפלתי כסדר אשר _1

א אשר עשה. הלא לקיר, מקרקר ל ) ה נ ) . ה ש מ ה ל א ר ה , ו ה _ ה ע  ע

. . . . . . . . .  יקיר-ישראל, שנאמר עליהם: ״הבן .
; קיר, עוד זכור תזכרנו. יי ק ף ק ״ יס) ט ל ״ ^ ם י ו פ י א  ^ ל

- הורס וחותר(ג), בחפלחו, החח
 קיר המחיצה שבינם לבין הקב״ה כת שתגיע תפלתם אליו, ואתה עוד זכור תזכרנו 1ד< - וחקבל

 חפלחם.
״ בבא כגל הגלגל, להחליף ט י ש / ״ י י י ל ח ה ׳ י ל י י  בבא כגל ״

ל • - ־ - • - י ־ •־ י י - י כמו גל של ים שנופל ע

5 השטה. ךעיתך יונתך, י י ה צ ו י  אדם פתאום ומטביעי כ
 נופל על אדם פתאום, ומחטיאו, כדי * י * י י ז י י

 לד
 להחליף הגלגל - גידלו - את פונה, הביטה. באות נפשה,

. י • ז  מזלו הטוב ברע, רעיתי׳ יינייר י
ל הגישה, לפתח כחרטה. למין א א ל ה _ ו נ ו ד פ , ל ל א ר ש , _ 

- ״ ״ L ״  היצר, ולכן אף אתה אל חפ! ליצר .

ה פשוטה, מלמטה, בצפיתנו נ ו צ ר _ ב ה ש 6 נ ת ו א ג ה ט י ב א ה ל  א

י צפינו׳ יי כ א כ י ב אלייnrr, 1 ה ו ש • ל ז  הע

 הגישה לפתוח - פתח בחרמה, ואחה • י
 תתיר לה, והמחול לה על חטאיה.

 ימץ פשוטה - ימינך ההא פשוטה מלמטה - מתחת לכסא הכבוד לקבל תשובתינו שאנו
 בצפייתנו כה ציפינו לה.

י שואל חסד, בהוסד, הנני מ י ע ש א  שואל חפי ™™ ־ כ
 יתייסרו ויתוועדו יחד כדי לשאול ממך *

ת לצר, הבצר, ת  חסד, תאמר להם־ הנני - להענות תיאמר. מ
L לכם, מרות יצר - שלטון יצר י 

ו קבוע כבמםמר. ולצואר, במו נ ו  הרע הכצר - מנע את שלט
- ~ , ״ « L שהרי(שלטונו של) יצה״ר קבוע חזק 

ל םואר. הטל למשמר. ומי אזר, ח ע נ ו מ ׳ ו ד פ פ פ נ ם כ ד א ל ה ו ש ב ל  ב

 הצואר, כמו פואר - בקורות גדולות המוטלות למשמר וקשה לעוקרם >ה<• ומי אזר - ומי
 (ב) כלרשמ סז״ל מלמל שנסעטף הקנ״ה כשליס צמר והר£ה לו למשה סדר ספלה, אמר לו כל זמן

 שישראל סונואין יעשו לפר כסדר הזה ואד מוסל להם, (ר״ה י״ו:).
 >ג) ע״ס מז״ל(ירושלמי סנהלס ס״י ה״ב), מה עשה לו(—למנשה) הקנ״הז סמר לו ססירה מסמס
 כסא הכבול שלו ושמע ססינסו. ואפשר לסרש עול: מקרקר קיר —זועק ומיילל(ע״ס רש״י סעטס כט.),
 והכי סירושו: הלא יקיר— עם ישראל מקרקר — מערער אמ קיר הממיצה שלפט כסא הכבול ע״י

 זעקוסיו במסילה.
 (ד) ״זכור סזכרט״ סיום הפסוק של ״הק יקיר לי״ ובערה״ג מסרש נשם רביט משולם: הלא קיר
 — הנר מקרקר — ושובר — אמ יקיר מן, ופונה הפייט לקנ״ה בחפלה: זכור תזכרנו — להצילו מן

 הנד.
 >ה< או י״ל ולגואד — ועל גלולי הלור הנקראים צואר, כלנמינ: ״כמנלל לול צוארן״, ומי שנלול



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שפג

 יאזור כוח כדי להכניס בתוך !ד - זר לזר,ומי־אבזר בי יעוךנו:׳
 מאחורי (גדר) סורג ובריח, את הזר
- את יצה׳׳ר. ומי אבזר - מלשץ חחק, מי חזק בי יעודגו - שיצליח להעירנו מתרדמת היצר,

 אם לא ה׳ שיהיה עוזר לגו.

 לחבצלת, פתח דלת, אלול.
 ממעל. בינה הגיגי, להציני,

 ־ T ן- • ו

 ?תוך שער הננעל. רחמנו
 קדמנו, צרי ומזור

 ברר חבי,להצדיקי,:בלןש עדן
 ואיננו: יי

 יונת אלם, משלם, חלק זיפה
 תגיע. אות צךק, ?הצטדק,
 ?יךאתך להושיעה. לך חקדא׳
 עת לשחררה, •אדון בזו
 השעה. ותיק תיק מנךתק,

 ?אור תוציא דיננו: יי
 כאדם המוציא את התיק מנרתיקו
 כדי שיהיה גלוי לעין כל, כך, אתה ה׳ כאוד תוציא דיננו - ואל תכסה צדקותינו. תפלת

 הש״ץ לקב׳׳הז

 תצליחי, ?משלחי, אשיב
 שולחי דבר. חזקת, חיק חקת,

 לחבצלת - לכנסת ישראל הנקראת
 חבצלת השרץ, פתח דלת, אלוה
 ממעל. בינה הגיגי - האזן והבן
 לדיבורי - לתפילתי, להציגי כתוך
 שער הננעל - להעמידני בתוך שערי
 השמים שננעלו בפני תפלתי רחמנו,
 ולכן קדמנו צרי - הקדם רפואה
 למכה, והוא ענין הסליחה כמאמר:
 ״ארפא משובותיכם״ ףימיהי נ, כב<, ומזור
 התעל - והעלה לנו ארוכה. ברר
 חכי - הסכח וברר אמרי־פי ותפלתי
 כדי להצדיקי, ואז יכוקש עוון ואיננו.

- משום שתסלח לי.
 יונת אלם - ישראל, מה יונה
 כששוחטין אותה שותקת, אף ישראל
 כשנהרגין על קדושת־השם («רה-ב),
 תגיע לה חלק יפה משלם - מידי
 הקב״ה. כהצטדק - כאשד אנו
 עומדים להצטדק לפניך במשפט
 הראה לנו, הדבקים ביראתך, אות
 צדק להושיענו. לך תקרא - למען
 שמך תכריז וחאמר: הגיע עת
 לשחררה מגלותה. ותק - לשק נתק,
 הוצא והסר תיק טנרתק - משל הוא:

 תצליחי במשלחי - הצליחני
 בשליחות הציבור ששלחוני להתפלל
 עבורם, ואשיב צבור שולחי, דבר
- לבשרם שנחקבלה תפלתם. חזקת
- תקנת הקנה לחוטאים ובעבורם הק

ר ת ס ת א ל י ג  מ
. מזור — ענץ רפואת המכה, ותקרא בן לפי שדרך לפזר (לזרות) סממנים לרפואתה ג  ע

 (מצודות ירמיה ל, יג). התעל — הבא רפואה, תעלה - רפואה, לשץ הועיל (רש׳׳י, שם).
 חכי — חיך, כנוי לתפלת פה.

 מחנרו יצרו גלול הימנו, וממה להם להר גלול, והוא כנר עליהם יוסר כמו סואר — כקורה. הופל
 יטשטר— ולכן משים יצה״ר נמשמר שלא ישלוט ננרוליהם.



 שסד סליחות ליום רביעי שלי עשי־״ת

ת עשיר ושליש במדבר. מחזיקם, ב ת י ־ כ י ו י מ י m כ ש ׳ ע ת ?  ח

< ־ • ז ת V י * י V * ־ י י ד מ ה ה ר ש ש ע ל  בתורתך את ש
 וקבעת להם שאם הצבור מחזיק בהם ולא דימם, שלחתי להתגבר.

" ״ י י י י י ״ י י  לאמרם, ומסדרם כסדר הזה, ברית י . י
ה וכה תעשה עוין נושא, עתה י י פ -  כרותה להם שלא החרות ריקם ״

 יד* ולכן שולחתי ע״י הצבור להתגבר
 לפניך בחחנונים, ואחה כה תעשה כפי תשוב תרחמנו. להוד, היה עוזר

L שהבטחת להיות עוון נושא ותכפר 
י • נ  עתה על עוונותינו ותשוב ותרחמנו. ל

 אל ?לך יו#ב על־?5א ךחמים, טתנתג בתסידות מותל עוגות עטו,
 מעכיר רא^ון ראשון, מך?ה מחילה לחטאים ו?ליחה לפושעים,
̂ית צדקות עם־בל־בשיר ורות, לא כרעתם תגמיל. אל חוךית־לנו  עו
 לוטר שלש עשירה, וזכיר לנו היום ברית שלש עשירת, כתודעת
 לעגו ?כןךם, (יטו #בתוב ו״יךד ןתות בענן ויתיזיב עטו שם ויקךא

 בשם יהיוה:
 רעבר :חוה על־פניו ויקרא:

 :חוה ן:הוד( אל רחום וחנון ארך אפים ןדב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשא עון ו?שע וחטאה ונקה: ו?לחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
T I ־ I צ ־ * I 

 ?לח לנו אבינו בי חטאנו. ?חל לני מלכנו בי ?שענו: בי אתה
 אדני טוב וסלח, ןרב־חםד לבל־קךאיך:

 היטי?ה כךצינך את־זףון ת^ה חומות לרושללם: אז תחפיץ זלחי־^ךק עולה
 ו?ליל אז .יןגלי עי^הןבחך פרים: כי־ברך אברקז והךבה אחיה
 את־זךןך 1יבו?כי השמים וכחול א^ר על־קזיפת הים ולרש זך?ך את שער

 אייביו:

 $ו־חם אב על בנים p תרחם להוד, ןןלינו: ליהוד, הלשוןה על 5י2ך בךכתך 9לה:
 ןהוה ץ^אות מקזיגב לנו ן$להי לןגקיב 9לח: להוד׳ ?באות איןזרי אךם בו^ח

 בך: להוד, הושיןך,. הןזלך ל?ננו {יום־קךאנו:

 עד עקדה. החום בו שם מחברו(רבנו) אסתם בר רב יצחק חזק

 אם אפם רבע הקן. אהל שכן
י . 1 " ׳  ניהן י י־ ־ י־ ־
 •י־ע אם רסן. אל נאבדה על־כן.

 כאד יעקב
 אם אפס - אמנם אבד וכלה ולא

 להקתב קרבנות לכפרה, ואפילו רובע
 הקן - קיני עופוח שמחירם היה רבע



 סליחות ליום רביעי של עשי׳׳ת שסה
 יש״לנו «*. שקל בלבד. אי אפשר להביא בגלל
' שהקב׳׳ה ריקן אהל - החריב את ״ ־  ) י ׳

 בית־המקדש שבו שיכן שמו ושכינתו, אפילו הכי אל נא נאכדה בחטאינו, שהרי על כן יש
 לנו אכ זקן - אברהם, שזכותו חגן עלינו.

- פנים לו - לאברהם תכיר בעמדנו p ^ L , . - , ף ״ . . L ם י נ  פ

י י • V 1*1 ־ י י « במשפט לפניך ואת זכות צדקו אשר  u י

 נזכיר. קח־נא את־בנך עשה בעקTה לפניך נזכיר. צויתו,
! י •קח נא את כנך יקיר״ - את יצחק, י י  י
. ונמצה ךמ1 על־לןיר: והעלהו לעולה, ונמצה דמו אל הקיר T j ? ! 

. K , 0 0 ! ז י דק ) א) ף( - כדין עולת העו
ר ןךןקךיען. ן^ען רץ אל הנער, והקדישו - כדין ע נ ה ־ ל  רץ א
• ׳ ־ קרבן עולה, למרות שנפשו קשורה • — י • י • • ן  י
 ק#!ךה בנפשו. עטרו בעצים כנפשו. עמרו - סבבו כעצים ואשו
. 0! ״רקח אברהם ז ע י י ז ׳ מ ב  י « « . . — כמ״ש (

 ואשו. ונזר אלהיו על־ראשו: את עצי העולה וישם על יצחק מו״.
ד ב י ם ב  •נזר אלהיו על ראשר שנאמר (
 י. :< בכהן־גדול, הושם על ראשו של אברהם, שנעשה כאותה שעה ככהן־גדול(נ<.

ף יחיד הוקל כצבי - יצחק שנעשה קל מ א ה ן נ י ע ב צ t ב ך _ ף ף י ח  י

־ כצבי לעשות רצץ אביו ענה ואסר:  ן י י <\י י ־ ״ 1 י

 אבי. הנה־האש והעצים נביא. אבי, הנה את האש והעצים נביא
ק אבל ותשורה - וקרבן ר ק  * י . י י לצורך ה

 ותאורה אץ להביא: אין בידינו להביא״
 מלץ השיבי מלהבהילן, עט־ במילין רכוח השיבו, כדי לא להכהילו,
! ענה אביו ואמר לו: אלהים יראה לו , י ד  י ״ . י י

 אביו ואמר־לו. אלהים יךאה־לו. את השה, ואז גם •ויודע ה׳ את אשר
, ומסיים שם: . ה י י ־ ב י ־ ב , א ו  י * ״ . ז , לד פסוק ה

• ״ואת הקדוש והקריב אליו, ואת אשר י ת אשי ל  [יודע יהוה א
 יבחר בו יקריב אליו״.

 במצותך שניהם נזהרים. ואחריך במצוותיך שניהם נזהרים לקיימה
 / יי' י י ״ יי' י י * י . י י" י . ואחריך לא מהרהרים - אינם
 לא מהרהרים. חשו מאד מפקפקים במצוותך, אדרבה, חשו
- מאד גמהרים - רצים בזריזות לקיים - L ״ « - ״ « , - . * . 

• מאמרך על אחד ההרים D TO על אחד 

ר ת ס ת א ל י נ  מ
. גמעה — לשץ מיץ אפימ ובד, כובש בית השחיטה על קיר המזבח והדמ מתמצה ד  ע

ם י י י ח ג י ג  פ
 (א) הפייט יסל ונמצה רפו אל הקיר, נלין עולם העוף, שהרי פחח את ׳העקידה׳ מה: ״אם אפס

 רוגע הקך.

 >ג) כנלרש (ג״ר נה, י), אמר לפניו: יש קרק בלא כהן, א״ל הקנ״ה: כגר מיטסין שתהא כהן.
 ועול נלרש נילק״ש (שה״ש תקפח) ר״א מוריה — תמורה, אברהם געשה כהן גלול סמורס שם ק

A I י . — * י -



עי שלי עשי״ת ת ליום רבי ו ח י ל  ס

 ראו אש תלולה. מהרו עצי
 שסו

 עולה. .יחד באהבה בלולה. ישרו
 בערבה מפלה:

 ךאה זיחיד בי־הוא־השיה. נם
 להודו המנפה. אותי בכבש'
 תעשיה. לא־תחמל ולא תכפה:

V- 1 ־V - 1 t 1 

 בי חפץ ןנבםף. לבבי לו אחשיף.
 האם תמנעני, סוף. רוחי ונשמתי

 אליו.יאםף:

יךו ורגליו עקד. וחרבו עליו  י

 פקד. לשיומו על־עצים שקד.
 והאש על־הפזבח תוקד:

 צואר פשט מאליו. ואביו נגש
 י T ־ - - « ! T י

 אליו. לשחטו לשם בעליו. והנה
 :־הוה נצב עליו:

T T T T t 

 חקר את־אשר נעשה. האב על־
I T » ד ־ 1־ I י 

 בנו לא־חסה.. לבו אל־בפיו
T י ־ T T 

 נשיא. וירא אלהיט את־בל־אשר
V~l T V ד  T T ״ ־ » ו

 ויורד, (רשיי, ויקרא א, טו). לבו אל כפיו נשא — כמיש: •נשא לבבנו אל כפים• — ומדרש
 רבותינו נשא לבבינו באמת לקביה, (רשיי, איכה ג, מא).

pג) חהו שנאמר (בראשים כנ, ל): ״דרא אס המקום מרסוק״ מה ראהז ראה עמול של אש מן הא< 
 על לשמים, (סרקי לר״א פל׳׳א).

 (ד) מרמז סה למלרש (ילק׳׳ש רמז צח) שהשטן נלמה להם מקן, כצעיר וכנהר כלי לפכבס בררך.
 >ה< וכנלרש (נג״ר ט, יא) א״ל (יצחק): בחור אט וחוששני שמא יזלעזע נופי ושמא מפסל השחיטה,

 qntra ftVft ימה יפה.

 ראו אש תלולה - אש גבוהה
 וחזקה(ג<. מהרו לקחת את עצי העולה
 דלכו שניהם יחדיו באהבה כלולה
- באהבה רבה, ישרו בערבה מפלה
- התגברו על כל המכשולים שהיו

 בדרכם(ד<.
 ראה יחיד - יצחק כי הוא
 השה לקרבן, גם להודו - אמר
 לאביו המנופה כבר בנסיונות שניסהו
 הקב״ה: אותי ככבש תעשה - עקוד
 אותי היטב(ה< על המזבח כדי שתוכל
 להקריב הקרבן כהלכתו, ולכן לא
 תחמול = ולא תכפה עלי באהבתך

 מלהקריבני.
 כי חפץ ה׳ ונכפף - וחמד אותי
 לקרבן, ולכן לבבי לו אחשוף - אגלה
 לבי והנני מזומן להיות קרבן, האם
 תמנעני פוף - האם בזה שלא הקריבני
 עכשיו תמנע את קצי, הרי פוף דבר
 את רוחי ונשמתי הקב״ה אליו יאפוף.
 את ידיו ורגליו יחד, עקד - קשר
 אברהם וחרבו עליו פקד - דמן את
 חרבו כדי לשחטו, לשומו על העצים
 שקד - הזדת, וכבר והאש על המזבח

 תוקד - הבער.

 צואדו פש6ו יצחק מאליו, ואביו נגש
 אליו לשחטו, כדין כהן שצריך להקריב
 הקרבן לשם בעליו שקרשו, והנה ה׳

- בעל הקרבן נצב עליו.

 חקר ה׳ את אשר נעשה וראה איך
 האב על כנו לא חפה - לא רחם, ואכן
 אברהם, לבו אל כפיו נשא - עמד
 לשחטו בלב שלם כצווי הקב״ה,
 •דרא אלהים אח כל אשר עשה* פסוק
 הוא >nwa *. ל») ומסיים שם: ״והנה
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 קרא למרחם משחר. תפזר בנך
 תבחר. הנה איל אחר. ועשה

 אל תאחר:

 סליפי אזברתו. תבון הקטרתו.
 ותעלה תמרתו. ורדה* הוא
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 ותמורתו:

 ?ברון לפניך בשחק. לעד בספר
 יוחק. ברית עולם לא־נמחק. את

 אברהם ואת־יצחק:
 קוךאיך באים לקד. בצךק עקךה
 תשקיד. צאנך ברחמים תפקיד.

 פני הצאן אל־עקיד:

 אל מלך יו#ב על־בסא ךתמים, מתנןזנ בחסידות מוחל עונות עטו,
 מ?ביר רא^ון ראשון, טךבד. מחילת לחטאים וםליתת לפושעים,
 עושת צדקות עם־בל־בשיר ורות, לא כדעתם תגמיל. אל הוךית־לנו
 לומר >?לש ע#רת, וןביר לנו תיום ברית שלש ?ק5'ךת, בהוךןף[
 לעט סקךם, ?מו שכתוב רדד :תות ב?נן וית:צב עטו שם רקךא

 ?שם :תות:

 ו.ין3בר :חוה על־$ניו ויקרא:
 :חוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־ח^ד ואמת נצר
 חסד לאלפים נשא עדן ופשע וחטאה ונקה: ו^לחת לעוננו

 ולח^אתנו ונחלתנו:

 (ו) כלאיסא (פרקי לר׳׳א פל״א) רמ ברכיה אומר: עילה ריס מסוס של איל לפני כסא הכבול ועת לו
 ליייו מחייו של י05יו.

 אז קרא הקב״ה לאברהס, שנאמר עליו
־ •מרחמ משחר• - הכיר ( , ג  >תהלים ד

.r«n)בוראו סמוך ליציאתו מרחם אמו 
 תמורת - במקום בנך, תבחר את
 האיל אחר הנאחז בסבך, ועשה כן

 ואל תאחר - אל תתמהמה.
 חליפי אזגדתז - האיל שהוקרב
 כתחליף ליצחק תגון בהקפדתו
- תחשב כהקטרתו של יצחק
 עצמו(0. ותעלה לך תמרתו - עשן
 קרבנו, •והיה הוא ותמורתו יהיה
, לנ), כדין חמורה * מ י ק ד  קודש״ (

- ששניהם קדושים.
 זכרון לפניך בשחק - בשמים, תהיה
 זאת לזכרון לעד, ובפפר הזכרונות
 יוחק - ייכתב בחקיקה, כך שברית
 עולם שכרת את אברהם ואת יצחק

 לא יהיה לעולם נמחק.

 ישראל קוראי בשמך. באים לקח
 להשתחוות לפניך, ואהה תשקד
- תתמיד בזכרון צדקת אברהם אבינו
 שעקד את בנו, וכאשר תדון את
 ישראל צאנך, אד ברחמים תפקוד,
 שהרי בתפלהם פני הצאן מכוונים אל

 זכות יצחק אביהם, שהיה עקוד.
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: בי אתה ו נ ע  ?לח לנו אבינו בי חטאנו. ?חל לנו מלכנו בי ^
 אריך טוב וסלח, ורב־חםד לבל־קיראיך:

 זביר־רחמיך:חוה וחטדיך, בי טעולפ חטה: ז?רנו:הוה ברצון עטך,
 פקדנו בישועתך: זכר עדתך קנית קךם גאלת שבט
 נחלתך, חר־ציון זה שכנת בו: זבד :חוה חבת :רושלים, אהבת
 ציון אל־תשכח לנצח: אתה תקום תרחם ציון, בי־עת לחננה בי־
 ?א טועד: זכר :חוה לבני אדוט את יזם :תשליט האיטרים ערו
 עת, עד ה:טוד בה: זכר לאברהט ליצחק ולישראל עבדיך א#ר
 נקבעת להם בך ותדבר אלחם ארבה את־זךעבם בבו?בי חשטיט,
 ו?ל־הארץ הזאת א#ר אטךתי אתן לזךעבם ונחלו לעולם: זכר
 לעבךיך לאברהם ליצחק וליעקב, אל־תפן אל־קשי העם הזה

 !אל־רשעו ואל חטאתו:
 זכיר־לנו ברית אבות באשר אמךת, וזכךתי את בריתי .יעקוב, ואף

 את־בריתי להידוק, ואף את־בריתי אברהם אןכיר והארץ אזכיר:

 זכיר־לנו ברית ראשונים באשר אמרת, וזכרתי להם ברית ראשנים,
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 אשר הוצאתי־איתם מארץ מצרלם לעיני הגולם להיות להם לאלהים אני
 יהיוה:
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 עשה עמנו כמה שהבטחתנו ואף גם־זיאת בהיותם בארץ איןביהם לא־
 מאסתים ולא־נעלתים לכלתם להפר בריתי אתם, כי אני יהוד,
 אלהיהם: השב שבותנו ורדוטנו כמה שכתוב, ושב יהיוה אלהיך את־
 שבותך וחח^ך, ושב וקבצך טכל־העטים אשר הפיצך :הוד, אלהיך
 שמה: קבץ נדחינו כמה שכתוב, אם־להיה נדחך בקצה השמלם, משם
 ןקב?ך :הוה אלהיך ומשם יקחך: מחה פשעינו בעב ו;ענן כמה שכתוב,
 מחיתי בעב פש^יך וכענן חטאתיך, שובה עלי כי נאלתיך: מחה פשעינו
 למענך כאשר אמרת׳ אניכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטיאתיך לא
 אןכיר: הלבן חטאינו כשלנ וכצ^ר כמה שכתוב, לכרנא ונוכחה יאמר
 rrirr, אם להיו חטאיכם כשנים כשלנ לאבינו אם־לאדימו כתולע כצמר
ם  יהיו: זריק עלינו מלם טהורים וטהךנו ^מה שכתוב, וזרקתי על̂י
 מים טהורים וטהךתם, מכיל $מאותיכם ומבל־נלוליבם אטהר אתכם:
 רחם עלינו ואל תשחיתנו כמה שכתוב, כי אל רחום :הוה אלהיך לא



 סליחות ליוס רביעי של עשי־׳׳ת שסט

 מול את־לבבנו לאהבה את ?9ןז >י?2ה #כתוב, ומל :הוה אלל׳יןז
ז ולבל־  את־לבבך ןאת־לבב זךןןז, ?יאהבה את :in" מל־למן
 נ?>ןזןז למען חייך: המןיא לני ?בקשתנו כמת ?וכתוב, וככןשיט משם
 אתץהוה אלהיןז ומ^את׳ בי תךףןזנו !יכל־לבבןז ו??ל־נ??ןל: תביאנו
 אל־הר קך^ןז ןש?2חנו ?בית תפלתןז (ימה >ןן?תוב, וד׳ביאותים אל־הר
 קף?י ושמחתים בבית ת9לתי עולתיהם ואחיהם לרצון על־טןגיחי, בי

 ביתי בית־תןלה יקרא לבל־העטים:

 שמע קולנו :חוה אלהינו חום ודחם עלינו וקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו:־הוה אליך ונשובה חדש
 ,ימינו בקדם: אמרינו האזינה :הוה בינה הגיגנו: יהיו לךצון
 אמרי־פינו והגיון לבנו לפניך :הוה צורנו וניאלנו: אל
 תשליבנו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־ת^ליבנו
 לעת זקנה בבלות בחנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו יהיוה
 אלהינו אל־תךחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
 שונאינו ויבשו בי־אתה :הוה עזרתנו ןנחמתנו: בי־לך :הוה

 הוחלנו. אתה תענה אדני אלהינו:
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 אלהינו ואלהי אבותינו. תבוא לפקד תפלתנו. ןאל־תתעלם סתחנוזט. >ןזאין
 אט עזי פנים וקשי ערף אסר לפןיןז :הוה אלהיט ואלהי אבותינו צדיקים

 אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותיט חטאנו:
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 אש?נו. ?גך־גו. גזלנו. דברנו דפי. הערנו. והרשענו. ודנו.

 חמקנו. ?פלנו שקר. :ע?נו דע. בז?נו. ל?נו. מרדנו. נאצנו.

 סרךנו. עוינו. פשענו. ?דרנו. ק#ינו עךף. רש¥נד. #חתנו.
 תעבנו. תעינו. תעתענו.

 סרנו ממצוותיך ומפשפסיך הטובים ולא שדה לנו. דאתה צדיק
 על־?ל ה?א ?לינו בי־אטת ?שית ואנחנו הרקזענו:

 אש$ט ס?ל־?ם. ב?זט ס?ל־ד!ד. (לה ס$ט ?!שיש. דוה לבט בחטאיט. החבל
 אורט. ונפרע ?ארט. זבול בית םקךשט חרב כ?וניט. טיךתט ה:תה לש$ה.

 יופי אך$תט לזרים. בחט ל^ךים:
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̂יך ;הוד.  וןךלן לא שבנו טטעותנו. והיאך נעיז פניט ונקבוה עךפט, לומר לפ
 אלהיט ואלהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אבל אנחנו ואבותינו

 חטאנו:

 אשמט. בנךנו. גזלנו. ךבךט דיפי. ד^ויט. והךשץנו. זךנו. הטסט. טפלט
 שקר. :up ךע. ?זבט. ל?נו. מרךט. נאצנו. סרךט. עויט.
 פש?ט. צרךנו. קשיט עיךף. ךשעט. שחתט. תעבט. תעינו. תעתענו.
 סרנו מטצוותיך וםטשפטיך הטובים ולא שוה לנו. ואתה צדיק על־כל

 הבא עלינו כי־אמת עשית ואנחנו הרשענו:
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 לעיניט ע?!קו ?מלט. ?משך וממוךט מ^ט. נתנו §לם עליט. סבלט על
 שלמט. עבדים משלו בט, פירק אין מלךם. צרות רבות ק1בבוט.
 קךאטך ןהוה אלהיט. ךחקת ממט בעוונינו. שבט ?אחריך, תעיט ואבךט.

̂יך ןהוה  ועדלן לא שבט מטעותנו. והיאך נעיז פניט ונק^ה ערפט לומר לפ
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותיט
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 חטאט:
 אשמט. בנךנו. נזלט. ךבךט דיפי. ה^ויט. והךש^נו. זךט. המלט. טפלט
 שמר. יעצנו ךע. מבנו. לצנו. מרדנו. נאצנו. סררט. עוינו.
 פשענו. צרךט. קשינו ערף. ךש?ט• שחתנו. תעבט. תעינו. תעתענו.
 סךט ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוד, לט. ואתה צךיק על־כל

 הבא עלינו כי־אמת עשיית ואנחנו הרשענו:

 הךש?ט ופשןט לבן לא טש?ט ותן ?לבט לעזיב ךךך רשע וחיש לט ,ישע.
̂זיב ךשע דךבו ואיש און מח^ביתיו, דשב אל־להןה  בכתוב על לד {ביאך, ל

 וידחפהו ואל־אלהיט בי־לךבה לללוח:

 ?שיח צךקך אמר לפןיך, עניאות הי־לבץ. מנסתרות נקני: נקנו להוד, אלהיט
 . מלל פ^עיט. ןטהרט סלליי^סאותיט. וזרק עליט טים להורים ןטהדט.
 בלתוב על לד נביאך, וזרקתי עלילם טים ?הומם ו^הךהם, מבל טמאותילם

 וטבל נלוליבם אטהר אתבם:

 עםך ונחלתך- ךעבי טולך- ?טאי חסדך, האבי ישעך, לבית ולךעו בי ליהוד,
 אלהיט הרחמים והסליחות:

 אל דחום ש$ך. אל חטן שמך. בט נקךא ש?!ך. ןהוה עשה למען שמך.

 עשיה למען אטתך. עשיה למען בריתך. עשה למען נךלך ותפאךתך.

 עשה למען דתך. עשה למען הוךך. עשה למען ועודד. עשה למען זברך.
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 ?שה למען חסדך. עשה למען טובך. עשה למען לחיךך. עשה ל?ןען
 לביךך• עשה למען לטוךך. עשה לסען מלכותך. ?שיה למען נץחך. ?שה
 למען סוךך. ?שה למען ?זך. ?שה למען פארך• $שר. למען צךקחך.
 ?שה למען קךשתך. ?שה למען רח$יך הרבים. ?שה למען ?כיןתך.
 ?שה למען חהלתך• ?שה למען אוהביך שולני ?פר. ?שה לםען אברהם
. ?שה למען משה ואהרן. ?שה למען ךךד ושלמה. ?שה למען ב ק  יצחק מ
 ;ירושלים עיר קךשך. ?שיה למען ציון ם?!בן לבוךך. ?שה למען שממות
 היכלך. ?שיה למען הריסות םזלחך. ?שיה למען התנים על שם קךשך.
 ?שיה למען ?בוחים על זחוךך. ?שה למען באי לא# יכ?2ןם על קדוש
קי שד:ם שלא חטאו. ?שיה למען גמולי חלב שלא  #מך. עשה למען י̂ו
 פשעו. עשה למען תינוקות של בית רבן. ?שיה למע^ך אם לא למעננו.

 עשה למענך והושיענו:

 ?ננו ןהוה עננו. עננו אלהיט עננו. ?ננו אבינו ןגננו. ?ננו בוךאני עננו. ?ננו
 גואלנו ?ננו. ?ננו דוךשנו עננו. עננו האל הנאמן ענבי. ?ננו ותיק
 וחסיד עננו. עננו זך רשר עננו. ענט חי וקןם עננו. ?ננו טוב ומטיב
 ?ננו. ?ננו יודע ,יצר עננו. עננו כיבש ?עסיס ?ננו. ?נט לובש צךקות
 עננו. עננו מלך מלבי הגלבים עננו. עננו נוךא ןנשיגב ?ננו. עננו סולח
 ומוחל עננו. עננו עוןה. ניעת צרה עננו. ?ננו פוךה ומציל עננו. עננו
 צדיק רשר ?ננו. ?ננו קרוב לקוךאיי עננו. ?נט דחום וחנין עננו. עננו
 שיסע אל־אביונים ?ננו. עננו תוםך תסיםים ?ננו. ?ננו 8להי אביתיט
 ?ננו. עננו אלהי אבךהם עננו. מבנו פחד זצחק ענני• ?נני אביר .י?ק'ב
 ?ננו. ?ננו משגב אמהות עננו. עננו ?זרת השלםים עננו. ?ננו ק#ה
 ללעוס ?ננו. ?ננו רך לרצות ?ננו. ?ננו עו$ד, לעת ךצין ?ננו. ?ננו אבי

 ןתו$ים עננו. ?ננו דין אלמנות עננו:

 טי ?זןןד, לאלךהם אביט להר המווץה היא ממנו. מי rytf לי?חק בנו
 לשנ^קד על גבי הםזכח היא .יענני• םי שע?ה ל.י?קב לבית אל
ה לאבותיט ן  היא.י?נט. סי ש?נה ליוסף לבית האסורים הוא:ענט. םי ^
 על .ים סוף הוא .יענט. םי #ע{ה למשה לחורב הוא .י?נט. מי #ע;ה
 לאהרן במחתה הוא :ענט. םי קזע;ד, לפינחס לקומו םתוך העדה הוא
 חמנו. מי #ענה ליהושע כנל$ל היא .י?נני• מי ?ימה ל^זמיאל כם?$ה
 הוא .יענט. מי ש?נה למד ושלמה לט בירושלים היא לענט. מי #ע$ה
א ח3נט. םי י יזגני• ס׳ ?ימה לאלישע '״ריחי ה . א י  לאליהו להר הכדמל ה
ה למעי הךנה הוא יענט־ סי ש?;ה לחזקיהי ?2לך ןהוךה. לחליו  שענה לי̂ו



 שעב סליחות ליום רביעי של עשי״ת
 הוא .קמנו. סי nffl להנעה סי^אל וןןזריה ?תוך בבשן האש היא קמנו.
 סי #ענה לךנ!אל ?ניב האךיות היא .קמט. סי #ע;ה ל?זךא בגולה הוא
 :?גננו. סי לסךךבי ןאסתר ?שישן הביךה הוא .יעננו. סי #מד, ללל

 הצדיקים והחסידים והתסיסים והגרים הוא לןגננו.
 רח?נא ך^ני לן$נ_יי ענינא. רח?נא ךעני לתכירי לבא ענינא. רחמנא
 ךעני למביבי רוחא ענינא. רח?נא ןגנינא. רח?נא חום.
 רחמנא פרוק. רחמנא שזיב. רחמנא רחם עלן השתא בעגלא

ה: ̂יז־־אךם אל-אפ̂י  וייאמר דוד $ל־$ד ץר־לי ?איד. ן^ה־ןא !;.ידץהוד׳ 3י״ר?ים ךחןיו ו

 רחום וחנון חטאתי ל$ניך, :חוה ?לא רחמים רחם עלי וקבל
 תחנוני: :חוה אל לאפך תוכיחני, ואל כח?תך תיםרני: חנני
 :הוה בי א?לל אני, ךפאני :חוה בי נבהלו עצ?י: ונפשי נבהלה
 ?איד, ואתה :חוה עד־?תי: שולה :הוה חלצה נ?שי, הושיעני למען
 ח?ךך: בי אין במות ז?ךך, בשאול מי יוךה־לך: :נ?תי ?אנחתי
 אקחה בבל־ל:לה מטתי, בד?¥תי עךשיי א?טה: עקשה מבעם
 עי;י, עתקה '??ל־צוךךי: מורי ממני ?ל־פיעלי און, כי ק?ע :חוה
 קול ב?יי: שמע :הוה תחנתי, :הוה תפלתי יקח: .יבשו וי?הלו ?אד

חיה. מסיק סן >?אול לחיי על^א. ?ךא בד חטי אבוהי  סחי ומ5י מסית ו̂נ
 לקנה. אבוהי ךחיס אסי ל?א?ה. ע?ךא ךמריד ;?יק בקולר. ?נ־ה
 תאיב ותבר קולרה: ברך ??ךך אבן ןהטי^ קטך. הא ךוי נ?#ין ?נידין
 ק;רךן. ע?ךך אבן ו?רודןן ק?ך. הא ??זתא הא ?ש?,יתא הא בסלקיותא.
 ?סטו סנך ?רחמך ד^ישין. א5י לבאבין ךתקוף ?לן. עי ולא גסר ?סיךא

 עה תחנה. חתום בו שם מחברו(רבנו) משה בר שמואל בר אבשלום חזק ואמץ

 ובזמן קריב:

 ?ל־א':?י, :שבו.יבשו ךגע:

 ?ש?:א:

 מלך מלבים ךם על־ךמים. שובן
 מלך מלכי הסלכים ודם - מתנשא שחקים ויושב במרומים:

 על רמים, שוכן שחקים = ויושב
 כסרוסיס, המהולל והמשובח לעולמי
 עולמים, ברוך ומבורך בפי כל יקוסים

 המהלל והמקבח לעולמי עולמים.
 ברוך ומברך בפי בלץקומים:



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שעג

 ראה נא געגוי אגונים ועגומים
- אבלים ועצובים, שור - ראה
 גא בשפלות ישראל המכונים: מעוטי
! ז. ז<: ״כי ת פ י  עמים על שם הכתוב (
 אתם המעט״, מפזרים ומפרדיס בץ
 העמיס, וכבשת = וכלימה, גחםריפ

- מברישים = ונכלמים.
 אבלים וכדורים - ועזובים גזופים
 ונזעםיס - שקבלנו נזיפות וגערות,
 נתונים בידי מכים, גויס - גופם
 נתק למהלומים - למכות. בבוקר
 נואסיס - אומתם: מי יתן ערב, רמש
- ובערב אומרים: מי יקרב אור ימים
- מי יחן בקר, פסוק הוא בדבתם

 (נח, נחי).

 אין להם טנוחה ושקט ושלומים
- ושלום, ואץ להם במה להתנחם
 ולמצוא תנחומים. לשלום מצפים אבל
 והנה נלחםים. לטובה מקוים, והנה

 רוע תשלומים.

 ותבחר נפשם מיתת רדוטים
- הרדמה עולם. מה נתאונן ומה
 נאמר ועווגותינו גורמים לצרוחינו,
 שהת חטאגו, רשעגו, סרגו מחוקים
 נעימים. זכור ה׳ רחמיך והפריך

 העצומים,

 קומה והמלא עלינו רחמים, קבץ
 פזורנו מארצות וימים. ועמך אשר
 מפרת חגם לאדומים - בגלות זו,
 גלוח רומי, מהר לגאלם בלא כפף
 = ודמים כמו שהבטחת ביר נביאך
j נ). ״חנם נמכרתם ולא  ישעיהו «
 בכסף חגאלו״. ה׳, הצור תמים פעלו,
 צוה ישועות יעקב, כי לך ה׳ הםליחות

 והרחמים.

 ראה בענוי אגוגים ועגומים. שור־
 ;א בשפלות ?עוטי עמים: מפזרים
 ומפרךים בין בל האטים. ובבשת

 ובלמה גחפרים ונכלמים:
 אבלים וברודים נזופים וגזעמים.
 למכים נתונים גדם למהלמים:
 כבקר מי־יתן ערב נואמים. ךמש

 אומרים מי־יקרב אור־ימים:

 אין־להם מגוחה ושקט ושלומים.
 במה להתגחם ולמצא תנחומים:
 שלום מצפים והנם גלחמים.
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 לטובה מקוים והנה רע תשלומים:
 ותבחר נפשם מיתת רדומים.
 מה־נתאונן ומה־נאמר !עונותינו
 גורמים: חטאנו 'רשענו סרנו
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 מחקיך הנעימים. זבד רחמיך ןהוה
 וחםךיך העצומים:

 קומה והמלא עלינו רחמים. וקבץ
 פזורינו. מארצות וימים: אשר
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 מכרת חנם לאדומים. מהר לנאלם
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 בלא־בסף ודמים: צוה ןשועות־
 .יעקב הצור תמים. בי־לך אדני

 הסליחות והרחמים:
־ •  סכניסי רחסים ה^יםו ךחסינו. לג־ני בעל הרחסים. ס?סיעי תפלה להסיעו ־ : • ו ¥ - ו

 תפלתנו,~ל?ני שוסע תפלה. ס?!סיעי ץ?קה להסיעו צעקתנו, לפגי
י ךקןןה הלניםו ד?!עותיט, ל?ני 9לך סתחיה בךטעות.• ס י ^  שסע צןקדי 5
 השתךליו והרבו תחנה ובקשה, לפני סלןז אל ךם ונשא. הזבירו לפךו להסיעו



 שעד סליחות ליום רביעי שלי עשי״ת

. לזכר אד^תם ויחיה זךןם, #לא ר פ  ל^יו, תוךה וטריים טובים >ן1ל־שו?ני ן
 תאבד שארית לןגקיב. כי צאן רוןה־^טן היה לחרפה׳ לקןיךאל נוי־אחד ל?של
 ולשני{!־׳. טהר ענני &לל׳י לשעט. ו?ךט טבל {זרות קשות, ןהושיעד׳ ?ממזיך

 הרכים ?שיח צךקך ועטך: • י

א ךטתחנן לשברה. בולהון בגי ש?לא  מרן ךכ^טלא לך טתחננן׳ ?בי #?.י
 ?כ?פא טתפךקין׳ ועטך לקיךאל ?דחטי ו?תחטני. הב לן ?אלתין ובעותין, ךלא

 ןהךר ריקם מן קךמך:
חנן למריה. ?שיקי אנן וכחשובא שרינן.  ?ךן ךב*?טזיא לך טתחננן, ?ע?ךא ךט̂ו
 ?ריךן נ?שין טעקתין חפישין. חילא לית בן לדצולך, טךן ?ביד בדיל קלטא

 הזךת עם אבד׳ת^א:

 שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל,
 האומרים שמע ישראל.

 שומר גד אחד, שמור שארית עם אחד, ואל ייאבד גוי אחד,
 המלחךים שמך יהיוה אלהיגו יהיוה אחד.
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 שומר גוי קדוש, שמור שארית עם קדוש, ואל ייאבד גוי קדוש,
 'המשלשים ?שלש קדושות לקדוש:

ה ןהתפיס לדור עני בי אין ^  טתר^ה ברחמים ומתפיס בתחנונים. ד
 עוזר: אביט מלבנו חננו ועננו׳ בי אין בנו מעשים. עשה עטנו צךקה

 וחסד והישיעט:

 ואנחנו לא נדע טודנעשיה ?י עליך עינינו: זכיר־ךחמיך ןהוה וחסדיך׳ בי
 ?עולם הטה. ןהי־חקוךך ןהוה עלינו, בא^ר לחלט לך: אל־תזכר־
 לט עונח ראשנים טהר ןקךטוט ךחמיך׳ בי דלוט 9א'ד: (?זרנו ?שם
 ןהוה עישיה שמלם וארץ:) חנט ןהוה חןנו, בי־ךב ש'ב?ט בוז: ?ר';ז
 ךחם תזכיר: (?רינז עקךה תזכור. ?רינז תמימות תזכור: ןהוה הושיעה
ך יענני ?יום קךאיםי:) כי־הוא ץ־ע לץךט, זכור כי־עפר אנחנו: עזךט ^  ה
 אלהי לגזעני על־ךבד ?בוד־ש9ך, והצילט ןבןר על־חטיאתיט למען ^9ך:

 יתנדל1 דתקךש שטה ר?א: ?על?א די ברא ברעותה ד?ליך טלבותה.
 >ך?טח פיריןנה דקרב (ניא קץ) ?שיחה:) ?חךכון ו?יוטיכון ו?חיי ך?ל בית

 ישראל כענלא ובןטן קריב, ואסרו אטן:
 להא שטה ר?א ?ברך ל?לם ולעלטי עלטלא:

 ית?דך וישתבח ויתבאר דתריטם ויתנשא דתהךר ויתעלה ויתהלל שטה



 סליחות ליום רביעי של עשי״ת שעה
 וקיףןזא. לריך הוא לעלא ולעלא טלל לרלחא ושיי־סא תשלחתא ונח$תא

 • ךאםיךן ?על$א. וא?ת אשן:
 קהל: קבל ןךחמיס וברצון את תפלתני:

ל יקזךאל קךם אכוהץ ד לשט:א וא?ת אטן:  תתקלל ?לותהון ולעותהון ך;
 קהל: ףד שם nyr מברך מעתה ועד עולם:

 :הא של9א רלא טן שטלא וחיים טולים עלינו ועל לל ישךאל וא?2ת אטן:
- קהל: עזרי מעם rrirr עשה שמים וארץ:

 עשי־. השלום ל?רו?יו הוא :עשיה שלום ?לינו ןעל לל ישראל וא?2ת אטן:



 שעו

 סליחות ליום חמישי של עשי׳׳ת
 אשרי יושבי ביתך, עוד.:הללוך סלה: אשרי העם שככה
 לו, אשרי העם שיהוה אלהיו: תהלה לדוד,
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 ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
 בבל־יום אבךבך, ואהללה שמך לעולם ועד: גדול :הוה
 ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: דור לדור ישכח מעשייך,
 וגבוריתיך .יגידו: הדר כבוד הוךך, ודברי נפלאותיך
 אשייחה: ועזוז נוראותיך ייאמרו, וגדלתך אםפרנה: זכר
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 רב־טוכך .יביעו, וצךקתך :רננו: חנון ורחום :הוה, ארך
 אפים וגדל־חםד: טוב־יהוה לכל, ורחמיו על־בל־מעשייו:
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 יורוך:הוה כל מעשייך, וחםיךיך:ברבובה: כבוד מלכותך
 ייאמרו, ונבוךתךץדברו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת כל־עילמים, ו כ ל ך מ ת ו כ ל  וכבוד הדר מלכותו: מ
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ך כבל־דור ודיר: סומך :הוה לכל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 וזוקף לבל־הבפופים: עיני בל אליך :שברו, ואתה נותן־
 להם את־אכלם בעתו: פותח אתץךך׳ ומקביע לכל־חי
 רצון: צדיק יהיוה בבל־דרכיו, וחסיד בכל־מעשייו: קרוב
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 :חוה לבל־קראיו, לכל אשר יקראהו באמת: ךצוןץראיו
 יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יחידה את־כל־
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 אהביו, ואת בל־דךשעים ישמיד: תהלת יהיוה ידבר־פי
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 ויברך בל־בשיר שם קךשו לעולם ׳זעד: ואנחנו נברך :ה
 מעתה ועד עולם הללויה:
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 ןעתה י^ךל פח אמי 5<»?זי דכרי! לאסר: זכר רחםיף ץזןה ןח^ךיף 3י ©עולם ה^ה:
 יתגדל ויתקדש שסה דבא: ?עלמא די ?ךא כךעותה דק2ליך מלבותה.
 בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן: (דץמח פוךקנה ויקרב (נ״א קץ) ק2שיחה0 בחייכון וליוסיכון ובחיי ךבל



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שעז

 :הא שמה רלא ?לרך ל¥לם ול¥למי ¥למ:א:
רומם רחנשיא ףתהךר רחעלה רחל׳לל שמה  יחלדך דשתלח ךתפאר ף̂ו
 ךקיףןזא. לריך הוא ל?לא ול?לא מלל לךבתא ן^זיךתא תשלחתא ו^חטתא

 ךאסיךן לעלמא. ואמת אמן:

 לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים: מה־נתאונן ומה־ניאמר
 מה־נדבר ומה נ^טדק: נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה
 אליך. בי :מינך פשוטה לקבל #כים: לא־?חסד ולא־
 במזושיים באנו לפניך, בדלים וברשים דפקנו ךלתיך: ךלחיך
 דפקנו רחום וחנון, נא אל־תשיכנו ריקם מלפניך: מלפניך

 מלכנו ריקם אל־תשיבנו, בי אתה שמזג תפלה:
 שמע תפלה, עדיך בל־בשיר:באו: :בוא ?ל־בקןר להשתהות
 לפניך :הוה: :בואי וישתחוו לפ;יך. אדני, ויכבדו
 לשמך: באו נשתחוה ונבךעה, נברכה לפניץהוה עשינו:
 נבואה למשכנותיו, נשתחוה להדם רןליו: באו.שעריו
 בתודה חצרותיו בתהלה, הודו לו ברבו שמו: ואנחנו
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 ברב ח?ךך;בוא ביתך, נשתחוה אל־היבל־קדשך כיךאתך:
 הנה ברבו את־יהוה ?ל־עבדי :הוה, העימדים בבית יהוד,
 בלילות: שיאו :דיכם קדש, וברכו אתץהוה: רוממו :הוד,
 אלהינו והשתחוו להדם ח;ליו קדוש הוא: רוממו :הוה
 אלהינו והשתחוו להר קךשו, בי־קדוש:הוה אלהינו: השתחוו
 ליהוה בהךרת־קךש, חילו מ?ניו ?ל־האךץ: נשתחוה אל־
 היכל קךשך ןנוךה את־#מך על־חסךך ןעל־אמתך. בי
 הגדלת על־?ל־שמך אמךתך: :הוה אילהי ??אות מי־במוך
 חסין:ה, ןאמו;תך ?ביבותיך: בי מי בשחק .יערך ליהוה,
 ירמה ליהוה בבני אלים: כי־גדול אתה ןעשה נפלאות,
ם חסדך, ןעד.שחקים י מ ז י  אתה אלהים לכךך: כיץדול מ
 אמתך: $דול :הוה ומהלל ?אד, ןלגדלתו אין חקר: כי•
 $דול :הוה ומהלל מאד, נוךא הוא על־בל־אלהים: בי אל



 שעח סליחות ליום חמישי של עשי״ת

 גדול יהיוה, ומלך גדול על־בל־אלהים: אשר מי־אל בשמים
 ובארץ אשד/יעשה במעשייך. וכגבוריתיך: מי לא יךאך מלך
 הגוים בי לך יאתה, בי בבל־חבמי הגוים ובבל־מלבותם
 מאין במוך: מאין במוך :הוה, גדול אתה וגדול שמך
 בגבורה: לך זרוע עם־גבורה, תעז ידך תרום ימיגך: לך
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 יום את־לך לילה, אתה הבינות מאור ושמש: אשר בידו
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 מחקרי אךץ,־ותועפות הרים לו: מי :מלל גבורות :הוה,
 ישמיע בל־תהלתו: לך יהיוה הגדלה והגבורה והתפארת
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 והנצח וההוד בי־ביל בשמים ובאךץ, לך :הוה הממלכה
 והמתנשא לבל לראש: לך שמים אף־לך ארץ, תבל ומלאה
 אתה :םדתם: אתה הצבת בל־גבולות ארץ, קיץ וחרף
 אתה יצרתם: אתה רצצת ראשי לויתן, תתננו מאבל לעם
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 לציים: אתה בקעת מעין ונחל, אתה היבשת נהרות איתן:
 אתה פוררת .בעזך ים, שברת ראשי תנינים על־המים:
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 אתה מושל בגאות הים, בש1א גליו אתה תשבחם: גדול
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 יהיוה ומהלל מאיד, בעיר אלודנו הר־קדשו: יהוה צבאות
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 אלהי ישראל ישב הכרכים אתה הוא האלהים לבדך: אל
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 נערץ בםוד־קדושים רבה, ונוךא על־בל־םביביו: ויודו שמים
 פלאך :הוה, אף אמונתך בקהל קדושים: לבו נתנה ליהוה,
 נריעה לצור ישענו: נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו:
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 צךק ומשפט מבון בסאך, חסד ןאמת :קךמו פניך: אשר
 יחדו נמתיק סוד, בבית אלהיט גהלך ברגש: אשר לו הים
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 והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו: אשר בידו נפש בל־חי, ורוח
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 בל־בשיר־איש: הנשמה לך והגוף פעלך, חוסה על־עמלך:
 הנשמה לך והגוף שלך, :הוה עשה למען שמך: אתאנו
 רב־הוא: אל חנון ורחום ^מך: למעךשמך :הוה וסלחת לעוננו בי על־שמך, :הוה עשה למען שמך: בעבור כבוד שמך, בי



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שעט

 ?לח־לט אלינו, 3י ?רב אולתנו ?;ינו. $חל לנו מל3נו׳ 5י רבו ןויגיבז:

 עו פתיחה. חתום בו שם מחברו(רבנו) אליה בר שמעיה חזק
 גאר יעקב

 עם ה׳ - עם ישראל חזקו ונתחזקה,
 וקראו אל א-להיפ בחזקה. איש און
- רשע יתודה אשמהו, וישוב אל ה׳

 וירחמהו.

 לקרא ללא ינוס = ולא יישן - לה׳,
 ולבקש ממנו: שומר ישראל, עודה
 למה תישן. זכר - ה׳ מעשה ישר
 וכשרץ - מעשים ישרים וכשרים

 שלנו והי, הטוב בעיניו יעשה.

 ביד נביאו, הבטיחנו א-להים אמת,
 (•ז״קאל יח, לב<, ״כי לא אחפוץ במות

 המת״, כי אם בשובו מדרכו, ולכן
 דרשו ה׳ כתחן לקרוב - לגשת אליו
 בתפלה, בהמצאו - באלו עשרה ימים
 שבץ ר״ה ליו׳׳כ (י׳־ה •״.< קראוהו כדי

 לקרוב אליו, עכשיו בהיותו קרוב.
 ר1והו - פייסוהו חלוהו - עוררו
 רחמיו ובאימה עבדוהו. כל זרע יעקב
 כבדוהו, שקד דלתות - מהרו לבית
 הכנסת כדי להחפלל לארך אפים,
 וכאשר נשא את כפינו בהפילה אל
 השמים, נשא אף את לבבנו עמהם
 אל א-ל בשמים. - כדי שיהיו פינו

 ולבנו שודם.
 פי שיודע לרצות = ויואל לרצות
 את ה׳ בדברים, הכץ - יכץ, עצמו
 לקראת א-להיך ישראל. ערכו שוע
 ־ותפלה, לעת צרה, קדשו צום קראו

 עצרה - אסיפה.
 עובד וירא אלהיפ יבקש מתפלל
 עבותו, ושב ה׳ מחרון אפו ולא נאבד.
 הירצה - האם ירצה ה׳ לקבל שי
 = ותשר - תשורה, ומנחה מ׳׳השמף
- ממי שלבו מלא שומן והוא מכביד
 את לבו, האם רוצה ה׳ כרככות נחלי

 שמן - למנחה, הת ה׳
 חפץ לשמוע - להאזץ תפלה, מאשר

 עם :הוח חזקו !נתחזקה. וקראו
 אל אילהים בחזקה: איש און
 יתוךה אשמהו. דשב אל יה!ה

 וירחמהו:
 לקרא לילא זינום !לא־יישן. שומר
 ישראל עורה למה־תישן: יושר
 זכר !בשרון מעשה. דחוה הטוב

 בעיניו יעשה:
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 הבטיחנו אילהים אמת. בי ילא
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 אחפיץ במות המת: בהמצאו
 דרשוהו בתחן לקרב. קראהו

 בהיותו קרוב:
 רצוהו הלוהו באימה עבדוהו.
 בל זרע .יעקב בבדוהו: #ק'ד
 דלתות ארך אפים. נשא לבבנו

 אל כפים:

 מי יודע דצות!יואל. הבון לקראת
 אלהיך ישראל: ערבו שוע ותפלה

 זד t | • ו v I • t - ז • *

 לצרה. קדשו צום קראו עצרה:
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 יבקש יפלל אילהים עובד. ושב
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 מחרוךאעו ולא נאבד: הירצה
 שי ותשר מהשמן. ברבבות נחלי

 שמן:
 חפץ שמע מתקרובת עולים.



 שפ סליחות ליום חמישי של עשי״ת

0 ־ ׳5יליף• להקשיב מחלב אילים: זכות י י ״ עי ו י ק ל ״ ב ק  ל
< ' . " " . * " " ־  להקשיב - לרנתנוגא) עדיף לי. / .

 םחלב אילים ולכן תקנתנו רק בתפלה למד רשר עקב. זכר אלה
m^MM w..-,•ר 11ייזי ש י ל ו א ר ש ל י ע ד מ י ת ו כ  ובתחנונים• ז

ה ליעקב. קחו עמכם ךבךים. ושפה ל ו א ו ב > ז ם ו ק ע ג _ ה ו ק ע ו ה נ ב ת ל  א

׳ ״׳ ״יי °ימז יי• י בשלום פרים: נ ? ע י < י ב ) ת י ד ב י ה י ב  ד

 ישראל, קחו עמכם דברים - דבורים,
 כלומר, התפללו, ושפה - ודברים שאנו אומרים בשפחנו, יהיו כשלום - תמורת קרבנות

 פרים.
 בי־על רחמיך החיים אט ?טוחים. ןעל־ץךקורדך אט נשענים. ןל?לחורדך אגו
 מקוים. ולישועתך אט מצ?ים: אתה־הוא מלך אוהב ץךקות מקךם.
 מעביר ןווטת עטו, ומסיר חטאת ןראיו. בירת ברית לראשונים, ומק!ם
 שמעה לאחרונים: אתה־הוא ש,יר!־ת בענן?בוךך על־הר־סיני והךאית דךבי
 טו?ך למשה ע?ךך ואךחות חסדיך ןלירצ לו והודןתו בי אתה אל רחום ןחטן
 ארך אפלם ןרב־ח?ד ומך?ד, לל׳מיב ימ^הינ את־העולם ?לו למדת הרחמים:
̂יך וקךאתי ?שם ןד,;וה לפ;יך.  ובן ?תוב וייאמר אני אעביר ?ל־טובי על־פ

 וחנתי את־אשר אחון ןרהמתי את־אשר ארחם:
 אל ארך אפלם אתת. ובעל הרתמים נקראת. ודרך תשובת הוךית.
 גדלת ךתמך ותםדיך׳ תזכיר היום ו?בל־יום לזרע ןךיךיך. תפן אלינו
 ברחמים, כי אתת־תוא בעל תרתמים. בתתנון ובתפלת פניך נקדם,
 כהוך?ת לעגו מקךם. סתרון אפך שוב, כמו בתוךתך כתוב. ובצל
 כנפיך נחסר, ןנתלונן, כיום רדד :חות בענן. תעביר על־פשע ותמתת
 אשם׳ כיום ויתיצב עטו שם. תאזין שועתנו ותקשיב מנו מאמר,
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 כיום ויקרא בשם יהיות. ושם נאמר:
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 . רעביר :הוה על־פניו ךקךא:

י חיים נ י  פנ
 (א) מיוסל עה׳׳פ בשמואל (א, טו, «): ״הספן לה׳ נעולוס״ונו׳ הנה שמוע מזבפ טוב, להקשיב
 מסלנ אילים״, ופרש׳׳י: ״סנה שמוע בקולו טוב מזבס״. וכן מפבאר, להקשיב כקולו עדין מפלג אילים.
 והפייט שייסל לעיל מיניה ״ערכו שווע וספלה וט׳״, נראה שנוונפו נפי שכשמו בפטם, ולאו לוקא

 כביאור הפשט בפסוק.
 >ג< בפירוש ״המסמר״ הנלסס באמשטרלס (סע״ס כסב: ״בישעיה (מל, כא) כסיב: ׳זכר אלה יעקר,
 והפייפ הוסיף הלמ״ד לפרשו גענין אחר הקג״ה יזכור סרי״ג מצווס שקבלו ישראל ויךמוס לכסיב: ׳אלה
 המצווס׳(שלהי רקרא ונמלגר^ p על זה קשה הלא כמה מצווס יש שאי אפשר לקיימם, כמו הקרמוס
 סמן הסורק, והסייט() 5pT: קחו עמכפ דכריפ לפסוק בסרשס הקרננוס כאילו הקריב קרגנוס, וזהו
 שסייס: ושפה נשלפ פריס הוא סוף הססוק הנ״ל בהושע (יל, ג)״, פכ״ל ״המסמר״. כסבסי כל זה כלי

 להוציא ממה שהניהו אפ הפייט כלי להסאימו לססוק.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שפא
 :חוה ן:חוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חםד ואמת נצר
 חסד לאלפים נשיא ?ון ן$שע וח?אה ונקה: ו?לחת לעיננו

 ולת?אתנו ו;חלתנו:
י אתה # 9 u v ו?חל לני ?לגני 5י 3 : . לח לנו אבינו בי ח?אנ ? 

 אד;י טוב וסלח, ורב־חסד ל?ל־קךאיך:

 ואנחנו ?ריב ח?ךך ;בוא ניתך נ^תחוה אל־הילל־כ־ןףןזך ?יךאתךג ואני
 תפלתי־לך ,יהוד, עת ךצון *להים ?ךב־ח?ךך ?גני ?n?s .י«ןז?ך:

u הקשי?ה לקול תחטניט: t f  האזינה ןהוה ^

 ?רחם אב על ?נים בן תרחם ךזוה ןןליט: ליהוה הןשוןה על 5?ך בך?ר1ך ?לה:
 ןהוה ץ?אות ע?ט מק!'גב לט אלסי.יעקב ?לה: ןהוה ??אות א>ןזרי אדם בו&ח

 בך: ןהוה חוש יץה. ה?לך לענט ?יום־קךאט:

ם ד  ?לח־נא לערן העם הזה ?נךל ח?ךך. ובאשר ;שאתח לןם הזה מ

̂ע ?קח ןיןיך וךאה שי?םר1יט ןהןיר אשי־נקךא ש?ך ̂ז  מזה אלהי אזןך ו
 ?ליה. בי לא על־צךקתיט אנחנו מפילים תחטניט לפקל בי על־.רח?יך
 הרבים: אדןי ש?עה אד־ןי ללחה אדיןי הקשי?ה ועשה אל־תאחר. למע^ך אלהי

 ועד־הןה ושם {אשר:
 וייאמר יתיות סלתתי בךבךך:

 בי ש?ך נקךא על־עיךך ןןל־ע?ך:

 צז סליחה. ע״פ א״ב כפול

 ן$להינו ואלהי אבותינו
 אני אבוא ביתך להודות לך גרב
 חסדך שהפלאת עלינו, אשתחוה אל
 היכל קדשך ביראתך. בהשכימי בתחן
- בתחינה לפני מכון - מקום
 שבתך, בעת רצץ - בשעה שהצבור
* ענני, באמת ת ח ו נ בי  מתפללץ>א) (
 ישעך - בישועת אמת המתקיימת

 אני ברב חסדך אבוא ביתך.
 אשתחות אל תיבל קךשך
 ביךאתך. בהשבימי בתחן

 לעד.
 ענני באמת :שועתך:

י חיים . נ י  פנ
 (א) מססק גשו״ע סקס׳׳א לקום גאשמורפ לסליסוס, ונמג״א מסמר: להוא עס רצץ שהקנ״ס שנו ע׳

 שעוס אסרונוס נע לס הזה.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת

 גדול וגבור על י בל־שמך
 אמרתך. גבורת רחמיך מאיד
 !אלינו מחשבותיך. ךבךך
 ראש אמת לנו באו9ן
 עצותיך. דרכיך ומדותיך
 בעמדם לפניך להקדים למו

 חנינותיד:
 את סליחותיך כמ״ש: (ישעיהו סה. כי< ״טרם יקראו ואני

 המחילה והסליחה שלך ועיבר
 על־־פשע תפאךתך. הדר כבוד
 הוךן ודברי נפלאותיך. והננו
 אתאנו לך בעצם חמלתך.
 ולך־לבד הוחלנו ואתה תענה
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 מחילתך:

 ץבור עדתך קנית יןךם
 גאלת שבט נחלתך. זכור
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 אבות לבנים יודע את
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 אמתך. חסד נעוךים ואהבת
 כלולותיך. חדשים לבקרים

 רבה אמונתך:

 שפכ
 גדול וגבור - שמך, בעל גבורות קנוא
 ונוקם, אולם הגדלת על כל שמך,
 את אמרתך שאתה מעביר לנו על
 מדוחיך, וסולח לנו. גבורת רחמיך
 מאז - מבריאה העולם, כאשר ראה
< ושחף ב ^  שאץ העולם מתקיים ב
 לה מדת הרחמים, משום שאלינו
 מחשבותיך - מחשבחן של ישראל
י B־K, ה<. ראש י ב  קדמה לכל דבר (
 דברך - מתחלה התורה נרמז חוחמך
 אמת>ג), ולנו מסרת כאומן - באמונה
 אמיתית וקיימת את עצותיך ואלו
 הם עצוחיך: דרכיך ומדותיך, בעמדם
 לפניך בתפלה, להקדים לנו חנינותיך

 אענה״.
 המחילה והסליחה שלך - ולא נתת
 רשוח לשליח לסלוח, >יש-י תהלים קל.
 ד ^ ועובר - ומוחל על פשע, היא
 תפארתך ושבח שלך חה הדר כבוד
 הודך, ודברי נפלאותיך. והננו אתאנו
 לך - באנו אליך בעוצם חמלתך
- בגודל רחמיך, ולך לבד הוחלט
 ציפינו והתפללנו ואתה תעגה על

 מחילתך שמחלת לנו.

 זכור עדתך קנית קדם - לפני בריאת
) נאלת - ממצרים *. ה 3 •» v  העולם (
 את שבט נחלתך. זכור לנו את
 הזכות, שאבות לכנים יודיע את
 אמתך - שכל אב מלמד לבניו
 ומודיעם אמתתך. וכן יעמוד להם
 זכוה חפד געורימ ואהבת כלולותיך
 שאהבת לישראל במדבר. חדשים
 לבקרים - מתחדשים הם חסדיך מיום
 ליום, רבה אמונתך - גדולה היא
 הבטחחך ודבר גדול הוא להאמץ בך

 שתקיים ותשמור מה שהבטחת לנו.

 (ב) וכ״ס מ־ש״י (נראשיס א) ״ברא א־לקים״ ולא אמר ״נרא ה׳״, שנססלה עלה גמסשנה לבראסו
 במלס הלץ, ראה שאץ העולם מסקיים והקלים מלס רסמיס ושספה למלס הלץ והייט מסיב: ״מוס

 עשוס ה׳ א־לקיס את ושמיס״.
 (ג) עפ״י נ״ר (פ״א, י): ״בראשית נרא אלקיפ״ — סופי סיטס ׳אמס׳. וכמטאר בפניט סיים סימן לא

 מוסס ליטא.



 מדות מונן• אשר נודע למשה, נאמן
 בית משרתך, ומסרת לו טכס - סדר
 שם אדיר - שם הוי״ה שם של מדת
 הרחמים, כארגע אותיותך, ולמדו
 סדר בקשת רחמיםנד< התקועה חזק
 ביתד כשלש עשרה תיבותיך - בי׳׳ג
 המרות. יגולו - יתגברו רחמיך על

(בינית ז.), ן  מדותיך - על מדת הדי

 כי אנחנו עמך וצאן מרעיתך - שאתה
 מנהיגנו, כדלים = וכרשיס - כעניים

 סליחות ליום חמישי של עשי־״ת שפג

 טובך אשר נוךע לנאמן
 בית משרתך. סכס שם
 אדיר כאךבע אותיותיך.
 יתד תקועה בעילש עשרה
 תבותיך. :גלו ךחמיך על

 מדותיך:
 בי אנחנו עמך וצאן מךעיתך.

 כדלים וברשים דפקנו דלתיך. דפקנו על דליזד למתת חסד, לא
. * י * ־ יי י ז יי' י למענינו - לא בשביל זכויותינו כי י . . V 
 לא למעננו כי־אם בריב אם גרוב צדקותיך, לרעים ולטובים

 אתה מוחל(ה< והיא תהלתך.

 מטה - בית הלל אומרים: ״ורב
 חסד״ פטה כלפי חמד >י־ה יו.). זו היא
 אומנתך. כל מדה ומדה שבי״ג מדות

 . לרעים ולטובים והיא
 T T ז - 1 •

 כלפי "חסד זו־היא
 מרה ומדה היא

 מטה

 , היא לשבח צפירתך - pra. הנך
 לשבח ?פיךתך. נוהג חנם נוהג חםד חנם עפ כל כריותך, ובודאי

 חסד עם בל־כריותיך. נתיבות
 חן ורחמים לנוצרי עדותיך: ׳
 סליחה מכקשים תכין לבם
 לקךאתך. שימה י רמעתם
 בנאךך הלא כםפרתך. עיני

 שבנתיכות חן ורחמים הנהג עם נוצרי
 עדותיך - שומרי מצוותיך (ע־פ תהליס

 נה, 0.

 פליחה מבקשים ממך, ולכן תבץ לבם
 לקראתך, שימה דמעתם למשמרת
 כנאדך - בכלי המוכן לכך כי הלא
 מנדים הם בפפרתך - בחשבונך, מנה
 את דמעותי עם שאר צרותי,vr תהלים נו

ר ת פ ת א ל י ג  מ
. גאמן בית משרתך - הה״ד (במדבר יב,): -עבדי משה בכל ביתי גאמן הואי - כבן ז  ע

 בית שיכנס בלא רשות, (ראביע).

 (ד) כמ״ש (שמוס לג, יט): ״ראמר אמ אמגיר כל טומ על פניך וקראסי נשם ה׳ לפניך״ וגסלר
 שאסס רואה אוסי מעוטף וקורא י״ג מלוס, הד מלמד אפ ישראל, (רש״י). ונרמנ״ן: שאקל&
 לפניך השם הנלול וכר שסלע נקריאה ההיא מלס הסדנה ומלס הרסמים אשר יסונט ררוסמו נשמי

 ובטוני, ועל זה נאמר: ״מל ניסי נאמן הוא״, ני טונ האלם — מפו.
 (ה) כלאיהא (נרכוס ז.) ״ויזנומי אס אשר אסץ״ — אע״ס שאיט הנץ.



 שפד סליחות ליום חמישי של עשי״ת

י וענוי ועלבון בני בריתך. עיניך נ ב
ז  י ג י ע י י י ״ ״ י נ ו ם ע ה  ״י 3יי״״־*< ש

־ « I י ־ י • ־ י י י י יי י י  כריתך, עיניך תחזינה ה׳, בענויינו, י

T - •נפי דיו ציקיתיו• תחזינה יהיוה בבל צדקותיך: ™ P ™ ל כ  כ

י פוקךיף בצר צפון לחש ״ ו ״ י ם א י י ק ו פ  פוקדיך- ישיאל ה
 להם ובפיהם צקון לחש - שופכים י יי י ־ י . 1 י י

 שיח לפניך ביודעם שיפורים באים תלכחותיך. פלטם מ^טחת
 עליהם בגלל תוכחותיך. פלטס משחת

- הצילם מגיהנם מחמשת מיני מחמשת מיני עבךתך. ציפה
׳ '11 L ״ L ׳ . י פ ז א י ר ח ! א) ם ה  עברתך - הנמך. י

• ךע;תך,  ב) עברה ג)חעם חמדה, ה)משלחת לקטרג "לחבל א
 מלאכי רעים, >תהלמ! «!צופה. <סט, L.».nL- L יי • •^«»»
ה צוד׳ לנעל ךלת פ[ יכנס מ ו א - פ ו א ל נ ח ל ו ג ר מ ק ל ז ט ש ה -

ת במחיצתך י י ל י י ע נ ' m t ^ ׳ ר י י י י י י א י ה  ש

 בפני המקטרג פן יכגם במחיצותיך. • י • י ••• 1' י

ה קול יעקב בעת יעל ל ע ג a™ י״׳ ־ י ? ג  ?יי מ
 סתהוםותיך - כאשר ממעמקים • ־ י־ י י ״

 יקראוך, אד קבל ברחמים את תפלתם מתהומותיך. קבל ברחמים
י י  פתחת כפ ישיבתיך, רחש - חפלה י י

Efcn •^ב שי  משלסיס כמקום זבחיך ועולותיך מתחת בם י
 שהקריבו בשעתו לפניך, רצה נדבתם . ן

ס משלמים מקום . זבחיך ה ר ל ו פ ח ף _! ו ״ ח פ ו ת ל פ - ת

• ועולותיך. רצה נדבתם וחתר ( י ) י י י ב א י ס כ ל ת ח ת T מ f l ״ , f l n 

 * 'יי I 1 י t ד t - ד־

 למו חתירותך: .
יז־ שוב ׳למען עבדיך שבטי י צ י ב ת נ י כ p ש ״ n V ג ־ י  ש

I יי י י I • י ״  למען עבדיך שבפי נחלתך. שמך י ־ *
 יעמד לנו, דשוב אפך וחמתך מאתנו. נחלתך. שמך יעמד״

, י י י I ״ י 1 . ״  תתאזר - תתחגר בחפידותך ותתעםף ץ
 בחניגותך ותבא ל«יך מדת םובי לנו וישוב אפך . !חמתך.

י  ועגותנותך, זוהי תפלתו של ר׳ יוחנן ז י T י

 בתר דמםיים צלותיה, (בינות ŵ: תתאזר בחםידותך ותתעטף

 בדונינותך. ותביא לפניך מדת
 טובך וענותנותך:

 *קץ — מלשץ יציקה ושפיכה, מאמר כן על הרבות התפלה. וכן •ישפוך שיחר, (מצודות,
 ישעיה כו, טז).

j יג) ״רספלל j אמר ר יוסק משום רמ שמעץ נר יוסאי: מאי ינפינ(להי״נ ^ ק  (ו) ע״פ סנהלח (
 אליו ויחתר לו״ ׳ויעסר לו׳ מימני ליה, מלמל שעשה לו הקכ׳׳ה כמין מחתרת ברקיע כלי לקבלו
 נסשונה, מפט מלס הלין, שהיסה מעננפ שלא להקמל סט מנשה נסשונה, ועשה סקב״ס מססרס ברקיע

 וסשט ילו וקנלו נלא יליעס מלס הלין.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שפה

 אל מלך יו#ב פל־כ3א ךת?ים, מתנתג בחסימת מוחל ןגובות עמו,
 מעביר ראשון ראשון, מחיה ?חילה לחטאים ו?ליתת לפורעים,
 פוקזיה ?ךקות עם־כל־בשיר ורוח, לא כך?תם תגםיל. אל הוךית־לנו
 לומר >טלש ןקזרת, וזכר לנו תיום בדית שלש ןשרת, ?תודןת
 לעט מקךם, ?to שכתוב רךד :תות ?ענן ויתיןיב ?פו >טם ויקךא

 ?#ם :תות:

 רןגבר :חוה על־פןיו ויקךא:
 :הוה ן:הוה אל דחום וחנון ארך א$ים ןרב־ח?ד וא?ת נצר
̂רך ופשע וחטאה ונקה: ן?לחת לשוננו  חסד לאלפים נשא 

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 ?לח לני אבינו כי ח?אנו. ?חל לנו מלבנו בי $?ז?נו: בי או;ה

 אדני טוב וסלח, ורב־חסד לבל־קראיך:

 נקזא ל?כט אל־כפלם אל־אל בש?ים: תבוא לפ;יך $ן3ןת אסיר ?נדל ךוןנך
 הותר ?ני תמותה: לאדני אלהיט הרחמים וה?ליחות בי ?רךט בו:

 ?רחם אב על ?נים בן תרחם :הוד, עלינו: ליהוד, הןישוץה על 5?ך בךכתך ?לה:
 ,יהוה ??אות עפט סקזנב לט ן$להי.יעקב ןולה: ןהוה ??אות א^רי אדם בוסח

̂ןזיןה. ה?לך.י?נט ?יום־קךאט:  ?ך: ןהור, הו

 גאר יעקב
 אלקים בישראל גדול גודעת
. ב<: ״נודע ביהודה י - עפ״ה>חהלי0 !
 אלקים בישראל גדול שמו״, אתה זד
ד קרבנו י  אבינו ולכן בכל קראנו א
- כמ״ש: ״קרוב ה׳ לכל קוראיו״, רם
 ונשא - קוב״ה אתה בקרבנו כמ״ש
• ״כי כה אמר רם ונשא... 0 י מ, ט ה י מ ׳  ר

 אשכץ ואת דכא ושפל רוח״.
 גמלתגו המובות גס בחוגנו - גם
 כאשר רשענו, ואנו חייבים בדין,
 גמלת עמנו חסדים וטובות, וכל זאת
 לא מצדקותט דושר לבבנו, דודנו
- הקב״ה, גם כי זונחנו - תעזבנו  י

 על יק־ גאלנו, שהרי אנו עבדיך,

 עח סליחה. ע״פ א״ב

 אלהים בישראל גדול נודעת.
 וזי ו ־ t ד ״ T « 1 י

 אתה־יהוה אביגו אתה:
 ־ * T T I ־ « י

 ב?ל קראנו אליך קרבנו. רם ונשא
 אתה בקרבנו:

 גמלתנו הטובות בחובנו. >לא
 בצךקותיגו ובי#ר לבבנו: דותו
 נם בי זנתנו. גאלנו בי עבדים

• ן י ח ו * * 



 שפו סליחות ליום חמישי של עשי״ת
 הננו בעויננו עד דכא. ותקצר נ§ש
 לך מחכה: ואלה ח^ךיך הראשונים

 עמנו. מעולם ועד עולם נאמנו:

 זעף נשיא ותש כחנו. :הוה אל
 באפך תוכיחנו: חלחלות רבות
 בלו בשרנו. נא אל בחמתך

 וזימרנו:
 טרח הצרות אין לה9פר. איה
 שוקל ואיה סופר: ידענו רשענו
 בי פשענו. בי. אמת עשיית ואנחנו

־ - 1 ד t v • ז - ז T T 1 1 

 הרשענו:
I T r י 

 בעם וחרון מנו :חדל. בי קטון
 :עקיב ודל: לחץ יוסר ועל מנו

 :חבל. בי בשל ביח הםבל:

 מנת מדתנו לא תגבה. בי
 T T I - . ן ״

 נשארנו מעט מהרבה: נחם על
V ־ ״ I * " • 1 1 

 הרעה לאמתך. מטה בלפי חםר
 םלחה אם־עוינינו ענו בנו, עזרנו

- T T T 2 י * * T T I 1 

 בי עליך נשעננו: ערפנו י כף
 לך להשתעבד. באהבה וביךאה

 אותך לעבד ולכבד:

 פוקךיך קדשו צומות לקבע. דעתם

 ובעווגותינו הגענו עד דכא - עד שפל
 המדרגה, ותקצר גפש - אנו קצרי רוח
 משום שאנו ממתינים זמן רב לגאולה,
 ועדיין כנסת ישראל לו מחכה, ואיה
 חסדיך הראשונים אשר מעולם ועד

 עולם תמיד גאמנו.
 זעף גשא - את זעמך וכעסך אנו
 נושאים, ועתה תש - גחלש כוחגו
 ולכן ה׳ אל כאפך תוכיחגו - בכעסך
 אל חייסרנו. חלחלות - בהלות רכות
 כלו כשדנו - בשרנו נעשה בלוי, מפני
 צרותינו ולכן נא אל בחמתך תיםרנו.

 טורח הצרות - כובד הצרות ורבדים
 אין - לא ניתן להספד, איה שוקל
 ואיה פופר שיהיה מסוגל למנותם,
 ואמנם בדין נענשנו שהרי ידענו
 רשענו כי פשענו, כי אמת עשית

 ואנחנו הרשענו.

 כעפ - למרות רשענו מבקש חנינה
 מה׳ שיחדל - יפסיק ממנו כעפ וחרון,
 כי קטון יעקב ודל •- שפל הוא בץ
 האומות. לחץ שלוחצים אותו הגדים
 יופר ועול הגלות מנו - מאחנו יחבל
- יושחת דוסר, כי כשל כה הפבל

- כי נגמר כוחנו מלסבול עוד.
 מנת מדתנו - המגיעה לנו ב׳׳מדה
 כעד מדה׳׳, לא תנכה, כי נשארנו
 מעט םהרבה. נחס - התחרט וחזור
 בך על הרעה לאומתך - לישראל,
 שהרי אומנותך: ״ורב חסד״ — מטה

 כלפי חמד (י־ה מ.).

 פלחה, אף אם עוונינו ענו בנו - העידו
 בנו, סלח לנו כי עליך נשעננו. ומשום
 שעליך נשעננו עזרנו שנרכץ את
 ערפנו כוף לך להשתעבד - כפה
 עליגו עד שנרצה להשחעבד לך,
 דשראל כשכופץ עליו עד שיאמר
 רוצה אני, מקבל על עצמו כאהבה

 וביראה אותך לעבוד ולכבד.
 פוקדיך - זוכריך, ישראל קדשו
- זימנו לקבוע צופות;א), דעתם

פ י י חי נ י  מנ
 (א< מי שלא מתענה פיללג ולא יאמר •צופות•. אי שיאמר ״תפלות לקטע״



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שפז

 קצרה, צרכם לתבוע - על פי
 ההפלה: ׳׳צרכי עמך מרובים ודעתם
 קצרה״.(mm «<־<, צקון לחשמ - שפך
 שיחם ותפלתם אייך תגא, והתל
- רפא וחבוש לאיש איש נגעו

 ומבאוגו.
 קול יעקב נוהם - צועק מתהומותיך
- בבחינת ״ממעמקים קראתיך ה׳״,
 ואתה ממכץ שבתך — השמים
 תשמע חפלחם. רודה רודף - אומה
 השולטת והרודפת אותנו באף תכלה
- בחרון אפך תשמידם, שנת שילומים
 לריב ציון תגלה - על פי הפסוק:
 ״כי יום נקם לה׳ שנת שילוסים לריב

.  ציץ״ (ישעיהו לד. ח)
 שרת ורדת םנוער קנותנו - כבר
 מעת שקנית אותנו לעם, והוצאתנו
 ממצרים, שרת - מלשץ שור, ראית,
 ורדת - וירדת >ב< להביט בענויינו
 והוצאתנו ממצרים. כמו שעשית אז,
 עשה עמנו ואל תשליכנו עתה לעת
 זקנותנו. אמנם תעינו בעצת יצר הרע

 לשמאל, אבל וימינך תקרבנו.
*יץ ותשניח על  תבי* ימ
 רחימיך - עם ישראל אוהביך,
 תתאזר - ־ עניינו לבישת
 החגור, תתחגר בחנינותיך, תתלבש
 בצדקותיך, תתכפה ברחמיך ותתעמף
 גחפידותיך, ותביא י«יך מדת מובך

 וענותנותך »).

 קצרה צרכם לתביע: צקון לחשם
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 אליך תבוא. חתל לאיש איש נגעו
 ומכאובו:

 .קול .יעקב נוהם מתהומותיך.
 תשמע השמים מכון שבתך: רוךה
 רודף באף תבלה. שנת שלומים

 לריב־ציון תגלה:

 שרת ורדת מגיער. קגותגו. ואל
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 תשליכנו לעתי זקנתנו: תעינו-
 לשמאל וימינך תקרבנו. ב?לות

 בחנו אל תעץכנו:

 תביט ותציץ ותשגיח לךחו^יך.
 תתאזר •• בחניגותך תתלבש
 בצךקותיך. תתב?ה ברחמיך
 ןתתעטף 5חמידותך. ותבא ל$;יך

 מדת־טולך וע;ותנותך:
ר ת ס ת א ל י ג  פ

 עי1. צקון — מלשץ יציקה ושפיכה, ויאמר כן על הרבות התפלה. וכן ׳ישפוך שיחר,
, ־ • • •  (מצודות, ישעיה כו, טז). , :

A (ב) רלס — הוא גם מלשץ ררייס הסס, לח־ופ יבש — להוציא ונעק יציאס מצרים נאמר (שמופ 
 t) ״ראה ראיסי אס עט עמי אשר במצרים וארל להצילו״.

