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מושג הסליחה הוא חידוש מהפכני של היהדות.
 החידוש הוא שגם אם טועים או נכשלים אפילו אם זה בכוונה,

 תמיד אפשר לתקן. לא הכל אבוד, תמיד אפשר להשתפר ולהתחיל מחדש. 
זה נותן תקווה, זה בונה אמון. אך צריך ענווה כדי לשים את האגו בצד,

 בשביל לסלוח ולבקש סליחה מאחרים, מעצמנו ומאלוקים.

רמב"ם הלכות תשובה ג,ט
״נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים 

ולעסוק במצוות, 
מראש השנה עד יום הכיפורים, יותר מכל ימות השנה.  

ונהגו כולם לקום בלילה בעשרת ימים אלו, 
ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ודברי כיבושין 

עד שיאור היום״

עיקר אמירת הסליחות הם יג׳ מידות 
)שהם 13 תארים/ תכונות שדרכם פועל ה'(

א ַרֲחִמים, ִמְתנֵַהג בֲַּחִסידוּת. א-ֵל! ֶמלֶךְ יוֵֹשׁב עַל כִֵּסּ
מוֵֹחל עֲווֹנוֹת עַּמוֹ, ַמעֲבִיר ִראׁשוֹן ִראׁשוֹן.

ִאים, וְּסלִיָחה לַּפוְֹשׁעִים. ַמְרבֶּה ְמִחילָה לְַחָטּ
גְמוֹל. עוֵֹשׂה צְָדקוֹת עִם כָּל בָָּשׂר וְרוַּח, לֹא כְָרעָָתם ִתּ

ֵא-ל! הוֵֹריָת לָנוּ לוַֹמר – ְשׁלוֹׁש־עְֶשֵׂרה, 
וּזְכוֹר לָנוּ ַהיּוֹם בְִּרית ְשׁלוֹׁש־עְֶשֵׂרה,

ֶדם,  כְּהוַֹדעְָתּ לֶעָנָיו ִמֶקּ
כְּמוֹ ֶשׁכָּתוּב: וַיֵֶּרד ה׳ בֶּעָנָן וַיְִּתיַצֵּב עִּמוֹ ָשׁם וַיְִּקָרא בְֵשׁם ה׳

נָיו וַיְִּקָרא: וַיַּעֲבֹר ה׳ עַל ָפּ
ה׳. ה׳. ֵא-ל ַרחוּם וְַחנּוּן.

יִם וְַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת: נֹצֵר ֶחֶסד לֲָאלִָפים.  ֶאֶרךְ ַאַפּ
ה: ָאה. וְנֵַקּ נֵֹשׂא עָו ֹן וֶָפַשׁע וְַחָטּ

נוּ:  אֵתנוּ וּנְַחלְָתּ וְָסלְַחָתּ לַעֲו ֹנֵנוּ וּלְַחָטּ
ְסלַח לָנוּ ָאבִינוּ כִּי ָחָטאנוּ. 

ה ה׳ טוֹב וְַסלָּח  ֵּנוּ כִּי ָפַשׁעְנוּ. כִּי ַאָתּ ְמַחל לָנוּ ַמלְכ
וְַרב ֶחֶסד לְכָל קְֹרֶאיךָ. 

כדי שיסלחו לנו אנו צריכים ללמוד לסלוח לאחרים ולא רק בחודש אלול אלא כל 
השנה, מנהג יהודי עתיק ויפה, כל ערב לפני השינה האדם סולח לכל מה שהיה 
היום וכך הולך לישון נקי עם דף חלק מה שמאפשר לקום למחרת שוב עם חיוך.

וזה הנוסח )מומלץ להגיד כל ערב לפני השינה(
" הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי או שחטא כנגדי.

בין בגופי בין בממוני בין בכבודי בין בכל אשר לי.
בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד בין בדיבור בין במעשה

ולא ייענש שום אדם בסיבתי"

ַמע קולֵנוּ ה' ֱאלקינוּ חוּס וְַרֵחם עָלֵינוּ  ׁשְ
וְַקּבֵל ּבְַרֲחִמים וּבְָרצון ֶאת ּתְִפלֵָּתנוּ:

יבֵנוּ ה' ֵאלֶיךָ וְנָׁשוּבָה ַחדֵּׁש יֵָמינוּ ּכְֶקֶדם:  ֲהׁשִ
יְִהיוּ לְָרצון ִאְמֵרי ִפינוּ וְֶהגְיון לִּבֵנוּ לְָפנֶיךָ ה' צוֵּרנוּ וְגוֲאלֵנוּ: 

ח ִמּמֶנּוּ:  ךָ ַאל ּתִּקַ לִיכֵנוּ ִמלְָּפנֶיךָ וְרוַּח ָקְדׁשְ ַאל ּתַׁשְ
לִיכֵנוּ לְעֵת זְִקנָה ּכִכְלות ּכֵחנוּ ַאל ּתַעַזְבֵנוּ:  ַאל ּתַׁשְ

ַאל ּתַעַזְבֵנוּ ה' ֱאלקינוּ. ַאל ּתְִרַחק ִמּמֶנּוּ: 
ה עִּמָנוּ אות לְטובָה וְיְִראוּ ׂשונְֵאינוּ וְיֵבׁשוּ  עֲׂשֵ

ּכִי ַאּתָה ה' עֲזְַרּתָנוּ וְנִַחְמּתָנוּ: 
ּכִי לְךָ ה' הוָחלְנוּ ַאּתָה ַתעֲנֶה ֲא-דנָי ֱאלקינוּ:

סליחה היא ההחלטה לשחרר את הטינה ואת המחשבות על נקמה,
ואולי אפילו להגיע למקום של הבנה, אמפתיה וחמלה.
זה לא בהכרח ליישב את המחלוקת או לשכוח אותה,
אלא  להתייצב מול הפצע עם הנכונות לרפא אותו.

לא לסלוח פירושו להיות תקוע בעבר ללא יכולת להתקדם בהווה.
דרך הסליחה העמוקה והאמיתית מגיע ריפוי פיזי ונפשי, ואנחנו חווים צמיחה. 

כוח הסליחה כל כך עוצמתי, שהוא יכול לרפא את הגוף, את מערכות היחסים ואת החיים.

הסליחה דורשת מאיתנו כניעה. 
מוכנות לוותר על משחקי האגו, 

על ההצטדקות, על הגאווה. 
הסליחה דורשת מאיתנו להסיר 
את מעטה הקורבנות והשריון 
ולהתרכך. לתת ללב להיפתח 

ממקום של ענווה.

אדון הסליחות
חטאנו לפניך רחם עלינו

לִיחוֹת ֲאדוֹן ַהְסּ
ּבוֵֹחן לְבָבוֹת

גּוֹלֶה עֲמוּקוֹת
דּוֹבֵר צְָדקוֹת

ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ, ַרֵחם עָלֵינוּ!
ָהדוּר בְּנְִפלָאוֹת

וִָתיק בְּנֶָחמוֹת
זוֹכֵר בְִּרית ָאבוֹת

חוֵֹקר כְּלָיוֹת
ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ, ַרֵחם עָלֵינוּ!

טוֹב וֵּמִטיב לַבְִּריּוֹת
רוֹת יוֵֹדעַ כָּל נְִסָתּ

ּכוֹבֵׁש עֲוֹנוֹת
לוֹבֵׁש צְָדקוֹת

ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ, ַרֵחם עָלֵינוּ!
ִּיּוֹת ָמלֵא זַכ

נוָֹרא ְתִהלּוֹת
סוֹלֵַח עֲוֹנוֹת

עוֹנֶה בְּעֵת צָרוֹת
ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ, ַרֵחם עָלֵינוּ!

ּפוֹעֵל יְׁשוּעוֹת
צוֶֹפה עֲִתידוֹת
קוֵֹרא ַהדּוֹרוֹת

רוֹכֵב עֲָרבוֹת
ִפלּוֹת ׁשוֵֹמעַ ְתּ

ִמים ֵדּעוֹת ְתּ
ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ, ַרֵחם עָלֵינוּ!

מי שאין בו את הכוח לסלוח, 
נטול הכוח לאהוב 
)מרטין לותר קינג(   

                   מהאטמה גנדיהמחילה היא תכונת החזקים.""חלשים לעולם לא יכולים למחול, 

ּוסליחות נ לָּ שֶׁ

לעיתים קל יותר לסלוח לזולת מאשר לעצמנו. אנו נוטים להיות נוקשים וביקורתיים כלפי עצמנו. 
אנחנו פוגעים ונפגעים בגלל ביקורתיות ושיפוטיות, בגלל אמונות שאימצנו או בגלל החלטות 

שקיבלנו על עצמנו. לעיתים קשה להודות בטעויות ובשגיאות. במצבים כאלו אנחנו מחפשים הצדקות 
ובתוך תוכנו מתייסרים. כשנסלח לעצמנו נפסיק להתייסר. לבחור בסליחה פירושה לבחור באחריות שלי 

איך אחיה את חיי. הסליחה היא המפתח לשלווה, לשקט, לחופש. לסלוח זה לפתוח דלת חדשה.



ּתְִסלַח לָנוּ עַל  וּבְכֵן יְִהי ָרצון ִמלְָּפנֶיךָ ה' ֱא-לֵהינוּ וֵא-לֵהי ֲאבוֵתינוּ, ׁשֶ
עֵינוּ:  ּכָל ַחּטאֵתינוּ, וְִתְמָחל לָנוּ עַל ּכָל עֲונוֵתינוּ, וְּתכַּפֶר לָנוּ עַל ּכָל ּפְׁשָ

ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְַהְרהור ַהלֵּב: )מחשבות רעות ושליליות( עַל ֵחְטא ׁשֶ
ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְהונַָאת ֵרעַ:  )פגיעה באנשים ובחברים( וְעַל ֵחְטא ׁשֶ
א וּבְַמּתָן: )יושר בעסקים, בעבודה(  ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְַמּשָׂ עַל ֵחְטא ׁשֶ

ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ בדיבור ּפֶה:  וְעַל ֵחְטא ׁשֶ
ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבִוְעִיַדת זְנוּת:  עַל ֵחְטא ׁשֶ

גָגָה:  ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְזָדון וּבִׁשְ וְעַל ֵחְטא ׁשֶ
ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְזִלְזוּל הוִרים וּמוִרים: )לחשוב ולפרט לעצמך( עַל ֵחְטא ׁשֶ

ם:  ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְִחלּוּל ַהּשֵׁ וְעַל ֵחְטא ׁשֶ
ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְיֵצֶר ָהָרע: עַל ֵחְטא ׁשֶ

 
וְעַל כולם ֱא-לוּהַ ְסלִיחות. ְסלַח לָנוּ. 

ְמַחל לָנוּ. ּכַּפֶר לָנוּ: 

ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְכַּפַת ׁשַחד:  עַל ֵחְטא ׁשֶ
ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְכַַחׁש וּבְכָזָב:  וְעַל ֵחְטא ׁשֶ

ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְלָׁשון ָהָרע ורכילות:  עַל ֵחְטא ׁשֶ
ּתֶה:  ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְַמֲאכָל וּבְִמׁשְ וְעַל ֵחְטא ׁשֶ

ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ בגאוה: ְעַל ֵחְטא ׁשֶ
ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְחוסר צניעות: וְעַל ֵחְטא ׁשֶ

ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְצָרוּת עָיִן: )קנאה, חוסר פרגון( ְעַל ֵחְטא ׁשֶ
נְַאת ִחנָּם:  ָחָטאנוּ לְָפנֶיךָ ּבְׂשִ וְעַל ֵחְטא ׁשֶ

וְעַל כולם ֱא-לוּהַ ְסלִיחות. ְסלַח לָנוּ. 
ְמַחל לָנוּ. ּכַּפֶר לָנוּ: 

בֶּן ָאָדם ַמה לְּךָ נְִרָדּם 
קוּם ְקָרא בְַּתֲחנוּנִים 

ְשׁפֹךְ ִשׂיָחה ְדּרֹׁש ְסלִיָחה 
ֵמֲאדוֹן ָהֲאדוֹנִים 

ַאַחר  ְרַחץ וְּטַהר וְַאל ְתּ
בְֶּטֶרם יִָמים ּפוֹנִים 
וְּמֵהָרה רוּץ לְעֶזְָרה 
לְִפנֵי ׁשוֹכֵן ְמעוֹנִים 
ַשׁע וְגַם ֶרַשׁע  וִּמֶפּ

בְַּרח וְּפַחד ֵמֲאסוֹנִים 
ָאנָּא ְשׁעֵה ִשְׁמךָ 

יוְֹדעֵי יְִשָׂרֵאל נֱֶאָמנִים 
לְךָ ֲא-דֹנָי ַהצְָּדָקה 
נִים ֶֹּשׁת ַהָפּ וְלָנוּ ב

 

עֳלָך / חוָּסה עַל עֲָמלָךְ: ַהנְָּשָׁמה לָךְ / וְַהגּוּף ָפּ
ַהנְָּשָׁמה לָךְ / וְַהגּוּף ֶשׁלָּךְ / ה׳ עֲֵשׂה לְַמעַן ְשֶׁמךָ:
ָאָתאנוּ )באנו( עַל ִשְׁמךָ־ה׳ / עֲֵשׂה לְַמעַן ְשֶׁמךָ.
בַּעֲבוּר כְּבוֹד ִשְׁמךָ / כִּי א-ֵל ַחנּוּן וְַרחוּם ְשֶׁמךָ:
לְַמעַן ִשְׁמךָ ה׳ / וְָסלְַחָתּ לַעֲווֹנֵנוּ כִּי ַרב־הוּא:

נוּ ָשׁגִינוּ. ְסלַח לָנוּ ָאבִינוּ / כִּי בְּרוֹב ִאוַּלְֵתּ
ֵּנוּ / כִּי ַרּבוּ עֲווֹנֵינוּ: ְמַחל לָנוּ ַמלְכ

צדיק יותר מיוסף
 

מסופר בספר הזוהר על חכם גדול בשם ר' אבא מן העיר לוד. שפעם אחת ראה איש קשה-יום 
שהשתרע על גל אבנים כדי למצוא את מנוחתו ונרדם. לפתע צץ מבין גל האבנים נחש שביקש 

להכיש את האיש הישן. בעודו מניף את ראשו להכשה, זינקה לעברו לטאת כוח, והרגה את 
הנחש. ר' אבא המשיך לצפות במתרחש.

כאשר התעורר האיש התפלא לראות נחש מת מונח לפניו. הוא אסף את מטלטליו וקם להמשיך 
בדרכו. באותו רגע ערימת האבנים עליה ישב התמוטטה ונפלה לגיא מתחתיו. 
ר' אבא הוכה בתדהמה, כמה ניסים יכולים להתרחש לאדם אחד וברגע אחד?! 

רדף אחריו ושאל לפשר מעשיו ובמה זכה להינצל מסכנות רבות כל כך?
האיש שסרב להשיב, כדרכם של ענווים וצנועים, הואיל לומר לאחר הפצרות רבות, שכל ימי 

חייו לא הזיק לזולתו ולא ישן בלילה בטרם סלח לכל מי שפגע בו כדי לנקות את הטינה מלבו. 
את כל האנרגיות של הכעס והעלבון תיעל האיש לעשיית צדקה וחסד כלפי מי שפגע בו.

לשמע הדברים, פרץ רבי אבא בבכי ואמר לעצמו: אדם זה צדיק מיוסף. יוסף היה צריך לסלוח 
לאחיו וסלח, אך אדם זה סלח לכל זר שעלב בו. אין ספק שאדם כזה ראוי לכל הניסים הללו.

עֲנֵנוּ ֱא-לֵֹהי ַאבָרָהם עֲנֵנוּ: 
עֲנֵנוּ וַּפַחד יִצְָחק עֲנֵנוּ: 
עֲנֵנוּ ֲאבִיר יַעֲקֹב עֲנֵנוּ: 

עֲנֵנוּ ָמגֵן דָּוִד עֲנֵנוּ: 
עֲנֵנוּ ָהעוֹנֶה ּבְעֵת ָרצוֹן עֲנֵנוּ: 
עֲנֵנוּ ָהעוֹנֶה ּבְעֵת צָָרה עֲנֵנוּ: 

עֲנֵנוּ ָהעוֹנֶה ּבְעֵת ַרֲחמים עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ ֱא-לֵֹהי ַהּמְֶרּכָבָה עֲנֵנוּ:
עֲנֵנוּ ֱא-לָהא ְדמאיר עֲנֵנוּ: 

עֲנֵנוּ ַרחוּם וְַחנּוּן עֲנֵנוּ:

מסכת יומא פרק ח, משנה ט':

"... עבירות שבין אדם למקום )אלוקים(, יום הכיפורים מכפר; 
עבירות שבינו לבין חברו-אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו..." 

לכן אנו צריכים לבקש סליחה מכל מי שפגענו בו, סליחה מאבא ואמא, 
מבן/ בת הזוג אחים אחיות, ילדים, חברים, קולגות בעבודה... 

לסלוח זה א-להי!"  "לשגות זה אנושי 

מתוך הסליחות:

להלן הנוסח המסורתי, כל אחד יוסיף מליבו דברים עליהם 
צריך להתוודות ולתקן:


