
סליחות

במקומות רבים בישראל רואים בלילות אלו אנשים שהולכים לבתי 
הכנסת באמצע הלילה. הם הולכים להתפלל תפילה מיוחדת 

שנקראת ''תפילת הסליחות''.
את הסליחות מתחילים בחודש אלול ואומרים  עד ליום הכיפורים. 

במקומות רבים שרים את התפילות.
המתפללים מבקשים סליחה על הדברים הרעים שעשו בשנה 
הקודמת. הם גם מבקשים רחמים לקראת ראש השנה ויום 

הכיפורים.
לא כל היהודים בישראל מכירים את תפילת הסליחות. רבים מהם 
באים לירושלים כדי לראות את הסליחות בבתי הכנסת. עשרות 
מדריכים עוברים עם המטיילים מבית כנסת לבית כנסת בלילות 

ומסבירים להם על התפילות השונות.
רוב המטיילים מגיעים לשכונת נחלאות שבירושלים. זאת מפני 
שבשכונה הזאת יש בתי כנסת רבים של העדות השונות. תושבי 

נחלאות לא כל-כך שמחים לראות את המטיילים באמצע הלילה.
''באים לכאן אלפי אנשים ועושים רעש, ולנו קשה לישון בלילה'', 

הם אומרים. ''במשך חודש שלם אנחנו סובלים''.
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ְסִליח ֹות

ֵ ּתי  ֶ ׁשה ֹוְלִכים ְלָב ִ ׁשים  ְ ּבֵליל ֹות ֵא ּל ּו ֲאָנ ְ ׂשָרֵאל ר ֹוִאים  ְ ּבִי ִ ּבים  ִ ּבְמק ֹומ ֹות ַר
ָ ּלה ְמֻיֶחֶדת  ְ ּתִפ ֵ ּלל  ַ ּפ ַ ּלְיָלה. ֵהם ה ֹוְלִכים ְלִהְת ְ ּבֶאְמַצע ַה ְ ּכֶנֶסת  ַה

ְ ּסִליח ֹות''. ַ ּלת ַה ְ ּתִפ ִ ּנְקֵראת '' ֶ ׁש
ִ ּכ ּפ ּוִרים.  ֹחֶד ׁש ֱאל ּול ְוא ֹוְמִרים ַעד ְלי ֹום ַה ְ ּב ְ ּסִליח ֹות ַמְתִחיִלים  ֶאת ַה

ְ ּתִפ ּל ֹות. ָ ׂשִרים ֶאת ַה ִ ּבים  ִ ּבְמק ֹומ ֹות ַר
ָ  ּׁשָנה  ַ ּב ֶ ׁשָע ׂש ּו  ְ ּדָבִרים ָהָרִעים  ִ ׁשים ְסִליָחה ַעל ַה ְ ּק ְ ּלִלים ְמַב ַ ּפ ִ ּמְת ַה
ָ  ּׁשָנה ְוי ֹום  ֹרא ׁש ַה ִ ׁשים ַרֲחִמים ִלְקַראת  ְ ּק ַה ּק ֹוֶדֶמת. ֵהם ַ ּגם ְמַב

ִ ּכ ּפ ּוִרים. ַה
ִ ּבים ֵמֶהם  ְ ּסִליח ֹות. ַר ַ ּלת ַה ְ ּתִפ ִ ּכיִרים ֶאת  ְ ׂשָרֵאל ַמ ְ ּבִי ְ ּיה ּוִדים  ָ ּכל ַה לֹא 
ְ ׂשר ֹות  ְ ּכֶנֶסת. ֶע ֵ ּתי ַה ְ ּבָב ְ ּסִליח ֹות  ְ ּכֵדי ִלְרא ֹות ֶאת ַה ָ ׁשַלִים  ָ ּבִאים ִליר ּו
ֵ ּליל ֹות  ַ ּב ְ ּכֶנֶסת  ְ ּכֶנֶסת ְלֵבית  ֵ ּבית  ְ ּיִלים ִמ ְ ּמַט ַמְדִריִכים ע ֹוְבִרים ִעם ַה

ְ ּתִפ ּל ֹות ַה  ּׁש ֹונ ֹות. ִ ּביִרים ָלֶהם ַעל ַה  ּוַמְס
ְ ּפֵני  ָ ׁשַלִים. ֹזאת ִמ ִ ּביר ּו ֶ ׁש ְ ׁשכ ּוַנת ַנְחָלא ֹות  ִ ּגיִעים ִל ְ ּיִלים ַמ ְ ּמַט ֹרב ַה
ָ ׁשֵבי  ֶ ׁשל ָהֵעד ֹות ַה  ּׁש ֹונ ֹות.  ּת ֹו ִ ּבים  ְ ּכֶנֶסת ַר ֵ ּתי  ָ ּב ֹ ּזאת ֵי ׁש  ְ  ּׁשכ ּוָנה ַה ַ ּב ֶ ׁש

ַ ּלְיָלה. ְ ּבֶאְמַצע ַה ְ ּיִלים  ְ ּמַט ְ ׂשֵמִחים ִלְרא ֹות ֶאת ַה ָ ּכְך  ָ ּכל- ַנְחָלא ֹות לֹא 
ַ ּלְיָלה'',  ַ ּב ֹ ׁשן  ֶ ׁשה ִלי ִ ׂשים ַרַע ׁש, ְוָלנ ּו ָק ִ ׁשים ְוע ֹו ָ ּבִאים ְלָכאן ַאְלֵפי ֲאָנ ''

ָ ׁשֵלם ֲאַנְחנ ּו ס ֹוְבִלים''. ֹחֶד ׁש  ֶ ׁשְך  ֶ ּמ ַ ּב ֵהם א ֹוְמִרים. ''
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פעלים :

Traductionהוא הווההוא - עברבנייןשם הפועל

התפעללהתפלל

שרלשיר

מבקשלבקש

passerלעבור

פיעללטייל

הסבירלהסביר

ישןלישון

souffrirלסבול

Vocabulaire

lieu מקום, מקומות

nuit לילה, לילות

synagogue בית כנסת

milieu אמצע

mois חודש

précédent(e) קודם, קודמת

à l'approche de לקראת

guides מדריכים

quartiers שכונות

communautés עדות

différent שונה, שונות

habitants תושבים

heureux שמח, שמחים

bruit רעש
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שאלות

1. מה עושים בזמן הסליחות ? 

2. למה אנשים מתפללים את התפילות האלה ?  
 

                 
3. מתי מתפללים סליחות ? 

4. למה אלפי אנשים מבקרים בשכונת נחלאות  ? 

5. מה עושים המבקרים בשכונה הזאת ? 

6. מי לא שמח בזמן הסליחות  ?
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