 >ג< זוהי פסלסו של ר׳ יוסק, גסר למסיים צלוסיה אמר הט: יהי רצץ מלסטך ה״א שתית מושסיט
 ותכי• ברעסט ותתלכש כרחטיך ותתכסה בעוזך ותתעמף כחסידותיך ותתאזר כחניגותיך ותכוא
 לפניך מדת •וכך וענותנותך, (ברכוס נה:). ובמהרש״א מסרש, סצין בנושסנו שאט מסגיישים מן
 הפגירופ שמו נראמרינן בפ״ק כל העושה עבירה ומסגייש בה מוסלץ עוונוסיו וכר או שמצין בבושסיט מן
 העמ״ם שמגיישץ אופט מלוס וכן ממט ברעפט מן העכו״ם. ותתעפף וכד ותתאזר וכו׳ כל אלו לשוטפ
 טפלים על מלטשים והן מלוסיו יסגרך ברוך הוא, כמו ״מלו גל״ שהוא לשץ למש. ומסיים ותכא
 לפניך מדת פוכף, נמה שכסונ ״אט אעדר כל טובי על סטך״ שהם בכלל מלטשיו ומלוסיו הטומס

 הנזכרים גי״ג מרוס: רחום, ומנץ וגו׳ ורב ססל וגי וק״ל, עכ״ל.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת

 אל מלך יושב על־כסא רחמים, מתנתנ בתםידות מוהל עונות עטו,
 . מעביר רא^ון ראשון, מךבה מחילה לחטאים ו?ליתה לפורעים,
 עושת צדקות עם־בל־בשיר וריח, לא ברעתם תגמיל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש 9^־רה, וזבד לנו היום ברית שלש ?שידה, ?תוך?ת
 ^ענו מקךם, כמו שכתוב .רדד :תות ?ענן רת^ב ?טו שם ויקךא

 חסד לאלפים נישא עין ו?שע וחטאה ונקה: וסלחת לעוגבו
 ולחטאתנו ו;חלתנו:

 ?לח לנו אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלכנו בי $^ענו: כי אתר
 • אד;י.טוב וסלח, ורב־חסד ל?ל־קךאיך:

̂יך א;קת אסיר ?גדל  תבוא לפךך תןלתנו ואל־תתעלם מתחנתנו: תבוא לפ
 ךו$ך הותר ?ני תמותה: אתה תקום תרחם עיון בי־עת לדוכנה בי־?א

 מועד:

 ?רחם אב על ?;ים בן תרחם ;הוד, עלינו: ליהוד, זדישועה על ע?ך בך;תך 9לה:
 ;הוה ץבאות עטנו ס^גב לנו אלד׳י!?קב ?לה: :הוד, ץ?אות א^ךי אךם בועה

 בך: ;הוה הו>&י?ה. ל׳?לך לענגו ?יום־קךאנו:

 עט שלישיה. ע״פ א׳׳ב ובסופו החום מחברו(רבני) אליה בר שמעיה חזק ואמץ

 באר יעקב אלהינו ואילהי אבותינו'

» מאד ״יקיהיני כייז ״«־״״ גברו מאיד מצוקותינו. ברואה ,  ־

 עט. מעושים - חרק עלי שנימו היי־ מעסן עלי ככיהץ. (תהלימ לה, טז). ועניינו דחיקה

 :הוה אקרא בעטיף לבי: בגךנו
 והךבינו חמות וכ9סים. למךמם
 אנו נ2עען'ים. כי אץ ^נו מ^שים:

 אתה חלקי וצור לבכי. אויתיך
 י כל:לה על משככי. אליך

 אתה ה׳ חלקי, וצור - וחוזק לבבי,
 אויתיך - התאותי לך בגלותי שדומה
 ללילה בהיותי נאנח על משכבי, אליך
 אקרא בעמף לבי - ביום צרתי.
 בנדנו ולכן הרבינו עלינו חמות =

 וכעסים, ומשום כך, למרמס - למדרס י
 אנו מעושים - מעוכים, כי אין בגו

 מגילת אסתר



ם ע ט  סליחות ליום חמישי שר ןןשי״ת ׳
 שנינו - בדברי הנביאים תעינו
 ולא הלכנו בם, פלילות פוקותינו
- ואת המשפט הכשלנו, וכבנד עידים
- כבגד מאום ובלוי נחשבים כל
 צדקותינו - כי אנו עושים אותם
 דק כדי להחםאר בהם. דעת חםרגו,
 כפתאיס מבלי ערמה, תהלה תשים
- הוללוח ושחוק העשה במלאכי
 רומה - במלאכי מעלה, אןז כי - קל

 וחומר באגוש שסופו רמה ותולעה.
 הן איים תמול - השליך אוחם כאבק
 דק, ואם עולתה - מעשים שאינם
 הגונים תחפש ותכדק, מה נדבר ומה
 נצמדק. ואבקש למצוא צדיק הנודד
 נדר ועומד בפני פורצי גדר כדי
 שיעמוד בתפלה, ואץ אדם ישר שיוכל
 פנים להרץ - לרצות פניך, משום

 שאבד חפיד מן הארץ.

 זמן קץ הגאולה פתום טלידע, ועוונותי
 המו דיני לחובה חה עלול לגרום
 את קרגי להגדע - שייכרת ח׳׳ו, קק
 ישראל, כי פשעי אני אדע. אזעק על
 חמפ שעושים לי ואין מושיע, ולמה
 צדיק מכתיר - מוקף ע״י מרשיע
 הזומם להזיקו, והרי לא קצרה ידך

. . י  מלהושיע. . ־

 טלאיך ישראל דופקים על דלתותיך
 וכים הומים - רוגשים ״ בהפלה,
 אגוםים = חמוםים ביד אומים, למה
 לנצח תשכחנו בגלותנו ומדוע לאורך
 ימים תעזבנו. יעקב למשסה - למרמס
 וישראל לבחזים. אומה שהיה לה
 שבעת חופות של חזיהם - של ענני
 הכבוד בצאתם ממצרים, עתה כרחל
 נאלמה -"נשתתקה ככבשה, לפני

 גוזזים.

 כילי - נוכל ונבל - אלו
 אומות העולם יושבים כמלך במפיבו
- במקום מעולה תכבד ואילו עם

במד  שגינו פלילות פוקותינו. ו
 עדים ב:ל צדקותינו: דעת חםךנו
 פתאים מעדמה. תחלה תשייס
 כמלאכי רומה. אף כי אנוש

 רמה:

 הן איים תטיל כדק. ואם עולתה
 תחפשי ותבדק. מה נדבר ומה
 נצטדק: ואבקש גודר־גדר ועומד
 בפרץ. וזישר אין פנים להדץ.

 אבד חסיד מן הארץ:
 זמן קצי מתום מלרע. עונותי
 הטו קרני להגדע. בי פשעי אני

  - - : T - ו  ~וי 1 • «

 אדע: חמס אזעק ואין מושיע.
 למה צדיק מכתיר מרשיע. ולא

 קצרה זיךף מהושיע: «
 טלאיך דופקים בים הומים.
 אנוסים חמוסים כ_יד אומים.
 למה לנצח תשכחנו תעזבנו
 לאךך :מיס: .יעקב למשסה
 וישראל לבוזזים. כבוד שבעת
 חפות חזיזים. כרחל נאלמה

 *י , 1־ • • v f 1 ה 1 ז

 לפני גוזזים: -
 כילי ונבל כסלך כמסכו.

 וכתישה. םקותע, - פקו, ענץ הכשלה, כמו פיק ברכים, (מצודות, ישעיה כח, ז).



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת

 נדיב ושוע נמדד בחובו. ככלי
 אץ ־חפץ בו: לא לעולם
 תמיר להחריבנו. שמאלך דחתנו
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 למינך תקךבנו. אדני עשקה לנו
 ערכנו:

 מאז תמיד לנו הדבה. הקוית
 שבים ברוח נדיבה. ארפא

* v 1 ו ־ 1 • ד * 

 משובתם אהבם נדבה: נובעות
J T T : ״  ) T T ד

 עיני בנחל. אגלי. הולל שקט
־ « ־ - ז ״1  ״ - 1 ־ - ז

 ושבתו גילי. ואני במעט נטיו
 רגלי:

T t ־ 

 שיה איבד בקש עם נושע. און
 מצא מבטן פשע. צדיק מט לפני
 .רשע: עדות ביעקב בתעוךה
 נחתם. בארץ אויב הבטחת
T ן *־ • 1 - ו V V t t I V 

 להחיותם. ואח גם זאת בהיותם:
T t ) ־ I T ־t ־ I 

 שצ

 פשעים תעכיר וחובות תמחק.

 הרחיבה שאול נפשה לךחיק.
 ופערה פיה לבלי חיק: ?פה
 נחשול קרב לחפשנו. ךלנו
שובה  והעלנו מטיט רפשנו\ץ

 יהוד. חלצה נפשנו:

 ישראל הנדיב = .ושוע - הנכבד
 נמדד מחובו - גורש ממקום מסחרו
 ומחבואו, והוא נע ונד, כבלי הנשבר,
 אץ חפץ בו. לא לעולם תמוד
- השמור לנו עווננו להחדיכנו,
 שמאלך דחתגו וגרשתנו מארצנו,
 ועתה ימיגך תקרכגו, ה׳ עשקה לנו
- קח ממנו תפלתנו, ערבגו - הערב

 תפלתנו לפניך, ועשה בקשחנו.
 מאז תמיד לנו הדגה - עקב מעשינו
 הרעים. הקוית - נתת תקוה לאותם
 השגים גרוד! נדיגה, בזה שתרפא
 משוגתם - את מרידחם, ותאהגם
 אהבת נדגה אע׳׳פ שאינם ראויים.
 נוגעות עיני דמעות כאנלי - כגלי
 נחל. הולל שוקם - אומות העולם
 יושבים בשלוה אבל אני שגתו גילי
- בטלו שמחותי ואני כסעמ נטיו

- מעדו רנלי - מדרך ה׳.

 שה אובד בגוים, ישראל, בקש אותם
 שהרי הם עם שכבר • גושע בה׳
 בצאהם ממצרים, ואף אם גמצא
 בהם און - רשע, ואמנם אף הגביא
, ה< קורא עליהם: •מבמף !  (ישעיהו «

- מזמן יציאת מצרים שנבחר לעם
 •&#ע ?ןךא (ך.׳׳ - שחטאו לה׳
 מספר פעמים, אולם עדיין צדיק הוא
 ועתה מט - ונופל לפני רשע. והרי
 עדות כיעקג, בתעודה נחתם - נכתב
. 0ד<, ואף גם זאת  בתורה מ
 י בהיותם באp ארב הבםחת להחיותם.
 פשעים תעגיר = וחובות תטחוק כדי
 שנהיה נקיים מעוון, משום שהרחיגה
 שאול נפשה, ופערה פיך• לגלי חק
- בלא גבול על מנת לדחוק ולקבל
 לתוכה את כל הרשעים. צפה גנחשול
- הבס בסער הגלות המאיים עלים־
 וקרב לחפשנו - להוציאנו לחפשי,
 דלנו = והעלנו םטיט רפשנו - מבעת
 הגלות, שובה ה׳ חלצה - הוציאה

 משכי את נפשנו.

 ה׳ עשקה לי — כמו עשוק אותי, לקחני מיד מלאך המות, (רשיי, ישעיה לח, יד). ובתיי: ה׳
 קביל צלותי.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שצא

 P1W צ1ם בתפלה Ul$h,חיבש קדשני צוס,א<, ונתפלח נקדם פניך.
י חובש וצרי - רפואה למפתנו הקדם, ו י י י * י ״ י  י
 וצרי £7?^ הקד•. זכר עדתך זכר עדתך קנית קדם - כשגאלתם
. ממצרים. רונז הנח, כעפ חשך - הרגע  י י י" י
 קנית קךם: רנז הנח כעם n ׳*ך • והשקט כעסך, ואת ישראל האפורים
̂ ״בי ־ ־r״ »:״ז;ל?? ״ ־ י ׳ י י ת מ ?  ™ ־

 מבית כלא י^בי מבית כלא, יושבי חשך הגלות.
 שלוח סדא לאבירה ולשמומה. קרא עת שלוח-לחפשי את השבורה
 ־ י י י י י 1 י = והשמיטה - הנפולה, ולכן כריח
 גדע שביר מוטה. רפה הכלא גדע ושבור מופ - העול שעל
 . צוארה. רפא שבריה - פצעיה כי מטה
 שבריה כי ממה: תשובה - הושפלה. תשובה השבתי לאומות

SZ לתנין חיסל. ו־קוחי הוא םולח 
. זזו. - הקנ-ה הפולח י־״זי, י»ף 1 , ח , , א j L , B - , ~ , ל ן ף ^  ן
 ״ י י י > י ־ י י אם יקטלני עדיין לו אייחל - אצפה

 לישועחו של הקב׳׳ה.
ע אלינו הטה, בירא, אזנך שמע י-ח מ - ע נ ן א א ר י ה ב ט ן  ^ ך
־ דורשיך, הארנה מחנניך - המתחננים  י ׳־•׳• י
 ייה דורשיך הקשיבה מחנניך. לפניך. תכון תפלתי - ההא תפילתי

 י L * . 1 מקובלת ורצדה כהקטרת קטורת
^ ח!ק לפניך, חזק כושל = ואמץ רפיון, י ^  תכ1[ תפלתי קטו״ת ל
, מקדש יפד, ישב - בנה אפריון - בית ״ _ _ ״ , L...*« 
. BT?£2 .יפי המקדש. היטיבה ברצונך למות את ] י י  כושל ואמץ ^

• ז י  .ישב אפריון. היטיבה ברצונך צי
 את ציון:

 אל 9לך יו#ב על־כסא רתמים, סתנתג בחסידות מותל ןןונית עטו,
̂ה ?1תטאים וןןליתת לפוחזים,  מעביר ראשון ראשון, מך?ה קןךד
 עוקזית ?ךקות ?ם־בל־בשיר ורות, לא כדעתם תגמיל. אל תוךית־לנו
 לומר ^לש לןקזךת, וזכר לנו תיום ?רית ?לע ןקוךה, כתוךןת
 לפנו מכןךם, (ימו #בתוב רדד ןתות בענןרתיצב עמו שם ויכןךא

 ?#ם ןהות:
 ךןןבד :חוה על־^יו וייןרא:

י חיים נ י  פנ
 אם איט צם נעסי׳׳פ כלאי לדלג מילים אלה.

 פרגים אוגקלוס ל״עם פמס וזמלי עפרי — עם סמפ סניגיא לזסלץ נעפרא.
 (א)
 >ב<



 שצב סליחות ליום חמישי של עשי״׳ת

 ךח!ח ן :הוח אל רחום וחנון אךך אפים ודב־חסד ואמת נצר
 חסד לאלפים נשא עין ו?שע וחטאה ונקה: ופלחיו: לשוננו

 ולחטאסנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו כי ח?אנו. מחל לנו מלכנו בי 9ק1ענו: בי אתה

 אדיני טוב וסלח, ןרב־חסד.לבל־קראיך:י

ב אל־לבנו על־כן נוחיל: כי־עסץהןה י  כי ע?ך הבליחה למק תירא: זיאת ^
 הח?ד והרבה ?םו ?דות: טוב ןהוי׳ לכ|1י תךך^ט:

 ?רחם אב על בנים בן תרחם ןהוה ?ליט: ליהוד. ה^וןה 5ל מקקד בר?תןז ?לה:
ב לט אלהי ל?קב םלה: :הוה ץבאות א׳ןזרייאךם בו?ח #  :הוד, ?באות עמט ם

 ־ ?ר: לי/יי׳ י^יעה• ל׳9לך לענני ?יום־קךאט:

 פ שלמונית. ע׳׳פ תשר׳׳ק כפול ובסופו חתום מחברו(רבנו) שלמה הקטן(הבבלי)

כ הלחינו ואלהי אבותינו ? ע י י א  ג

»L_ _ן ״ 1 .* • י • א י ש ם י ל ע  תוחלת - תקייתי ש
ב תודולת ישראל חסד לא נעזב. ז ע ה נ , ה ־, א ד ל פ ח ת ה, ש ח ט ב ה  ב

i _ T י י יי _ י _ , _ «  מהם>א<, תקותם זו גצה היא, והוא .
 נצח אמון לא

Y• • .אמון - נאמן לא אכזב - אינו מאכזב 
ה אכזב. עומרי חזון המועד ל ו א ג י ה י  שומרי ™ י״יז ״״

\u twi.t J U M »•*״•׳ , ־ ״ ׳ד׳׳״ r>'l- (כצנור) המקלח מימיו בשפע(ם. ראית במרזב. שחו בלו ועמל! םקדם לראות שתבוא הישועה כמדזכ - י י ן , - . ,— ׳ ן ן ה ש 1 ן ו א ג ^ ה V ם , י י נ י ^ ע י ל כ מ  כלו - השפלו ונכרתו, ועמק הבכא הבבא זכ; ו
- זו ירושלים, האבלה ובוכה, זכ
- נזל ממנה כל טובה ונתדלדלה

 לגמרי.
י רום רענן מטה מטה שפל מ פ ־ ע י י ה י ה  ייט ־ י״יי״ל ש

. /*v nuu (  במרום הרים ומכונה דה רעגן, עכשיו -
י א ר ״ 1 - - - ״ ב ן ן ן  שפל-ירד ממהמטה, הם שהיו ראע ראש ל
י ! י י • * ׳ " י *  הפכו לזנב, ועקר הפך לארעי וטפל. . י

י 1?ז5ל ״ •TP תכלית לישבי חשך ב ע א ייו ו ב י ת ו ל ג ת ־ 0יי• ה י י כ ז  קז י
 חשך ופאפל - ליושבים באפילת L י י ן י '־'•

ל ומאפל. רןוה לאור ושית ענן פ א  הגלות, mp לאור - יושבי מ
. . , L מצפים לאור. אבל ושית עגן וערפל 

ת !ערפל. ר א י ת ס מ - הושם עליהם ענן ה
 האור. ישראל המכתים,

י חיים נ י  פנ
 >ב) כמ״ש ישעיהו(סו, יב): ״הנני נוטה אליה כנהר שלום ומחל שוטף״. (א) כמ״ש ישעיהו(נד, י) ״וחסדי מאתן לא ימוש״.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שצג

 ׳גני קודש׳, הללת - ושכחת
 להרשים - לרשמם ולציינם כיראשית
 תבאתה•(•מיד. j ג<. ועתה צץ ומרח
 פטה הזדון של הרשעים להיות
 יורשים את ישראל. פנית סלעים =
 וטרשים 1ג< בכרם ישראל כדי להשגיח
 שרשים של ישראל וכשחטאו פרצת
- גדריה להיות משוש - ללעג של
 פראים - של הישמעאלים(ח, ושל
 חזירי יער זו אדום >ה< החורשים על

 גבי ישראל.
 עריץ - החזק שבהם, אדום, וכל
 הגא - ואפילו החלש שמבץ האומות
 כוח = ושולל, עוכר ושב - עוברי
 דרך חיז שדי - ורמש השדה, יעולל
- יאכלו בהם מבלי להשאיר עוללות
 בכרם ישראל >ו<. םבאים - שכורים,
 משתיית יין של כרם ישראל ועתה
 הם שגעיפ, והשאר שנותר משביעתן
 דשים - 7יורסים>1) להנאתם למולל
- למעוך ולשחוק. פוכת>ח) יתר הגז
- הענפים שנותרו מן הבמה ניתנים
 לזלזל ולהתעולל - לזלזול ולשחוק.

 נטע כנתך - מקום מושב הגפן,
p ישראל(0<,נתון למנזר - לקציצת  א
 ברזל וחריצים - ופצירות, נטשת
 = ועזבת - את א׳׳י ובאו בה
 פריצים - רשעים פורצים, סצויינת
- כנסת ישראל המסומנת בחפוי
- בכסה כפף, וגירקרק חרוצים

 צבי קדש חיללת ראעית
 להרשים. צץ המטה פרח
 הזדון ליורשים. פניר1 סלעים
 וטרשים להשביח שרשים.
 פרצת משושי פךאים ועמלק

 [נ״א וחזירי] חירשים: -
 עריץ ובל הבא הבוזז ושולל.
 עובר ושב וזיז שידי יעולל.
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 סבאים שבעים עזאר חצים
 למולל. םובת יתר הבז לזלזל

״ ן * ¥ ן ־ * . * •  ז ״ ־ /

 התעולל:

 ;טע בבתך למגזר ברזל
 וחריצים. נטשת ועזבת.ובאו
 בה פריצים. מצינת חפר 3םף
 וירקרק חרוצים. מדרס גז ונץ

 (ג) כד־כסינ (ישעיהו ה, נ): ״רפזקסו יסקלסו ויטעהו שרק׳׳.
 (ד< •משוש פראיפ• — לתאות ישמעאל ולסיילוסיו, רש׳׳י. (ישעיהו לנ, יל).

 (ה) ע׳ סססים (יךס:) וברש׳׳י, ״חזיר םיער* — זה אדום, שכחונ נה ״אכלה ומלקה ופארא נרגלה
 רפסה׳׳, הה לרנו של סזיר.

 (י) פ״ס סהילים(פ): ״גפן ממצרים וכו׳ פגיפ לפרה וסשרש וכו׳ למה פרצס גלריה וארוס כל ענת לרך,
 ילרסמנה סדר מיער וזיז שדי יחננה׳׳ ונלרש נילק׳׳ש (רמז ססכט): מה הגפן הזו נרפסס נרגל, ואס״כ
 מעלץ אוסה על שולסן מלטס נן הם ישראל נעיה״ז, ״על גני סרשו סורשים״ (תהלים קנט, ג).
 ״יכרסמנה סדר מיער״ — זה פשו הרשע, ״m שלי ירענה״ — אלו המלכויוס, לנר אסר:'״וזין
 שלי״ — זה חה. ונשוס״ט נלרש: כשם שהכרס הזה שנסp הכל עולין ונוזזץ אופו נך ישראל ננצ,

 מלי, יון, ארוס, גא שלטץ בוזזו, גא שר צבא נחזו, שנאמר: ״ואחה״.
 >ז< עס״ה ״ושארה גרנלה רססה״ (לניאל ז׳ יט)

 (ח) מלשץ סוכי מאדם — ענפי מאנים סונה יג: (ונרש״י), ערס״כ
 («) עפ״ה (מהילים פ, ro) ״וכנה אשר נטעה ימינך״ מפרש נמצולוס: ארץ ישראל.



 שצד סליחות ליום חמישי של עשי״ת

 אפרוחיה קרוצים: .

 לבל הבא עלינו מעט קצפת.
 לרעה עזרו גוי עז חפצת. בח
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 עץ בעין מפריע אספת. בלפי
 חסד זרוע גבוי חשיפת:

 T t v v * - 1 ד

 יד לקבל פשטת ונתנו סוררת.

 יד אזלה מקול בקול הנםירת.
V I ״ | I | T I T T 

 טוב [רא טיר] חסד וברית
 לאבות מסרת. טוב טעם פתח

 להתיר אוסךת:
 שלא נשמע קולינו הרי מאבות,

 מסורת יש לנו שאתה נומר חסד, ותזכור לנו ברית אבות. טוב פעם פתח - מצא פחח וסיבה
 השבץ אחר השבץ-השבתות שונים חשבון אחר חשבון י עמך טובה להתיר ממסגר הגלות, אוסרת - את כנסת ישראל האסורה בשביה.

• י י * י " י י י י  למציאת הקץ עמך יפתור - זה "
 מתה ל״מועד מועדים ™״(ייייל * יפתיר. חובה וסוכה ותה וחוזר

 0. חה מתה לייעוד אחת מעט״(!עי
 ב # >עיה-ב 4 הוכה = ופוכה = ודווח - כולם מצפים לראות שיחקיים חשבונם, וכשרואה

- בזהב, בחורה שנתנה בצאתם
 ממצרים >י<, עתה נתונה לפדרפ גז
 וגץ >יא< - עופות הדורסים, ואפרוחיה

 קרמים - כרותים ומושחתים.
 קצפת - אתה ה׳ קצפת עליגו מעט,
 ונוי עז פנים עלינו חיצפת - שיעיזו
 עלינו ויענישונו, ואזי לרעה עזרו
 לכל הבא - מכל הגויים >יב< נחקבצו
 להשחיתנו. אפפת - הסרת את כף
 ידך מפרוע לנו ולשקול חובותינו עץ
 בעץ - מדה כנגד מדה רגן כגמולינו.
 אדרבה, חשפת - גילית זרוע נכוי
- זרוע הגובה חובות באופן שהיא

 מכריעה כלפי הפד («פ־י י״ה מ.), ואת
 יד ימינך פשטת, לקבל שבים(יד).
 ואלו אנו גתנו כתף פוררת - הקשנו
 ערפנו, ועתה יד אזלת - תש כחנו
 מקול - מכך שאץ נשמע קול
 צדיקים שיתפללו עבורינו(00.מחמת
 קול הנםודת - קול המרעיש כרעש
 הנסוד, של האומה הרשעה >ra<, ואע׳׳פ

 (י) עס׳׳ס (סהלים סה, יל): •כנפי יונה נחפה ככסף ואברותיה בירקרק חרו׳ף ופירש״י אס ענץ
 הססוק, על התורה. וגערה״נ כסב: ״כגסי ימה״ — ציציפ, ״מרקרק״ — מנץ המצווה (נגימטריה

 סרי״ג מצווס ססר אסל) וציצים משלמסן(לסרי״ג).
 (יא) ע״ס המשנה גסולץ (מכ) דרופת הנץ ולרוסס הגפ. וכערוך גורס גז, אולם נסול״ה לרוסס הנן
 כסנ: וכן ייסד הפייפ כסליחות, תוחלת ישראל •מדרס הגפ וק אסרוסיס קרוצים״. נס גערה״נ גרס:

 ״מדרס גס״. —
 (יב) עס״ה זכריה (fi טו): ״אני קצפתי מעט והטה עזרו לרעה״.
 (יג< ע״פ ב״נ (פס:) היה שוקל לו עץ בעץ — כצמצום (רש״י).

 (יד) כלאיסא בסססים (קיט.) ״וידי אדם מססס לכנפיהם״ ״ידו״ כסיב, זח ידו של הקכ״ה שפרוטה
 תחת כגפי החיות כדי לקבל כעלי תשוכח מפי מלפ הלין — שמקטרגפ ואומרס לא סקנלם והוא

 מקבלם נשפר, (רש״י).
 (8י0 ע״פ ילק״ש פה״פ (לברים לב, לו): ״ט יראה כי אזלת יד״, כשהוא מאה שאץ בהם אדם

 שיבקש עליהם רחמים כמשה.
 (טז) ע״פ יומא (ב:) לא״ר לד: מסד מה אץ קולו של אדם נשמע דום מפד גלגל סמה שמנסר ברקיע.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שצד,

, m אןף שאץ מתקיים חשבונו חיזר ל־״ור [ ף  ן ^
ר להמתץ ולצפות רז< לגאולה, ח ח R J J . - / 1 T . 
 משכיל יכלת לחתל. pT קול אף אם מתמהמה. זח ־ הוסר אור
 ־ יי י י ״ ן ״ י י י םשכיל - חכמת המשכיל בתורה,
 הת^" מתי לפתל J ואץ יכולת לחתור - לחטט ולהגיע
 * י ־ י אל השבץ זמן קול התור - זמן
 הגאולה למתי לפתור - לאמה זמן לייחסו ולבארו בכתובים,

 וככל זאת חלילה לנו באמנה לשקר
- באמונתנו לכזב, חר - ונכרי לא
 יועיל לו ליקר קלונו - להגדיל את
 כבוד אליליו, כדי שנכפור באמונתנו.
 העקוב דג - יצר הרע גדל בתוכנו
 ולבנו היה ללב אבן, והפתת - האדם
 עצמו, שרוצה לשוב ולסתת את לב
 האבן ולעקרו תש כהו לעקר האבן,
 וכדי לסיים המלאכה שהתחלנו בה
 הדבר עליך לגמור >יח<, שהרי הנך
 חוקר ומנקר כליות ולב, ואתה יודע

 אשר עם לבנו.
 דרוש = ופקוד, דלת שפלות
 שחוח - את כנסת ישראל שהיא
 דלה מושפלת וכפופה, דל - מועט,
 ופחות־ערך כרפ ישראל, ומעודנג
- ואינו נטוע שורות שורות ככרם >י0),
 וצחי צחוח - והוא יבש וצמא למיס,
 ולכן אנא ה׳ גדור עזוק - עשה
 לה גדר טבעת מסביב עדור - נכש
 מקיסוש = וחוח - ממיני קוצים, כדי
 להכשיר נפן םמע - שנטעת, רעשו
 ענני יין שיעלו ממנה נסכים לניחוח.

 ובכל זאת חלילה באמנה
 לשקר. וזר לא יועיל קלונו
 ליקר. העקיב ךב ןתםתת תש
 לעקר. הדבר עליך כליות

 חוקר ומבקר:

 דרש ופקיד דלת שפלות
 #חוח. דל ברם ומערבב צחי
 ?חוח. גדר עזוק עדר מקמוש
ן מטע לתכשיר ענבי  וחוח. 3פ

 ניחוח:

 מגילת אסתר
 פ. קול התור - קול שהגיע זמן יציאתם ממצרים, (רשיי), - קול רוחא דקודשא דפודקנא,

 (תרנומ, שה־ש ב, יב).

 ס״ר, אלמלא גלגל סמה (מנסת נשמע קול המונה של רומי וכוי. ס״ר נ׳ קולות הולפץ טפוף העולם
 וכר וקול המונה של דופי״. ערה״נ — נשם ר׳ מאיר סזן זצ״ל מ״מ

 (יז< לכסור — ע״ס איונ(לו, ג) ״כתר לי״ וסירש״י: ייחל, כאשר סרנם יסונמן ״ולסורסו איים ייחלו•
 (ישעיהו מכ ל) — יכתרץ, (ערה״נ).

 (יח) ע״פ הגלרש גילק״ש (הושע סקל״נ^ אמר רני סימאי: משל לצור גנוה שהיה עימל על פרשס
 למים ונו׳ p אמר הקנ״ה לישראל: כני, יצר הרע מכשול גדול הוא, אלא סתתוהו קימעא קיםעא

 לפוף אני מעבירו מן העולם שנאמר: ״והסירוסי אס לנ האק מנשרכס״ (יסזקאל לי), (ערה״ב).
 (יט) פס״י נלאים (ס״ה, מ״א) כרס שחרג ונו׳ נקרא כרפ דל, כרפ שהוא נטוע ערכוכיא. וישראל

 נמלנר היו נטועים שורוס שזרוע, לגלים לגלים, והיום הכל מעורננ והכרס לל,(ערה״נ).



 שצו סליחות ליום חמישי של עשי״ת
 בנו עמך עליון נקךא לכל
 תכלה.־ בא במדת חסד ולא
 בכלה. אשמתנו גדלה עד
 תימן ועבלא. אתה :הוה

 רחמיך לא תכלא:

 שכח הלול מדותיך אין
 לשנות. לבית ישראל רב טוב

T I • *י I * 

 חנות. מקום מנוח שיים כראש
 פנות. הכן בלי רגז ןתוםפת

 ענות:

 כנו שמך - שהרי שיתף הקב״ה
 שמו הגדול בישראל(0, ושמך נקרא
 ׳עליון, על כל תכלה - על כל דבר
 שיש לו סוף ותכלה, בוא עלינו לדונינו
 במדת חסד ולא בכלה - ולא בכליון.
p  אשמתינו נדלה עד מאד ובבואנו ל
 אתה מודד לאדם עד תומן ועוכלא
- עד למדות הקטנות ביותר >נא), ועל
 כולם אתה ה׳ רחמיך לא תכלא - לא

 תמנע מאתנו את רחמיך.
 שבח של הלול מדותיך הוא שאת
 מדותיך אין לשנות(כבן כמ׳׳ש ׳׳אני ה׳
 לא שיניתי׳׳ וכיק שאינך משנהגכג),
 הרי הבטחת לבית ישראל, רב טוב
 חנות - לחננם ברב טוב. מקום
 מנוח לישראל, באp ישראל שים
 בראש פנות - בראש מחשבוחיך,
 הכן המקום לישראל שישכק שם גלי
 רוגז, ובלי תופסת ענות - מבלי

 שיוסיפו(•0 לענות אותו עוד.
 חיש - מהרה המצא לנו לנאלנו,
 כי נוחלגו - כי פסקה תקוותנו(כר.).
 קרכגו - הקרב אוחנו אליך, הט
- הטה דרכנו לגהלגו בששון ישעך
- שנלך בדרכי תורתך. טוב = ופלח,
 ה׳, לך לגד הוחלנו - ייחלנו וציפינו
 לתשועתך, נחמנו נא, יהי חסדך עלינו.

 המצא חיש לנו כי גומלנו.
 קרבנו הט ששון ישעך
 לנהלנו. טוב ןסלח לך לבד
 הוחלנו. נחמנו־נא ץד־חםךך

 עלינו:
 אל $לך יו#ב על־בסא רדומים׳ מתנהג בחסידות מוחל ןונות עמו,
 מעביר ראשון ראשון, טךבה מחילה לחטאים בלידות לפושעים,

 >כ) פ״ס לרשס סז״ל גירושלמי(ספדפ פ״ב, ה״י) —אלא הריני משסף שמי הגליל נהן(—כישראל)
****** MM .והם סיים 

 ישעיה
 קטטם

 >כא) פ״פ סוטה (ס:) סניא היה רבי אומר מס שנמילה שאלס מולל בה מוללין לו שנאמר (י;
- משקלוס ק  ס): גשאסאה גשלסה פרימה׳׳ אין לי אלא פאה מנץ לרכות תרקכלתוטז ועוכלא (

 הן ושעורן בנא גמרא (רש״י).) >pr, ס״ל: ״כי כל סאון סואן״.
 (ככ) ופרש״י במלאכי A ו): אע״ס שאט מאריך אסי, לא שינה לעמי עלי מנראשונה - לאהוב אפ

 הרע ולשנוא אס הטוב.
 >כג< לסי שאין אסה משנה על הטונה (ערה״נ).

ח עס״ה ש״ב (ז, י): ״ושממי מקום לעמי לישראל ונטעסיו וגו׳ ולא ירגז עיי ולא יוסיפו מי עולה נ ) 
 לפגוסו״.

 >כה< פ״פ יחזקאל (יט ס): ״וסרא ני גוחלח אברה מקומה״ יפי׳ רר״ק: אבלה סקוה. ורש״י פירש
 לשון מולי. רונחן סרנם: פסק.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שצז

 עוקזה ?ךקות ?ם־בל־בשיר ורוח, לא כרעתם תגמיל. אל הורית־לנו
 אמר #ל# ןקזרת, וזכיר לנו תיום ברית ?זלש 5ק1רת, ?תוך?ת
 למי מכןךם, נימו שכתוב ררד ןתות ?ענן ויתיצב עמו שם ויקךא

 בשם יהיות:
 רעבר ;־חוה על־פךו ויקרא:

 :חוה I ץזןיה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואסת נןנר
 יוסד לאלפים נשא $ון ו$שע וחטאה ונקה: ו^לחת לעוננו

 ולתטאתנו ונחלתנו:
 קלח לני אבינו כי חטאנו. $חל לנו מלבנו כי פשענו: כי אתה

 אד;י טוב וסלח, !דב־חסד לבל־קראיך:

 חאזי;ה ןהוה תפלתנו והקציבה בקול תחנונינו: ?מע ןהוה קולט נקרא וחננו
 ועננו: #?עה חהוה ץךק הקציבה רנתנו: ?זםעץהוה ןחננו ןהוה

 היה־עיזר לנו:
 ?רחם אב על בנים בן תרחם ןהוה עלינו: ליהוד, הישועה על עמך בךכתןז ?לה:
 :חוה ??אות עמנו ה^ינב לנו אלהי יעקב ןולה: ןהוד, ??אות א?זרי אדם בו5ח

 בך: ןהוה הו>ןזי?ה. ה?לןי.יעגנו ביום־קךאנו:

 5 א סליחה. ע׳׳פ א׳׳ב כפול

 אלהינו ואלהי אבותינו באר יעקב
 י־ אזץ תחן - האזינה לחחינתי והפכת
 תחן והסבת mTW• אף עתירה - הקשב לתפלתי. חרץ אף
י הפר - בטל, ושכך עברה, - השקט א - ד , - , - י » י » » 
. כעס לבאים לחיותו-לעורר רחמיך  הפי ןש5ך צבה׳

 ותך בנפש מו
 הגדול ימצאו עזרה:

T I י * 1 ! *.׳ 

ת געיית - צעקת נאנחים, ענותם ע ח י ג ח ז ק ם ן ת ן נ ם ע י ן ד נ א  געיףן נ
״ ־ ״ ״ י־ ־ י י - סבלם חזה, נחינת - כפיפת קומתם " 
 קומתם׳ נא אל״תבזה. ךרש והכנעתם בפניו נא אל תבזה, דרוש
 ן* * * י עלבונם מידי צר ואויב הכז להם.

: פ  עלבונם מצר בוזה. דרך פוךה דריר פירה - דייו עליהם כ
 nrnitt שדורכים הענבים בגת ונצחם מה

 ינצחמ .זה. - ודמם יותז לכל עבר.
ר ת ס ת א ל י ג  מ

 0א. פורה — הגת תקרא פורה כי שם מפררימ הענבימ להוציא היץ, (מצודות, ישעיה םג,
 ג). מ — לשון הזאה, (שמ). נצחם — הוא הדמ, שהוא כח האדמ וחזקו, (שמ).

 בנפש מרה. בשמך בנפש מרה, ובעבור שמך הגדול
 י יי"־' * * י י ימצאו עזרה.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת

 הילא אתה היית והנך. היו תהיה
 בהדר גאונך. ונמת יכון זרע
 אמוניך. והנם בלים מתגרת

- } v • 1* 11־r T גד 

 שצח

 זעמו בעווים וממאוים נסחו.
T V . T T ־ ו־ V • t ד־ 

 זירו באפםים ולא נחו. חבלה
W I N I 1 • T I T 

 רוחם ולעפר שחו. חרשו חורשים
I I t ¥ T I Y I I 

 ומענית המתיחו:

 מבעו בביץ ואין פוצה. מורפיהם
 עלו מקצה אל קצה. יום יום
 לוחמם מנצח. .יד פורשים מלחץ

 ליצא:

 בלו חייהם ביגון ואנחה. בושל
 רבה וערבה שימחה. לישע
 חובים והנה צוחה. לבטום קמים

 וברו שוחה:
 מערימים םוד ממך להדיחם.
 מכבידים על להבשיל בחם.
 ניאקים אליך בהתעטף רוחם.

 נחת למצא מכבד מרחם:
 שיח צקים במעמד צפוף.
 סליחה מבקשים בקךקיד כפוף.

 הלא את ה׳ היית, והגד וגם לעתיד היו
 תהיה בהדר גאוגך - בזיו יקרך וגמת
 והרי אמרת, ינץ זרע אמוניך - יוותרו
 לפליטה המאמנים בך, כמ״שמיקיזו ט•,
 סד<: ״ואף גם זאת וגו׳ לא מאסתים
 לכלותם להפר בריתי״, ברם הגס כלים

 מתגרת - ממכת חרוגך.
 זועמו - רגז ה׳ עליהם בגלל עוויס
- שהעוו ועקמו דרכיהם, וממאויים
- מאp חמדתם נופחו - נחלשו
 וגורשו. זורו כאפסים - פחח־ בקצוי
 האp ולא נחו. חובלה - נשחחה
 דוחס ושחו - והושפלו לעפר. על
 גבי חרשו חורשים - חורשי רעתי
 המתיחו למעניהם - האריכו תלמי

 חרישתם.
 פבעו ככת - ברפש ואין פוצה - אין
 פודה ומציל. טורפיהס ורודפיהם של
 ישראל שלו - ישבו בשלוה מקצה אל
 קצה - בכל צדדידהם ועניניהם, יום
 יום לוחמם םנצה - אויבם מהגדה
 בהם, בריב ומצה, וישראל יד פורשים
 לשמים בחפלה ומבקשים מן הלחץ

 והגלות ליצא.
 כלו - סיימו חייהם ביגון ואגחה,
 כושל רכה - רבו המכשולים וערכה
- שקעה ופסקה שמחה, לישע חוכיס
- מצפים לישועה והנה צוחה, לנמום
 קםיס - הכשילום שונאיהם וכרו

 שוחה - להכשילם,

 מערימים סוד למצוא תחבולות כיצד
 ניחן ממך להדיחם - שימירו אמונתם,
 ולכן עליהם מכבידים עול כדי
 להכשיל כחס. נואקים - נאנחים
 וצועקים אליך בהתעטף - כשנחלש
 דוחס כדי למצוא נחת - מנוחה מכבד

 מרחם - ממשאם.
 שיח צקים - תפלה שופכים כמעמד
 צפוף - בעםדם בצבור, כדאיתא
 באמת >«-ה, pro עומדים צפופים
 ומשחחרם דוחים, פליחה מבקשים
 בקדקד כפוף - בהשתחויה והכנעה.

 צקים — יוצקימ, שופכים.



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת שצט

 הגויים עושקיהם יקניאום - יכעיםום
 לישראל בנצר נאפוף - בעבודה
 זרה של הנוצרים(א<, ובקשתנו מה׳
 שיומסכו - שימזוג ויערב בהם רוח
 עוועים - טרוף הדעת ובלבול, דהיו

 לפפוף - לכליה.
 פדה ישראל הדבקים בך מהרץ וכלוי
- מכליץ חרק, פלטפ - הצילם
 מצודד ותנם לעלוי - שיתננו עליון
. צוה ישועות  על כל העמים(דכייס כי. •«)
 לטשחריך - המבקשים אותך בחלוי
- בחפלה, צדקם לישראל בדינך

 מעותות שבפתר ובגלוי(ב<.
 א-ל, קגא ונוקם, קנא לשמך וקצץ
 פלמוגיט - רצועות העול שעל
 צואר עמך, ראה עמלגו ושוב מזעטך
- מחרונך, ריבה ריבנו מעם חרטך

- מאדבך,

 השג שבעתיים לחיק מאנינו - לצרינו
 הגורמים לנו אנינות וצעד, שכר
- רווה חציך מדם מענו — עפ׳׳ה
 (יביים לב, on ״אשכיר חצי מדם״, תמה
 אזנך - להקשיב לקול תחנוני, תרצני

- ותקבל תפלתי כקראי ה׳ זד.

 עושקיהס.יקניאום ונתנום לשסוף
 [נ״א בנצר נאפוף]. עועים :מסבו

 ויקיו לספוף:

 פדה ךבקיך מהרץ ובלוי. פלמם
 מצודד ותנם לעלוי. צוה ןשועות
 מאחריך בחלוי. צדקם בדינך

 מסתר וגלוי:
* V 1 י 

 קנא ונוקם קנא לשמך. קצץ
 סמלונים מצואר עמך. ראה
 ?9לנו ושוב מזעמך. ריבה ריבנו

 מעם חךמך:
 מבעתים השב לחיק מאנץי.
̂י־ך מדם מעני. תטה  עזבר ח
 אזנך לקול תדונוך. תךצני

 I ¥ 1 ¥ בקראי יהוה יהוה :

 לספוף — לכלייה, •מילתא ספת•(דגיאל ד, ל ופרש-י: הגזירה כלתה עליו), (ערהיב). מלשץ
 ספו תמו — ענץ בליץ, (מצודות, תחלים עג, תז).

י חיים נ י נ • 
 (א) נאפוף — יוגמן פרנס ״ נאפופיה״ (הושע ג ל) — פולסן טעוסהא. נצר — מלני ששורש המלה
 רומו למצרים הרי הוא מיוסל על הפסוק (ישעיהו יל, יט): ״ואפה השלנפ מקמץ־ כנצר נתעב• ונדרש
 מח״ל (סנהלp מג: ססשמטום הצנזורה) על אסל מסלמילי יש״ו — נצר; פ״ר סמשס סלמילים היו
 לו ליש״ו וכו׳ אסייהו לנצר, אמר להו: נצר יהרגו הכסיב ״ונצר משרשיו יסרס״. אמרו ליה: אץ,
 נצר יהרג מסיב: ״ואפה השלכפ מקברך נצר נתעב,. ועול אפשר לומר שרימז על ישו עצמו במדון
 לננוכרנצר, לסז״ל לרשו אס הפסוק שם על נגוכלנצר וז״ל רש״י: אמרו סכמים כשנעשה בהמה וסיה
 שנע שדם, המליכו עם האp אס ארל מרולך יכשסזר למלכוסו נטלו וסבשו בגיס האסורים על יום מופו.
 כשמס הוציאו אס ארל מרולך מגיס הסוהר להמליכו, ולא קבל עליו. אמר: אם ישונ למלנוסו יהרגמ. אמת

 לו: מס וגקנר, ולא האמין על שהוציאוהו מקנרו, והושלך מקנת כנצר נתעכ.
 (3) בערה״נ גרס: צפת (—השמל) גקצפך שוחחי לתלוי — סי׳ ללמ־ שהוא סלוי זה גטסו יוסר
 מלומר לסלוי, עכ״ל וכ״ה הנרסא מס״י, אלא ששדט מאימס הצנזורה, יניץ שהטסס המקורי לא הולסס

 כלל, אין לשטס הניספ, p היתי מק הגרי״ש אלישינ שליט״א.



 ת סליחות ליום חמישי של עשי״ת

 אל מלך יו#ב על־כסא רתסים, סתנהנ בחסידות מותל עונות עמו,
 מעביר רא^ון ראשון, מחיה מחילה לחטאים בלידות לפורעים,
 ער$ית ץךקות עם־בל־בשיר ןרוח, לא כר?תם תגמיל. אל הורית־לנו
 לומר ?ןלש ?#רת, וזכר. לנו תיום ברית ?5לש ?שדת, (יתוד^ת
̂עגו מכןךם, כמו שכתוב .רדד ןתות בענן רתיצב 9מו שם ויקךא  י

 ?#ם ןהותן
 ולעבר :חוה על־פניו ויקרא: ־ •

 :חוה ן:חוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאת ונקה: וסלחת לעוגבו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 9לח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי פ?5ענו: כי אתה

 אדני טוב וסלח, ןרב־חםד לבל־קראיך: י

 פב פזמון. חתום בו שם מחברו(רבנו) אמתי(בן שפטיה)

 :חוה :חוה אל רחום וחנון. ארך
 ״־״ אפים ורב חסד ואמת.ניצר
 חסד לאלפים. נשיא עוין ופשע
 וחטאה ונקה. וסלחת לעויננו

T - ד• •• I - T I | ״ t ו - T - I 

 ולחטאתנו ונחלתנו:
T I ־ I ״ T t 

 אזכרה אילהים ואהמיה. בראותי
T T *1 זד v : • ד* » : : . 

 בל־עיר על־תלה בנויה." ועיר־
• I ¥ t ¥ ־ י * 

 האלהים משפלת עד שאול
 ד N • n ן v ? ־ )

י חיים • נ י  פנ
 (א) רניט אנרסם נייר עזריאל מביא נספרו ״ערוגס הטשס׳׳ (כרן נ׳ עמ׳ 301) שרט ד יהולה
 נ׳׳ר שמואל החסיל ״המא ראיה מד אמסי ג״ר שפטיה שעשה בפזמון אזכרה א־לקים, וסלסס
 לעווגיט ולסטאפט ונסלסט (—שהם שסי מילוס) ואילו (נמט) ה׳ ה׳ נ׳ מלופ, לא היה צריך לעשוס
 וסלסס לעווניט״. ולוסה אס לנריו, ומוסיף: ״ומה נעמו לי לנרי ה״ר אלעזר שנסב כי מה שיסל ר׳
 אמיסי נסזמון וסלסס לעוודט וגומי להשלים נ״נ סיטס סנא לסדן ספילסט על לא סטאנו״ ענ״3
 ניאור ללנרי ה״ר אלעזר סמצא נסליסוס ליום ראשון נהערה 2 נפירוש של ״המפרש״ על הוולוי.
 pv הי״ג מלוס שרשמט נאן הוא פס״י ססר ססילים (סימן רנ) אלינא להסייט. וע״ע נמנוא הסליסוס

 אס לפס ר״י החסיל אלינא לערה״ג

 כאר יעקב
 זד ה׳ א-ל א.רחופ ב.וחנון ג.ארך•
 אפים ד.ורב־חפדי ה.ואמת ו.גצר
 חפד לאלפים ז.נושא עוון ח.ופשע
 ט.וחמאה י.ונקה יא.ופלחת לעווננו

 יב.ולחטאתנו יג.ונחלתנו>א).

 אזכרה אלקיפ ואהמייה - ואצעק
 בראותי כל עיר על חלה - במקומה,
 על גובהה וחזקתה בנויה ואילו
 ירושלים, עיר הא-לקיפ, מושפלת עד
 שאול תחתיה, ובכל זאת - למרות
 צרותינו, איננו כאבותינו בבית ראשץ



 של עשי״ת תא

 שהיו כופרים, והיו אחוריהם אל
 ההיכל ופניהם קדמה ומשתחוים
 קדמה לשמש, אלא אנו לי-ה ועינינו

 לי-ה1ב).
1 ( ב - ה י »  מידת הרחמים - היא ה׳ ה׳ (
 עלינו התגלנלי - ועמדי לצדנו ולפני
 קונך - יוצרך תחינתנו הפילי, ובעד
 עמך רחםים שאלי, כי כל לבב דוי
- כואב וכל ראש לחלי - מרוב

 עוונותינו.

 תמכתי - סמכתי את יתדותי שעליהם
 אני עומד לפניך בתפילה כשלש
 עשרה תבות - של י״ג מדות, וגם על
 שערי דמעות כי לא גשלבות - שאינן
 מעלות כדרשת חז״ל: שערי דמעות
 לא ננעלו V׳n מ<.<. לכן שפכתי שיח
- חפלה בלחש לפני, ה׳, בוחן לבות,
 בטוח אני באלה - א) בי״ג מדות,
 שאינן החרות ריקם(י־חיו•) ב) ובשערי
 דמעות. שלא ננעלות!״, וגם כזכות
 ברית שלש אבות - משום ש׳׳ברית

 אבות״ אינה תמה(ד<.
 יהי רצץ מלפניך, שומע קול בכיות,
 שתשים דעותינו כנאדך להיות
- לשמרם בעבור זכויותינו ותצילגו
 מכל נזירות אכזריות כי אליך לבד

 עינינו תלויות - נשואות.

 סליחות ליום חמישי

 תחתיה. ובכל־זאת אנו ליה
י  ־ 1 י « T 1 י י

 ועינינו ליה. יי:
»  1 .. ״ 1

 מדת הרחמים עלינו התגלגלי.
I I I  « - 1 י 1 - *

 ולפני קונך תחנתנו הפילי. ובעד
 עטך רחמים שאלי. כי בל־לבב

 חי וכל־ראש לחלי. יי:
 * « ו t T די ־

 תמכתי יתדותי בשלש־עשרה
" I V 1 ־ •• I • t י ־ 

 סבות. ובשערי ךמעות כי לא
 נשלבות. לכן שפכתי ש־ח פני
 בוחן לבות. בטוח אני באלה

 ובזכות שלשת אבות. יי:

 זיזי רצון מלפניך שומע
 קול בביות. שתשים דמעותינו
 בנאךך 'להיות.׳ ותצילנו מכל
 גזרות אכזריות. כי לך לכד

 עינינו תלויות. יי:

ר ת ס לת א י  מג
 &ב. גשלבות - סגורות ומחוברות, כמו(שמות כו, ח) משולבות אשה אל אחותה, (ערהיב).
 שימה דמעתי בגאדך - שם כלי משקה כמו(שופטים ח גאד החלב, (מצודות, תהלים גו, ט).

 >ב) מיוסד ע״ס הגמרא נסוכה (נא:), אלינא לרמ יהודה שהיו שמין ואומרים״ אנו לי-ה וליה עינינף
 (ג) מיוסל על הגמרא (נ״מ נט.): ואפ״ס ששערי ספלה ננעלו שערי דמעוס לא ננעלו, שנאמר:
 ״שמעה ססלסי ה׳ ושועסי האזינה, אל למעסי אל ססרש״ ופרש״י: ״שמעה ססלסי״ אץ לשגוסו מלשץ
 נקשה — שמנקש מאס הקנ״ה שישמע ססלסו, אנל ״אל ססרש״ יש לשנוסו מלשץ נקשה, ולומר:

 כזו אני כופח שאץ לרנן־ לשסוק ולא להסריש.
 (ד) עי׳ סול״ה ושמואל שנמ נה.



 חב סליחות ליום חמישי של עשי״ת
 אל מלך יו#ב על־ני>5א רתסים, מתנהנ בחסידות מוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראעון, מךבה מחילה לחטאים ו?ליתת לפושעים,
̂ית ץךקות ?ם־כל־בשיר ורות, לא ?ךעתם תגמיל. אל הורית־לנו  עו
 לומר ^לש ?>?'רת, וזכר לנו היום ברית >?לש ?^'רת, בתוד?ת
 לעגו טקךם, ?מו שכתוב רדד :חות ?ענן רתיןיב *פו שם ויקךא

 חסד לאלפים נשא 9ין ופשע וחטאה ונקה: 91לןחת לןגוננו

 9לח לני אבינו בי ח^אנו. 9חל לנו מלבנו בי $#?נו: בי אתה
 אד;י טוב ןםלח, ורב־חקד לבל־קךאיך:

 חןט אלהים ?ח?ךןז ?רב דדו?יןז ?חד, ?*ןזעיט: הרב כ??ןט &?ו'נט והחטאתני
 מהךט: ז?חי אלהים ריח נ^ברה לב־נ?ז?ר ונך?ה 8לד,ים לא ת?זה: אז
 תחפ־ץ ז?חי־?ךק• עולה ן?ליל אז !?לי על־?2זבחןז ?רים: תתן א?ת ל.ין5קב

 ח?ד לא?ךהם א?ר־נ?כ?ת לאבותיט םיםי קךם:

 ?ו־חם אב על ?נים בן תרחם ןהוד, ןליט: ליהוד, הןיטוץה על ע?ןז בר?0ןל 9לה:
 ןהוד, ??אות ע?ט סקזיגב לט אלהי לןנקב ?לה: ןהוד, ??אות א*?ד אךם בו?דו

 ?ך: ןהוה הו?יןה. ה?לך -יןננט ?יום־קךאט:

 פג עקדה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) מאיר (ש״ץ) ברבי יצחק

י אבותינו נו!אלד׳  גאר יעקב אלהי

 (א) פ״ה כשה״ש (ל, ו) וגירש ננ״ר(נה, ט): ״ולן לן אל הר המורים״ רמן אמרי: למקום שהקסורפ
 קרינה — שנקרא מוריה ע״ש חמור לרור שהיה גסון סימני הקטורס הסגינה מכל הקמטים פץ יוסף.

 >ב) ומדש מ״ר (שם), סל אמר: למקום שהוראה יצאה לעולם.
 (נ) וכראיפא גפרקי למי אליעזר (סל״א): הוא המזנס שהיה אלם הראשץ מקרינ ט מקודם, הוא

 המזנס שהקרים קץ והבל ונד נפ ונמו ונוי.

 ולח^אתנו ונחלתנו:

 אי הר המור - הר הםוריה(א), גבעת
 הוריה - מקום שממנו הוראה מאה
 לעולם 11), ואל בית עקד הרועים
- ששם נעקד מחק ע״י אברהם,
 ושניהם מכתים הרועים, ולמקום תשר
 העיייה - שמעולם >ג< היו מעלים שס

ים י חי נ י נ • 



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת תג
 קרבנות כתשורה כדורון, לשם, גדול
 כענקים - אברהם >ח בהשכים כבוקר
 כדי לזנה - בנו, והשתחויה - שאמר
 לנעריו ״ונשתחוה ונשובה אליכם״,
- לרווחה(ה<, שחזרו שניהם בשמחה.

 הן בפעם עשירית כאשר ניסיתו עשית
 זאת בפיוסים - שאמר לו: ״קח
 נא m את בנך״, חרזתו כנכור מלחמה,
 את אברהם המלומד במלחמת אונסים
- כשבאו עליו ארבעת המלכים. זרח
 ממזרח - אברהם אבינו", שבא מארם
 נהדים שבמזרח והודיע - ופרסם שמו
 של הקב״ה ככל אפסים - בכל קצור
m p. ועתה חית כנו ליקוד - צוויתו  א
 שישרוף את נפש בנו כעולה כליל
 כקדוח - כמו ששורף אש המסיס

- המסיס כל דבר.
 מוב - אאע״ה, כהקרין - בשזרה
 והאיר השחר כמו שנאמר: השכם
 אברהם בבוקר דקה יחד אח שני
 נעריו עמו, בעצלתיים לא אחר - לא
 התעכב בעצלות אלא הלך בזריזות
 כאדם ההולך כחליל - במחולות
 ובשמחה >m וסופו לחזור מחר לביתו
 בשלום, לקח בנו בדברים(0), ועצי

. .  המערכה נחר. .
 מאכלת - סכץ לשחיטה שנונה

 לזבח והשתחויה.' 'דבקתו
) t - • ז ז • 1 ־ ר  ו v - ו

 חבקתו ותוציאו לרויה:
 ובזכות השתחויה זו דנקתו = הנקתו ותוציאו לרויה

 הן בעשדית בנסיתו בפיוסים.
 ןוחתו בגבור מלמד במלחמת
 אנסים. זרח ממזרח והודיע
 בבל אפסים. חית ?נו ליקוד

 בקדח אש־־דומסים:

 טוב בהקדץ והאיר•השחר.
 לחד בשני נעריו בעצלתים לא־
 אחר. בהולך ?חליל וסופו לחזר
 מחר. לקח פנו בךברים ועצי

 המערכה בחר:
־ י T T ־  ־ ־ 1

 מאכלת שנונה מרוטה לטבח.

 >ד< פ״ה ביהישפ (יל, טו<: ״האלם הנלול בענקים״, ונדרש בילק״ש (רמז סו): על אברהם נאמר.
 (ה) כללרשינן ננ״ר (נו, נ) א״ר יצחק: הכל סכומ השחחרה. אנרהס לא סזר .— עם יצחק — מהר

 המוריה בשלום, אלא מכוס השמחרה.
 >ו< ביאימא נסנהלרין >סט:) אמר ד שמעץ בר אנא: אץ נא אלא לשק נקשה משל למלך ב״ו וכו׳ א״ל:
 מקשה ממן עמול לי במלחמה זי וכו׳, אף הקנ״ה אמר לאברהם: ניסימן ממה נסיונוס ופמלס בכולן

 עכשיו עמול לי מפיץ זה, שלא יאמרו אין ממש בראשונים וזהי שייסי חרזתו כגכור.
 (ז) וננ״ר (מנ, ל) נלרש על מלחמס המלכים, ״רכס ררלסס״ הה״ל(ישעיהו מא, 5): ״מי העיר ממזרס
 צלק יקראהו לרנלו״, מי הוא זה שהעיר לנס של מזרמייס פיטאו דפלו דל אנרהס, ״צלק יקראהו לרנלו״
 ־— סי העולמים שהיה מאיר לו מל מקים שהיה הולן, (—כרי לסרסם אממס אלוקחו נמולם, פן
 יוסף) ודלק״ש (רמז סמ״ז דשעיהו) נלרש: אמר רנ ראיק ישנים היי אומוס העולם ומי העיק לטא

 סחס מפיול אנרהם, שנאמר ״מי הפיר״-
 >ח) ודלק״ש (רמז צ״מ) אמר לה (לשרה): מקני מאכל ומשחה ונשמח היום ומ׳ דש מקום ששם מחנק

 הסינוקיס וכוי.
 (ט) בלאימא נפיסק׳ ״דקס אח ונו׳ ואס יצחק בנו״, מלמל שלקחו ברנריס (ערה״נ).



 תד סליחות ליום חמישי של עשי׳׳ת

 נדנה נתן מלהבעיתו באפח.

 סב ובחור לשניהם השבח.
 עךבו עדם לשם הזבח:

 פדי צדיק ?האזין במלה. צור
 יראה־לו השה ואם־לא בני
 לעולה. קרץ עצמו הזמין ותלה
 עין למעלה. ךחש לעקדו היטב

 מלהפםל במעילה:

 שאג זקן ובשנונה אחז. תקפו
 אראלים וצעקו ממחז. מרום

 = מעוטה - חדה לטבח1י< הכין,
 ואת המאכלת לנדנה - לנרחיקה
 נחן״מלהבעיתו• - כדי שלא יבהל
 מחק באבח - מפחד הטבח >יא<. סב
- אברהם, שהיה זקן ובחור - מחק
 לשניהם השבח, ערכו עצים לשם

 הזבח.
 פרי של צדיק - מחק, כאשר
 האזין - היטב במלה שאמר לו
 אביו: צור - ״אלקים יראה לו
 השה לעלה בני״ הבץ מדבריו:
 ואם לא, אתה בני לעולה 1ינ<. ולכן
 קרוץ(יג< - לחיתוך שחיטה עצמו
 הזמין - הכץ רד<, ותלה עין למעלה
- והביט בשכינה(סו<. רחש - אמר
 מחק לאביו לעקדו היטב, מלהפפל
 כדי שלא יפסל במעילה - ע״י מוס

 שיוטל בו מפני הזדעזעות גופו(00.
 שאג - צעק >יז< בחפלה זקן - אברהם,
 ונשגוגה - בסכץ החדה אחז לשחוט
 את בנו. תקפו - בחפלה אראלימ
- מלאכים וצעקו ממחז - מהרקיע
 מחת שכינהם רזז),דר. מרום - הקב״ה

 (י) ס״ס טסזקאל(כא, כ): ״פ$טה לטנס״ ופרנס יונסן: אשתנינת (—שטנה) לשיצאה. יכן נרי״ק:
 לסי העק הוחדה. ונרש״י: לשון עטרה, ומנסם סרש: לשץ מסשנס. ואולי נם הפייטן סונר לשץ עטרה,

 לסי מה שייסד אס״כ, ״נמה נסך.
 (יא) ממה שיסל הפייט נדנה נתן פלהכעיתו כאכח יש להניא ראיה לדין שמניא מהרי״ל דיסקין מ־יני
 טרפוס, שלא סראה הנהמה אס סטן השמיטה שמסמפ הפסל צומקס הריאה. חה לשון המהרי״ל ייסקין
 נסרשס ררא: ״דאמר יצסק ונו׳ הגה האש והעצים ואיה השה לעולה, וקשה ללמה לא הזניר נמי אס
 המאנלס. ר״ל לאיסא נס״ס ניי״ל (סי׳ לי, ס״ק (יל) טז) לאל סראה הנהמה או העוף טצל שיסמין
 משוס צער נעלי סיים או משוס סשש צמוק הריאה וה״ה סכין של שחיפה, עיי״ש. ע״כ כאן נשראה יצסק
 אע״ה לעצים הניסו עליו והמאכלס לקס אאע״ה נילו והטמיט ע״נ אמר לאאע״ה ׳הנה האש והעצים׳ לזה

 אד רואה נגלר, ׳ואיה השה לעולה׳, שאמה מכסה אס הסס מלפטה, עכ>
 (יב) וכ״ה גלרש ננ״ר (ט, ס^ וסירש נ״ממנוס נהונה״ בגלל יסור המלה ״נד״.

 (יג) קמץ — טומא (לא:) הניאו לו אמ הסמיר, קרצו ומפרש ננמרא (לנ:) לישנא לקטלא הוא ונו׳
 עגלה יפה פיה מצרים קק מצפון, מסרגס: מצרים עממין קטולץ מציפונא יימון עלה.

 (יד) וכהמשך המלרש (שס) ״רלכו שדהס יסלו״. וכוי זה לשמוט חה לישסט.
 (פו) ונ״נ ננ״ר (סה, ה): נשעה שעקל אנרהס אטט אס יצחק ננו ע״ג המזנס, תלה עיניו

 לפרוס והטט נשטנה. "־*
 («ז) p נלרש ננ״ר (נו, יא): א״ל: אנא, נמור אד, וחוששני שפא יזדעזע נופי מפחלה של סס

 ואצערן; ושפא תפפל השחיטה ולא סעלס לך לקלק, אלא נפסד יפה יפה.
 (יז) ונדרש טלק״ש (רמז קא): כאותה שעה פער (אכרהפ) פיו ככפיה וגעה געיה גלולה, והריס

 קולו ואמר: ״אשא עיני אל ההרים מאץ ינוא עזרי״.
 (יח< וכנלרש (שם ושם): באוסה שעה, ״הן אראלים צעקו מוצה״ (ישעיה לג, ז) עמלו מלאט השרס

 שורוס שורוס נרקיע ואומרים זה לזה וכר.
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י כהס־ית - נאשר שמע צעקתם של ז ן ך ם 3 ת צ י כ ם ה 3 
M י • ,מלאכי השרת צמצם שכינתו דרד *י י * T ^ י ״ * T ' - ' T 

ת אחי בסבך נאחז: כחז - כאשר חזה כעוקד ונעקד איל א י  איל ה
• אחר, הראהו, אשר בסכך אילן נאחז. ו  ־ • . - - י
חד הנאהכ ־שלף התער - כאשר י ךךןף י ף ע ת ב ה ה א נ ף ה י ח  י
י אברהם אבינו שלף את המאכלת כדי 1 ' "  יי•' ״ '-'?v'."• ד
חד הנאהכ - את יצחק  מגנו ועמד בשער. בנך יחיךך לשחוט את י
. V שנאמר עליו: ״את בנך את יחידך  * י * ״ r_ L י
 אהוב מנער. רב־לך אל״תשלח אשר אהבתי, רחף מעליו הקב״ה
 * L ״ T מנינו ועמד בשער להגן עליו, ואמר
 יךך אל״הנער י לאברהם: רב לך - מספיק לך רם< אל

ך אל הנער.  תשלח ד
י יען בי נשבעתי בקיום רזה - כקיום ה ז ם ף ן י ק ך ב ^עף י י 3 
* ז יי ־ י חזק>נ), יען אשר עשית אלת הדבר י *'דיי׳די•• י  י
 אשר עשיית את־הדבר הזה. הזה, לכן צקון חני«ייך בצר לםו
• - תפלתם של בניך בעת צרה אחזה ׳ ־ • • • , •  ,- ״ ,
 צק1ן חניטיך בצר־למו אחזה. - אראה, ואגן עליהם בזכות העקיחז.
. חקותס - חקוק אותם כתבם לחיים, , , . L _ L * ) "  י

 לחיים כי־אסלח W כי אסלח לעון העם הזד..
 העם־הזה:

ת אנא,״״ השם הנכבד והנורא לעת ע ף ןןעןףא, ל ב כ ע ם ן # א ה נ  א
 ««־• ׳.׳ .. צרה פקדנוך = שחדנוך - באנו

 צרה פסדנוך ושחרנוך במוךא. אליך בחפלה כמורא ופחד. זנחתנו
• י * - עזבחנו ודחקתנו, עכשיו קרבנו • I • • ־ I - . 
 זנחתנו חתקתנו 13^3^ ^׳3[ והכן עתידה - וקבל תחינה, ולא נסוג
 ! ^ .״ — _».»,,«, - ולא תתננו להתרחק ממך, תחיינו
 TO^. לא (WTO fo - תוציאנו מגלות ואז בשמך נקרא.

 ולשמךנרךא:
א חזקנו = ואמצנו למען כסא כבודך. פ ן 3 נ צ פ א  ״ ן
\ * ־ קוממגו - הקם הריסוועו והחיינו כמל ״ י ־ •  ן utf ! יי ¥*
 כב^ך. והחיינו {י^ל של אודות דודך(כנו, וכלה דבר וחרג

 אורות הוךך. וכלה דבר וחרב
 מגילת אסתר

 &ג. «קון - מלשון יציקה ושפיכה, ויאמר כן על הרבות התפלה. וכן ׳ישפוך שיחר,

 (יט) מיסבר עפ״י מלרש בילק״ש >ק״א) ומה אעשה לוד אסנקטז א״ל: ״אל סשלס יק־ אל הנער״,
 א״ל: אוציא ממט נדפס לסד א״ל: ״אל מעש לו מאומה״.

 (כ) נמעגיפ (ג:) רזיא — ופירש״י ככח.
 >כא< מכאן הפיוט הוא לרכיט אלעזר ג״ר יהולה, כעל סרוקס.

 (כב< עפ״ה כישעיהו(«, יט) ולפי רש״י ומ־ר״ק ״טל אותס״ — טל היורל על סירקוס ומסיה אוסם,
 ונטל עסיל להםיוס אס המסים (שנס פס:).
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ל ורעב מנחלת שרידך. ותאמר א י ש י מ
ד ־  י י י י  ורעב מנהליי ״

' י ׳ ־ . י ־ י־ ' * :  שהם שרידי נחלתו, ותאמר למלאו י
ח ידיו מהם. . . למלאך הךף יךך: נ ה  הרף-

ק קדמנו פניד אדיר ונאור. ז ח ה ׳ ה ־ י י א נ י י י י י א י  קדמני ״
־ י י ה ״ ז ״ י פ ת י ב י נ י 6 נ ט י י ? י א י ה קי מ  י

• בתפלה ובקשה . ובהבנעת י *י מ י ־ * ™ r 
 הרע. הקימנו משפלנו באמצעות אוד .' י

 פניו, אמרתו לגאיר- שהרי מפורש שאור. הקימנו באור פ^יך
«,.*,. - U -w.-,״כי עמי י״-״ • P .באמרותיך שבההלים ,לי 

ה אמרתך לבאר. בי עמך סקור א ו ך ג ו ו א ג ׳ ו פ ״ ף ח ו ק ך מ מ  _ מ
 איי״• חיים באוךך נראה אור:

 אל מלך יושב על־כ3א רחמים, מתנתנ בתסיחת מוחל עונות עט(,
 . מעביר ךאעון ראשון, מרבה 9חילה לחטאים וסליחה לפושעים,
 עו^ת צדקות עם־כל־בשיר ורוח, לא ?ךעתם תגמ־ל. אל תוךית־לנו
 לומר שלש ?שירה, וזכיר לנו היום ?רית שלש עש־ךת, ניתוך?ת
 לעט מקךם, במו עכתוב ו!ךד ןהוה בענן ולתיצב עטו שם ולקךא

 . ב#ם ןתוה:
ךא: . - -.- נ י  י ־ רעבר :חוה על־^יו ן

 :חוה ן:חוה אל רחום וחנון ארך אפים ןרב־חסד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשא עוד ופשע וחסאה ונקה: וסלחת לעוננו

  ו  T I * T I | ״ « ו ־ T ־ I « • 1 • » ד » . ־ . י  ד

 י ׳• • • ולחטאתנו ונחלתנו:
 סלח לנו אבינו בי חטאנו. מחל לנו מלבנו בי פשענו: בי אתה

 ־ אדני טוב וסלח-ןרב־חסד לכל־קרא^:'
 זביר־רחמיך להוה וחסדיך, בי מעולם הטה: זכרנו להוד. מרצון עטך,
 פקדנו בישועתך: זבד'עדתך קנית קךם גאלי; שבט
 נחלתך, חר־ציון זה שכנת בו: זכר להוה חבת לרובלים, אהבת
 ציון אל־תשבח לנצח: אתה תקום חריע ציון. בי־עת לחננה כי־
 בא מועד: זבד להוה לבני אדום את יום לרובלים האגדים עת

 (מצודות, ישעיה בו, טז).נאור — מנאר את אויבך וקמיך ומטאטאן מן העולמ, נאור על
 שם מעשיו (הקביה) נקרא כמו חנון ורחומ (רשיי, תהלימ עו, ה). וראב״ע מפרש: אץ דבר
 נראה שהוא נכבד שאיננו גוף והוא עצמ דבר רק האור לבדו, ומלת נאור (מלשץ אוי)

 כמו נבון(מלשץ כן).



ת ליום חמישי של עשי״ת תז ו ח י ל  ס

̂יחק ולישראל ¥?ךיך א#ר  ny, עד הלםוד ?ה: זכר לאברהם לי
ה את־זר^כם ?כו?כי השמים, y ר ? להם בך ותדבר אלחם א 1 r ? 5 # 
 ו?ל־האךץ חזיאת אקר אמרתי אתן לזר?3בם ונחלו לעולם: זכר
 לעבדך לאברהם לי?חק וללןגקיב, אל־תפן אל־קשי העם הזה

 ואל־ר?זעו ואל ח^אתו: •

 זכיר־לנו ?דית אבות כא#ר אםךר;, וזכךתי את בריתי .יעקוב, ואף
 . את־בריתי ל^חק, ואף את־בריתי א?ךהם אןכיר והארץ אןביר:

 זכדלנו ?רית ראשונים כא#ר אפרת, וןכךחי ^ל׳ם ?דית ראשינים,
 אשר הוצאתי־איתם פצרלם לעיני הגולם להיות להם לאלהים אני

 יהיוה:
t ו 

 ןמזח עפנו כמה ^הבטחתנו ואף גם־זיאת בהיותם ?Htf אן75<ם לא־
 ?א?תים ןלאץעלתים ?יכלתם לה5ר?ריתי אתם׳ כי אני לתוה
 אלהיהם: ה#ב #בותנו וךדוטט גימד, #?תוב, ושב להןה אלהיןז את־
 לזכותך ורחמך, ,ושביוקב^ז מבל־העטים א?ר ה^יךילהוה אלהיך
 שפח: קבץ נךחינו ?פד, #?תוב, אם־להיה נדחך בקצה השםלם׳ משם
 לק??ך להוה אלה? יפשם לקחך: פחה ?שעיט ??ב ן?ענן ?פת #?תוב,
 םחיתי ?עב פש?יך ו?ענן חטיאתיך, שו?ה אלי בי {אלתיך: ?הה ?שעיט
 לפענך בא#ר אפרת׳ אניכי אניכי הוא פירוד, ?שןיך ?1מעני וחטיאתיך לא
 אזכיר: הלבן חטאינו כ#לנ וכ?ן2ר ?פת• שכתוב, ?1כרנא וןו?חה ייאפר
 להוה, אם לחיו חטאי?ם כשנים בשלנ:?יבינו אם־לאדיפו כתולע כ$פר
 להיו: זרק ?לינו םלם טהורים וטהךנו ?פה #?תוב, חרקתי עלי?ם
 םלם ?הורים ו^הךתם, פבל 9?2אותי?ם ופ?ל־נלוליכם אטהר את?ם:
 דחם עליט ואל ת^חיתנו ?פה >ןו?תוב, כי אל דחום להוד, אלהיך לא
 לךפך ולא ל?זחיתך, ןלא ל?זכח את־?רית אבתיך א#ר נשבע להם:
 פול את־ל?בט לאה?ה את ?}?!ך ?פה ש?תוב, ופל להוה אלהיך
 את־ל??ך ואת־לכב זך?ך, לאה?ה את להוה אלהיך ??ל־ל??ך ו?כל־
 נפ?ך למען חייך: הפצא ?1ט ?בקשתנו ?פה #?תוב, ובקעתם פשם
 את־להוה אלהיך ו$צאת, בי תךך^זט ??ל־ל??ך ו??ל־נ??ך: תביאט
 אל־הר קףןזך וש$חט ?בית תפלתך ?פה #?תוב, ותביאותים אל־הר
 קףןזי ףןזפחתים ?בית תפלתי עולתיהם ח?חיחם לךצין על־פז?חי, כי

 ביתי כית־תפלה יקרא ל?ל־העפים:



 תח סליחות ליום חמישי של עשי״ת
 #מע קולנו יהוד, אלהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים
ה הדש ש̂ו  וברצון את־תפלתנו: השיבנו:הוה אליך ̂ו
 :מינו בקךם: אמרינו האזינה :הוה בינה הגיגנו: יהיו לרצון
̂יך :הוה צורנו וגאלנו: אל  אמרי־פיגו והגיון לבנו לפ
 תשליכנו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבגו
 לעת זקנה בבלות כחנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו יהוה
 אלהינו אל־תרחק ממנו: עשה עמנו אות למוכה ויראו
 שונאינו ויבשו בי־אתה יהוד! עזרתנו ונחמתנו: בי־לך יהיוה

 הוחלנו. אתה תענה אדני אילהינו:
•• TI T ־  t W ־ T ־ ד v י

 ^להיט ואלהי אבותינו. תבוא לפניך תפלתט. ואל־תתעלם 9תחנתט. #אין
 אט עזי פנים וק#י עךף לומר לפקד [rrp אלהיט ואלהי אבותינו צדיקים

 אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותיט חטאט:

 אשמגו. בגדנו. גזלנו• דברנו דפי. הערנו. והרשענו. דנו.

 חמסנו. טפלנו שקר. :ע?גו ךע. ב!?נו. ל?נו. מרדנו. נא^גו.

 סדרנו. עדנו. $שענו. ?דךנו. קשינו ערף. ךשענו. שחתנו.
 תע?נו. תעינו. תעתענו.

 סךנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו. ואתה צדיק
 על־בל הבא עלינו בי־אמת עשית ואנחנו הרשענו:

 א#?ט ם?ל־ןם. ב?!ט םבל־דור. נלד, ם?ט ?שוש; דוה לבט בחטאיט. החבל
 אוו_יט. ונ?_רע ?ארט. זבול בית םקךיןזט חרב ב?וניט. מיךהט ה:תה ל#?ה.

 יו9י אך?תט לזרים. בחט ל{?רים:

 ןןהן לא ש?ט ?טעותנו. ןהיאך ;עיז ?ניט ונקיןןד, עך§ט, לוסר ל$יך :הוה
 אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים אנחט ןלא חטאט. אבל אנחט ואבותיט

 חטאט:

 אש$ט. בגדנו. גזלנו. דבךט ד'?י. הןןויט. ןהךש?ט. זךט. חמ?ט. ?!פלט
 #קר. :עץט ךע. ?!?ט. ל?ט. מרךט. נאץט. ?וךט. עויט.
 פ#?ט. צרךט. ק#יט עךף. ף??ט. #חרע1. תע?ט. תעיט. ת?ת?ט.
 סךט םםץוותיך יםם^פ^יך הטובים ולא שוד, לט. ואתה צדיק על־בל

 ה?א עלינו בי־א^ת עשיית ואנחנו הךש?ט:



 סליחות ליום המישי של עשי״ת תט

 לעיניט ?>ןזקו ??לט. ??>2זך ו?םוךט ??ט. $תט ?לם פליט. סבלנו ?ל
 ש??ט. ?ברים ??1לו ?ט, פרק אין ?:ךם. ?רות רבות ??בוט.
 קךאטןז להוד, אלהיט. ךדוקת ??ט ב?וון\ט. ש?ט עאחרץז. תעיט ואבךט.

 ו?דלן לא ש?ט ?טעותט. והיאך ןעיז פניט ונק^ןח ?ך§ט לו?ר ל#יך להוה
 אלהיט ואלהי אבותיט ?ריקים אנחט ןלא חטאט. א?ל אנחנו ואבותיט

 חטאט:

 אשק2ט. בנךט. גזלנו. ךבךט דיפי. ה?וינו. והך#?ט. זךט. הטקט. מפלט
 שקר. לע?נו ךע. כ!?ט. ל?ט. םרךט. נא?נו. סרךט. עויט.
 ?ש?ט. ?רךט. ק#ינו ערף. ךש?ט. #חתט. תע?ט. תעיט. ת?ת?ט.
 םךט ???וותיך ו??>?פ?!יך הטובים ולא שוד. לט. ואתת צדיק על־בל

 הבא עליט ?י־א?ת עשיית ואנחנו ד,ךש?ט:

 הך#?ט ופש?ט לבן לא טש?ט ותן בלבט לעזיב ךךך רשע וחיש לט .ישע.
 בבתוב על לד נביאך, ל?ז'ב ךשע דךבו ואיש און טחיןזביתיו, ולשב אל־להוה

 ו;רח?הו ואל־אלהיט כי־לך?ה ל?לוח:

 ?שיח צדקך אמר ל?ניך, וניאות מיץבין, ?נ?תרות נקני: נכןט להוד, אלהיט
 סבל ??:עיט. וטהרט ??ל־??אותיט. וזרק עליט ?ים ?הורים ןטהרט.
 ב?תוב על לד נביאך, וזרקתי ?ליבם ?ים ?הורים ו?חרתם, טבל ??אוו:י?ם

 ו??ל ?לולי?ם אטהר אתבם:
 ע?ך ונחלתך. רעבי טובך, ??אי ח?ךך, תאבי י?זעך. .יבייי ולרעו בי ליהוה

 אלהיט הרךו?ים וה?ליחות:

 אל רחום >??ך. אל חטן >??ך. בט נקךא >??ך. להוה ?שיה ל?ען ?9ך.

 ?שיה לםען א?תך. ?שיה ל?ען ?ריתך. ?שיה ל?ען גךלך ותפאךתך.

 ?שיה ל?ען דתך. ?שיה ל??ן הוךך. ?שיה למען ועוךך. ?שיה למען ןכךך.
 ?שיה למען חסדך. ?שיה ל?ען טובך. ?שיה ל?ען לחוךך. ?שיה למען
 ניבוךך. ?שיה למען לטוךך. ?שיה ל?ען ?למתך. ?שיה למען נ?חך. ?שיה
 ל?ען סוךך. ?שיה למען ?^ד. ?שיה ל?ען ?ארך. ?שיה ל?ען צךקתך.
 ?שיה ל?ען קו־שתך. ?שיה למען דחןןיך הרבים. ?שיה למען מבינתך.
 ?שיה למען תהלתך. ?שיה למען אוה?יך שו?ני עפר. ?שיה ל?ען א?ךהם
 ל?חק ןלעקיב. ?שיה ל?ען מ#ד, ןאהרין• ?שיה ל?ען ךוד וחולמה. ?שיה ל?ען
 לרושללם עיר קך^ך. ?שה למען ציין ??זבן ?בוךך. ?שיה למען #?מות
 ד.י?לך. ?שיה ל?ען הריסות ?ז?חך. ?שיה למען הרוגים על #ם קףןקז.
 ?שיה למען טבוחים על לחוךך. ?שיה למען ?אי ?אש יכםלם על קדוש
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̂כןי שרלם #לא ח?!או. ?שיה למען ןמולי חלבי #לא  >??ך.~ ?שיה למען יו
 פ?ועו. עשה למען תינוקות #ל בית רבן. ?שיה למענך אם לא למעננו.

 • ?שיה למעונך והודיענו:

 ?נט להוד, ?נט. ?נט אלהיט עננו. ?ננו אביט עננו. עכבו בוראנו עננו. ?ננו
 נואלט ענט. ענט דוך#ט ענט. ענט האל הנאמן עננו. ענט ותיק
 וחסיד ?נט. ?נט זך ולשר ענט. ?נט חי וקלם ?נט. ?נט טוב ו?טיב
 ?נט. ?נט יודע ל?ר ?נט. ענט בובש ?ע?ים ?נט. ?נט לובש ץךקות
 ?נט. עננו ?לך מלבי הגלבים ענט. ?נט נוךא ןנקןינב ענט. עננו סולח
̂ה ?עת צרה ?נט. ?נט פוךה ומציל ?3ט. ?נט  ומוחל ?נט. ?נט עו
 צךיק ולשר ?נט. ?נט קרוב לקיךאיו ?נט. ?נט דחום ורוטן ענט. ?ננו
 שוםע אל־אביונים ענט..?נט תומך תםימים ענט. ענט אלהי אבותיט
 ?נט. ענט אלהי אברהם ?נט. ?נט פחד ל?חק ?נט. ענט אביר לעקב
 ?נט. ?נט םשיגב אמהות ?נט. ?נט ?זרת ה^בםים ענט. ?נט ק^ה
 ל?עוס ?נט. ענט דך לרצות ?נט. ענט עוןה ?עת ךצון ענט. ?נט אבי

 לתוםים עננו. ?נט דלן אלמטת ענט:

, לאברהם אביט ?הר המוריד. הוא לענט• מי שע$ה לי?חק בט ד ן  מי ^
 ?שןעקד על נבי המזבח הוא לענט. מי #ענה ללעקב ?בית אל
 הוא לעננו. מי שענה לייםף ?בית האסורים הוא לענט. מי שענה לאכותיט
 על לם סוף הואלענט. מי שע;ה למשה בחודב הוא לענט. מי ש?נה
א חגגנו. מי שענה לפינחס ?קומו מתוך העדה הוא ו  לאהרן במחתה ה
 ל?ננו. פ* #?גה ליהושע כנל?ל הוא לענט. מי שע;ה לשמואל במצ?ה
 הוא לענט. מי #ענה לךוד ושלמה בנו בירושלים הוא ל?נט. מי שענה
̂ה לאל^ע ביריחו הוא לענט. מי  לאליהו ?הר הכרמל הוא לענט. מי שע
 #ע;ה ליוד• ב?עי הדנה הוא לענני• מי #ענה לחזקלהו מלך להוךה ?חליו
 הוא ל?נט. מי שע^ה לחנניה מישאל ןעזרלה ?תוך ב?שן האש הוא לענט.
ה לעזרא בנולד, הוא נ  םי #?;ה לדניאל בניב האריות הוא לענט. מי ^
 י?נט. מי ^ע;ה למ־ךכי ואסתר ?שושן הביךה הוא לענט. מי #ענה ל?ל

 הצדיקים והחסידים והתמימים וזדשרים הוא יענט. י

 רחמנא ךעני לענ״יי ענינא. _רחמ$א ךעני לתביךי לבא עני;א. רחמנא
 ךעני למכיכי רוחא ענץא. רחמנא ןננינא. רחמנא חוס.
 רחמנא פרוק. רחמנא שלב. רחמ^א ךחם עלן ד״שתא ב^גלא

 ובזמן קריב:
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 ףיאןזר ךוד $לץד ןר־לי ?!איד. ;??"הץא {.יו־ןהןה 3י־.חיים ךחןזיו ולד־אךם אל־אפלה:

 רחום וחנון ח^אתי ל?ניך, :חוה מלא רחמים רחם ?לי וקבל
 י תחנוןי: ;־חוה אל לאפך תוכיחני, ואל בחסתך תיסדני: חןני
 ;־חוה כי אמלל אני׳ ך?אני ;־הוה כי נבהלו ן3?סי: ונפשי נ?הלה
 מאיד, ואתה ;־הוה עד־מתי: שו?ה ;־חוה חל?ה נפקי, הודיעני למען
 חםךך: כי אין כ?!ות זברך, בשאול מי יוךה־לך: ,יגעתי באנחתי
 אשחה ב?ל־ל:לה ממתי׳ בדמעתי עךשי א?םה: עקשה מכעס
 עיני, עתקה ??ל־צוררי: סורו מבני ?ל־פיעלי און, בי שמע :הןה
 קול כביי: שמע :חוח תחנתי, :הוה תפלתי יקח: .יבשו רבהלו מאד

 כל־איבי, ישבו.יבשו ךגע:

 מחי ום&י ססית ו?חיה. מסיק סן ?זאול ?1חיי עלמא. ?ךא בד חטי אבוהי
 לק_יה. אבוהי ךחיס א?י ל?אכה. ע?ךא ךמריד {?יק ?קולר. מרד,
 תאיב ותבר קולרה: ברך ??ךך אבןוחסינן קםך. הא ךוי נ??ין ?גדין
 ?ךרין. עבדך אבן ו?רותן קמך. הא ?בןתא הא ?*??:תא הא ?סלקיותא.
 ?מטי סנך ברדוסך ה9י>$ין. א5י ל?אבין ךתקיף ?לן. עי רלא נסר ^סיךא

 ???:א:

 IS תחנה. חתום בו שם מחברו(רבנו) משה בר שמואל בד אכשלופ חזק ואמץ

 מקוה ישראל מושיעו בעת־צרה. באר יעקב
. מקוה - תקות ישראל ה׳, מושיעו * ^ « י ז ״  . י
» ״, שומרו = ״ f^t וצלו ומצילו 2^" בעת *רה >־-״ . t 
ה וצלו - מגעו ומצילו, ביום עברה י נ ע - ל ע ע מ ח א ר 1 , פ : ה ה ר ב  ע
 יי :* יי־ ־ י י י יי* - בעת כעס. המלא רחמים על ישראל
ה ושמרה ?אובה המכונה עניה פוערה - הסוערת ר ת  סערה. ב
 וצליודדי• * בסערת הגלות >יי־ק) בדודה ושדודה
. - מבודדת ואבודה, כאובה וצעורה ח ר ו ע ^  ׳

 משום שהיא,
ד צר, ובעפר . רמוסה - דרוסה ב ה ר פ ע ר מ פ ע ב ד ן צ - ך י  רמוםח ב
 * ־ י• * * י N * * מעופרה - מתפלשת בעפר. שכולה
 שכולה וגלמודה גולה וםורה: מבניה מלמודה - בודדה מבעלה,
%ZZZ־JZטאךייות 'ןדבים ררו^ה ׳?בייה• ,£'׳ 
 ובצאן ?לי־רועה תועה ופזוךה: העולם דתפה = שבורה, וכצאן בלי

 רועה תועה = ופזורה.
• תגי• במרה, יפה״  אדון עד־מתי ילא־תבימ בצרה. איון, w• 0חי י
ד עוכרה - המרע לה  .L ז * ״ ״ לנצח תעזבנה ב

 למה לנצח תעזבנה ביד־עו?ךה:



 סליחות ליום חמישי של עשי״ת
 ברחמיך הוציאה מאפלה לאורה.
 אל־תגאץ למען־שמך בחמה ברה:

 תיב

 בחרת מבל־עם בשפה ברורה.
¥ I ¥ * I ¥ 1  T ־ I ¥ ־

 שור־נא בעניה ונערה מעפרה:
 ¥ I T: I ¥ ־ 1־ T¥I" T־

 לחם לוחמה ו?ר'ר צוררה. ונקים
 נקמתה ונקמת בית־הבחיךה:

 מגדו ופגמ ןהםיקו־בו הבערה.
 חללו ונאצו שם־הנבבד והנורא:

T ־ : T : ־ ״ ־ ־ I !•1' 

 זבד חרפת־נבל חרף באמירה.
- T ״ ״ J - ו־ • ¥ I V 1 1 

 קומה :הוה בא5ך ןהנשיא
 להתגברה:

 ואל־תשבח קול־צורריך עולה
T ( י  I ־ • . - I י

 בתדירה. אבד וגרע רשעה
 [נ׳א מלבות] אמרה: מבשיר־שלום
 לעמך תשלח מהרה. ציין לנחם
 ופךצותיה לגדרה. בי־לך יהיוה
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 הגדלה והגבורה:
 ״ I ¥ M ־ : «

 ??גיסי רחמים ה?גיםו רחמינו׳ ל?גי. בעל ד׳רדו?ים. ?ע?יעי תפלה ה?ז?יעו
 ת$לתגו- ל?גי שומע ת5לה. משמיעי ?עקה הע?יעו צןןקתנו. ל$גי
 שומע ?ripy. ?כגיסי ד??ה הכגיםו דמעותינו, ל?גי ?לך מתרצה כך?עות.
 העתךלו ןהך־בו תחגה ובקעה׳ לפגי ?לך אל ךם ןג^א. הןבירו ל?גיו ה?ז?יעו
 ל?גיו, תוךה ומעשים מוכים על־שו?גי ע$ר. יזבר *ןה?תם דחיה זך?ם, עלא

 תאבד שארית .יןקיב. בי צאן רועה־ןא?ן הלה ל$י־?ה. יקוראל גוייאחד ל?יןזל•
 ןלקגי^ה. ?הר עגנו אלהי יעעגו. ו?דנז ?כל $זרות קשות, ןהושיעה כרח?יך

 . . הרכים ?עיי׳ צדקך יע?ך:
 ?ךן ךב#?.יא לך ?תחגגן. ?כר ע?:א ך?תדק לעבדה. כולהון ?גי על:א
 ?כ?$א ??1*וקין׳ ה95ך יע1&ל ברות?, ו?תחנוגי. הב לן עאלתין ו?עותץ.

 ךלא גהדר ריקם ?ן קך?ך:
 ?ךן דנע?:א לך ?תחגגן, ?ע?ךא ך?חחגן ל?ריה. ןנעיקי אןן ובחשובא עריגן.

 להשחיהה. ברחמיך, הוציאה מאפלה
 לאורה, למען שמך אל תנאץ - אל
 הרחיק את ישראל המכונים ברה
 כחמה - טהורה וברורה כחמה, אשר

 אחה,
 בחרת אותה מכל עפ כשפה ברורה.
 שור - הבט נא בעניה ונער אותה
 םעםרה. לחפ בלוחמה וצרור צוררה
- אייב והצק לאדביה, ונקום נקמתה,
 ונקמת בית הבחירה - בית המקדש

 אשר,

 פגרו - השפילו ומגרו - והרסו
 והפיקו - והציחו בו הבערה, חללו =
 וגאצו - במו שפ הגכבד והגורא זכור
 חרפת - נאצות אשר ניאץ גבל, אשר
 חרף באמירה - זה טיטוס שחרף
ו ני:< ולכן קומה י ס י ג  וגדף כלפי מעלה (
 ה׳ באפך - בכעסך והנשא להתגברה

- לעשות בהם שפטים.
 ואל תשכח קול גויייך - אויביך
 עולה בתדירה - בתמידות. אכד
 = ונדע - כרות" מלבות ארורה
 ואת אליהו הנביא המבשר שלום,
 לעמך תשלח במהרה, כדי לנחם ציון
 וםרצותיה לגדרה, בי לה׳ הנדולה

 והנכורה.
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. לוילא לית כן לרצלך, «ץ ?כיד ?דיל ק:?א ן י  סרירן נ$עין םעקתין ד^ז

: ^ ה ?  הורי! עם א

 שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל,
 האומרים ?זמע ישראל.

 שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ואל יאבד גוי אחד,
 המיחדים שמך יהוה אלהיגו יהוה אחד.

t v ד ~ 1 ז ־ • t « ז  : - ז

 שומר גוי קדוש, שמור שארית עם קדוש׳ ואל יאבד גוי קדוש,
 המאשים ב^לש קדושות לקדוש:

 םתך^ה ברחמים ומתפיס בתחנונים. תתך^ה ודתפיס לדור ע;י כי אין
 עוזר: אבינו מלבנו חננו ועננו, בי אין בנו מ?ש'ים. ?שיה עטנו צךקה

 וחסד והושיענו:

 ואנחנו לא נדע מה־נעקיה בי עליך עינינו: זכיר־ךח^יך ןתוה וחסדיך׳ בי
 מעולם המה. ןהי־חסךך ןהוה עלינו, באשר לתלני לך: אל־תןבר־
 לט ?ונית ראשנים מהר ןקךמונו רחמיך׳ בי ךלונו ?איד: (?זרנו ב#ם
̂ז  להוד׳ עשה שמ:ם וארץ:) חננו :הוה חננו׳ בי־רב שיכענו בוז: ברי
 רחם תזכיר: (ברנז עמדה תזכור. ברינז תמימות תזכור: יהיוה הושיעה
ו T T " ״ זך• י ^ י T 1 1 1 • * ־ ־ | 1 * 1 1 • 

 ה?לך:?נט ?יום קךאיט:) כי־הוא,ידע :צרנו, זכור כי־עפר אנחט: עזרט
 אלהי:שעט על־ךבר כבוד־שמך, והצילט ובפר על־חטיאתינו למען ש?ך:

ך מלכותה. י ל  יתנדל ויתקדש עמה ר?א: כ?ל?א ד כךא כךעותה מ
־א קץ) ?עיחה:) ?חייכון וליומיכץ ובהד רכל בית  (ר?מח פירקנה דקו־ב (נ

 יעךאל בעגלא ובזמן קריב, ואמת אמן:
 :הא שמה רבא ??רך לעלם ולעלמי עלמ:א:

 ית?ךך ויעתבח דת?אר ףתרומם ןיתנשיא ףתהךר דתעלה יירזהלל עמה
 רקידעא. בדיך הוא לעלא ולעלא מ?ל בר?תא ועיךתא תעכחתא ו;ח?תא

 דאמיךן ב?ל?א. וא?ת אמן:
 קהל: קבל ןךחםים וןךצון את תפלתנו:

 התקבל צליתהון ו?עותהון דבל :קזךאל קךם אבוהון די כעמ:א וא?ת אמן:
 קהל: ןהי &rrtT u מטך מעתה ועד עולם:

 :הא על9א ר?א מן עמ:א וחיים טובים עליט ועל כל יעךאל וא?רו אמן:
rte 0מןם וארץ: ׳ p קהל: ןןזף מעם ףדה 

 עעה העלום כ?רו?דו הוא.יע^זה עלום עליט ועל כל יעךאל וא?רי אמן:
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 פדר כפרות
 ערב יום כפור בהשכמה עושים כפרות כסדר הזה: לוקח חרנגול לזכר, וחרנגולח לנקבה,
 ומעוברת חקח תרנגול ותרעולת. ולעולם יםבב תחלה לעצמו קודם שיסבב לבני ביתו, כדי
 שיבוא זכאי ויכפר על החייב, ולא החייב על החייב, וכה״א בכה״ג: ״וכפר בעדו״ ואחר
 כך ״בעד ביתו״. ואומר ג׳ פעמים בגי אדם וכר. ומי שאין לו עוף יםבב במטבע. ונוחנין

 הכפרות או שווים לענים, ומרבים לעשות צדקה וחסד בערב יום כפור וזה עיקר.

 בני אדם ישבי. חשך וצלמות׳ אסיד עני וברזל: יוציאם מחקך
 וצלמות ומוסדותיהם :נתק:-אוילים מדרך פקעם ומעונותידס
 יתענו: בל אבל תתעב נפשם רגיעו עד שערי מות: רזעקו אל
 ד!וה בצר להם ממצוקותידם יושיעם: ישלח ךברו ךךפאם דמלט
 משתיתותם: יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם: אם יש עליו
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 מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאךם ,ישרו: רחננו ראמר
 פדעהו מרדת שתת מצאתי ב!פר: .
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 מי שמסבב לעצמו יאמר זה ג״פ:
 זה חליפתי, זה תמוךתי, זה כפרתי. זה התך;גול .ילך למיתה, ואני

 אלך וא?נס לחיים טובים אךכים ולקלום:

 מי שמסבב לעצמו ולאחר עמו יאמר זה ג״פ:
 זה חליפתנו, זה תםוךתנו, זה כפךתנו. זה התרנגול.ילך לפיתה, ואנחנו

 נ?נם ונלך לחיים טובים אךכים ולשלום:

 מי שמסבב לזכר אחד יאמר זה ג׳׳פ:
 זה חליפתך׳ זה תםוךתך, זה כ$ךתך. זה ההרנגול .ילך לפיחה, ואתה

 ת?נס ותלך לחיים טובים אךכים ולקלום:

 מי שמסבב לשגים או לשלשה זכריו^יאמר זה ג״פ:
 זה חלי»ת?ם, זה תמורתבם, זה כפרתכם. זה התרנגול .ילך למיתה,

 ואתם ת?;םו ותלכו לחיים טובים אךבים ולקלום:

 . מי שמסבב לנקבה אחת יאמר זה ג׳׳פ:
 זאת .חליפתך, זאת תםוךתך, זאת כפרתך. זאת התרגולת תלך

 למיתה, ואת ת$נםי ותלכי לחיים טובים אךכים ולקלים:



ת תטו  פדר כפרו
 אם אשה מסבכת לעצמה תאמר זה ג״פ:

 זאת חליפתי, זאת תמורתי, זאת כפרתי. זאת התרגולת תלך לפיתה,
 ןאגי אלך ןאכנס לחיים מוכים ארכים ולקלום: •

 מי שמסבב לשתי נקבות או יוחד יאמר זה ג״פ:
 זאת חלי5ת?ן, זאת תמורתכן, זאת 3פרת?ן. זאת התחגולת תלך

 למיתה, ואתן ת?נ9;ה ןסלמה לחיים מוכים אךכים ולקלום:

 מי שמסבבת לעצמה ואחרת עמה תאמר זה ג״פ:
 זאת הליכתנו, זאת תמורתנו, זאת כפרתנו. זאת התרגולת תלך

 למיתה, ואנחנו;?נם ונלך לחיים מוכים אךכים ולקלום:

 מי שמסבב לאשה מעוברת יאמר זה ג״פ:
 אלו חליפותי?ם, אלו תמורותיהם, אלו כ?רותיכם. אלו התרנגולים

 .ילכו למיתה, ואתם ת?נסו והלכו לחיים מוכים אךכים ולבלום:

 אשה מעוברת תאמר זה ג״פ:
 אלו הליכותינו, אלו תמורותינו, אלו כנרותינו. אלו התרגולים .ילכו

 למיתה. ואנחנו נ?נם ונלך לחיים מוכים אךכים ולקזלום:



 סליחות לערב יום כפור
 אשך יושכי ביתך, עוד יהללוך ©לה: אשרי העם שככה
 לו, אשרי העם שיהוה אלהיו: תהלה לדוד,
 ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד:
 בכל־יום אברכך, ואהללה שמך לעולם ןעד: גדול :הוה
 ומהלל מאיד, ולגדלתו אין חקר: דור לדור ישבח מעשייך,
 וגבו ר יתיך .יגידו: הדר כבוד הוךך, ודברי נפלאיתיך
 אשייחה: ועזוז נוךאותיך יאמרו, וגדלתך אםפרנה: זכר
 רב־מובך .יביעו, וצךקתך :רננו: חנון ורחום :הוה, ארך
 אפים וגדל־חםד: טובץהוה לבל, ורחמיו על־כל־מעשייו:
 יודוך:הוה כל מעשייך, וחםיךיך:ברכובה: כבוד מלכותך
 יאמרו, וגבוךתךץדברו: להודיע לבני האדם גבוריתיו,
ת בל־עלמים, ו כ ל ך מ ת ו כ ל  ובבוד הדר מלכותו: מ
ך ככל־דור ודיר: מומך :חוה לכל־הניפלים, ת ל ש מ מ  ו
 ןזוקף לכל־הכפופים: עיני כל אליך :שיברו, ואתה נותן־
 להם את־אכלם בעתו: פותח את־ידך, ומשביע לבל־חי
 ךצון: צדיק :הוה בכל־ךךכיו, וחסיד ככל־מעשייו: קרוב
 :חוה לכל־קראיו, לכל אשר יקראהו באמת: רצוךראיו
 יעשה, ואת־שועתם ישמע ויושיעם: שומר יהוה את־כל־
I ~ VI1 * -ד -j .. V t I • 

 איהביו, ואת כל־הרשעים ישמיד: תהלת יהוה ידבר־פי
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 ויברך בל־בשיר שם קךשו לעולם ועד: ואנחנו נברך :ה
 מעתה ועד עולם הללויה:

 ועתה י$ךל ;א בדו ןזמ׳ 3א?ר ד5רת לאמיר: זכר ריו^יף יהוה וח^ךיןי 3י סעולם ה^ה:

 לרעךל ולהקדש ש©ה רבא: בעלמא ךי ברא כךעותה ול9ליך מלכותה.
 (ולץמח פוךקנה ויקרב (נ־־א קץ) מ#יחה0 בחייכון ו^יומיבון ו?חלי ךכל

 בית לקךאל בעגלא ובןמן קריב, ואמרו אמן:



 סליחות לערב יום כפור תיז
 להא שמה ך?א מברך ל¥לם ולעלמי עלפלא:

 יתברך ולשתבח ויתפאר ולתרומם ולתנשיא ולתהךר ויתעלה ןיתהלל ?מה
ך הוא לעלא ולעלא מכל בךכתא ףןזיךתא תשבחתא ונחמתא ך  ךקוךשא. ב

 ךאמיךן ?עלמא. ןאמרו אמן:

 לף אדני הצדקה ולנו בשת הפנים: מה־נתאונן ומה־נאמר
 מה־נדבר ומה נצטדק: נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה
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 אליך, בי :מינך פשוטה לקבל שבים: לא־בחםד ולא־
 במעשים באנו לפניך, כדלים וברשים דפקנו דלתיך: דלתיך
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 ךפקנו דחום וחנון, נא אל־תשיבנו ריקם מלפניך: מלפניך
 מלבנו ריקם אל־תשיבנו, בי אתה שמע תפלה:
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 קלח־לנו אבינו, 3י 1יריב אולתנושנינו. $חל לנו 9ל?ני׳ ?י רבו עווגינו:

 אל ארך אפים אתת. ובעל הרתמים נקראת. ודרך תשובת הורית.
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 גדלת ךתמך ודוסךיך, תזכיר תיום ובבל־יום לזרע :דיךיך. תפן אלינו
 ברתמים, כי אתת־הוא בעל הרחמים. בתחנון ובתפלת פניך נקדם,
 כתוךעת לעגו מקךם. מתרון אפך שוב, כמו בתוךתך כתוב. ובצל
 כנפיך נחסר! ונתלונן, כיום וירד יתיות בענן. תעביר על־פשע ותמחת
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 אשם, כיום ויתיצב עפו שם. תאזין שועתנו ותקשיב מנו מאמר,
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 כיום ויקרא בעם יתיוה. ושם נאמר:
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 ולעבר :הוה על־פניו ויקרא:
 :חוה ן :חוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חםד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה: ו$לחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
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 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי פשענו: כי אתה
 אדני טוב וםלח, ןרב־חםד לכל־קךאיך:

 ?ה אנוש בי לזויה ובי ל^ךק :לוד אשה: בי תפקךט ל?קרים ולךנעים תבחינו:
ף א  הן בעבדיו לא לאמץ ובמלאכיו:שים תהלה: בי אךם אין צדיק נ

 אשר יעשה טוב ולא יחטא:
» ו  ד T ־I *1 י

 כרחם אב על בנים בן תרחם להוה עלינו: ליהוד, הלשועה 5ל ע?ןד כך?$ןז ?להן



 תית סליחות לערכ יום כפור

 ןהוה ץבאות ע?ט סענב לנו אלהי!ןקיב קולה: ןהוה ץבאות אערי אדם בוטח
 בך: ןהוה הועיןה. ה?ןלך .י?נט ?יום־קךאט:

 קולח־נא לעון העם הזה בנדל חסדך. ובאשר {שאתה לעם הזה ממץוץם
 ועד־הנה ושם {אמר:

 וייאמר יהיות סלתתי בדברך:
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 הטה אלהי אזנך ושמע פקח עי{יך וראה שי?2מתיט והעיר אער־נקךא עמך
 עליה. בי לא על־צךקיתיט אנחט מפילים תחטניט לפ{יך בי על־רח9יך
 הרבים: אדי{, עמעה אדני ?לחה אדני הקעיבה ועשה אל־תאחר. למע{ך אלהי

 בי ע?ך נקרא על־עיךך ועל־ע^ך:

 פה שלישיה. ע״פ א״ב ובסופו חתום מחברו(רבנו) זבדיה חזק

 אלהינו ואלהי אביהינו

 אדון דין אם :דקדק. בחקר פיעל
 אם :בדק. גבר.לפניך ילא
 יצדק: דפי תתן בצבא מעלה.
 הן במלאביך תשים תחלה. ואף

 שותה במים עולה:
 V ־ - • - 1 «

 זבות וצדקה אין בנו. חטא ורשע
 בלנו. טוב אל־תבא במשפמ
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 עמנו: יהמו מעיך עלינו. ברוב
 רחמיך פנה אלינו. לבלתי פרע

 מעללינו: י
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 משובותינו רבו מלמנות. ניחוחים
 אץ ולךבנות. סליחה מצא
 לעוינות: על־צךקותינו אין אנו

 באר יעקב
 אדון, אם יהיה הדין מדוקדק לפניך
 ואם פועל מעשינו בחקר יובדק, הרי
 שאף נבר לפניך לא יצדק - כי אדם
 אין צדיק באp אשר יעשה טוב ולא
 יחטא, והרי דופי -י פגם חתן גם
 בצבא מעלה, ויש בהם חסרון הן אף
 גמלאכיך לא תשים תהלה - אין בהם
 אור עצמי ואינם שלמים, ואף - קל
 וחומד באדם השותה כמים - העושה

 בתדירות עולה. אנו מודים:
 זכות וצדקה אין כנו, ורק חטא ורשע
 כולנו ועל כן ה׳ המוב, אל תבוא
- אל תכנס כלל במשפט עמנו, שהרי
 כבר הודינו באשמתינו, ולשם מה
 אתה צריך לבדוק את מעשינו. יהמו
- יכמרו, יתחממו מעיך עלינו כאדם
 שאוהב דבר ולבו בוער אחריו, כרוב
 רחמיך פנה אלינו, לבלתי, עשות לנו

 כרוע מעללינו - כמעשינו הרעים.
 משוכותיגו - מריךותינו, שאנו שבים
 ועושים אותם רבו מלמגות - מלספור
 אותם, ועתה אין תה גיחוחיס של
 קרבנות אשר בהם נוכל למצוא פליחה
 לעונות ואף על צדקותינו אין אגו,

ר ת ס ת א ל י ג  מ

 פה. תהלה - פי׳ דופי, (ערה־ב).



 סליחות לערב יום כפור רדט

 סמוכים. פשע ועוין מלבלבים.
 צדקה מצא תחן עורכים:

 קו אל־תמתח באורחותינו. רמה
 ותולעה אחריתנו. שוא והבל
 שנותינו: תשוב על־הרעה תנחם.
 זה דרכך חנם מרחם. ברחמיך

 הרבים עלינו רחם:
 דרכיך הודעת לענו להורות.
 ידעתו שלש עשרה סדורות.
 הבטחתו שאין ריקם חוזרות: חנון
 בם םדתו לפניך. זעק קשב
 ממתחנניך. נא אל תשיבנו ריקם

 מלפניך:

 אל מלך יושב על־בםא ךתמים, מתנתג בדוסידות מוחל עונות עמו,
 מעכיר דא^ון ראשון, מךבת מחילה לחטאים וקןליתת לפושעים,
 עושת צדקות עם־בל־בשיר ורות, לא ברעתם תגמיל. אל תורית־לנו
 לומר שלש עשירה, וזכיר לנו תיום ברית שלש עשירה, כהודעת
 לעט מקךם, כמו שכתוב וירד יהיות בענן ויתיצב עטו שם ויקרא
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 בשם יתיות:
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 ויעבר יהוה על־פניו ויסרא: -י •
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 :חוה ן ןהןה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חםד ואמת נצר
 חסד לאלפים נשא ?ון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו: י
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יס י חי נ י  פנ
 (א) על פי לרשמ סז״ל מ־אש־סשגה (ח:) א״ר יופק אלמלא מקרא נתונ אי אפשר לאומרו, מלמל
 שנסעסף הקג״ה נשליס צטר והראה לו למשה סדר ספלה, אמר לו: כל זמן שישראל סוטאין יעשו לפמ.
 כסדר הזה ואט מוסל להם._ אמר רנ יסודה כרית כרותה לשלש עשרה מדות עאינן חוזרות
 ריקם — שאם ימירוס ישראל כספלס סעניסם אינן סחרוס דקם. רש׳׳י. שנאמר: הנה אנכי פורס

 נרימ.

 סמוכים - נתמכים משום שבפשע מנון
 אנו מלוכלכים ועל מנת למצוא צדקה

 וסליחה תחן - החינה אנו עורכים.
p אל תמתח כאורחותינו  קו ה
- בגלל מעשינו, שהרי רמה =
 ותולעה תהיה אחריתגו, שוא = והכל
 ימי שנותיגו, ולכן תשוב ממחשבתן
 ותנחם על הרעה שהרי זה דרכן״, חנם
: ״וחנותי וגר ( ט ^ י ל ת ו פ ש  מרחם כמ״ש >
 ורחמתי״, ולכן ברחמיו הרבים רחם

 עלינו.

 דרכך - שהנך חנם מרחם הודעת
 לעניו - למשה, ואמרת לו
 להורות את ישראל כיצד יעשו
 שתרחמם. ידעתו - הודעה לו
 שלש עשרה מדות הסדורות והבטחתו
 שאינן חחרות ריקם 1א<. חנון - את
 תפלתנו בם - בי״ג מדות סדרנו לפניך
 כמו שהוריתי לעניו, ולכן זעק קשוב
- הקשב לזעקה הבאה ממתחנניך
- מישראל המתחננים לפניך, נא אל

 תשיבנו ריקם מלפניך.



 תכ סליחות לערב יום כפור

 סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל לנו מלכנו כי ¥£9נו: כי אתה
 ־ אדני טוב וסלח, ןרב־חסד לבל־קךאיך:

 $ה אנוש כי לזלה וכי ל^דק ללוד אשה: מה אנוש כי תג״קךט ולךנעים
 תלחצנו: להוד, אל־לא?ך תוכיחנו ואל־בחמתןז ו;.י?ורט: אף־על־זה פקחת

 עי{ןד ואתנו תביא למ?פט ?מך:

 לו־חם אב על בנים כן תו־חם להוד, עלינו: ליהוד, הלשועה על עק2ך כךלתך 9לה:
 להוד, ץלאות ע$ט מקוגב לט אלהי ל?קב ?לה: להוד, ?באות אעךי אדם בועוח

 לך: להוד, ד^ןזי?ה. ד׳9לך.יעננו ליום־קךאט:

 מחברו(רבנו) יצחק הכהן החבר חזק ואמץ

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אדון בפקךך אנוש לבקרים.
 במצוי הדין אל תמתח:
 גוף ונשמה אם תריבם. דחו ולא

 יובלו קום:
 היובל גמר לזכות במשפט,
 ואם־יש בידו מעשי להצטדק:
 זרוי יחומו מלחה םרוחה. חבוי

 פו שניה. ע״פ א׳׳ב ובסופו חתום
 באר יעקב

 אדץ בפקדך - בשפטך אנוש לבקרים
- מדי יום(א), במצד דין בעומק
p אל תםתח - אל תדקדק. נוף  ה
 ונשמה, אם תריכם - אם תעמידם
p יחדיו, דוחה• - דחו ודחפו  ל
 לנפילה ולא יוכלו קום - ולא חהיה

 להם הקומה, ואם כן."

 היוכל גבר לזכות כמשפט, שהרי אץ
 צדיק בארץ אשר לא יחטא, והאם
 יש בדו מעש - מעשים טובים
 להצטדק - כדי לצאת זכאי בדיגו,
 הרי זרד>ג< יחומו - הזרע שנוצר
 ממנו, בא מליחה סרוחה - מטיפה

י חיים נ י  פנ
 (א) ע״ס ר״ה (נוז.): רמ יוסי אומר אדפ נדון ככל יופ שנאמר (איונ ז): ׳ותפקדנו לכקריפ׳.

 >ב) נוף ונשמה אם סרינס — לוסו, ייסד הסייס על לרשס סז׳׳ל נסנהלס (צא.) א״ל אגטונינוס לרד,
 גוף ונשמה יכולץ לפטור עצמן מן הלץ, טצלל נוף אומר: נשמה סטאה, שמיום שפירשה ממט הריני מוטל
 כאק לומם נקנר. ונשמה אומרס: גוף סטא, שמיוס שפירשסי ממנו הריט פורסס באדר כציפור. א״ל
 אמשול לך משל למה הלבר לומה, למלך ב״ו שהיה לו פרלס נאה והיו מ נכורוס נאופ, והושיב ט
 שט שומרים אסל סיגר ואסל סומא. א״ל סיגר לסומא: מומס גאופ אט רואה נפרלס בוא והרכיבט
 ונמאס לאוכלם. רכב סגר ע״ג סומא והמאוס ואכלום. לימיס IST בעל ססרלס אמר להם: גכורוס
 נאוס להיק הס, א״ל סיגר: כלום יש לי רגליים להלך בהן, א״ל סומא: כצום יש לי עיטם לראויה
 מה עשהד הרטב סגר ע״ג סומא ולן אופס כאסל. אף הקב״ה מדא נשמה וזורקה בגוף ולן אוסס
 כאסר, שנאמר: ׳יקרא אל השמים מעל ועל האת ללץ עמר (סהלים ג, ל) ׳יקרא אל השמיס
 מעל׳ — זו נשמה, ׳ואל האת לp עמו׳ — זה הגוף, וזה שמייסל הפיימ דוחו — שכל אסל לוסס

 אס עצמו. אבל הקב״ס לנס יסל, ולק לא יוכלו קופ.
 (ג) לשץ ״זרוי׳ מיוסל על הסלרש (סנסומא, פקולי ג) נשעה שנא ארס עס אשסו מרמז הקב״ה למלאך
 הממונה על ההריץ, ולילה שמו, והקנ״ה אומר לו: לע לך, שזה לילה יצירס אלם ושמו סלוט, ואסה לך

 ושמור הטיסה וטול אופו נכסך חרה אוסה.



 סליחות לערב יום כפור תכא

: ( * - j ס ׳ D  סרוחה, כדאיתא באבות (
 מאק באת מטיפה סרוחה, חבוי אורכו
- יצה׳׳ר האורב לאדם טמון בקרגו

י  מעת הוולדו(ד<. , -
 טמון בחובו - בקרבו כרשת לרגליו
- במלכודת, ויצה׳׳ר יסיתהו לחטוא
: יצרו 0 ב נ  בכל יום כדאיתא בסוכה (
 של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש
 להמיתו ולהפילו לשחת - לגיהגום,
 ומסיים המדרש: ואלמלא הקב״ה
 שעתר לו אינו יכול לו, שנאמר(תהלים
: ׳ה׳ לא יעזבנו בידו ולא ( ג . ל  א
 לעמוד ולהתייצב לבדו, לפניו - כנגד

 מיום עמת על דעתו, ישים האדם את
 נפשו בכפו - ימסור נפשו כדי להביא
 לחמו. שבע כל ימיו מרוב כעס
 ומכאובות, עד שובו לעפרו כאשר

 ימות, לא ישקופ האדם. ולכן,

 פנה אדץ - הבט בעצבון רוח, וצפה
 בשכרון לב. קרוב אתה לרחוקים >ה<
- ששבו והתקרבו, אף יותר
 מהצדיקים י הקרובים אליך חמיד, כי

 רוצה אתה כתשובת רשעים.

 שדי המצא - התגלה והתקרב
 לז״ירעיך ותאמר: הנני, לעשות בקשת
 מבקשיך. יתבשרו ישראל שהם קוראי
 בשמך, סלחתי - כמאמר: ׳סלחתי
 כדברך. צדק - ן?ה במשפט את עפ

 מיחדיך - האומרים: ׳ה׳ אחד׳.

 אוךבו בקרבו מעת־הולדו:

 טמון ברובו בךשת לרגליו.
 ימיתהו בבל־יום לשחת להפילו:
 ביה וגבורה בגוף אין. •לפניו

 לעמד ולהתיצב:
״ - ! ׳  1־ ד־ ן

 ירשיענו בהשפטר, חהו שייסד: כח וגבורה בגוף אין,
 יצה״ר.

 מיום עמדו על דעתו. נפשו
 T 1 ־ * 1

 יש־ם־בכפו להביא לחמו: שבע
 בל־ימיו בעם ומבאובות. עד

t ־ ־ ־ I T T 

 שובו לעפרו לא ישקיט:
 פנה אדון בעצבון רוח.
 צפה בשפרון לב: קרוב
 אתה לרחוקים. רוצה בתשובת

I י I • I T T ־ 

 רשעים:
 T 1 ־

 שדי המצא לדירשיך. תאמר
 הנני למבקשיך: יבשרו סלחתי
 קוראי בשמך. צדק במשפט עם

 מיחדיף:

ר ת ס ת א ל י ג  מ

. בחובו - במחבואו, (רשיי, איוב לא, לג). י  פ

 (ד) כמו שכסונ נסנהלרין (צא:) מאימסי יצה׳׳ר שולכו באדס״ משפפ יציאה (—לילה)״ שנאמר:
 ׳לססס סטאס רובך.

 >ה) כמו לאמר ר׳ אנהו, מקום שנעלי סשונה עומלין צריקים גמורים אינם עומלין שנאמר (ישעיה 0,
 יט): ׳שלוס שלום לרסוק ולקרוב׳, ׳לרסוק׳ נרישא והלר ׳לקרונ׳, (נרמס לל:).



 תכב סליחות לערב יום כפור

, (י< חסם מנול״.׳ מלהרשיע. ״ קציוש י י ר צ ל י י ־ ש י ו נ ל מ י ש כ י י פ ס  ח

, י - ־ י  מלהרשיע-שלא יוכל להחטיא אותי, י
 קצף - גער במשטץמ) מלהשטץ במשמץ מלהשטין: הק• לנו

ל ד מ ע .- מלקטרג עלינו. הקם - ה . . . , ו י מ 6סנגי על,נו, כ י ש ״ ו u0 ?r י

K, 
- כפרה מצאתי תשמיע לשוכנים לשוירייץ •

- להחרים בתשובה. ־ י •
י יליד השלכנו עליך יהבנו. נא אתה נ ל ט  השל«י עליו יה«י - ה

" 1 י ״ י: * *  את משאנו, נא אתה תכלכלנו, י , ,
 כדי שייקל עלינו. העתר - הענה תכלכלנו: העתר לנו כתפלתנו.

• i 1 * r . .J לנו נתפלתנו, חפצנו ונקשתנו טיא 

ת . חפצנו וכקשתנו מלא ברחמים: ה ש > פ י מ ח ף  ג

י ?י בך תלינו בטחוננו. רחמיך מהר י ט ' יח כ ל ׳ ו י נ נ י ח " " , י י׳,  ב

» י •,.״-״ ן -״_״ - < •  יקדמונו, חזק ואמיץ - ה׳ שמך לא ־ | . ׳• »
 שכחנו ולכן אנא לנצח אל תשכחני. יקדמונו: חזק ואמיץ שמך לא־

 שכחנו. אנא לנצח אל תשכחנו:
T t :• ~ י : ד - T l ־ T 

 אל $לך יו#ב על־בםא רתמים, מתנתנ בתםידות מוחל עונות עטו,
 מעביר ראשון ראשון, מךבה מחילה לחטאים וסליתת לפושעים,
 עוקןה צךקות עם־בל־בשיר ורוח, לא ?ךעתם תגמיל. אל הורית־לנו
 לומר שלש ?שרה,* וזכר לנו היום ברית ?לש עשרת, בתוחןת
 ^ענו מכןךם, כמו שכתוב רךד :חות בענןרתיצב ?מו שם רקךא

 ב#ם יהיות:
I t -  ו

 ו.ין$ביר :חוה על־$ניו ויקרא:
 :הוה ן:הוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב־חםד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עין ו$שע ןחטאה ונקה: ו9לחת לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
T 1 ־ I ־ T * I 

 ?לח לנו אבינו בי ח^אנו, מחל לנו מלבנו בי פש^נו: בי אתה
 אדיני טוב וסלח, ורב־ח?!ד לכל־קראיך:

 שובבים — מורדים, (רד״ק, ירמיה ג, יד).
 (ו) ״מטולי׳ זה יצה״ר כלסנא לד רגי ישמעאל, אם פגע גן ׳מטול׳ זה (—יצה״ר. רש״י.) משכהו

 לדהמ״ל, (סוכה «:).
 (ז) מטול ומשמץ פ״פ המשן הגמ׳ נסוכה, א״ר יוגסן יצה״ר מסיסו לאלם נעוס״ז, ומפיל עליו
 לעוה״ב. וכלרשס סז״ל(ב״נ טז.), גמסניסא סנא יורל ומטעה, ועולה ומרגיז — יורל למטה ומסעה אס
 הנריופ לסטוא, ועולה למעלה ומרניז אס סמס המלן כהשטטסו. רש״י. ואמר ריש לקיש הוא שק, הוא

 יצה״ר הוא מלאן המוס.



 ירדה מחר זום עטר אשר דמו וחלבו
 מתמעט מחמת הצום, כאילו על גבי

 סליחות לערב יום כפור תכג

 פ1 פזמון. חתום בו שם מחברו(דבגו) יצחק

^ ^ לך באריעקכ , א ^ • צ *  TOT צ

 • מזה. חשב חלבו בעל
n המזבח אח הטי׳ יר מזה, וחשוב n n • ך * * - , * י - - . - . . 
ם חלבו בעל זבח, וקרבנו אל תבזה ת ״ 3 n W ל U א $ ־ ^ 
 עליו אות־חיים, ותפלתו תחזה,- - כדמצלי רב ששת־ יה׳׳ר שיהא
. הלכי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו י "  י ״
 מחר יהיה האות הזה! לפניך על גבי המזבח וחרצני, (בינו״ת.)
 חתום עליו אות חיים, ותפילתו תחזה
- תראה ותקבל. מחר יהיה האות הזה - האות תי״ו, החיה, ולא ח״ו, האות תי׳׳ו, תמות >א).
ף בצדקתך התאזר - התלבש שובן עד ן ע ב ן ף ע ז א ת . ה ״ ^ 
 • • י I • I • י ־ * ״ ׳ ־ ומרומם, פמוך נא - תמוך הנכשלים

ך להקימם, אשר דמעם,  ומרומם. םמך נא .הנכשלים, ושלח ד
 י . י ; י 1 ז שקוים - משקם ואנחתם היא לחמס,
 שלח ,יךך להקימם. אשר ךמעם מיוסד על ההלים>«. 0 ״האכלתם
- לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש•.. • . - ״  ..•,»,״» -
 שקרם, ואנחתם היא לחמם׳ ותנקם דם עבדיך מאויביך, עד תממ
יך - עד בלותם ותדרוש לשפך דמם {״יב א ׳ מ ך י ף ב ם ע ם ך ק נ ת  ן

י לדעת מה זה ועל מה זה. י • ־ ן ׳  י ־ י י ״ '

 עד תמם. ותדרש לשפך דמם.
T » | V I 1 * 1 T V 

 לדעת מה־זה, ועל־מה־זה: מחר
 הנול חל עמך, אשר לשמך ךךא חנון, חון עמך אשר לשמך הוא
י מאמין, פננוד עלי תמנה אשר חטאתי י י" ; י י  י י י
 מאמין. סנגור עלי תמנה, אשר יטמין, וחובי ־ חטאי בשמאל יכמיו
 י ן - יסתיר, חבותי יעלה בימין, ואפר
 חטאתי !ממין. וחובי בשמאל יצחק הצבור ע״ג מזבח של מעלה
ף חמץ לזכותי אשר יאמר כי הוא זה פ א , ן י מ י י ר^לך ב ת ן כ ץ ז מ כ  י
 ־ י י י י ־ י י • י י ־ - שהרי הבטחת לזכור להם את

ת יצחק. ד ק  יצחק.יזמין. אשר יאמר בי הוא ע
 זה: מחר

 סרב ושמע רנתי, לזעקתי תפתח קרב ה׳ ושמע רנתי, לזעקתי תפתח
, י שער בדי לזכות את חטאתי ובכך , " . י  י

 שער. לזכות את חטאתי, ?פו
 מגילת אסתר •

 &T. יכטץ — יטמין מלשץ מכמוגי הזהב — מטמוגי (זהב), מקומ סתר מטמץ, מארב

י חיים נ י  פנ
 (א) עפ״י שנס נה. וכרביארט בסימן לס.



 בךשנה נער. ותחסים לשון
 משמיני, ואת־פיהו לא יפער.

- t • • V I . ־ 1 • י 

 ;־הוד. בשימן יגער. קום־ךד מהר
 מזה: מחר

 במה אקדם ואבף, פני לא יקה
 שחד. ובידי אין מעשי, ועל־זיאת
 לבי יפחד. אבל עתה בזכרי,

• I T : T ־ T ד - ו » • * 

 T S 1 ־ 1 מלכות שם המיחד. ועל זאת

 אני בוטח, באומרים יהיוה אחד.
T V T t * I ״ - ׳ ן . -  ן

 ומושכים בלם יחד. מזה אחד
T V V ־ ־  \ « ־ ־

 ומזה: מחר
 ראה אין־מכפר בעדי, ואין םוךר
 לי סדר. ובגדי לבן אין, ואין
 ליכש האךר. וגם אין־קרבן
 חובה, ולא נדבה ונדר. ואתה

 אהיה כבן שנה נער הנקי מחטא.
 ותחסום לשון משמיני כת שאה פיהו
 לא יסער - לא יפחה, ה׳ כשטן יגער
 ויאמר לו: קום רד מהר מזה והפסק

 להשטץ.

 כמה אקדם ואכף - במה אקדמנו
 בהכנעה את פגי ה׳, שהרי הוא לא
 לוקח שוחד, ואני שליח הצבור, אין
 בדי מעש - מעשה טוב לזכותי, ולכן
 על זאת ליבי יפחד, אבל עתה בזכרי
 שישראל מקבלים עליהם עול מלכות
 שם המיוחד, על זאת אני בוטח,
 באומרים - במה שהם אומרים:
 שמע ישראל ה׳ א-לקינו ה׳ אחד,
 ומושכים - ומאריכץ ב׳׳אחד׳׳ כולם
 יחד להמליכו מזה אחד ומזה(נ< וכיץ
 שמאריכץ ב׳׳אחד׳׳, הרי מובטח להם

 שמאתכים ימיהם ושנותיהם.
 ראה אין כהן מכפר בעדי ואין כהן
 גדול הפודר לי פדר עבודת יום
 הכיפורים, כגדי לבן אין, ואין לובש
 האדר - האדרת של כהן־גדול, רמז
 לבגדי הזהב(״. וגם אין קרבן חובה
 ולא קרבן גדבה וגדר, ורק אתה ה׳
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 מתרגמינן כמנא (רםיג, דניאל יא, מג). כמו בן שנה גער — ע־פ (שיא יג, א): בן שנה שאול
 במלכו, ות״י: כבר שנה דלית בין חובין כן שאול כד מלך. אכף — אהיה כפוף, (רש-י,

 תהלים ו, ו), ות״י: אשתעבד.

 >כ) מזה אסל ומזה — כיון שגיסולס זו מפלס הש׳ץ, יש מה רמז לילק״פ (שמוס רמז רסה):
 ״ואהק וסור סמכו מליו מזה אחד וטזה אסל״, מכאן אפה למל שש״ץ אסור להתפלל אס אין שגייס
 עומלים, אסל מימינו ואסל משמאלו. והוא נסנמומא סרשס שלס. ומובא נמוספוס (ב״מ סו.): אוקמינה
 (לד סייא וגניו) לסט הסינה, שלשתן, כללריש במלרש, לבמעטס צמר יורלין לסט הסינה שלשה כלכמיג
 (שמוס יז, ינ): ״דלי משה כנרים ואהק וסור פמכו מליו מזה אסל ומזה אסל״. ומזה נפסק להלכה
 (או״ס סריט, ל): צריך להעמיל (גיוס הכסורים) אחל לימין שלים צבור ואסל לשמאלו. p זה מקורו
 מהטור שכתנ: ואיתא נסרקי רכי אליעזר שצריך להעמיל אסל לימין ש״צ ואסל לשמאלו, כלכמינ:
 ״ואהק וסור סמכו מליו מזה אסל ומזה אסל״ ומזה נהגו להעמיל סגן אצל ש״צ מוס הנפורים.
 וכן נססק נהלכוס סעטס (סקסו, ז): ״נסעטס צטר יעמלו שטס אצל שליס צמר מזה אחד וטזה
 אסל שיאמרו עמו סליסוס״. וכתב נמ״א (סק״י): ״לילפיק ממשה וכו׳ וצ״ע למה אץ נוהגיס ק
 סמטנו רק גיה״כ משוס הפרס נלריס (היינו רכל נלרי׳) ואפשר משוס לקיי״ל אץ ס״צ «נ3 ועי׳׳ל

 לפכשיו שכולן אומרים הסליסוס עם הש״ן א״צ להעמיל אצלו״, ענ״ל המ״א.
 (ג) להא מלי כהונה ג״כ מנסרים כראיתא מנסים (פס:): ״ואמר מי עיטט נר ששץ למה נסמכה

 פרשס קרמוס לפרשת נגלי כהונה, לומר לן מה קרמות מכפp אף כגדי כהונה מכפריך.



 סליחות לערב יום כפור תכה

 תכפר עלי, בוחן בליות וחךר.
 גדר פךצת צאנך, ושים רוח
 לעךר. ותבנה למו גדר מזה,

 וגדר מזה: מחר
 צל קוךתך באו, בנים אשר
 נגרשו. ביתך בנתועדו, ךעשו
 וגם נתגעשו. חסד אבותם תזכיר,
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 עת לריב יגשו. אמת ושלום
 נפגשו. גם את־זה, לעמת זה,

 מחר יהיה האות הזה:
V ־ ? V I • » T 

 •*<: ״חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו״ >הפפרש). טהר יהיה האות הזה - האות תי״׳ו
- תחיה.

 אל ?לך יו#ב על־כסא רתמים, סתנתנ בתסידות מוחל עונות עטו,
 מעביר רא#ון ראשון, םךבה ?חילה לחטאים ו?ליתת ל3וש?ים,
 עוקזית ץךקות עם־כל־בשיר ורות, לא כדעתם תנמל. אל הוךית־לנו
 לומר שלש ע?ךה, וזכיר לנו היום ברית שלש $?ךה, כתוז־?ת
 לענו סקךם, במו ?כתוב רדד ןהוה בענן ויתיצב ןפו ?ם ויכןךא

 בשם יתיות:
 רעבר להוה על־^נץ ויכךא:״

 :חוה ן דלוה אל דחום וחנון ארך אפים ורב־ח?ד ואמת ניצר
 חסד לאלפים נשיא עון ופשע וחטאה ונקה: וסלחת 'לעוננו

 ולחטאתנו ונחלתנו:
 ?לח לנו אבינו בי ח?אנו. ?חל לנו מלבנו כי פ?^נו: בי אתה

 ארך טוב וסלח,ו.רב־ח?ד לבל־קראיך:,
 זכד־רחטיך להוד, וחסדיך, כי ?עולם ה?ה: ז?רנו להוה ברצון ע?ך,
 פקדנו בישועתך: זכר י עדתך קנית קךם גאלת #בט
 נחלתך׳ חר־ציון זה שכנת בו: זכר להוה חבת למשלים, אהבת
 ציון אל־תשכח לנצח: אתה תקום תרחם ציון, כי־עת לחננה בי־

 תבפר עלי שהנך גוחן בליות וחדר
- יודע נסתרות. גדור פרצת צאגך
 שלא יאכלוה הזאבים - האומות ושים
 רוח - ותן הרווחה והצלה לעדר,
 ותכגה למו גדר מזה וגדר מזה - שלא

 יבואו אויבים עליהם.

 בצל קורתך - לבית תפלתך באו
 בניס אשר גגרשו - גורשו מארצם,
 בבית תפלתך נתוועדו - נאספו,
 רעדו - פחדו ונם נתנעשו - רעדו,
 חסד אגותס תזכור להם בעת לריב
 ינשו כשיבואו לדין, שהרי אמת
 ושלום נפגשו - ר״ל ביום כפור
 שאין אוכלים ושותים, ונקיים כמלאכי
 השרת ומתעסקים במעשים טובים
 ובחפלה, ומבקשים מחילה זה מזה,
 חהו אמת ושלום, ועש״ה (תהילים פה.



 תכו סליחות לערב יום כפור
 בא מועד: זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלים האמרים ערו
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 עדו, עד חלםוד בה: זביר לאבךהם לי?חק ולישראל עבךך א#ר
 נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את־זךעבם בכולבי חשמים,
 ובל־הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם: זבד
 לעבדך לאברהם לי?חק וליעקב׳ אל־תפן אל־קשי העם הזה

 ואל־רשעו ואל חטאתו:
 זכיר־לנו ברית אבות כאשר אמרת, וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף
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 את־^דיתי לץחק, ואף את־בריתי א^ךהם אזכיר ןהארץ אזכיר:

 שמע קולנו :חוה אלהינו חום ורחם עלינו ןקבל ברחמים
 וברצון את־תפלתנו: השיבנו יהוד. אליך ונשובה חדש
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 ימינו כקדם: אמרינו האזינה יהוד. בינה הגיגנו: יהיו לרצון
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 אמרי־פינו והגיון לבנו לפניך :חוה צורנו וגאלנו: אל
 תשליכנו מלפניך ורוח קךשך אל־תקח ממנו: אל־תשליבנו
 לעת זקנה בכלות כחנו אל־תעזבנו: אל־תעזבנו יהוד.
 אלהינו אל־תרחק ממנו: עשה עמנו אות לטובה ויראו
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 שונאינו ויבשו בי־אתה יהוד. עזרתנו ונחמתנו: בי־לך יהיוה
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 הוחלנו. אתה תענה אדני אלהינו:
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̂יך תפלתנו. ואל־תחעלם מתחנתנו. שאין  אלהיט ואלהי אבותינו. תבוא לפ
 אט עזי פנים וק#י ערף לומר לפקד ןהוד, אלהיט ואלהי אבותיט צדיקים

 אנחט ולא חטאט. אבל אנחט ואבותיט חמאט:
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 אשמנו. בנדנו. גזלנו. דברנו דפי. הערנו. והרשענו. זדנו.
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 חמסנו. טפלנו שקר. יעצנו רע. כזבנו. לצנו. מרדנו. נאצנו.
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 םררגו. ערגו. פשענו. צדךנו. קשינו ערף. ךשענו. שתתנו.
 תעבגו. תעיגו. תעתעגו.
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 סרגו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לגו. ואתה צדיק
 ־ על־בל הבא עלינו בי־אמת׳ עשיית ואגחגו הרשעגו:
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: גקגו יהוה אלהיגו םבל פשעיגו. וטהרגו מבל־טמאותיגו. משיח צךקך אמר לפניך, שגיאות מיץכין, מנסתרות נקני: י י . •T: ־ I ״ TI~ * I I T | • ־ -



 סליחות לערב יום כפור תכז

 וזרק עלינו מים טהורים ופחדנו. כ?תוב על לד נביאך, וזרקתי
 עליכם מים טהורים וטהךתם, מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם

 אטהר אתכס:

 עמך ונחלתך, ךעבי טובך, צמאי חםךך, תאבי ישעך, לבית
 ו״יךעו בי ליהוה אלהינו הרחמים והסליחות:

 יתגדל ויתקדש שמה רלא: לעלמא די לךא ברעותה ולמליך מלבותה.
א קץ) ?שיחה:) לחייבון וליומיכון ובחיי דבל בית נ  >ול?מח פורקנה דקרב (

 ישראל בענלא ובזמן קריב, וא?ת אמן:
 להא #מה רבא מברך לעלם ולעלמי ?למלא:

 יתלרך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ןיתעלה ויתהלל שמה
 ךקוךשא. בדיך הוא לעלא ולעלא מכל בדלתא ושיךתא תשלחתא ונחמתא

-יאס״רן בעלמא. ואמרו אמן:
 קהל: כןבל!יךחמים וברצון את תפלתנו:

 תתקבל ?לותהון ולעותהון ךלל ישראל קךם אבוהון ד בקמלא ואמרו אמן:
 קהל: ןהי שם rrirr מםץי מעתה ועד עולם:

 להא שלמא רלא מן ^מלא וחיים טובים עלינו ועל לל ישראל ואמרו אמך.
 קהל־ עזר מעם rnrr עיםזז שנדם וארץ:

 עשה הקזלום למרומיו הוא לעשה שלום עלינו ועל לל ישראל ואמת אמן:


