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éøãð ìë úìéôú 
  

רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה 
ואם רצה להטות עצמו לדרך , ולהיות צדיק הרשות בידו

הוא שכתוב בתורה הן , רעה ולהיות רשע הרשות בידו
כלומר הן מין זה , האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע

ין יל אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענש
שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע 
ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות 

  . הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו
              

  ם הלכות תשובה פרק ה הלכה א"רמב                        
 

אם , אני את עצמי ושוקל בדעתיואל ש

לאינם , מה לנו: יש עוד את מי לשאול

  ?מה לנו יום הכיפורים, שומרי דת

  

אינני שואל את עצמי מאין מוצאו של יום 

. מה הייתה צורתו הקדומה, הכיפורים

איננו שואל אם גם היום ובדורות הקרובים 

שקדמו לנו הבין כך רוב העם את יום 

. עובדה ואפשרות –לפני . הכיפורים

כי במשך דורות רבים היה , עובדה היא

, אשר העם כולו הקדישו לתשובה, יום

והייתה אפשרות . לעבודה שבלב, לתפילה

לבעלי הנפש שבעם לעשות את חשבונם 

  . חשבון עליון

האמנם אין היום הזה בשבילנו : שואל אני

האמנם ? שריד קדומים, אלא נחלת העבר

 ודוקא בצורה ,אין לנו צורך ביום כזה

ואם היום יחדל מהיות מה שהנו ? לאומית

האם , וישוב להיות יום פשוט ככל הימים

לא תהיה זו אבידה לאומית ואנושית 

ירידה שאין אחריה לעם ישראל , גדולה

  ?בני העם הזה, ולנו כולנו

  

, האמנו בו, קבלנו מה שמסרו לנו אבותינו

כל זמן שהיינו כלואים , נתנו את נפשנו עליו

קרועים ומרחוקים מן העולם , בן החומות

מהאדם עם חייו , עם הויתו התהומית

וכאשר . העמוקים והעשירים, הרחבים

כאשר הכרנו מקרוב את , נפלו החומות

כאשר התודענו מקרוב אל , העולם ומלואו

כאשר קבלנו עם זה מה , האדם וחייו

כי אין המסור ,  ראינו-שמסרו לנו אחרים

תאים עוד למה והמקובל מאבותינו מ

אבל האם . שצמח וחי במוחנו ובנפשנו

האם העמקנו לעין , הרבינו לבחון ולבדוק

מה באמת התיישן ואינו , ולשקול בדעת

, מה באמת נרחב או נרקב, מתאים עוד

רק צורתו נטשטשה , ומה לעמקו של דבר

והוא מבקש לו צורה יותר , או נפסלה

 בהיותו חי ורענן ורק, יותר אצילית, נאורה

  .שואף להתחדשות עליונה

  

  

  

לחשבוננו עם הדת , אהרון דוד גורדון

)1921(  
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éøãð ìë úìéôú 

 
  הדלקת נרות

  
  ֱאלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ָּברּוך ַאָּתה יהוה 

  ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
  ְלַהְדִליק ֵנר  ְוִציָּונּו

  .ֶשל יום הכיפורים
  

  ,יהי רצון מלפניך
  ,בותינו ואמותינויהוה אלהנו ואלהי א

  שיאירו נרות אלה את דרכי התשובה
  .ביום שבת שבתון קדשך

  .אמן: ונאמר. לאורם נראה אור
  

   ֶמֶלך ָהעֹוָלם ָּברּוך ַאָּתה יהוה ֱאלֵהינּו
  ֶשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִּגיָענו 

  .ַלְזַמן ַהֶזה
  

  על הדלקת נרות הזכרון
  . יהי זכרם ברוך–אה נר זה אנו מדליקים לזכרם של קרבנות השו

  
 .  יהי זכרם ברוך–נר זה אנו מדליקין לזכרם של חללי מערכות ישראל 

 
  זלדה/ ערב יום הכיפורים

  
  ּבערב יום ַהִּכיפורים

  הפלגנו
  .ִמִּניסיונות שתמו אל נסיונות שהחלו

  ערב יום הכיפורים היה לנו
  ראשית הזמן ְּבִדְמַמת אי שֵהִאיר

  .ָים
  
  

  ְּבֵנרות
  ת אותי אל לבך הדואבשם אימצ

  לפני ַהּכל יכול
  בטרם תלך להתפלל עם ֻּכלם
  בטרם תהיה אחד מן העדה

  ּבַהיכל
  אחד מן העצים

  .ַּבָּיער
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עזור לנו למדוד את מילותינו ולמצוא את ,  של כל נדרינוגהבשומעינו את הניגון המרטיט וה
  .האומץ והכוח הדרוש לנו להיות נאמנים להבטחותינו

  
לבין הישגינו שלנו איפות השבין פער תן לנו את העוז לגשר על ה,  השנה החדשהבפרוש
  .בפועל

  
למען נוכל להבין , עזור לנו לערוך חשבון נפש אמיתי במעמקי נשמותינו, ביום הכיפורים הזה

  .טוב יותר את אמיתות קיומינו ולהיות מסוגלים להשתפר
  

ומוביל אותנו אל , רץטיל את צילו על פני האכשהערב מ,  אבותינו ואימותינו י ואלוהנואלוהי
אנו מתאחדים עם אחינו בני ישראל ברחבי תבל , שנהמכל ימות התוך היום הנורא והנעלה 

מה . ננסה להרחיק מעלינו לזמן מה את המחשבות הקטנוניות והבלי האגו. בתפילה ובכוונה
אנו נושאים את עינינו ? ינומהו עושרנו ולאלו מטרות אנו מפנים את כוחות? חיינו ומה כוחנו

  .וכמהים לאור ולהשראהאילך ואת נפשנו 
  

אנו מוצאים את ,  של אינספור דורות העברםהמקודש על ידי זיכרונותיה, בליל זה של כל נדרי
 יודע כמה עדינים אתה. ערומים מיומרות וחשופים בכל חולשותינו, עצמנו בנוכחותך

  .ושבירים אנחנו באמת
  

אנחנו מבולבלים ומנסים להסתיר . מגששים בחושך ומשוטטים באפילה, ליםאנו מועדים ונופ
עזור לנו לראות . הענק לנו הכוח להתגבר על חולשותינו. את מבוכותינו בביטחונות שווא
עזור לנו למצוא את הכוח לפגוש אותך בחיי היומיום . חלוף‐ולהבין שהביטחון שלנו הוא בן

.  של היום קובעים את התמצית של מה שנהיה מחרלקלוט ולהבין שההרגלים שלנו, שלנו
  .עזור לנו להתמודד באומץ לב עם האמיתות העמוקות ביותר של קיומנו

  
 כך שנוכל לשמוע את זעקותיהם ואת ותן לנו הכוח ועזור לנו למול את לבבינו ואת נפשותינ

,  הרעבים,שהנתונים בצרה ובייאו, המוחלשים, הנדכאים, בכיים של המשועבדים של ימינו
  . והנתונים במצוקה ובשכחה

  
  ".כל נדרי"נרעדים מצלילים אלה החודרים אל נשמותינו נעמוד ל, ברוח זו

  
 

)משה בן יצחק הלוי(מרשל מאייר   
)ניו יורק" (בני ישורון"ו) בואנוס איירס" (בית אל"רב קהילות   

  ולוחם למען זכויות אדם בזמן ממשל הגנרלים בארגנטינה
  

 ּוְלִיְשרי לב שמחה, ַע לצדיקאור ָזֻר   
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  תרגום התפילה מארמית
 

כל הנדרים והאיסורים והשבועות והחרמות "

שנדרנו ונשבענו ושהחרמנו , וקינוסים וכינויים 

מיום כפורים הזה עד יום , ושאסרנו על נפשותינו 

, בכולם אני מתחרט , הכיפורים הבא עלינו לטובה 

בטלים , ותים שב, כולם יהיו מותרים עזובים

לא שרירים ולא קיימים נדרינו אינם נדרי , ומבוטלים

  ."ואיסורינו אינם אסורים ושבועותינו אינן שבועות

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  סליחות / לאה גולדברג
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 ,באת אלי את עיני לפקוח
 ,וגופך לי מבט וחלון וראי
 באת הלילה הבא אל האוח

 .להראות לו בחושך את כל הדברים
 

לכל ריס וציפורןשם : ולמדתי  
 ,ולכל שערה בבשר החשוף

ריח דבק ואורןהוא ניחוח לילו של הגוף-וריח ילדות  
 

הם הפליגו-אם היו ענויים  
 .אליך

 מפרשי הלבן אל האפל שלך.
 ,תנני לי תנני ללכת

 .לכרע על חוף סליחה
  
 

ינו וושקיו, וינוויים והתקוות שחלמנו וששאפנו ושאיוכל המאו, כל השאיפות, כל החלומות
מפכים ועולים וגואים , מיום כיפורים שעבר ועד יום הכיפורים הזה יהיו נא שרירים וקיימים

ושאיפותינו ותקוותינו לא , ואוחלומותינו אל יהיו לש. בלבבנו גם עד יום הכיפורים הבא
  .עד שנזכה להגשימם, אכזב

  
  מרדכי רותם

 לאה גולדברג./-את תלכי בשדה
 

  ,ים בסליחה ובחסדהאמנם עוד יבואו ימ, האמנם
  .ותלכי בו כהלך התם, ותלכי בשדה

  ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, ומחשוף
  .או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם

  
  או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת

  .צווארך וראשך רענן, חזך, על כתפייך
  ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט

  .כאור בשולי הענן
  

  נשום ורגוע, את ריחו של התלםונשמת , ונשמת
  .בראי השלולית הזהוב, וראית את השמש

  ומותר בם לנגוע, וחיים, ופשוטים הדברים, ופשוטים
  .ומותר ומותר לאהוב, ומותר לאהוב

  
  לא נצרבת בלהט, את תלכי בשדה לבדך

  .השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם
  וביושר לבב שוב תהיי ענווה ונכנעת

  .חד האדםכא, כאחד הדשאים
  
       

        זה בערב יום כיפוריםם נחנו מתכנסי אוהקהל הזהעל דעת המקום 
        אותם מקיימת, המחדשת חגים ומועדים זועירונית קהילה 

  ייחודה על פי ועל פי דרכה, ומתקיימת בהם
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ך וְבָכ ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשְ ְּוָאַהְבָת ֵאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ּבְ ָּ ָ ָ ְּוָהיו ַהְדָבִרים  :ָל ְמֹאֶדךּ ּ

ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹום ה ֲאׁשֶ ָּהֵאּלֶ ָ ם :ַָעל ְלָבֶבך. ּ ְרָת ּבָ ְנָתם ְלָבֶניך ְוִדּבַ ּנַ ְּוׁשִ ְבְתך . ָּ ׁשִ ָּבְ ּ
ך וְבקוֶמך ְכּבְ ֵביֶתך וְבֶלְכְתך ַבֶדֶרך וְבׁשָ ָּבְ ָ ְ ָ ָּ ּ ּ ּּ ְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדך :ּ ָוְקׁשַ ּ ֹפת ְּוָהיו ְלטָֹט. ּ

ין ֵעיֶניך ָעֶריך :ָּבֵ יֶתך וִבׁשְ ָוְכַתְבָתם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ָּ ּּ:   
  

ְמעו ֶאל ִמְצֹוַתי מַֹע ִתׁשְ ְּוָהָיה ִאם ׁשָ ר ָאֹנִכי ְמַצֶוה ֶאְתֶכם ַהיֹום. ּ ֲּאׁשֶ ְלַאֲהָבה ֶאת . ּ
ֶכם ָכל ְלַבְבֶכם וְבָכל ַנְפׁשְ ְּיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם וְלָעְבדֹו ּבְ ִעתֹוְּוָנַתִתי ְמ: ּ . ַּטר ַאְרְצֶכם ּבְ

ך ְוִיְצָהֶרך. ּיֹוֶרה וַמְלקֹוׁש ְָוָאַסְפָת ְדָגֶנך ְוִתירֹׁשְ ָ ָ ָשְדך ִלְבֶהְמֶתך: ּ ְָוָנַתִתי ֵעֶשב ּבְ ָּ ּׂ ׂ .
ְּוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ְמרו ָלֶכם ֶפן ִיְפֶתה ְלַבְבֶכם: ּׂ ִּהׁשָ ּ ּ ְּוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים . ּ ּ

ֶכם: ַּתֲחִויֶתם ָלֶהםְוִהׁשְ ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר. ְוָחָרה ַאף ְיהָֹוה ּבָ . ְּוָעַצר ֶאת ַהׁשָ
ְּוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתן ֶאת ְיבוָלה ּ ַּוֲאַבְדֶתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטָֹבה. ּ ר ְיהָֹוה ֹנֵתן . ּ ֲאׁשֶ

ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנ :ָלֶכם ְּוַשְמֶתם ֶאת ְדָבַרי ֵאּלֶ ּ ֶכםׂ ְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל . ְפׁשְ ּוְקׁשַ ּ
ין ֵעיֵניֶכם. ֶיְדֶכם ם: ְּוָהיו ְלטֹוָטֹפת ּבֵ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ְדֶתם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְבְתך . ְּוִלּמַ ׁשִ ָּבְ ּ

ֵביֶתך ְוְבֶלְכְתך ַבֶדֶרך. ָּבְ ָּ ּ ך וְבקוֶמך. ּ ְכּבְ ָוְבׁשָ ָּ ּ יֶתך וִבׁשְ :ּ ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ּ ָּ : ָָעֶריךּ
ע ְיהָֹוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת  ּבַ ר ִנׁשְ ְּלַמַען ִיְרּבו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ. ָלֶהם יֵמי ַהׁשָ   :ּּכִ
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אמֹר ה ּלֵ ר : ַּויֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מׁשֶ ַּדּבֵ

ֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ֶּאל ּבְ ׂ .
ְּוָעשו ָלֶהם  ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ׂ ִציִצת ַעל ּכַ

ָנף . ְלדֹרָֹתם ְּוָנְתנו ַעל ִציִצת ַהּכָ
ְּפִתיל ְתֵכֶלת . ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת: ּ
ל . ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת ּכָ ּ

ְולֹא . ִׂמְצֹות ְיהָֹוה ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם
ָּתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי  ּ

ר ַאֶתם. ֵעיֵניֶכם  : זִֹנים ַאֲחֵריֶהםֲּאׁשֶ
ל  רו ַוֲעִשיֶתם ֶאת ּכָ ְׂלַמַען ִתְזּכְ ּ ּ

ים ֵלאלֵֹהיֶכם. ִמְצֹוָתי : ִוְהִייֶתם ְקדׁשִ
ר הֹוֵצאִתי . ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ

ִלְהיֹות ָלֶכם . ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
   : ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם. ֵלאלִֹהים

  
  
  

ְָרֵאה ָנַתִתי ְלָפֶניך ּ ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ּ ּ
ֶות ְוֶאת ָהָרע ר ָאֹנִכי  :ַּהטֹוב ְוֶאת ַהּמָ ֲאׁשֶ

ְָמַצְוך ַהיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך  ָּ ּ
מֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחקָֹתיו  ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ָּלֶלֶכת ּבִ
ָפָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת וֵבַרְכך ְיהָֹוה  ָוִמׁשְ ּ ּּ

ָאֶרץ ה ֱָאלֶֹהיך ּבָ ּמָ ר ַאָתה ָבא ׁשָ ּ ֲאׁשֶ
ָתה ְּלִרׁשְ ָמע  :ּ ְָוִאם ִיְפֶנה ְלָבְבך ְולֹא ִתׁשְ

ַתֲחִויָת ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים  ְּוִנַדְחָת ְוִהׁשְ ּ ּ
י ָאֹבד  :ַּוֲעַבְדָתם ִּהַגְדִתי ָלֶכם ַהיֹום ּכִ ּּ

ּתֹאֵבדון לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה  ּ
ר ַאָתה עֵֹבר ֶאת ַהַי ֲּאׁשֶ ה ּ ּמָ ְּרֵדן ָלבֹוא ׁשָ

ָתה ְּלִרׁשְ ַמִים  :ּ ַּהִעדִֹתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהׁשָ ּ
ֶות ָנַתִתי ְלָפֶניך  ְָוֶאת ָהָאֶרץ ַהַחִיים ְוַהּמָ ּ ּ
ַחִיים ְלַמַען  ָרָכה ְוַהְקָלָלה וָבַחְרָת ּבַ ַּהּבְ ּּ ּ

ִָתְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעך ּ ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה  :ּ
מַֹע ּבְ י הוא ֱָאלֶֹהיך ִלׁשְ ּקֹלֹו וְלָדְבָקה בֹו ּכִ ּ

ר  ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ַָחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך ָלׁשֶ ְ ָ ּ
ע ְיהָֹוה ַלֲאֹבֶתיך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ּבַ ִָנׁשְ

  :ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם
  

  : ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת
  

 ברכת גאולה
ל ֹזאתאמת ֶו ְּוַקָים ָעֵלינו, ֱּאמוָנה ּכָ ּי הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְוֵאין ּכִ, ּ ּ

ָרֵאל ַעּמֹו, ּזוָלתֹו ַּהפֹוֵדנו ִמַיד ְמָלִכים. ַּוֲאַנְחנו ִיׂשְ ּ ף , ּ נו ַהּגֹוֲאֵלנו ִמּכַ ַּמְלּכֵ ּ
ל ֶהָעִריִצים ה ְגֹדלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר. ּכָ . ְּוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָפר, ָהעֹוׂשֶ

ַחִיים נו ּבַ ם ַנְפׁשֵ ַּהׂשָ ּ ה ָלנו ִנִסים . ּ ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנוְולֹא, ּ ָּהֹעׂשֶ ּ ּ
ֵני ָחם, במרצים ַאְדַמת ּבְ ָרֵאל . ּאֹותֹות ומֹוְפִתים ּבְ ַּויֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ

בוָרתֹו. ִּמּתֹוָכם ְלֵחרות עֹוָלם ְּוָראו ָבָניו ּגְ מֹו, ּ חו ְוהֹודו ִלׁשְ ּבְ ּׁשִ ּוַמְלכותֹו . ּ ּ
לו ֲעֵליֶהם יָרה, ְּבָרצֹון ִקּבְ ָרֵאל ְלך ָענו ׁשִ ה וְבֵני ִיׂשְ ּמׁשֶ ה :ָּ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ , ּבְ

ְּוָאְמרו ֻכָלם ֵאִלים ְיֹהָוה:ּ ּקֶֹדׁש, ִמי ָכֹמָכה ּבָ ֹמָכה ֶנְאָדר ּבַ נֹוָרא , ִּמי ּכָ
ה ֶפֶלא ַָמְלכוְתך ָראו ָבֶניך:ְּתִהלֹות ֹעׂשֵ ָּ ה, ּ ֶזה ֵאִלי , ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני מׁשֶ

י ָפָדה ְיֹהָוה ֶאת ַיֲעֹקב, ְוֶנֱאַמר. ְְיֹהָוה ִיְמלֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד :ּרוָּענו ְוָאְמ , ּכִ
ּנו ּוְגָאלֹו ִמַיד ָחָזק ִמּמֶ ה ְיֹהָוה :ּּ רוך ַאּתָ ְּבָ ָרֵאל, ּ ַאל ִיׂשְ  :ּגָ

  
 ברכת השלום

 .ְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָךּו. ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים . ַהְׁשִּכיֵבנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְלָׁשלֹום
ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו  :ְוָהֵגן ַּבֲעֵדנּו . ְוהֹוִׁשיֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמָך . ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶניָך
ִּכי  .ָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרנּוּוְבֵצל ְּכ . ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו . אֹוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון
ּוְׁשמֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִיים  :ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה . ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה

ֻסַּכת ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ַהּפֹוֵרׂש . ּוְפרֹוש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך :ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ּוְלָׁשלֹום 
  :ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְירּוָׁשָלִים
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ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
א ּוִבְזַמן ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָל

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָקִריב
  

  :ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
  
ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה . ִיְתָּבַרְך

ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְלֵעּוְלֵעָּלא . ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

  
  

  ְקַטִּנים ְנָדִרים
  

  ַרק ֵהם ֵאּלּו
  ֶׁשֲאִני ְקַטִּנים ְנָדִרים
  ְּכגֹון ְלַעְצִמי נֹוֵדר

  ֶקֶבר ֶאת ִלְפקֹד
  .ִלִּבי ִׂשְמַחת ְּביֹום ֲאִבי
  ָּבֶעֶרב ץָלרּו ְּכגֹון
  ָהֲאָנפֹות ְמעֹוף ַאַחר
  ִלְהיֹות, ֶמְרַחָּקן ֶאל
  ִמְתַנֵּׂשא ֶיֶלד ׁשּוב
  ְלִהְתַמֵּלא. ִמְגָּדָליו ֶאל

  ִמְתָקֵרב חֶֹׁשְך ֵמֵריַח
  .ּפֹוְרִחים ֲהָדִרים ִמּלֶֹבן
  ַרק ֵהם ֵאּלּו

  ֶׁשֲאִני ְקַטִּנים ְּדָבִרים
  ְּכגֹון ְלַעְצִמי ָחֵפץ

  ְנּדֹרְוִל עֹוד ִלְנּדֹר
  ְּבכִֹחי ֶׁשִּיְהֶיה ַעד

  .ַהֵּמִתים ֶאת ְלָהִקים
  
  

 1973קיץ , עין החורש, אלישע פורת
 )חיים איחוד-מתוך חוברת ליום הכיפורים של גבעת(
  

אותה שעה בואו נעמיק את הראיה ‐יכול לאמרם שאין הפה, כשאנו מתבוננים בדברים, ברגעי הדממה הגדולה
מצווה עלינן לבוא לכלל הכרה של . חיינו כדרך שמעלים דלי מן הבאר נעלה את. נסתכל בנו פנימה. הנתונה לנו

   .הפועלים בנפשינו, לאזן את הכוחות מצווה עלינו. עצמנו
 מרטין בובר
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  עמידה לערב יום הכיפורים
  

ָפַתי ִתְפָתח ֲּאֹדָני ׂשְ ָוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתך. ּ ּ ּ ּ:  
  

רוך ַאָתה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו  ּּבָ ּּ . ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ואמותינו ֵּואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוְ
רחל ֱאלֵֹהי ,  רבקהֱאלֵֹהי , שרהֱאלֵֹהי . ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק

ָּהֵאל ַהָגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. ולאה ּ . ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ּ
מֹו ּוֵמִב. ְּוקֹוֵנה ַהֹכל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות יא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ַאֲהָבה   :ּבְ
  

ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ֵסֶפר ַהַחִיים. ְ ְּוָכְתֵבנו ּבְ ְָלַמַעְנך . ּ

   :ֱּאלִֹהים ַחִיים
  

יַע וָמֵגן ֶּמֶלך עֹוֵזר ומֹוׁשִ ּ רוך ַאָתה ְיֹהָוה :ְ ּּבָ ְ    : ופוקד שרהָמֵגן ַאְבָרָהם. ּ
יַע. ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָניַּאָת ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה ַרב ְלהֹוׁשִ   :ּמֹוִריד ַהָטל :ּ

  
ֶחֶסד ְּמַכְלֵכל ַחִיים ּבְ ים. ּ ַרֲחִמים ַרּבִ ְסֹוֵמך נֹוְפִלים . ְּמַחֶיה ֵמִתים ּבְ

ְּורֹוֵפא חֹוִלים וַמִתיר ֲאסוִרים ֵני ָעָפר. ּּ ּוְמַקֵים ֱאמוָנתֹו ִליׁשֵ ָך ִמי ָכמֹו. ּּ
ַעל ְגבורֹות וִמי דֹוֶמה ָלך ְּבַ ּ ּ ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח ְיׁשוָעה. ּ ּ ּּ ְ:  

  
ַרֲחִמים. ִָמי ָכמֹוך ָאב ָהַרֲחָמן ּזֹוֵכר ְיצוָריו ְלַחִיים ּבְ ְּוֶנֱאָמן ַאָתה  :ּ

רוך ַאָתה ְיֹהָוה :ֹּכל ַחיְלַהֲחיֹות  ּּבָ ְ ְָמך ַּאָתה ָקדֹוׁש ְוׁשִ :ֹּכלְּמַחֶיה ַה. ּ

ָכל יֹום ְיַהְללוך ֶסָלה. ָקדֹוׁש ים ּבְ ּוְקדֹוׁשִ ָ ּ ּ:  
  

יך ָוְבֵכן ֵתן ַפְחְדך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ַעל ָכל ַמֲעׂשֶ ָּ ּ ּ ּּ ְּוֵאיָמְתך ַעל ָכל ַמה . ּ ָ

ָראָת ּבָ ים. ּׁשֶ ְּוִייָראוך ָכל ַהַמֲעׂשִ ּּ רוִאים. ָ ַתֲחוו ְלָפֶניך ָכל ַהּבְ ְּוִיׁשְ ּּ ָ ְּוֵיָעׂשו . ּ
ֵלםֻּכָל ֵלָבב ׁשָ ָם ֲאֻגָדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנך ּבְ ָיַדְענו ְיֹהָוה . ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ

יִמיֶנך ָיְדך וְגבוָרה ּבִ ְלָטן ְלָפֶניך ֹעז ּבְ ַהׁשָ ֱָאלֵֹהינו ׁשֶ ָ ָּ ּ ְמך נֹוָרא ַעל . ּּ ְָוׁשִ

ָראָת ּבָ ָּכל ַמה ׁשֶ ּ:  
  

ָוְבֵכן ֵתן ָכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶמך ּ ּּ ְּתִהָלה ִלי. ּ יך. ֵָרֶאיךּ . ְָוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ
ְוִפְתחֹון ֶפה ַלְמַיֲחִלים ָלך ּ ׂשֹון ְלִעיֶרך. ּ ְמָחה ְלַאְרֶצך ְוׂשָ ָׂשִ ּוְצִמיַחת . ָ

ֶָקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶדך יֶחך. ּ י ְמׁשִ ָיֵמינו. ַָוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְמֵהָרה ּבְ   :ּּבִ
  

ָמח ּוְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיׂשְ ּ ִרים ַיֲעלֹזוּ ּו ִויׁשָ ִרָנה ָיִגילו . ּ ַּוֲחִסיִדים ּבְ ּ
ן ִתְכֶלה ִכי ַתֲעִביר  ָעה ֻכָלה ְכָעׁשָ ְּועֹוָלָתה ִתְקָפץ ִפיָה ְוָכל ָהִרׁשְ ּ ּּ ּּ ּּ ּ ּ

ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ   :ֶמְמׁשֶ
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יך ְָוִתְמלֹך ַאָתה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְמֵהָרה ְלַבֶדך ַעל ָכל ַמֲעׂשֶ ָ ְּ ּ ּ ּ ַהר .ּ  ּבְ
ַכן ְכבֹוֶדך ִָציֹון ִמׁשְ ּ ּ ך. ּ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָוִבירוׁשָ ּ ך. ּ ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ ַָכָכתוב ּבְ ּ ּ ּ .

ִּיְמלֹך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיה ּ ּ ְ ְ:  
  

ְלָעֶדיך ֶמך ְוֵאין ֱאלֹוַה ִמּבַ ָָקדֹוׁש ַאָתה ְונֹוָרא ׁשְ ָּ ַּכָכתוב ַוִיְג. ּ ּ ה ְיֹהָוה ּ ּּבַ
ְצָדָקה ָפט ְוָהֵאל ַהָקדֹוׁש ִנְקַדׁש ּבִ ִמׁשְ ְּצָבאֹות ּבַ ּּ רוך ַאָתה ְיֹהָוה  :ּ ּּבָ ְ ּ

ַּהֶמֶלך ַהָקדֹוׁש ְ ּ:  
  

ַּאָתה ְבַחְרָתנו ִמָכל ָהַעִמים ּּ ּ נו. ּ ָּאַהְבָת אֹוָתנו ְוָרִציָת ּבָ ּ ְּורֹוַמְמָתנו ִמָכל . ּ ּ ּ
ָתנו ּבְ ַּהְלׁשֹונֹות ְוִקַדׁשְ ּּ ְמך . ִָמְצוֶתיךּ ְָוֵקַרְבָתנו ַמְלֵכנו ַלֲעבֹוָדֶתך ְוׁשִ ָ ּ ּּ ּ

ַּהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ָעֵלינו ָקָראָת ּ ּ:  
  

ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַה ַּוִתֶתן ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ ּ ,  למחילהַּהֶזהכיפורים ּ
 ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ולמחל בו על כל עוונותינו ולסליחה ולכפרה

   :ִמְצָרִיםִליִציַאת 
  

ַמע  ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשָ ּ ּ ּ
ְּוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננו וִפְקדֹוֵננו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינו ְו ּ ּ ּ ּ ִזְכרֹון אמותינו וּ

ַלִים ִע ן ָדִוד ַעְבֶדך ְוִזְכרֹון ְירוׁשָ יַח ּבֶ ָּמׁשִ ּ ך ְוִזְכרֹון ָכל ַעְמך ָּ ָיר ָקְדׁשֶ ָּ ּ
ָרֵאל ְלָפֶניך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן וְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים ְלַחִיים  ית ִיׂשְ ּּבֵ ּ ּ ָ

יֹום ַה לֹום ּבְ ָּזְכֵרנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּ ַהֶזהכיפוריםּטֹוִבים וְלׁשָ ּ .
ּוָפְקֵדנו בֹו ִלְבָרָכה יֵענו ב. ּ ּוִבְדַבר ְיׁשוָעה . ֹּו ְלַחִיים טֹוִביםְּוהֹוׁשִ ּ

יֵענו ִכי ֵאֶליך ֵעיֵנינו ִכי ֵאל  ְּוַרֲחִמים חוס ְוָחֵננו ְוַרֵחם ָעֵלינו ְוהֹוׁשִ ּּ ּ ּ ּ ָּ ּ
ֶּמֶלך ַחנון ְוַרחום ָאָתה ּ ּ ּ ְ:  
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ֵעה ָרֵאל ְוִלְתִפָלָתם ׁשְ ַעְמך ִיׂשְ ְּרֵצה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ָ ּ ב ֶא. ּ ת ְוָהׁשֵ

יֶתך ָרֵאל. ָָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ י ִיׂשְ ּוְתִפָלָתם. ְּוִאׁשֵ ל . ּ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ְמֵהָרה ּבְ
ָרצֹון ָרֵאל ַעֶמך. ּבְ ָוְתִהי ְלָרצֹון ָתִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו  :ּּ

ַרֲחִמים ׁשוְבך ְלִציֹון ּבְ ּּבְ ָ רוך ַאָתה ְיֹהָוה :ּ ּּבָ ְ ִכיָנתֹו ְלִציֹוןַּהַמֲחִזיר. ּ   :ּ ׁשְ
  

ְמֹוִדים ֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו . ּ ּׁשָ ּ ּ ּ
ּצוֵרנו צור ַחֵיינו. ְלעֹוָלם ָוֶעדואמותינו  ּ ּ ֵענו ַאָתה הוא ְלדֹור . ּּ ָּמֵגן ִיׁשְ ּּ

ּנֹוֶדה ְלך וְנַסֵפר ְתִהָלֶתך ַעל ַחֵיינו ַהְמסו. ָודֹור ּ ּ ּּ ָ ָּ ּּ ָיֶדךּ   . ִָרים ּבְ
מֹוֵתינו ַהְפקודֹות ָלך ְַעל ִנׁשְ ּ ָכל יֹום ִעָמנו. ּּ ּבְ ְּוַעל ִנֶסיך ׁשֶ ּ ָ ְוַעל . ּ

ָכל ֵעת ּבְ ִָנְפְלאֹוֶתיך ְוטֹובֹוֶתיך ׁשֶ ַּהטֹוב ִכי לֹא . ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים. ָ ּ
ָָכלו ַרֲחֶמיך ְָוַהְמַרֵחם ִכי לֹא ַתמו ֲחָסֶדיך. ּ ּ ּ ְָלם ִקִוינו ָלךִּכי ֵמעֹו. ּ ּ ְוַעל  :ּ

ְמך ַמְלֵכנו ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד א ׁשִ ֵרך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשֵ ֻּכָלם ִיְתּבָ ּ ּ ָּ ְּ ּוְכֹתב  :ּ
ֵני ְבִריֶתך ְָלַחִיים טֹוִבים ָכל ּבְ ּ ּ:  

  
ְּוֹכל ַהַחִיים יֹודוך ֶסָלה ָ ּ ֱאֶמת. ּ ְמך ּבֶ ִָויַהְללו ֶאת ׁשִ ָּהֵאל ְיׁשוָעֵתנו . ּ ּ

רוך ַאָתה ְיֹהָוה. ְּזָרֵתנו ֶסָלהְוֶע ּּבָ ְ ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ּ ַָהטֹוב ׁשִ ָּ ּ:  
  

  
  

ֵסֶפר ַחִיים לֹום. ּּבְ ָרָכה ְוׁשָ ִָנָזֵכר ְוִנָכֵתב ְלָפֶניך. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ּבְ ּ ֲּאַנְחנו . ּ
ָרֵאל ית ִיׂשְ ְָוָכל ַעְמך ּבֵ לֹום. ּ ְּלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ רוך :ּ ְּבָ . ּ ַאָתה ְיֹהָוהּ

לֹום ׁשָ ָרֵאל ּבַ ַּהְמָבֵרך ֶאת ַעמֹו ִיׂשְ ּ ְ:  
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 יונה וולך/החיים שיש לך

  
  החיים שיש לך

  הם החיים שחיית
  הבט אחורה בהבנה
   הבראשיתמצא את נקודת

  ַהְּבִריָאה
  ברא את עצמך

  זה העולם הטוב ביותר
  היחיד שתוכל לברוא
  כל זה מצוי בתוכך

  גלה אותו
  התחל מהתחלה
  הבט על חייך
  כעל שיעור רע

  כעל עֹנש
  ַהְרָחָקה

  עמידה ּבִּפָנה
  נוקאאוט בסבוב הראשון

  ָּתֵּקן
  ְּכאחד שהבריא
  .כאחד שָחָלה
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ר ִמְרָמה. ֱאלַֹהי ָפַתי ִמַדּבֵ ְּנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע וׂשְ י ִתֹדם. ּ . ְּוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ
י ֶכָעָפר ַלֹכל ִתְהֶיה ְּוַנְפׁשִ ּ תֹוָרֶתך. ּ י ּבְ ְָפַתח ִלּבִ יִמוב. ּ ְּצוֶתיך ִתְרֹדף ַנְפׁשִ ּ ָ .

ִבים ָעַלי ְלָרָעה ְבָתם. ְוָכל ְַהחֹוׁשְ  :ְּמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ
ָמך ה ְלַמַען ׁשְ ה ְלַמַען ְיִמיָנך. ְֲעׂשֵ ה ְלַמַען תֹוָרָתך. ְֲעׂשֵ ְֲעׂשֵ ה . ּ ֲעׂשֵ

ָתך ְְלַמַען ְקֻדׁשָ ְָלַמַען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדיך. ּ י. ּ ִּיְהיו  :ָָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִניהֹוׁשִ
י ְלָפֶניך   :ְּיֹהָוה צוִרי ְוֹגֲאִלי. ְָלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

  
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ַהׁשָ לֹום ָעֵלינו, ּעֹוׂשֶ ה ׁשָ ּהוא ַיֲעׂשֶ ְּוַעל ָכל ַעמֹו , ּ ּ

ָרֵאל ְוַעל ָכל    :ְּוִאְמרו ָאֵמןיושבי תבל ִּיׂשְ
  
  
  

  
  יחיאל מוהר / שאתה שומע אני מקווה 

  אני מקווה שאתה שומע
  אני יודע

  שאין בזה הרבה ממש כך
  אמרו לי

  בכל זאת אני רוצה עוד פעם
  לקוות לזה

  .שאתה שומע איך אני מקווה 
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³îì−ñ½  
  

ן ָאָדם ַמה ְלך ִנְרָדם ּּבֶ ָ ַתֲחנוִנים   ּ ּקום ְקָרא ּבְ ּ  
יָחה ְדֹרׁש ְסִליָחה ֹפך ׂשִ ּׁשְ   ֲאדֹוִניםֵמֲאדֹון ָה   ְ
ַאַחר ֶטֶרם ָיִמים פֹוִנים   ְּרַחץ וְטַהר ְוַאל ּתְ   ּּבְ

ּוְמֵהָרה רוץ ְלֶעְזָרה   ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים   ּ
ע ע ְוַגם ֶרׁשַ ּוִמֶפׁשַ ַרח וְפַחד ֵמֲאסֹוִנים      ּ   ּּבְ

ְמך יֹוְדֵעי ֵעה ׁשִ א ׁשְ ָרֵאל ֶנֱאָמִנים   ָָאּנָ   ִיׂשְ
ְּלך ֲאֹדָני ַהְצָדָקה ת ַהָפִנים      ָ ׁשֶ ְּוָלנו ּבֹ ּ  

ר ּבֵ ֶגֶבר ְוִהְתּגַ   ְּלִהְתַודֹות ַעל ֲחָטִאים   ֲעֹמד ּכְ
ֹכֶבד ֹראׁש ָּיה ֵאל ְדֹרׁש ּבְ ִעים ּ ְּלַכֵפר ַעל ְפׁשָ ּ  

י ְלעֹוָלם לֹא ֶנְעָלם ּנו ִנְפָלִאים   ּכִ   ִּמּמֶ
ר ֵיָאַמר   ְלָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים   ְוָכל ַמֲאָמר ֲאׁשֶ

ּם הוא ְיַרֵחם ָעֵלינוַהְמַרֵח ִנים  ּ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ   ּכְ
ְּלך ֲאֹדָני ַהְצָדָקה ת      ָ ׁשֶ  ַּהָפִנים ְּוָלנו ּבֹ

  
  

  אדון הסליחות
  

  . ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות
  . ּבֹוֵחן ְלָבבֹות
   .ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות
  . ּדֹוֵבר ְצָדקֹות

  
  . ָהדּור ְּבִנְפָלאֹות
  . ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות

  . זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות
  :חֹוֵקר ְּכָליֹות

  . טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות
  . יֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹות

  . ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות
  :לֹוֵבׁש ְצָדקֹות

  
  . ָמֵלא ַזִּכּיּות

  . נֹוָרא ְתִהּלֹות
  . תסֹוֵלַח ֲעֹונֹו

  :עֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹות

  . ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות
  . צֹוֶפה ֲעִתידֹות
  . קֹוֵרא ַהּדֹורֹות
  . רֹוֵכב ֲעָרבֹות
  . ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות
  :ְּתִמים ֵּדעֹות

  

  
  ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

  
  

  :רבי אלימלך מליזנסקתפילת 
  

 , תשמרנו מן הפניות והגאוות
 . רעות ושאר מידות מן הכעס והקפדנות והעצבות והרכילות

 , ותצילנו מקנאת איש מרעהו
 .קנאתם על אחרים ם על לבנו ולאולא תעלה קנאת אד

 תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, אדרבא
 כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך  ושנדבר

 חלילה, חברו ולא תעלה שום שנאה מאחד על
 , ותחזק אותנו באהבה אליך 

 רוח-שיהיה הכל נחת
 .רצוןמן כן יהי א
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  שורר אלמוני על פי מדרש תנחומא מ–ד "ניגון חב/ הנשמה 

  
לפי תורת . שעוד לא היה כמותו, משהו ראשון ויחיד , עם כל אדם ואדם בא חידוש לעולם

ועדיין , החסידות חייב כל אדם מישראל לידע ולכוון בדעתו שהוא יחיד בעולם בבחינתו

ו שיבוא שאילו כבר היה כמותו בזה העולם שוב לא היה צורך ב. לא היה בעולם כדומה לו

לפי , ובאמת. ועליו לתקן את מידתו בזה העולם, כל אדם בריאה חדשה הוא. הוא לעולם

הדבר שהוא יחיד ומיוחד בכל . הם מעכבים את ביאת הגואל, שאין בני האדם נוהגים כן

  ..ואפילו הוא גדול שבגדולים, אדם ואין כמותו בשום אדם אחר

אבל אין " ר שאינו מצוי בשום אדם אחריש בכל אדם דבר יק: " פנחס מקוריץ אומר' ר

את הגדולה , אדם יכול למצוא את הגנוז בתוכו אלא משיכיר לאשורו את העז שברגשותיו

   .את שמניע אותו בתוך תוכו, שבבקשות לבבו

  )מוסד ביאליק(, ברמרטין בו, דרכו של אדם על פי תורת החסידות                                                                 
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  הנשמה יורדת לתוך הגוף

  
  היא צועקת וויי וויי

  
  ירידה זו לצורך עלייה

  
  עד שכל זה הוא כדאי
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  .ימיוחציר ּ ֶכנושֱא

  .צירָחּ כימיו
  חצירּ אנוש ֶכימי
  .ימיו
  . תיראאל

  
  .דָּלּל יוָמָע ְלאדם
  לָמָע ְליולד
   לעמליולד אדם
  .יולד
  . תיראאל

  
  
  .עוףף יגביהו ֶש ֶריֵנְבּו

  .ףֶשֶרי ֵנ ּביגביהו
  עוף רשף יגביהו ובני

  .יגביהו
   . תיראאל

  
  נתן זך
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 22 ז"יום כיפור תשס    ית תפילה ישראליב
 

             
  

 . פעם אחת אמר רבינו משל
. פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו. אדם תעה כמה ימים ביער ולא היה יודע איזוהי דרך נכונה

אמור , ָאִחי: כיוון שפגעו זה בזה שאל אותו. ֵידע הדרך הנכונהעתה בוודאי , באה שמחה גדולה בלבו

שאני תועה כאן כבר , אף אני איני יודע, ָאִחי: אמר לו. זה כמה ימים אני תועה? היכן הדרך הנכונה, לי

ועכשיו נחפש דרך . שבדרך זו תועים, בדרך שהלכתי אני אל תלך אתה, אלא אומר לך, ימים הרבה

שבדרך זו , שבדרך שהלכנו עד עכשיו אין לנו ללכת, ר זה אני יכול לומר לכםדב, כן אנחנו .חדשה

  .אלא עכשיו נחפש דרך חדשה. תועים

  )י עגנון"ש, "ימים נוראים"מובא ב, דרכי חיים(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  

ניתן את דעתנו עתה לעובדה שכתפילת יחיד תפילת הוידוי אינה נאמרת בלשון 
" אנחנו"היא איננה נאמרת רק בשם ה: אף זאת". חנואנ"כי אם בלשון " אני"

אנחנו : "צבים באותה שעה לתפילה אלא בשם כל דורות ישראל עד כהיהמתי
יצב איפה לתפילה בתוך עדתו ובקרב עמו ונוטל על יהיחיד המתודה מת". ואבותינו

 מדוע מתודה כל יחיד ויחיד על רשימה כה ארוכה...עצמו אחריות לחטאי הציבור כולו
אבל בקרב כל . בודאי לא? כלום יש לך יחיד שחטא בכל אלה, וכבדה של חטאים

העדה נחטאו כל החטאים הללו וכל יחיד ויחיד מוחזק כשותף לא רק למה שהוא 
  ...אחיו ואחיותיו בני עמו, כי אם גם למה שתרמו עמיתיו, למצבור הזה" תרם"

 דתית צרופה שבין אדם מי שרואה עצמו מחוץ לזיקה.ועדיין עומדת תמיהה גדולה
התשובה הניתנת ? מדוע הוא בא. לכאורה אין יום זה בעל משמעות לגביו, למקום

ביום הכיפורים היא חובה " כלל ישראל"לעתים קרובות מאוד היא שההשתתפות עם 
כלל "או שההשתתפות עם ") יזכור"ואומרים גם תפילת (כלפי הורים שזכרם יקר 

ביום הזה נעשה קשר הדורות וקשר היחידים ...אומינובעת מרגש שייכות ל" ישראל
  .לעמם מוחשי והרה תוצאות יותר מבכל יום אחר

  
  אליעזר שבייד/ספר מחזור הזמנים: מתוך
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  .הְחטאה, טבעו של החטא
בניגוד , בחטא.  תקינות אישית או חברתית-מושג היסוד של היהודים להגדרתה של איהחטא הוא 

  . מול מי שנתן לו את מקומו, האדם נמדד מול יעודו, לעבירה על חוקי המדינה
  .למי שציווה עליו אותו, החטא הוא התכחשות האדם לעצמו

ההזנחה שאדם : וד שלנוהחטאים הטיפוסיים שלנו נמצאים באותו מקום שבו נדרשים תפקידי היס
ההרס שהוא , הבגידה שהוא בוגד בחברה האנושית. אשתו, הוריו, את ילדיו, מזניח את גופו ונפשו

  ...גורם לכוכב שהוא חי בו
 158' עמ, יאיר כספי/ לדרוש אלוהים
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  "רבנים למען זכויות האדם"חד לשנה זו מאת נוסח וידוי מיו
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  .סלח לנו מחל לנו כפר לנו, ועל כולם אלוה סליחות
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  .סלח לנו מחל לנו כפר לנו, ועל כולם אלוה סליחות
  

  כולנו זקוקים לחסד
    נתן זך :מילים

  
 ,כולנו זקוקים לחסד
 .כולנו זקוקים למגע

 ,חום לא בכסף לרכוש
 .עלרכוש מתוך מג

 לתת בלי לרצות לקחת
 .הרגל ולא מתוך

 
 ,כמו שמש שזורחת
 .כמו צל אשר נופל

 בואי ואראה לך מקום
 .עוד אפשר לנשום שבו

 .כולנו רוצים לתת
 .רק מעטים יודעים איך

 כעת צריך ללמוד
 ,שהאושר לא מחייך
 שמה שניתן אי פעם

 .לא ילקח לעולם
 

 ,טעם שיש לכל זה
 ...גם כשהטעם תם

 לך מקוםבואי ואראה 
 .לראות שבו עוד אפשר

 .כולנו רוצים לאהוב
 .כולנו רוצים לשמוח

 ,טוב כדי שיהיה לנו
 .חכוכדי שיהיה לנו 

 
 ,כמו שמש שזורחת
 .כמו צל אשר נופל

 ואראה לך מקום בואי
  .שבו עוד מאיר אור יום

  
:  
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בתודעה המרחפת על פני תהום , יום הכיפורים בהוויה הישראלית קשור גם במלחמה

עבור רבים מביננו חתומה תפילת יום כיפור בצליל הצפירה שקרע את . יכרון הישראליהז
  . דממת יום הדין

  
  רבונו של עולם/ בארי חזק 

 (עמ, ד"חורף תשל, ג"גליון נ, במה לתנועה הקיבוצית, שדמות' 127)
 

 ַהְגֵּבר ָעְצַמת אֹותֹוֶתיָך ,ָאָּנא
 ָּכאן ֲאִני

 ַהִאם ,לֹא יֹוֵדַע, לֹא ׁשֹוֵמַע
 ׁשּוב ָּתַקְעָּת ֶּפַרח ַּבְרֶזל ְּבַדׁש

 ָּכל ָּכְך ָלָּמה ַאָּתה ָעִדין. ָהַאְנֶטָּנה
 ָּתִמיד ָלָּמה ַאָּתה, ַאָּתה ּכֹה ַרְכרּוִכי

 ֲעבֹר, ַהִאם ֲאִני ִנְׁשָמע ֵהיֵטב. ֶאְזָרִחי,
 ַאָּתה, ִנְׁשַמע ָקטּוַע ֲעבֹר ַּגם ַאָּתה
 ַאָּתה, ִנְׁשַמע ָּפצּוַע

 
 ָהִרים. ֶהֵּקִפית ָּבֵעֶמק ְמֻאְרָּגן
 ָאָּנא. ְוִכֶּנֶרת ַאֶחֶרת

 ם"ַּבַּמַּכ ,הֹוַדע ָעְצַמת אֹותֹוֶתיָך
 ַמּדּוַע, לֹא רֹוִאים ֶאת ָּפֶניָך

 ֵאיְנָך ַמּדּוַע, ֵאיְנָך ְמֻזְחָלם
  
  
  

  
 ֲאִני, ַהִאם ִלְׁשלַֹח ֵאֶליָך ִסּיּור ְמֻמָּנע, ִנְלַחם
 ֱאמּוָנה ָמֵלא

 ֶּפַצע. ּלֹא ַיִגיַע ְולֹא ַיֲחזֹרֶׁש
 ַהֲחֵלׁש ָאָנא. ָׁשחֹר

 ָעְצַמת אֹותֹוֶתיָך.
 ֶעֶרב ֲאִמיֵרי ַהְּברֹוִׁשים ְלֵעת
 ְוכֹוַכב, ַלָּׁשְוא ַלֹוֲאִטים ְׁשֵמָך

 ָאָנה ,ַהָּצפֹון ַהּבֹוֵדד
 ְיַנֵּוט ֶאת ְצָבא ֶעְגלֹוֶתיָך

 ֶאת ְלָאן הּוא יֹוִביל ָּבֶהן
 

 ַעְכָׁשו ֲאִני, ֶאת ֵעיֶניָךֲעצֹם , ָאָנא
 ָיכֹול סֹוִפית ַאָּתה. רּות. ׁשֹוֵמַע
 לֹא ֲאִני ְּכָבר, ָאב ַׁשּכּול. ָלמּות
 ַמְרִגיׁש

 
ִדְמעֹות ַהחֶֹרף ָעֶליָך ַיִּגידּו ַקִּדיׁש.

    
 אנחנו לא צריכים

 קורן אבי: מילים
 שמואל אימברמן: לחן

 
 

 ,כבר יבשו עינינו מדמעות
 .מקול ר אילםופינו כבר נות
 ?אמור מה עוד, מה עוד נבקש

 .כמעט ביקשנו לנו את הכל
 

 ,רק בעיתו את הגשם תן
 ,ובאביב פזר לנו פרחים
 ,ותן שיחזור שוב לביתו
 .צריכים יותר מזה אנחנו לא

 
 ,כבר כאבנו אלף צלקות

 .עמוק בפנים הסתרנו אנחה
 - עינינו מלבכות כבר יבשו

 .אמור שכבר עמדנו במבחן
 

 ,ם תן רק בעיתואת הגש
 ,פזר לנו פרחים ובאביב

 - ותן לה להיות שנית איתו
 .צריכים יותר מזה אנחנו לא

 
 ,כבר כיסינו תל ועוד אחד

 .טמנו את ליבנו בין ברושים
 - תפרוץ האנחה עוד מעט

 .קבל זאת כתפילה מאוד אישית
 

 ,בעיתו את הגשם תן רק
 ,ובאביב פזר לנו פרחים
 - ותן לנו לשוב ולראותו

.צריכים ותר מזה אנחנו לאי
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  קדיש אבלים
  

  התחלות חדשות מעלות לזיכרון
  .סופים ישנים וטריים

  אני חב כל כך הרבה לעבר
  ולאלו  שלקחו בו חלק

  ,הורים וסבים
  אחים ואחיות, בנים ובנות

  ,מורים ומחנכים
  .חברים ואהובים

  ,אלה שבחיים ואלה שלא, כל אלו
אדם שהפכתי הוסיפו את הנגיעה שלהם ל

  .להיות
אני פונה אליהם בהכרת , לאלו שבחיים
  ,תודה ובאהבה

  כשאני פותח את זרועותיי בידידות
  .ומציע להם אהבה מתחדשת

  אני פונה בזיכרון, למתים
כשאני מאשרר את חייהם במיצוי מלא 

  .של חיי
  ,בשוטטות בין הספק לתקווה
  ,כשאני בד בבד לבד ובקהילה
  ודדאני מחפש את האומץ להתמ

  עם העול המכביד של הלא ידוע
  ,באצילות ובחסד

  ,לכבוד כל אלו אשר הלכו לפניי
  אני קם להצהיר  על המחזוריות הנצחית

  .באמירת קדיש, של מעגל החיים והמוות
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ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
ַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ְּב ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן, ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב
  

  :ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
  

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר 
ְלֵעָּלא ִמן ָּכל  . ְּבִריְך הּוא. ַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשאְוִיְת

. ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ִּבְרָכָתא
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן

  
. ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

  :ֵמןְוִאְמרּו ָא
  

ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַהעֹוֶׂשה 
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן ועל כל יושבי תבל  ִיְׂשָרֵאל

  
  

  ברכת השנים

  .ָּבֵרְך ָעֵלינּו ְיהָוה ֱאלֵהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזאת
  ,ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה

  ֵני ָהֲאָדָמהְוֵתן ְּבָרָכה ַעל ְּפ
  ,ְוַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבּה

  ּוָבֵרְך ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות
 .ִלְבָרָכה

  

ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ְ.  
ֵסֶפר ַהַחִיים ְּוָכְתֵבנו ּבְ ְּלַמַעְנך ֱאלִֹהים ַחִיים. ּ ָ:  
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  גמר חתימה טובה
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  ליום הכיפוריםשחרית 

  

ּעוָרה ְכבֹוִדי עוָרה ַהֵנֶבל ְוִכנֹור ּ ּ ַחר ּ ָ   )'ז ט"תהלים נ (:ָאִעיָרה ּשׁ
  

  
  השכמת בוקר

   חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה מלךמודה אני לפניך 
  רבה אמונתך

  
  

  ברכת הגוף
  ברוך אתה יהוה אלוהנו מלך העולם 
  .ם חלולים חלוליםאשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבי

   גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם ייפתח אחד מהם
  , או ייסתם אחד מהם

  . אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך
  .רופא כל בשר ומפליא לעשות, ברוך אתה יה

  
  הנשימה/ברכת הנשמה

  
הניצוץ , דרך הנשימה הגוף מתחבר לנשמה. לאחר הרפיית הגוף אנו ממקדים את המודעות לנשימה

  .לוהי שבתוכנוהא
  

  אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא
  אתה נפחת בי, אתה ייצרתּה, אתה בראתּה

  .ואתה משמרּה בִקרבי
  .ואתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי בעתיד לבוא

  , יהוה אלהי ואלוהי הורי, מודה אני לפניך, כל זמן שהנשמה בִקרבי
  ,רוח כל הנשמות, ריבון כל המעשים

   .בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש ואשהאשר , ברוך אתה יה
  

  ברכות השחר
  
  

ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום ּוֵבין , ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ָלְיָלה



 

34      ז"יום כיפור תשס    תפילה ישראליבית 

  :בן חוריןֶׁשָעַׂשִני , ָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָּברּוְך ַא
  :שראלֶׁשָעַׂשִני ֹי, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ִּכְרצֹונֹועשני ֶׁש, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ּפֹוֵקַח ִעְוִרים, ָלםָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹו

  :ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ַמִּתיר ֲאסּוִרים, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :זֹוֵקף ְּכפּוִפים, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

  :רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים, ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָּברּוְך ַאָּתה 
  :ֲאֶׁשר ֵהִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ֶׁשָעָׂשה ִּלי ָּכל ָצְרִּכי, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

  :אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה, לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱא
  :עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכַֹח, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

:  
 

  לאה גולדברג/ ימים לבנים
  יידובשלמה: לחן

 .כמו בקיץ קרני החמה, ארוכים, ימים לבנים
 .בדידות גדולה על מרחב הנהר שלוות

 .חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה
 .וגבוהים בין אתמול ומחר גשרים ישרים

 
 ימים לבנים וריקים, כל כך קל לשאת שתיקתכם

 עיני למדו לחייך וחדלו משכבר הן
 .לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים

 .הגשרים בין אתמול ומחר ישרים וגבוהים
 

 .לבבי התרגל אל עצמו ומנה במתינות דפיקותיו
 ,מוותר ונרגע, הקצב הרך מתפייס ולמתק

 ,כתינוק מזמר שיר ערשו טרם סגור את עיניו
  .האם הלאה פסקה מזמר ונרדמה עת

 
  פסוקי דזמרה

  
  , ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם

  , רּוְך אֹוֵמר ְועֹוֶׂשהָּב
  , ָּברּוְך ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים

  , ָּברּוְך עֹוֶׂשה ְבֵראִׁשית
  , ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ

  , ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות
  , ָּברּוְך ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו

  , ָּברּוְך ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח
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  :ָּברּוְך ְׁשמֹו, ילָּברּוְך ּפֹוֶדה ּוַמִּצ
  , ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּוְבִׁשיֵרי ָדִוד , ְמֻׁשָּבח ּוְמפָֹאר ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו, ַהְמֻהָּלל ְּבֶפה ַעּמֹו, ָאב ָהַרֲחָמן, ָהֵאל
ירֹות ּוְנַגֶּדְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ְוַנְמִליְכָך ְוַנְזִּכיר ַעְבֶּדָך ְנַהֶּלְלָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ִּבְׁשָבחֹות ּוִבְזִמ

  .ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ֱאלֵֹהינּו
ֶמֶלְך ְמֻהָּלל , ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה. ָיִחיד ֵחי ָהעֹוָלִמים ֶמֶלְך ְמֻׁשָּבח ּוְמפָֹאר ֲעֵדי ַעד ְׁשמֹו ַהָּגדֹול

 :ַּבִּתְׁשָּבחֹות
  ִמְזמֹור

יר ָחָדׁש ׁשִ   ּירו ַליֹהָוה ׁשִ
ה  י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ  ּכִ
יָעה לֹו ְיִמינֹו   ּהֹוׁשִ

 :ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו
 ּהֹוִדיַע ְיֹהָוה ְיׁשוָעתֹו 

ָלה ִצְדָקתֹו  :ְּלֵעיֵני ַהּגֹוִים ּגִ
ָרֵאל  ָּזַכר ַחְסדֹו ֶוֱאמוָנתֹו ְלֵבית ִיׂשְ ּ 

ָּראו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשוַעת ֱאלֵֹה  :ּינוּ
ל ָהָאֶרץ   ָּהִריעו ַליֹהָוה ּכָ

רו נו ְוַזּמֵ ִּפְצחו ְוַרּנְ ּ ּ ּ: 
ִכּנֹור  רו ַליֹהָוה ּבְ  ַּזּמְ
ִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה  :ּבְ

ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר   ּבַ
ֶלך ְיֹהָוה ְָהִריעו ִלְפֵני ַהּמֶ ּ: 

ִּיְרַעם ַהָים וְמלֹאֹו  ּ 
ֵבי ָבה ֵבל ְויׁשְ  :ּּתֵ

 ֲּחאו ָכף ְנָהרֹות ִיְמ
נו  :ַּיַחד ָהִרים ְיַרּנֵ

ֹפט ָהָאֶרץ  י ָבא ִלׁשְ  ִּלְפֵני ְיֹהָוה ּכִ
ִרים ֵמיׁשָ ים ּבְ ֶצֶדק ְוַעּמִ ֵבל ּבְ ֹפט ּתֵ  :ִּיׁשְ

 
 
מפלי ויקטוריה , פסגות ההימלאיה בשעת השקיעה. ו באופן טבעיישנם רגעים בחיינו בהם התהילה נובעת מתוכנ"

ההתרגשות , כשאנחנו מסתכלים אל העולם בעיניים כאלו. ילד נולד, ציפורים מעירות את השמש בזריחתה, באפריקה
. כשאני מהלל ומשבח אינני מצפה להשיג משהו בתמורה. שאנו מרגישים גדולה והמילים כמו מתפרצות מבין שפתינו

אך מדוע עלינו לשבח באותם זמנים שבהם איננו מרגישים . י מהלל משום שאינני יכול לכבוש את הרגש בקרביאנ
היא יכולה לשנות את . לתהילה יש כוח טרנספורמטיבי? האם אלוהים זקוק לדברי השבח שלנו? מלאי שבח והלל

אנו מוצאים שלעיתים לא , ה ומפעימהכאשר אנו רוצים לשבח בלי חוויה מקדימ. הדרך בה אנו תופסים את המציאות
העצה היחידה שאני יכול . או עבודה שבלב, זאת אולי הסיבה שאחד השמות לתפילה הוא עבודה. קל לנו לעשות זאת

 והחמיצות PH‐בסופו של דבר תגיעו לנקודה בה ישתנה מאזן ה, אם תמשיכו להלל. לתת לכם היא לא להפסיק
   ."תתפוגג

  ם קרבת אלהי–רות גן קגן שלומי ו‐ הרב זלמן שחטר
 

  עלי מוהר: תרגום  –אחלה עולם 
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  כשאני רואה בחלוני
  ריק לך וגם ליעץ שמו

  איזה אחלה עולם, אני שר לעצמי
  

  ענן הוא לבן, השמיים כחולים
  שןיוהבוקר בהיר ובלילה א

  איזה אחלה עולם, ואחלום לעצמי
  

  יפים וחדשים, וכל צבעי הקשת
  פרוסים אחרי הגשם על פני האנשים

  וקל לי כל כך, והיום כה יפה
  לומר שאני אוהב אותך

  
  והנה תינוקות בוכים במיטה

  מה שהם ילמדו לעולם לא אדע
  איזה אחלה עולם, אז אני שר לעצמי

  
  ...אחלה עולם

  
  יפים וחדשים, וכל צבעי הקשת

  פרוסים אחרי הגשם על פני האנשים
  וקל לי כל כך, והיום כה יפה

  לומר שאני אוהב אותך
  

  ענן הוא לבן, השמיים כחולים
  שןיובלילה א, והבוקר בהיר

  ולםאיזה אחלה ע, ואחלום לעצמי
 איזה אחלה עולם, )שר לעצמי(אני שר לעצמי 

 
 

יר ַלַמֲעלֹות    ּׁשִ
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי   :ֶאּשָׂ
ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ  :ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה ֹעׂשֵ

ן ַלּמֹוט ַרְגֶלך ַאל ָינום ׁשֹוְמֶרך ַָאל ִיּתֵ ָּ: 
ן ׁשֹוֵמר ִי ה לֹא ָינום ְולֹא ִייׁשָ ָרֵאלִּהּנֵ  :ׂשְ

ְָיֹהָוה ׁשְֹמֶרך ְיֹהָוה ִצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנך ָ ָ: 
ַלְיָלה ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ּיֹוָמם ַהׁשֶ ּ: 

ך ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרך ִמּכָ ְָיֹהָוה ִיׁשְ ָ: 
ה ְוַעד עֹוָלם ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעּתָ ְָיֹהָוה ִיׁשְ ָּ: 

  
  

י טֹוב י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו       ּהֹודו ַליֹהָוה ּכִ  :ּּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו     ּהֹודו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים  :ּּכִ
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י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּהֹודו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים  :ּּכִ
ֹדלֹות ְלַבדֹו ה ִנְפָלאֹות ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ְּלֹעׂשֵ  :ּּכִ

ְתבוָנה ַמִים ּבִ ה ַהׁשָ ְּלֹעׂשֵ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ּ  :ּּכִ
ִים י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ  :ּּכִ

ֹדִלים ה אֹוִרים ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ְלֹעׂשֵ  :ּּכִ
יֹום ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶּאת ַהׁשֶ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו     ּ  :ּּכִ

 ֶּאת ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ָלְיָלה  לֹות ּבַ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ְּלֶמְמׁשְ   :ּּכִ

ְבכֹוֵריֶהם  ה ִמְצַרִים ּבִ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ְלַמּכֵ  :ּּכִ
ָרֵאל ִמּתֹוָכם י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו     ַּויֹוֵצא ִיׂשְ  :ּּכִ

ָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה  ּּבְ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ּ  :ּּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ְּלֹגֵזר ַים סוף ִלְגָזִרים   :ּּכִ

ָרֵאל ּבְ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    תֹוכֹו ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ  :ּּכִ
ְּוִנֵער ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סוף  י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו  ּ  :ּּכִ

ר  ְדּבָ ּמִ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ְְלמֹוִליך ַעּמֹו ּבַ  :ּּכִ
ֹדִלים  ה ְמָלִכים ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ְלַמּכֵ  :ּּכִ

ַּוַיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים  י ְלעֹוָלם ַח    ּ  :ְּסדֹוּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ְְלִסיחֹון ֶמֶלך ָהֱאֹמִרי   :ּּכִ

ן  ׁשָ ְוְלעֹוג ֶמֶלך ַהּבָ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּ  :ּּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו     ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה   :ּּכִ

ָרֵאל ַעְבדֹו  י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו    ַּנֲחָלה ְלִיׂשְ  :ּּכִ
ְפֵלנו ָזַכר ָלנו  ׁשִ ּבְ ּׁשֶ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּ  :ּּכִ

ַּוִיְפְרֵקנו ִמָצֵרינו  י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּּ  :ּּכִ
ר  ׂשָ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו     ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ  :ּּכִ
ָמִים  ּהֹודו ְלֵאל ַהׁשָ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו      ּ  :ּּכִ

  

  .וןַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִים ֶאת ְיהָֹוה ַהְלִלי ֱאלַֹהִיְך ִצּי
  .ֵּבַרך ָּבַנִייך ְּבִקְרֵּבך,ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִייךכי ִחַּזק 

 
ֵבי ֵביֶתך ֵרי יֹוׁשְ ּעֹוד ְיַהְללוך ֶסָלה, ַָאׁשְ ָ ּ:  

ָכה לֹו ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְיֹהָוה ֱאלָֹהיו, ַּאׁשְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  :ַאׁשְ
ִהָלה ְלָדִוד ְֲארֹוִמְמך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלך, ּּתְ ְמך ְלעֹוָלם , ָּ ַָוֲאָבְרָכה ׁשִ

  :דָוֶע
ָכל יֹום ֲאָבְרֶכָך ְמך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּּבְ  :ַָוֲאַהְלָלה ׁשִ

ָּגדֹול ְיֹהָוה וְמֻהָלל ְמֹאד   :ְּוִלְגֻדָלתֹו ֵאין ֵחֶקר, ּּ
יך ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ָדֹור ְלדֹור ְיׁשַ ידו, ּ ּוְגבוֹרֶתיך ַיּגִ ּ ָּ: 

בֹוד הֹוֶדך יָחה, ֲָהַדר ּכְ   :ְָוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיך ָאׂשִ
ְּרֹאֶתיך ֹיאֵמרוֶּוֱעזוז נֹו ה, ָ ּוְגֻדָלְתך ֲאַסְפֶרּנָ ָ ּ ּ: 

יעו ֵּזֶכר ַרב טוְבך ַיּבִ ְּוִצְדָקְתך ְיַרֵננו, ָּ ּ ָ:  
ַּחּנון ְוַרחום ְיֹהָוה ֶּאֶרך ַאַפִים וְגָדל ָחֶסד, ּ ּ ְ: 
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יו, טֹוב ְיֹהָוה ַלּכֹל ל ַמֲעׂשָ   :ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
יך ל ַמֲעׂשֶ ָיֹודוך ְיֹהָוה ּכָ ָ ּיך ְיָבְרכוָכהַוֲחִסיֶד, ּ ָ: 

רו בֹוד ַמְלכוְתך ֹיאֵמרו וְגבוָרְתך ְיַדּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ ָּ ָ:  
בוֹרָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכותֹו, ְּלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ ּ: 
ל עֹוָלִמים ַּמְלכוְתך ַמְלכות ּכָ ָכל דֹור ָוֹדר, ָּ ך ּבְ ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ָ ּ:  
ְפִלים פוִפיםְוזֹוֵק, ְסֹוֵמך ְיֹהָוה ְלָכל ַהּנֹ  :ּף ְלָכל ַהּכְ

רו ּבֵ ֵּעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ִעּתֹו, ָ ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ   :ְוַאּתָ
ָפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ּ ּבִ  :ּוַמׂשְ

ָכל ְדָרָכיו ַּצִדיק ְיֹהָוה ּבְ יו, ּ ָכל ַמֲעׂשָ   :ְוָחִסיד ּבְ
 :ּר ִיְקָרֻאהו ֶבֱאֶמתְלֹכל ֲאׁשֶ, ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו

  רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם
 שומר יהוה את כל אוהביו ואת כל הרשעין ישמיד

  ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, פי-תהלת יהוה ידבר
 הללויה , מעתה ועד עולם, ואנחנו נברך יה

 
  אמיר גלבוע/תפילה כיריעת פלאים

ה יִריַעת פלאים פרוׂשָ  ּ על פני מרחב עצוםּתפילה ִכּ
 .והיא את לּבי רוצה לֹחן

 עמה כל היום ְוֹכל ַהֵליל אני עורך קרב עצום
 .להוכיחה כי אין זה לה מקום נכון

 וכבר החרוזים הנבוכים בעינם קרצו
 ּלַעִטי הרכון על ניר לברֹכו

 ּעד פתאם ֵמֲעָבִרים רוֹחותי התפרצו
ּוצחוק מֹוֵלך האיר ְדָמַעי ּ 

 .תכי שיר החל לבכו
 

 תפילה כיריעת פלאים פרושה על פני מרחב עצום
 .והיא את לבי רוצה לֹחן

 לכן רגלי אל רחוק מאד פרצו
 .ּוְכבר טל הרבה שתו עיני וכבר מטל עיני לחות

  
   בעילום שם–נ "מבוסס על תהלים ק

  
  הללו את יהוה ממעמקי היקום

  הללו את יהוה בלבבות האנושיים
  יהללו את יהוה על הכוח ועל היופ
  על הרגש והאהבה האינסופית

  הללו את יהוה בכלי הקשה ונשיפה
  ברביעיות מיתר ובכינורות
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  הללו את יהוה במסחר ובמקומות העבודה
  בעזרת פטיש ומסמר, בעזרת מחשבים

  הללו את יהוה בחדר השינה ובמטבח 
  הללו את יהוה בסירים ובקנקנים
  הללו את יהוה במקדש זמן ההווה

  כל נשימה תהלל יה
  לויההל

  
 
 

ָקְדׁשֹו ַּהְללוָיה ַהְללו ֵאל ּבְ ּ ְרִקיַע ֻעזֹו, ּ ַּהְללוהו ּבִ ּ ּ: 
ְגבוֹרָתיו ַּהְללוהו ּבִ ּ ֹרב ּגְֻדלֹו, ּ ַּהְללוהו ּכְ ּ: 

ֵתַקע ׁשֹוָפר ַּהְללוהו ּבְ ֵנֶבל ְוִכּנֹור, ּ ַּהְללוהו ּבְ ּ: 
ֹתף וָמחֹול ַּהְללוהו ּבְ ּ ים ְוֻעָגב, ּ ִמּנִ ַּהְללוהו ּבְ ּ: 

ַמעַּהְללו ִצְלְצֵלי ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרוָעה, ּהו ּבְ ַּהְללוהו ּבְ ּ ּ: 
ַהֵלל ָיה ַהְללוָיה ָמה ּתְ ׁשָ ּּכֹל ַהּנְ ּ ּ ּ: 

ַהֵלל ָיה ָמה ּתְ ׁשָ ּּכֹל ַהּנְ ַּהְללוָיה, ּ ּ: 

  נשמת
  

 ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּתָפֵאר . ֶאת ִׁשְמָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּוִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך
ּוִמַּבְלָעֶדיָך . ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד

ת ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵע
ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים . ָצָרה ְוצּוָקה ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָּלא ָאָּתה

ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות ַהְמֻהָּלל ְּבָכל  ַהִּתְׁשָּבחֹות . ְוָהַאֲחרֹוִנים
ר ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ַויהָֹוה ֵע. ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים

ְוַהֵּמִׂשיַח ִאְּלִמים ְוַהַּמִּתיר . ַהְמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים. ִייָׁשן
ְלָך ְלַבְּדָך . ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים, ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים

  . ֲאַנְחנּו מֹוִדים
  

  א ִׁשיָרה ַּכָּים ִאּלּו ִפינּו ָמֵל
  ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו 

  ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע 
  ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרַח 

  ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִים 
  . ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות

  יִקים ְלהֹודֹות ְלָך ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפ
  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו 
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ּוְלָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות 
ִמִּמְצַרִים . ְּפָעִמים ַהּטֹובֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו

ּוְבָׂשָבע . ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו. ְלָּתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּוְּגַא
ּוֵמֳחָלִיים ָרִעים ְוַרִּבים . ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו. ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו. ִּכְלַּכְלָּתנּו

ָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ְיהָֹוה ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲע. ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו
  :ֱאלֵֹהינּו ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָלֶנַצח

  
ַעל ֵּכן ֵאיָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפנּו ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת 

רּו ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲא. ְּבִפינּו
ְוָכל ָלׁשֹון . ִּכי ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה. ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד

ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך . ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל ַעִין ְלָך ְּתַצֶּפה. ְלָך ִתָּׁשַבע
ַּכָּדָבר . ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמָך. ל ַהְּלָבבֹות ִייָראּוָךְוָכ. ִתְׁשַּתֲחֶוה

  :ְיהָֹוה ִמי ָכמֹוָך. ֶׁשָּכתּוב ָּכל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה
ַׁשְוַעת ֲעִנִּיים ַאָּתה ִתְׁשַמע . ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו

  :ְקִׁשיב ְותֹוִׁשיַעַצֲעַקת ַהַּדל ַּת
  

ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל . ִמי ִיְדֶמה ָּלְך ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך
ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקְדֶׁשָך . ֶעְליֹון קֹוֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

  :י ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָֹוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹוָּכָאמּור ְלָדִוד ָּבְרִכ
ַהִּגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא . ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָך. ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָך

  :ְּבנֹוְראֹוֶתיָך
  :ַהֶּמֶלְך

  :יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא
  .ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו. ׁשֹוֵכן ַעד

  :ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהָֹוה ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלהְוָכתּוב 
  

  :ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם
  :ּוְבִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבֵרְך
  :ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתַקָּדׁש
  :ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל

  
ה ִיְתָּפֵאר ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ְּבָכל ּדֹור  ְּבִרָּנּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו . ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים, ָודֹור
ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ּוְלַנֵּצַח ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ואמותינו 

  :ֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָךּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְב
  

. ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ְוַהָּקדֹוׁש, ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול,  ָהֵאל,ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו
ַהֵּלל , ִׁשיר ּוְׁשָבָחהואמותינו ִּכי ְלָך ָנֶאה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו 

, ְקֻדָּׁשה, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת, ֶנַצח, עֹז ּוֶמְמָׁשָלה, ְוִזְמָרה
ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם , ְוַהָּקדֹוׁש, ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול, ְוהֹוָדאֹות, ְָּרכֹותב. ּוַמְלכּות
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ֵאל , ֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹותָּגדֹול ּוְמ, ֵאל ֶמֶלְך, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה :ַאָּתה ֵאל
ֵחי , ֶמֶלְך ָיִחיד ֵאל, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות, ַההֹוָדאֹות
  :ָהעֹוָלִמים

  

  קריאת שמע וברכותיה
  חצי קדיש

  
ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון  :אמן. ִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבאִיְתַּגַּדל ְו

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב
  

  :ָּיאְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמ
  
ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך . ִיְתָּבַרְך
רּו ְוִאְמ. ְלֵעָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמאּוְלֵעָּלא . הּוא
  :ָאֵמן

  
  :ָּבְרכּו ֶאת ְיהָֹוה ַהְמבָֹרְך

  
  :ָּברּוְך ְיהָֹוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּפֹוֵתַח ָלנּו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ּוֵמִאיר 
ֵעיֵני ַהְמַחִּכים ִלְסִליָחתֹו יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶׁשְך עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת 

  :ַצר ַחִּיים אֹורֹות ֵמאֶֹפל ָאַמר ַוֶּיִהיאֹור עֹוָלם ְּבאֹו:ַהּכֹל
  

  :ָמרֹום ְוָקדֹוׁש. ְּביֹום ָקדֹוׁש. ְסַלח ְלגֹוי ָקדֹוׁש
  :ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו

  . ָאז ְּביֹום ִּכּפּור ְסִליָחה הֹוֵריָת
  :אֹור ּוְמִחיָלה ְלַעם זּו ָקִניָת

  . ֵעָדהְּבָסְלָחְך ַלֲעֹונֹות ַוֲחָטֵאי 
  . ֶּבָעשֹֹור ְסמּוִכים ְּבֵבית ַהַּוֲעָדה

  
  .ָּגְברּו ֲחָטִאים ַּבֲאִני ְיֵׁשָנה
  : ָּגׁש יֹום ֶאָחד ִּביֵמי ָׁשָנה

  . ּדֹוְבבּו ְּבַתֲחנּון ְלמֹוֵחל ְוסֹוֵלַח
  . ּדֹוְפֵקי ִבְתׁשּוָבה ְליֹוֵצר אֹור ְוַסָּלח

  
  . ַהְמֵּתק ָהאֹור ִלְסִליָחִתי

  :ה ְותֹאַמר ָסַלְחִּתיָהֵעת ַּתֲעֶנ
  . ְוָתִאיר ֵעיֵנינּו ְוַתֲעבֹור ַעל ֶּפַׁשע

  . ְוחֹוְטֵאי ִבְׁשָגָגה ַאל ָנא ָתִמית ְּבֶרַׁשע
  

  . ַזְדנּו ְוִהְרַׁשְענּו ְּברֹוַע ַמֲעָלֵלינּו
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  :ֶזה ַצִּדיק ַאָּתה ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו
  . ָחָטאנּו ְלָך ֶמֶלְך עֹוָלִמים

  .ֹוְרָך ְולֹא ֵנֵצא ִנְכָלִמיםַחְנֵכנּו ְבא
  

  . טֹוב ְוַסָּלח ְלָך ִהיא ַהְּצָדָקה
  :ַטֲהֵרנּו ְבַמְעָיָנְך לֹוֵבׁש ְצָדָקה
  . יֹוָמם ָוַלְיָלה ָׁשַפְכנּו ֵלב ָוֶנֶפׁש

  . ִיְזַרח ָלנּו אֹור ְּבִכּפּור ִעּנּוי ֶנֶפׁש
  

  . ְּכַחּנּון ְּתַחֵּפשֹ ִסְתֵרי ַמֲעִׂשים
  :ַלח ֲעֹונֹות ֲעמּוִסיםְּכַרחּום ִּתְס

  . ְלַמַען ָנרּוץ ְּבאֹור ָּפֶניָך
  . לֹא ֵנֵצא ַהּיֹום ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך

  
  . ַמְלִּבין ַּכֶּׁשֶלג ֲחָטֵאי ַעָּמְך
  :ְמקֹור ַחִּיים ָוֶחֶסד ִעָּמְך

  . ָנבֹוָאה ָעֶדיָך זֹוֵכר ַהְּבִרית
  .יתַנֲהֵלנּו ְבאֹוְרָך ְּכמֹו ִנְסָּתר ְּבַנַחל ְּכִר

  
  . ַׂשר ַהְמַכֵּפר ְּבַעד צֹאן ַמְרִעית

  :סֹוְכֵכנּו ְבאֹוְרָך ְּכסֹוֵכת ַמְרִאית
  . ֲעֵננּו ָאִבינּו ִמַּמֲעַמִּקים

  . עֹוֵרר ְּכאֹור נַֹגּה ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים
  

  . ְּפַתח ָלנּו ַׁשַער ְוַתֲעֶלה ְתִפָּלה
  :ָּפֶניָך ְנַחֶּלה ׁשֹוֵכן ַמְעָלה

  . ַנֶּקה ּוְבֵחְטא לֹא ִנְתַנָּזקֵצָאֵתנּו ְת
  . ָצְרֵפנּו ַכֶּכֶסף ִׁשְבָעַתִים ְמֻזָּקק

  
  . ָקְרֵבנּו ְלֶיְׁשֲעָך ְּבאֹור ְׁשֵני ֳעָפִרים

  :קֹוְרֵאי ְקֻדַּׁשת יֹום ִּכּפּוִרים
  . ְרֵענּו ְכִמֶּקֶדם ְוָתֳאֵרנּו ֻיְנַהר

  . ַרחּום ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר
  

  . ּו ַכַּמִים ַאְבֵני ִלּבֹותָׁשַפְכנ
  :ַׁשַחר אֹור ַיִּגיַּה ּבֹוֵחן ְלָבבֹות

  . ְּתַחְּטֵאנּו ְבֵאזֹוב ְוִנְטַהר ְּביֹום ְסִליָחִתי
  :ַּתְקִׁשיב ְסַלח ָנא ְותֹאַמר ָסַלְחִּתי

  
  

  
  :ָמרֹום ְוָקדֹוׁש. ְּביֹום ָקדֹוׁש. ְסַלח ְלגֹוי ָקדֹוׁש

  
. ְלֶּמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים ְזִמירֹות יֹאֵמרּו ְוִתְׁשָּבחֹות ַיְׁשִמיעּו. ִיֵּתנּוְלֵאל ָּברּוְך ְנִעימֹות 

ַמְצִמיַח . זֹוֵרַע ְצָדקֹות. ַּבַעל ִמְלָחמֹות. עֹוֶׂשה ֲחָדׁשֹות. ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ּפֹוֵעל ְּגבּורֹות
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ַהְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום  :תֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹו. נֹוָרא ְתִהּלֹות. ּבֹוֵרא ְרפּואֹות. ְיׁשּועֹות
אֹור  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָּכָאמּור ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים. ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית

יֹוֵצר . ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה. ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר ְוִנְזֶּכה ֻכָּלנּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו
  :ַהְּמאֹורֹות

  
  :ֶחְמָלה ְּגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמְלָּת ָעֵלינּו. ָּבה ֲאַהְבָּתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּוַאֲהָבה ַר

ַוְּתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים ֵּכן ְּתָחֵּננּו . ַּבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָּבְטחּו ְבָך. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ְלָהִבין . נּוַרֵחם ָעֵלי. ַהְמַרֵחם. ָאִבינּו ָהָאב ָהַרֲחָמן :ּוְתַלְּמֵדנּו
ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד . ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד. ִלְׁשמַֹע. ּוְלַהְׂשִּכיל

ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו . ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתיָך. ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתָך :ּתֹוָרֶתָך ְּבַאֲהָבה
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשָך ַהָּגדֹול  :ְולֹא ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָךְלַאֲהָבה ּו

ַוֲהִביֵאנּו ְלָׁשלֹום ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות  :ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶתָך. ְוַהּנֹוָרא ָּבָטְחנּו
ּוָבנּו ָבַחְרָּת ִמָּכל . ל ְיׁשּועֹות ָאָּתהִּכי ֵאל ּפֹוֵע :ְותֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהָאֶרץ

 :ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך ְּבַאֲהָבה : ְוֵקַרְבָּתנּו ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה ֶּבֱאֶמת.ַעם ְוָלׁשֹון
  :ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה

  
ַמע ִיְשָרֵאל   :ְיהָֹוה ֶאָחד. ּוְיהָֹוה ֱאלֵֹהינ. ׁׂשְ

  ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
  

ך וְבָכל ְמֹאֶדך ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשְ ְָוָאַהְבָת ֵאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ּבְ ָ ָ ָּ ּ ה  :ּ ְּוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאּלֶ ּ
ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹום ֲּאׁשֶ ָ ם :ַָעל ְלָבֶבך. ּ ְרָת ּבָ ְנָתם ְלָבֶניך ְוִדּבַ ּנַ ְּוׁשִ ֵביֶתך .ָּ ְבְתך ּבְ ׁשִ ָ ּבְ ָ ּ

ך וְבקוֶמך ְכּבְ ָוְבֶלְכְתך ַבֶדֶרך וְבׁשָ ָ ְ ָּ ּ ּ ּּ ְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדך :ּ ָוְקׁשַ ּ ין ֵעיֶניך. ּ ְָוָהיו ְלטָֹטֹפת ּבֵ ּ: 
ָעֶריך יֶתך וִבׁשְ ָוְכַתְבָתם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ָּ ּּ:   

  
ְמעו ֶאל ִמְצֹוַתי מַֹע ִתׁשְ ְּוָהָיה ִאם ׁשָ ר ָאֹנ. ּ ִּכי ְמַצֶוה ֶאְתֶכם ַהיֹוםֲאׁשֶ ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה . ּ

ֶכם ָכל ְלַבְבֶכם וְבָכל ַנְפׁשְ ֱּאלֵֹהיֶכם וְלָעְבדֹו ּבְ ִעתֹו: ּ ְּוָנַתִתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ יֹוֶרה . ּ
ך ְוִיְצָהֶרך. ּוַמְלקֹוׁש ְָוָאַסְפָת ְדָגֶנך ְוִתירֹׁשְ ָ ָ ָשְדך ִלְבֶהְמֶת: ּ ְּוָנַתִתי ֵעֶשב ּבְ ָּ ׂ ְּוָאַכְלָת . ָךׂ
ְּוָשָבְעָת ְמרו ָלֶכם ֶפן ִיְפֶתה ְלַבְבֶכם: ׂ ִּהׁשָ ּ ּ ַתֲחִויֶתם . ּ ְּוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ּ ּ
ֶכם: ָלֶהם ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר. ְוָחָרה ַאף ְיהָֹוה ּבָ ְּוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתן ֶאת . ְּוָעַצר ֶאת ַהׁשָ

ְּיבוָלה ֲּאַבְדֶתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטָֹבהַו. ּ ר ְיהָֹוה ֹנֵתן ָלֶכם. ּ ְּוַשְמֶתם ֶאת ְדָבַרי  :ֲאׁשֶ ּ ׂ
ֶכם ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם. ֵאּלֶ ּוְקׁשַ ין . ּ ְּוָהיו ְלטֹוָטֹפת ּבֵ

ר ּבָ: ֵעיֵניֶכם ֵניֶכם ְלַדּבֵ ְדֶתם ֹאָתם ֶאת ּבְ ֵביֶתך. םְּוִלּמַ ְבְתך ּבְ ׁשִ ָּבְ ָ ְוְבֶלְכְתך ַבֶדֶרך. ּ ָּ ּ ּ .
ך וְבקוֶמך ְכּבְ ָוְבׁשָ ָּ ּ ָעֶריך :ּ יֶתך וִבׁשְ ָוְכַתְבָתם ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ָּ ּ ְּלַמַען ִיְרּבו ְיֵמיֶכם ִויֵמי : ּּ

ע ְיהָֹוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּבַ ר ִנׁשְ יֵמי ַהׁשָ. ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ   :ַמִים ַעל ָהָאֶרץּּכִ
 

ֶות ְוֶאת ָהָרע ְּרֵאה ָנַתִתי ְלָפֶניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהטֹוב ְוֶאת ַהּמָ ּ ּ ָ ר ָאֹנִכי ְמַצְוך  :ּ ֲָאׁשֶ ּ
ָפָטיו  מֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחקָֹתיו וִמׁשְ ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ַּהיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ָלֶלֶכת ּבִ ּ ּ ָּ

ָתהְוָחִייָת ְו ה ְלִרׁשְ ּמָ ר ַאָתה ָבא ׁשָ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָּרִביָת וֵבַרְכך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ּבָ ּ ּ ָ ָ ְוִאם ִיְפֶנה  :ּ
ַתֲחִויָת ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָתם ָמע ְוִנַדְחָת ְוִהׁשְ ְּלָבְבך ְולֹא ִתׁשְ ּ ּ ּ י  :ָ ִּהַגְדִתי ָלֶכם ַהיֹום ּכִ ּּ
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ָּאֹבד תֹאֵבדון לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמי ה ּ ּמָ ר ַאָתה עֵֹבר ֶאת ַהַיְרֵדן ָלבֹוא ׁשָ ּם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּ ּ
ָתה ְּלִרׁשְ ֶות ָנַתִתי ְלָפֶניך  :ּ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַחִיים ְוַהּמָ ַָהִעדִֹתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהׁשָ ּ ּ ּּ

ַחִיים ְלַמַען ִתְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעך ָרָכה ְוַהְקָלָלה וָבַחְרָת ּבַ ַָהּבְ ּ ּ ּּ ְָלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך  :ּּ

ע  ּבַ ר ִנׁשְ ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ י הוא ַחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך ָלׁשֶ קֹלֹו וְלָדְבָקה בֹו ּכִ ֹמַע ּבְ ִָלׁשְ ְ ָ ּ ּ ּ
ְּיהָֹוה ַלֲאֹבֶתיך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם ָ: 
  :ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת

  
  ".ואהבת לרעך כמוך "ת מצוות הבוראהריני מקבל עליי א

  
  

  ברכת הגאולה
ה הוא ֵמעֹוָלם ֶּעְזַרת ֲאבֹוֵתינו ַאּתָ ָכל דֹור , ּ יַע ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ּבְ ָּמֵגן ומֹוׁשִ ּ

ֶבך :ָודֹור רום עֹוָלם מֹוׁשָ ָּבְ ָפֶטיך ְוִצְדָקְתך ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ, ּ ָוִמׁשְ ָ ּ ּ:  
ֵרי ִאיׁש ׁשֶ, ֱאֶמת ַמע ְלִמְצֹוֶתיךַאׁשְ ִָיׁשְ ים ַעל ִלּבֹו, ּ ְָותֹוָרְתך וְדָבְרך ָיׂשִ , ֱאֶמת :ָּ

ך ה הוא ָאדֹון ְלַעּמֶ ַָאּתָ ּבֹור ָלִריב ִריָבם ְלָאבֹות וָבִנים, ּ ּוֶמֶלך ּגִ ה , ֱאֶמת :ְּ ַאּתָ
ה הוא ַאֲחרֹון, ּהוא ִראׁשֹון ְלָעֶדיך ֵאין ָלנו ֶמֶלך ּגֹוֵאל ו, ְּוַאּתָ ּוִמּבַ ּ ְּ יַעָ , ֱאֶמת :מֹוׁשִ

נו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ִּמּמִ ית ֲעָבִדים ְפִדיָתנו, ּ ּוִמּבֵ כֹוֵריֶהם ָהָרְגּתָ, ּּ ל ּבְ , ּכָ
ָאְלּתָ ָרֵאל ּגָ ָוְבכֹוְרך ִיׂשְ ַקְעּתָ, ּ ְעּתָ, ְּוַים סוף ָלֶהם ּבָ , ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרּתָ, ְוֵזִדים ִטּבַ

ַּוְיַכסו ַמִים ָצֵר חו ֲאהוִבים ְורֹוְממו  :ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר, יֶהםּ ּבְ ַּעל ֹזאת ׁשִ ּ ּ
חֹות, ָלֵאל ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ֶלך ֵאל ַחי , ְּוָנְתנו ְיִדיִדים ְזִמירֹות ׁשִ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ַלּמֶ ְּבְ

א :ְּוַקָים דֹול ְונֹוָרא, ָּרם ְוִנׂשָ ִפיל ּגִֵאים ֲעֵדי ָאֶרץ, ּגָ ָפִלים ֲעֵדי ּוַמְגּבִ, ַּמׁשְ ּיַה ׁשְ
ְּועֹוֵזר ַדִלים, ּופֹוֶדה ֲעָנִוים, מֹוִציא ֲאִסיִרים, ָמרֹום ֵעת , ּ ָרֵאל ּבְ ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ִיׂשְ

ְוָעם ֵאָליו ִהלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֲאָלם :ׁשַ רוך הוא וְמֹבָרך, ּּתְ ְּבָ ְּ ּ ּ, 
יָרה ָרֵאל ְלך ָענו ׁשִ ה וְבֵני ִיׂשְ ּמׁשֶ ְמָח, ָּ ׂשִ הּבְ ְּוָאְמרו ֻכָלם, ה ַרּבָ ּ:    

 
ֵאִלים ְיֹהָוה  , ִמי ָכֹמָכה ּבָ
ּקֶֹדׁש ֹמָכה ֶנְאָדר ּבַ  , ִּמי ּכָ

ה ֶפֶלא, ּנֹוָרא ְתִהלֹת  :ֹעׂשֵ
 

ַפת ַהָים דֹול ַעל ׂשְ ְמך ַהּגָ אוִלים ְלׁשִ חו ּגְ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ּׁשִ ָ ּ ָלם הֹודו , ּ ַּיַחד ּכֻ ּ
ְּוִהְמִליכו ְוָאְמרו ּ: 

 :ְָוה ִיְמלֹך ְלעֹוָלם ָוֶעדְיֹה
 

ָרֵאל ָרֵאל, ּצור ִיׂשְ ֶעְזַרת ִיׂשְ ָרֵאל :ּקוָמה ּבְ ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמך ְיהוָדה ְוִיׂשְ , ְוֶנֱאַמר :ָּ
מֹו ָרֵאל, ּּגֲֹאֵלנו ְיֹהָוה ְצָבאֹות ׁשְ ָרֵאל :ְקדֹוׁש ִיׂשְ ַאל ִיׂשְ ה ְיֹהָוה ּגָ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ: 
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אינן , ומי שמשיע קולו, המתפלל תפילתו לפני אדונו צריך שלא להשמיע קולו בתפילתו"

כי קול הנשמע הוא אינו , משופ שהתפילה אינה הקול הנשמע? ומדוע. תפילתו נשמעת
 הקול הנשמע הוא . היא אותו קול אחר התלוי בקול הנשמע? ומהי התפילה. התפילה

לא ראוי לאדם להשמיע קולו , ובשל כך"  וו"בלא " קל"וי בו הוא ההקול התל, "וו"קול ב
וזוהי התפילה המתקבלת , באותו הקל שאינו נשמע, אלא להתפלל בלחש, בתפילתו

  ". וקולה לא ישמע) "'שמואל א(הכתובה בחנה , זו היא התפילהף שהיא בחשאי. תמיד
  זוהר לפרשת ויגש

  
  
  

  עמידה לשחרית יום הכיפורים
  

ָפַתי ִתְפָתח ֲּאדָֹני ׂשְ ָוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתך. ּ ּ ּּ:  
  

רוך ַאָתה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ּּבָ ּ ּּ . ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ואמותינו ְ
. רחל ולאהֱאלֵֹהי ,  רבקהֱאלֵֹהי , שרהֱאלֵֹהי . ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק

ָּהֵאל ַהָגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּ ְּוקֹוֵנה ַהֹכל . ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ּ
ַאֲהָבה. ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות מֹו ּבְ   :ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

  
ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִי. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ֵסֶפר ַהַחִיים. יםְ ְּוָכְתֵבנו ּבְ ְָלַמַעְנך ֱאלִֹהים . ּ

יַע וָמֵגן :ַּחִיים ֶּמֶלך עֹוֵזר ומֹוׁשִ ּ רוך ַאָתה ְיֹהָוה :ְ ּּבָ ְ  ופוקד ָמֵגן ַאְבָרָהם. ּ
   :שרה

  
יַע. ַּאָתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה ַרב ְלהֹוׁשִ    :ּמֹוִריד ַהָטל :ּ

  
ֶחֶסדְּמַכְלֵכל  ים. ַּחִיים ּבְ ַרֲחִמים ַרּבִ ְסֹוֵמך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא . ְּמַחֶיה ֵמִתים ּבְ

ּחֹוִלים וַמִתיר ֲאסוִרים ֵני ָעָפר. ּּ ּוְמַקֵים ֱאמוָנתֹו ִליׁשֵ ַעל . ּּ ִָמי ָכמֹוך ּבַ

ְְגבורֹות וִמי דֹוֶמה ָלך ּ ּ ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח ְיׁשוָעה. ּ ּ ּּ ְ:  
  

ַרֲחִמים. יםָמָך ָאב ָהַרֲחִמי ָכמֹו ּזֹוֵכר ְיצוָריו ְלַחִיים ּבְ ְּוֶנֱאָמן ַאָתה  :ּ
רוך ַאָתה ְיֹהָוה :ֹּכל ַחיְלַהֲחיֹות  ּּבָ ְ ְמך ָקדֹוׁש :ֹּכלְּמַחֶיה ַה. ּ ַָאָתה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ּ .

ָכל יֹום ְיַהְללוך ֶסָלה ים ּבְ ּוְקדֹוׁשִ ָ ּ ּ:   
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ָוְבֵכן ֵתן ַפְחְדך ְיֹהָוה ֱאלֹ ּ ּּ יךּ ֵָהינו ַעל ָכל ַמֲעׂשֶ ּ ְּוֵאיָמְתך ַעל ָכל ַמה . ּ ָ

ָראָת ּבָ ים. ּׁשֶ ְּוִייָראוך ָכל ַהַמֲעׂשִ ּּ רוִאים. ָ ַתֲחוו ְלָפֶניך ָכל ַהּבְ ְּוִיׁשְ ּּ ָ ְּוֵיָעׂשו . ּ
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָֻכָלם ֲאֻגָדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנך ּבְ ּ ָיַדְענו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו . ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ

יִמיֶנךׁשֶ ָיְדך וְגבוָרה ּבִ ְלָטן ְלָפֶניך ֹעז ּבְ ַָהׁשָ ָ ָּ ּ ְמך נֹוָרא ַעל ָכל ַמה . ּ ְּוׁשִ ָ

ָראָת ּבָ   :ּׁשֶ
  

ָוְבֵכן ֵתן ָכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶמך ּ ּּ ְָתִהָלה ִליֵרֶאיך. ּ ּ יך. ּ . ְָוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ
ְוִפְתחֹון ֶפה ַלְמַיֲחִלים ָלך ּ ְמָחה ְלַאְרֶצך . ּ ׂשֹון ְלִעיֶרךָׂשִ ּוְצִמיַחת ֶקֶרן . ְָוׂשָ

ְָלָדִוד ַעְבֶדך יֶחך. ּ י ְמׁשִ ָיֵמינו. ַָוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְמֵהָרה ּבְ   :ּּבִ
  

ִרים ַיֲעלֹזו ָמחו ִויׁשָ ּוְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיׂשְ ּ ּ ּ ִרָנה ָיִגילו . ּ ַּוֲחִסיִדים ּבְ ּ
ְּועֹוָלָתה ִתְקָפץ ִפיָה ְוָכל ָהִרׁשְ ּ ּ ֶלת ּ ן ִתְכֶלה ִכי ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ָּעה ֻכָלה ְכָעׁשָ ּ ּּ ּ ּ

  :ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ
  

יך ְָוִתְמלֹך ַאָתה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְמֵהָרה ְלַבֶדך ַעל ָכל ַמֲעׂשֶ ָ ְּ ּ ּ ּ ַהר ִציֹון . ּ ּּבְ
ַכן ְכבֹוֶדך ִָמׁשְ ּ ך. ּ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָוִבירוׁשָ ּ ִדְבֵרי ָקְד. ּ ַּכָכתוב ּבְ ּ ךּ ְִיְמלֹך . ָׁשֶ

ְּיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיה ּ ּ ְ:  
  

ְלָעֶדיך ֶמך ְוֵאין ֱאלֹוַה ִמּבַ ָָקדֹוׁש ַאָתה ְונֹוָרא ׁשְ ָּ ה ְיֹהָוה . ּ ַּכָכתוב ַוִיְגּבַ ּ ּ ּ
ְצָדָקה ָפט ְוָהֵאל ַהָקדֹוׁש ִנְקַדׁש ּבִ ִמׁשְ ְּצָבאֹות ּבַ ּּ רוך ַאָתה ְי :ּ ּּבָ ְ ְֹהָוה ַהֶמֶלך ּ ּ

  :ַּהָקדֹוׁש
  

ַּאָתה ְבַחְרָתנו ִמָכל ָהַעִמים ּּ ּ נו. ּ ָּאַהְבָת אֹוָתנו ְוָרִציָת ּבָ ּ ְּורֹוַמְמָתנו ִמָכל . ּ ּ ּ
ִמְצוֶתיך ָתנו ּבְ ַָהְלׁשֹונֹות ְוִקַדׁשְ ּ ּּ ְמך ַהָגדֹול . ּ ְּוֵקַרְבָתנו ַמְלֵכנו ַלֲעבֹוָדֶתך ְוׁשִ ָ ָ ּ ּּ ּ

ְּוַהָקדֹוׁש ָעֵלינו ָק   :ָראָתּ
  
  

ַאֲהָבה ֶאת יֹום  ַּוִתֶתן ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ ּ ה (ּ ת ַהֶזה ִלְקֻדׁשָ ּבָ ּלשבת ַהׁשַ ּּ
ַּהִכפוִרים ַהֶזה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה וְלַכָפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ) ְּוִלְמנוָחה ְוֶאת יֹום ּּ ּ ּ ּ
ֶּאת ָכל ֲעֹונֹוֵתינו  ַאֲהָבה(ּ   :ֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִיםִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵז) לשבת ּבְ

  
ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו  ַּיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה . ואמותינוּ

ן  יַח ּבֶ ַמע ְוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננו וִפְקדֹוֵננו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינו ְוִזְכרֹון ָמׁשִ ְּוִיׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָָדִוד ַעְבֶדך ְוִזְכרֹון  ּ ָרֵאל ּ ית ִיׂשְ ך ְוִזְכרֹון ָכל ַעְמך ּבֵ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ְָירוׁשָ ָּ ּּ

לֹום . ְָלָפֶניך ִּלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן וְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים ְלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ ּ ּּ
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יֹום ַהִכפוִרים ַהֶזה ּּבְ ּ ּ ָּזְכֵרנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבֹו ְלטֹוָבה :ּ ּוָפְקֵדנו בֹו ִלְבָר. ּ . ָכהּ
יֵענו בֹו ְלַחִיים טֹוִבים ְּוהֹוׁשִ ּ:  

ּוִבְדַבר ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים חוס ְוָחֵננו ּ ּ יֵענו. ּּ ְּוַרֵחם ָעֵלינו ְוהֹוׁשִ ִָכי ֵאֶליך . ּ ּ
ִּכי ֵאל ֶמֶלך ַחנון ְוַרחום ָאָתה. ֵּעיֵנינו ּ ּ ּ ְ ּ:  

  
  

  
  

  

  
  

  
ָרֵאל ְו ַעְמך ִיׂשְ ְָרֵצה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר . ָתםְּתִפָלִבּ ְוָהׁשֵ

יֶתך ָרֵאל. ָּבֵ י ִיׂשְ ּוְתִפָלָתם. ְּוִאׁשֵ ָרצֹון. ּ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ּוְתִהי ְלָרצֹון . ְמֵהָרה ּבְ
ָרֵאל ַעֶמך ָָתִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּ ַרֲחִמים :ּ ׁשוְבך ְלִציֹון ּבְ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ּ: 

רוך ַאָתה ְיֹה ּּבָ ְ ִכיָנתֹו ְלִציֹון. ָוהּ ַּהַמֲחִזיר ׁשְ ּ:  
  

ְמֹוִדים ֲאַנְחנו ָלך ַאָתה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו . ּ ּׁשָ ּ ּ ואמותינו ּ
ּצוֵרנו צור ַחֵיינו. ְלעֹוָלם ָוֶעד ּ ּ ֵענו ַאָתה הוא ְלדֹור ָודֹור. ּּ ָּמֵגן ִיׁשְ נֹוֶדה . ּּ

ְָלך וְנַסֵפר ְתִהָלֶתך ַעל  ָּ ּּ ּ ָיֶדךּ ַָחֵיינו ַהְמסוִרים ּבְ ּ ּ ּ מֹוֵתינו ַהְפקודֹות  . ּ ַּעל ִנׁשְ ּּ
ָכל יֹום ִעָמנו. ְָלך ּבְ ְּוַעל ִנֶסיך ׁשֶ ּ ָ ָכל ֵעת. ּ ּבְ ְָוַעל ִנְפְלאֹוֶתיך ְוטֹובֹוֶתיך ׁשֶ ָ .

ַָהטֹוב ִכי לֹא ָכלו ַרֲחֶמיך. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים ּ ּ ְּוַהְמַרֵחם ִכי לֹא ַתמו . ּ ּ ּ
ְִכי ֵמעֹוָלם ִקִוינו ָלך. ֶָדיךֲחָס ּ ּ ּ:   
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ְמך ַמְלֵכנו ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד א ׁשִ ֵרך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשֵ ְּוַעל ֻכָלם ִיְתּבָ ּ ּ ָּ ְּ ּ: 

ֵני ְבִריֶתך ָוְכֹתב ְלַחִיים טֹוִבים ָכל ּבְ ּ ּ ְּוֹכל ַהַחִיים יֹודוך ֶסָלה :ּ ָ ּ ִּויַהְללו ֶאת . ּ
ֱאֶמת ְמך ּבֶ ְּיׁשוָעֵתנו ְוֶעְזָרֵתנו ֶסָלהָהֵאל . ָׁשִ ּ רוך ַאָתה ְיֹהָוה. ּ ּּבָ ְ ַּהטֹוב . ּ

ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹודֹות ָׁשִ ָּ:  
  

ָרֵאל  לֹום טֹוָבה וְבָרָכה ַחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינו ְוַעל ָכל ִיׂשְ ים ׁשָ ּׂשִ ּ ּּ
ַָעֶמך אֹור ָפֶני. ּ ְרֵכנו ָאִבינו ֻכָלנו ְכֶאָחד ּבְ ּּבָ ּ ּּ ּ ּך ִכי ְבאֹור ָפֶניך ָנַתָת ָלנו ְיֹהָוה ּּ ּ ּ ָ ָּ ּ

ֱּאלֵֹהינו תֹוַרת ַחִיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד וְצָדָקה וְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִיים  ּּ ּ ּּ
לֹום ָעה . ְוׁשָ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ְּוטֹוב ְבֵעיֶניך ְלָבֵרך ֶאת ָכל ַעְמך ִיׂשְ ָּ ְ ָּ

לֹוֶמך ׁשְ   :ָּבִ
  

ֵסֶפר ַחִיים לֹום,ּּבְ ָרָכה ְוׁשָ ְּיׁשועֹות , ּוְגֵזרֹות טֹובֹות, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה,  ּבְ
ִָנָזֵכר ְוִנָכֵתב ְלָפֶניך, ְוֶנָחמֹות ּ ָרֵאל, ּ ית ִיׂשְ ֲָאַנְחנו ְוָכל ַעְמך ּבֵ ּ ְּלַחִיים , ּ

לֹום רוך ַאָתה ְיֹהָוה :ּטֹוִבים וְלׁשָ ּּבָ ְ לֹו. ּ ׁשָ ָרֵאל ּבַ ַּהְמָבֵרך ֶאת ַעמֹו ִיׂשְ ּ   :םְ
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ר ִמְרָמה. ֱאלַֹהי ָפַתי ִמַדּבֵ ְּנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע וׂשְ ְוִלְמַקְלַלי . ּ
י ִתֹדם י ֶכָעָפר ַלֹכל ִתְהֶיה. ַּנְפׁשִ ְּוַנְפׁשִ ּ תֹוָרֶתך. ּ י ּבְ ְָפַתח ִלּבִ ּ .

יוב ִּמְצוֶתיך ִתְרֹדף ַנְפׁשִ ּ ִבים ָעַלי ְלָרָע. ָ ְמֵהָרה . הְוָכל ְַהחֹוׁשְ
ְבָתם ָמך :ָּהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ה ְלַמַען ׁשְ ה . ְֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען תֹוָרָתך. ְְלַמַען ְיִמיָנך ְֲעׂשֵ ָתך. ּ ה ְלַמַען ְקֻדׁשָ ְֲעׂשֵ ּ .
ְָלַמַען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדיך יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני. ּ ִּיְהיו ְלָרצֹון  :ָהֹוׁשִ

י ְלָפֶניךִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹו   :ְּיֹהָוה צוִרי ְוֹגֲאִלי. ָן ִלּבִ
  

על כן אל יבהלוך , עיקר השלום הוא לחבר שני הפכים: "רבי נחמן מברסלב אמר
וידמה לך שאי , רעיוניך אם אתה רואה איש אחד שהוא בהיפוך גמור מדעתך

וכן כשאתה רואה שני אנשים שהם שני , אפשר בשום אופן להחזיק בשלום עמו
זהו עיקר , כי אדרבא, אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם, שהפכים ממ

שעושה , כמו השם יתברך. להשתדל שיהיה שלום בין שני הפכים, שלמות השלום
  ".שהם שני הפכים, שלום במרומיו בין אש למים

  
  

ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ַהׁשָ לֹום ָעֵלינו ,ּעֹוׂשֶ ה ׁשָ ּהוא ַיֲעׂשֶ ּ,  
ְּוַעל ָכל ַעמֹו ִיׂשְ   :ְּוִאְמרו ָאֵמןיושבי תבל ָּרֵאל ְוַעל ָכל ּ
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  :רב פנחס מקוריץ אמר

  .למעלה בשמים שוכן היכל הנגינה קרוב מאוד להיכל התשובה
   .בנקל ניתן לקפוץ מתוך הניגון אל התשובה

  
  ץ"חזרת הש

  
ָפַתי ִתְפָתח ֲּאדָֹני ׂשְ ָוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתך. ּ ּ ּּ:  

  
רוך ַאָתה ְיֹהָוה ֱאלֵֹה ּּבָ ְ ּינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ ֱאלֵֹהי . ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ואמותינו ּ

ָּהֵאל ַהָגדֹול . רחל ולאהֱאלֵֹהי ,  רבקהֱאלֵֹהי , שרהֱאלֵֹהי . ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב. ִיְצָחק
ַּהִגּבֹור ְוַהנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון  .ְּוקֹוֵנה ַהֹכל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ּ

ַאֲהָבה מֹו ּבְ   :ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ
  

ִּמסֹוד ֲחָכִמים וְנבֹוִנים ּוִמֶלֶמד ַדַעת ְמִביִנים. ּ ְתִפָלה וְבַתֲחנוִנים. ּּ ֶּאְפְתָחה ִפי ּבִ ּ ּ ּ ּ .
ְְלַחלֹות וְלַחֵנן ְפֵני ֶמֶלך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲע ּ ּ ּ   ווניםּ

  
ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִייםְֶמֶלך. ּ ֵסֶפר ַהַחִיים. ּ ָחֵפץ ּבַ ְּוָכְתֵבנו ּבְ ְּלַמַעְנך ֱאלִֹהים ַחִיים. ּ ָ: 

יַע וָמֵגן ֶּמֶלך עֹוֵזר ומֹוׁשִ ּ רוך ַאָתה ְיֹהָוה :ְ ּּבָ ְ    : ופוקד שרהָמֵגן ַאְבָרָהם. ּ
  

יַע. ַּאָתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה ַרב ְלהֹוׁשִ    :ּמֹוִריד ַהָטל :ּ
  

ֶחֶסד ְּמַכְלֵכל ַחִיים ּבְ ים. ּ ַרֲחִמים ַרּבִ ְסֹוֵמך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא . ְּמַחֶיה ֵמִתים ּבְ

ּחֹוִלים וַמִתיר ֲאסוִרים ֵני ָעָפר. ּּ ּוְמַקֵים ֱאמוָנתֹו ִליׁשֵ ַעל ְגבורֹות . ּּ ִּמי ָכמֹוך ּבַ ּ ָ

ְוִמי דֹוֶמה ָלך ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח ְיׁשו. ּ ּ ּּ   :ָעהְ
  

  לאל עורך דין
  

  :ּוְבֵכן ְלָך ַהּכֹל ַיְכִּתירּו
  :ְלֵאל עֹוֵרְך ִּדין

  :ְלבֹוֵחן ְלָבבֹות ְּביֹום ִּדין
  :ְלגֹוֶלה ֲעמּוקֹות ַּבִּדין

  :ְלדֹוֵבר ֵמיָׁשִרים ְּביֹום ִּדין
  :ְלהֹוֶגה ֵדעֹות ַּבִּדין

  :ְלָוִתיק ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ְּביֹום ִּדין
  : ַּבִּדיןְלזֹוֵכר ְּבִריתֹו

  :ְלחֹוֵמל ַמֲעָׂשיו ְּביֹום ִּדין
  :ְלַטֵהר חֹוָסיו ַּבִּדין
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  :ְליֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות ְּביֹום ִּדין
  
  
  

  :ְלכֹוֵבׁש ַּכֲעסֹו ַּבִּדין
  :ְללֹוֵבׁש ְצָדקֹות ְּביֹום ִּדין

  :ְלמֹוֵחל ֲעֹונֹות ַּבִּדין
  :ְלנֹוָרא ְתִהּלֹות ְּביֹום ִּדין

  :יו ַּבִּדיןְלסֹוֵלַח ַלֲעמּוָס
  :ְלעֹוֶנה ְלקֹוְרָאיו ְּביֹום ִּדין

  :ְלפֹוֵעל ַרֲחָמיו ַּבִּדין
  :ְלצֹוֶפה ִנְסָּתרֹות ְּביֹום ִּדין

  :ְלקֹוֶנה ֲעָבָדיו ַּבִּדין
  :ְלַרֵחם ַעּמֹו ְּביֹום ִּדין
  :ְלׁשֹוֵמר אֹוֲהָביו ַּבִּדין

 ְלתֹוֵמְך ְּתִמיָמיו ְּביֹום ִּדין
  

   קדושה
  

  . וסולחִּכי ַאָּתה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך מֹוֵחל. ְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשהּוְבֵכן ּו
  

  :סֹוד ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש ַהַּמְקִּדיִׁשים ִׁשְמָך ַּבּקֶֹדׁשנעריצך ונקדישך ְכ
 ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָֹוה ְצָבאֹות  : ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמרככתוב
ְּכבֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם ְמָׁשְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאֵּיה ְמקֹום  : ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹוְמלֹא ָכל
  :ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיהָֹוה ִמְּמקֹומֹו: ברוך יאמרוְלֻעָּמָתם . ְּכבֹודֹו

ל יֹום ִמְּמקֹומֹו הּוא ִיֶפן ְּבַרֲחָמיו ְלַעּמֹו ְוָיחֹן ַעם ַהְמַיֲחִדים ְׁשמֹו ֶעֶרב ָובֶֹקר ְּבָכ
 :ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָֹוה ֶאָחד :ָּתִמיד ַּפֲעַמִים ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע אֹוְמִרים

ְוהּוא ְוַיְׁשִמיֵענּו . הּוא ֱאלֵֹהינּו הּוא ָאִבינּו הּוא ַמְלֵּכנּו הּוא מֹוִׁשיֵענּואחד 
  :לִֹהיםְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית ְלֵעיֵני ָּכל ַחי ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא

 :ַאִּדיר ַאִּדיֵרנּו ְיהָֹוה ֲאדֹוֵנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֶרץ :ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם 
 :ְוָהָיה ְיהָֹוה ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד

הָֹוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ִיְמלְֹך ְי :ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר
  :ַהְללּוָיּה

  
ְוִׁשְבֲחָך ֱאלֵֹהינּו ִמִּפינּו , ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש, ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלָך
  :ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָּתה, לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד

  
  ובכן

  
. ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָראָת. ן ַּפְחְּדָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיָךּוְבֵכן ֵּת

ְוֵיָעׂשּו ֻּכָלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת . ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוִייָראּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים
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ְענּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶניָך עֹז ְּכמֹו ֶׁשָּיַד. ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם
  :ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָראָת. ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָך

  
ּוִפְתחֹון ֶּפה . ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשיָך. ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָך. ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיהָֹוה ְלַעֶּמָך

ַוֲעִריַכת . ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדָך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרָך. ָלְךַלְמַיֲחִלים 
  :ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶחָך

  
ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה . ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמחּו ִויָׁשִרים ַיֲעלֹזּו

  :ְקָּפץ ִּפיָה ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץִּת
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 וידוי 

ֱּאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו ִפָלֵתנו : ּ בא ְלָפֶניך ּתְ ּּתָ ּ ֵתנו. ָ ִחּנָ ְתַעַלם ִמּתְ ְּוַאל ּתִ ֵאין . ּ ׁשֶ
ָּאנו ַעֵזי ָפ י עֶרף לוַמר ְלָפֶניך הּ ִָנים וְקׁשֵ ֱּאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו ַצִדיִקים ' ּ ּ ּ

ֲּאַנְחנו ְולא ָחָטאנו ֲאָבל ֲאַנְחנו ַוֲאבוֵתינו ָחָטאנו ּ ּ ּ ּ : 
  

ְמנו ַגְדנו. ָּאׁשַ ַזְלנו. ּּבָ ְרנו דִפי. ּּגָ ִּדּבַ ּ ְענו. ֶּהֱעִוינו : ּ  ָּטַפְלנו. ָּחַמְסנו. ַּזְדנו. ְּוִהְרׁשַ
ֶקר ַזְבנו. ָּיַעְצנו ָרע : ׁשֶ ּּכִ  . ָּעִוינו. ָּסַרְרנו. ִּנַאְצנו. ָּמַרְדנו. ַּלְצנו. ּ

ְענו ָּפׁשַ ינו עֶרף. ָּצַרְרנו. ּ ִּקׁשִ ְענו : ּ ַחְתנו. ָּרׁשַ ַעְבנו. ּׁשִ ִעינו. ּּתִ ְענו. ּּתָ ְעּתָ  : ּּתִ
  

ָוַּסְרנו ָפֶטיך ַהּטוִבים ְולא ׁשָ ְצוֶתיך וִמִמׁשְ ָ ִמּמִ ָּ א : ּה ָלנוּ ל ַהּבָ ה ַצִדיק ַעל ּכָ ְּוַאּתָ
ְענו. ָּעֵלינו יָת ַוֲאַנְחנו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ ּּכִ ּ : 

  
ְענו ע ִּהְרׁשַ ע ְוִחיׁש ָלנו ֶיׁשַ נו ַלֲעזוב ֶדֶרך ֶרׁשַ ִלּבֵ ְענו ְוֵתן ּבְ ְענו ָלֵכן לא נוׁשָ ּ וָפׁשַ ּ ּ ּ ּ ְּ

ע ַד תוב ַעל ַיד ְנִביֶאך ַיֲעזוב ָרׁשָ ּכָ ּּכַ בוָתיו ְוָיׁשב ֶאל הָּ ' ְרּכו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ
ה ִלְסלוַח י ַיְרּבֶ ִּויַרֲחֵמהו ְוֶאל ֱאלֵהינו ּכִ ּ :  

  
יום ֱּאלֵהינו ּ ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו ְסַלח וְמַחל ַלֲעונוֵתינו ּבְ ּ ת ַהֶזה לשבת(ּ ּבָ ּ ַהׁשַ ּ

פוִרים ַהֶזה ) ּוְביום ּצום ַהּכִ ּ ְתִפָלֵתנ(ּ ְּוֵהָעֵתר ָלנו ּבִ ֵעינו ). ּוּ ְּמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפׁשָ ּ
ֶגד ֵעיֶניך ְָוַחּטאֵתינו ִמּנֶ ד ָלך. ּ ְעּבֶ ּתַ ְְוכף ֶאת ִיְצֵרנו ְלִהׁשְ ְּוַהְכַנע ֶאת ָעְרֵפנו ָלׁשוב . ּ ּ ּ

ֱאֶמת ֶדיך. ֵָאֶליך ּבֶ מור ִפּקֻ ְליוֵתינו ִלׁשְ ְָוַחֵדׁש ּכִ ּ ּ ּומול ֶאת ְלָבֵבנו ְלַאֲהָבה . ּ ּ
ֶמ תוָרֶתך וָמל ה. ָךּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ תוב ּבְ ּכָ ּּכַ ֱָאלֶהיך ֶאת ְלָבְבך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעך ' ָּ ָ ָ

ך ְלַמַען ַחֶייך' ְלַאֲהָבה ֶאת ה ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשְ ֱָאלֶהיך ּבְ ָ ָ ָּ ּ :  
יר ה ַמּכִ ָגגות ַאּתָ ַּהְזדונות ְוַהׁשְ ִרים. ּ ְסּתָ לוִים ְוַהּנִ  ֵהם ְָלָפֶניך. ָּהָרצון ְוָהאֶנס ַהּגְ

לוִיים ִוידוִעים ּּגְ ֶּמה ַחֵיינו. ָּמה ָאנו. ּ ֶּמה ַחְסֵדנו. ּ ַּמה ִצְדקוֵתינו. ּ ַּמה ְיׁשוָעֵתנו. ּ ּ .
בוָרֵתנו. ַּמה ּכֵחנו ַּמה ּגְ ֱּאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו' ַָמה ּנאַמר ְלָפֶניך ה. ּ ֲהלא . ּ

ם ּכְ י ַהׁשֵ ַאִין ְלָפֶניך ְוַאְנׁשֵ ּבוִרים ּכְ ל ַהּגִ ּּכָ ְבִלי ַמָדע וְנבוִנים ָ ּלא ָהיו ַוֲחָכִמים ּכִ ּ ּ
ל ּכֵ ְבִלי ַהׂשְ יֶהם ּתהו ִויֵמי ַחֵייֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניך. ּכִ י רב ַמֲעׂשֵ ָּכִ ּ ּומוַתר ָהָאָדם ִמן . ּ

י ַהּכל ָהֶבל ֵהָמה ָאִין ּכִ  :ַהּבְ
ב ָמרום ָח. ַָמה ּנאַמר ְלָפֶניך יוׁשֵ ַסֵפר ְלָפֶניך ׁשוֵכן ׁשְ ָוַמה ּנְ ּ ל . ִקיםּ ֲהלא ּכָ
ה יוֵדַע ְגלות ַאּתָ רות ְוַהּנִ ְסּתָ  :ַהּנִ
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 על חטא 
ה יוֵדַע ָרֵזי עוָלם ל ָחי. ַאּתָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן  : ְּוַתֲעלומות ִסְתֵרי ּכָ ה חוֵפׂש ּכָ ַאּתָ

ָליות ָוֵלב ָך : ּובוֵחן ּכְ ֵּאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ ֶגד ֵעיֶניך, ּ ר ִמּנֶ   : ְָוֵאין ִנְסּתָ
ָן ְיִהי ָרצון ִמְלָפֶניך הּוְבֵכ ֱּאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו' ּ ל , ּ ְסַלח ָלנו ַעל ּכָ ּתִ ּׁשֶ

ל ֲעונוֵתינו, ַּחּטאֵתינו ְּוִתְמָחל ָלנו ַעל ּכָ ֵעינו, ּ ל ְפׁשָ ּוְתַכֶפר ָלנו ַעל ּכָ ּ ּּ ּ:  

 
 
 

 על חטא שחטאנו לפני אבותינו באובדן ערכים
 תינו באטימות לבועל חטא שחטאנו לפני אחינו ואחיו

 
 על חטא שחטאנו לפני גרים בגזענות כלפיהם

 ועל חטא שחטאנו לפני בנינו ברשלנות בשמירה על כדור הארץ
 
 

 על חטא שחטאנו לפני הורינו בהעדר כבוד 
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 ועל חטא שחטאנו לפני ולדינו בוויתורנו על הצדק
 

 על חטא שחטאנו לפני זרעינו בזיהום האוויר
 חברינו בחיבוק ידיים בעת צרתםועל חטא שחטאנו לפני 

 
 על חטא שחטאנו לפני טפנו בחוסר סבלנות
 ועל חטא שחטאנו לפני ידידינו בחוסר פרגון

 
 על חטא שחטאנו לפני כדור הארץ בכריתת יערות

 ועל חטא שחטאנו לפני סדרי בראשית בסירוס דרכי הטבע
 

 על חטא שחטאנו לפני משפחותינו במחסור בזמן
 לפני אהובינו בקמצנות במילות אהבהועל חטא שחטאנו 

 
 על חטא שחטאנו לפני נכדינו בניתוק השרשרת

 ועל חטא שחטאנו לפני עניי עירנו בעין צרה
 

 על חטא שחטאנו לפני המציאות בסארקזם ובציניות
 ועל חטא שחטאנו לפני גופינו ובריאותנו בהזנחה

 
 על חטא שחטאנו לפני יקירנו במחסור בצחוק

 ו לפני עצמנו בכבדות יתרועל חטא שחטאנ
 

 על חטא שחטאנו לפני קהילותינו בבריחה מאחריות
 ועל חטא שחטאנו לפני הרשויות ברפיון שמירת החוק

 
 על חטא שחטאנו לפני שכנינו בשלום שטרם הושג

 .ועל חטא שחטאנו לפני תרבותנו באדישות
 

  .סלח לנו מחל לנו כפר לנו, ועל כולם אלוה סליחות
  
 

תוָבה ַעל ְיֵדי , ּאלֵהי ֲאבוֵתינוֱּאלֵהינו ֵו ּתוָרה ַהּכְ ת ּבַ ֶלׁשֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנו ַבּבְ ּּבָ ּּ

ה ַעְבֶדך ָמׁשֶ ך, ּ ָָהֲאמוָרה ִמִפי ַאֲהרן וָבָניו ּכֲהִנים ַעם ְקדוׁשֶ ּ ָאמור, ּּ   : ּּכָ
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ְמֶרך' ְָיָבֶרְכך ה   : ְָוִיׁשְ

ָך' ָיֵאר ה ָּפָניו ֵאֶליך ִויֻחּנֶ ָ ּ :  

א ה לום' ִּיׂשָ ם ְלך ׁשָ ָָפָניו ְוָיׂשֵ ּ : 

 
ֵסֶפר ַחִיים לֹום. ּּבְ ָרָכה ְוׁשָ ֵתב ְלָפֶניך. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ּבְ ִָנָזֵכר ְוִנּכָ ָרֵאל. ּ ית ִיׂשְ ֲָאַנְחנו ְוָכל ַעְמך ּבֵ ּ ּ .

לֹום ְּלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ רוך ַאָתה ְיהָֹוה :ּ ּּבָ ׁשָ. ְּ ָרֵאל ּבַ ַּהְמָבֵרך ֶאת ַעמֹו ִיׂשְ ּ   :לֹוםְ
 
 

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
  

  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ָאָּתה
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמָך
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה

  :עֹות ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָר
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשְֹנֵאינּו

  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלינּו

ַמֵּגָפה ְוֵיֶצר ָהָרע ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּכֵּלה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעה ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוִבָּזה ּוַמְׁשִחית ּו
  :ְוחֹוָלִאים ָרִעים ִמְּבֵני ְבִריֶתָך

  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי ַעֶּמָך 
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶתָך
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו

  ):ן"ע שט"יכוין בשם קר(ֹוַע ְּגַזר ִּדיֵננּו ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְקַרע ר
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טֹוִבים

  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים

  :נּו ְּבֵסֶפר ְמזֹונֹות ּוַפְרָנָסה טֹוָבהָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵב
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרֹון טֹוב ִמְּלָפֶניָך
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב

  :ָרֵאל ַעֶּמָךָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָהֵרם ֶקֶרן ִיְׂש
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְוָהֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיֶחָך

  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְׁשַמע קֹוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו

  :ַמְלֵּכנּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּוָאִבינּו 
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך

  :חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְׁשַמע קֹוֵלנּו
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו
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  :ַמְלֵּכנּו ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִלְתִפָּלֵתנּוָאִבינּו 
  :ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָזכֹור

  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהּזֹאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך

  :ינּו ַמְלֵּכנּו ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵּפנּוָאִב
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשָך
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך

  :ׁש ְׁשֶמָךָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּו
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו

  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵענּו
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים

  :א ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלינּוָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָר
  :ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִׁשיֵענּו

  
  

 
 קובנר אבא/ לא חדלתי להיות אדם מאמין

 
 חדלתי להיות אדם לא.  דבר אחד לא נשבר‐בכל משברי שפקדוני לאורך הדרך 

 ‐נשמתה , העבודה מרכזה - אמונה. בגדול שבשברוני לא נתמוטטה אדמת אמונתיאף  . מאמין
 .שאינה בבחינת תפילה, אין שירה אמיתית . תפילה

  
  ל היא לא ציוותני"אמי ז. הראשון להיותי בארץ עמדתי ליד הכותל המערבי בשבוע

  והרגשתי. מן האבנים, עמדתי במרחק של פסיעה מהכותל. לא נפרדנו שכן. דבר
  אך מישהו משך . שלא פסעתי צעד נוסף. נטוע בהוויה אחרת שהנני. שאיני שייך

, אמרתי תפילת מנחה. הצטרפתי למניין, חבשתי כובע. למניין ביקש שאצטרף, שרווליב
 .והגעתי

  
  לדעת כי התשעה זקוקים. להיות אחד במניין, היותר ייחודי שביהדות ,זהו דבר יהודי

  ואין דבר. שר זה הדבר המשמעותי ביותר שביהדותאפ. לתשעה והאחד, לעשירי
  שמילותי. תפילתי תמיד להיות אחד מכולם. בתנועה זו בה חונכתי יותר ייחודי ויהודי
  הוא העובר לפני, גם הקרוב לתיבה. שממלמל הציבור, למילים הטובות יצטרפו

 . יותר  ולא‐התיבה 
  אל המילים באו, הוויהרק בזיקתם אל ה. אם הם לעצמם, אין משמעות לחיים

  . אבל אחד בציבור‐אחד . יש משמעות לעמידה,  ובאים מרחוק לקראתך‐עדיך 
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  איתמר פרת / אסיף
  נעמי שמר: לחן

  
  אסוף את המעשים

  את המילים והאותות
  .כמו יבול ברכה כבד משאת

  
  אסוף את הפריחה

  אשר גמלה לזיכרונות
  .של קיץ שחלף בטרם עת

  
  יה היפיםאסוף את כל מראות פנ
  .כמו את הפרי ואת הבר

  האדמה היא אפורה מתחת לשלפים
  .ואין לה עוד לתת לך דבר

  
  ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו

  ואין יותר נדרי ואסרי
  רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו
   .עוד יחונן את עפרה בתום תשרי
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  סדר הוצאת התורה
  

יך ַמֲעׂשֶ מֹוך ָבֱאלִֹהים ֲאֹדָני ְוֵאין ּכְ ֵָאין ּכָ ל ֹעָלִמים  :ָ ַּמְלכוְתך ַמְלכות ּכָ ָּ

ָכל דֹור ָוֹדר ך ּבְ ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ְְיֹהָוה ֶמֶלך ְיֹהָוה ָמָלך ְיֹהָוה ִיְמלֹוך ְלעֹוָלם ָוֶעד :ָּ ְ ְ: 
ן ְיֹהָו לֹוםְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ּה ְיָבֵרך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשָ ְ: 

 
ָלִים, ּ ֶאת ִציֹון ֵָהיִטיָבה ִבְרצֹוְנך, ַאב ָהַרֲחִמים ְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ  :ּּתִ

ָטְחנו י ְבך ְלַבד ּבָ ּּכִ א ֲאדֹון עֹוָלִמים, ָ ֶּמֶלך ֵאל ָרם ְוִנׂשָ ְ: 
 

ה ְנֹסַע ָהָאֹרן ַויֹאֶמר מׁשֶ ְנֶאיך ּקוָמה ְיֹהָוה ְוָיֻפצ, ַּוְיִהי ּבִ ָו ֹאְיֶביך ְוָיֻנסו ְמׂשַ ָּ ּ
ִָמָפֶניך ָלִים. ּ ֵצא תֹוָרה וְדַבר ְיֹהָוה ִמירוׁשָ י ִמִציֹון ּתֵ ּּכִ ּ ּ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו . ּ ּנָ רוך ׁשֶ ְּבָ ּ

תֹו ְקֻדׁשָ ָרֵאל ּבִ  :ִּיׂשְ
 

  :ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
  ֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקהנֵֹצר ֶח

  
  :ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָֹוה ֶאָחד

  :ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ָּגדֹול ֲאדֹוֵננּו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו
  

  :ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו, ַּגְּדלּו ַליהָֹוה ִאִּתי
  

  :ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹודְלָך ְיהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְו
ְוִהְׁשַּתֲחוּו , רֹוְממּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש

ִּכי ָקדֹוׁש , וּו ְלַהר ָקְדׁשֹורֹוְממּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהְׁשַּתֲח. ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא
  :ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו

  
ַהּכֹל ָהבּו גֶֹדל ֵלאלֵֹהינּו ּוְתנּו . ְוַיֲעזֹר ְוָיֵגן ְויֹוִׁשיַע ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו ְונֹאַמר ָאֵמן

ָרֵאל ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂש). פלוני בן פלוני(ַיֲעמֹד , ָכבֹוד ַלּתֹוָרה ּכֵֹהן ְקָרב
  . ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום:ִּבְקֻדָּׁשתֹו

  

  ברכת העולה לתורה
  :ָּבְרכּו ֶאת ְיהָֹוה ַהְמבָֹרְך

  :ָּברּוְך ְיהָֹוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד
ְוָנַתן ָלנּו , ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, הָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹו

  :נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה. ֶאת ּתֹוָרתֹו
  

  : אחר קריאת התורה      
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ֵּיי עֹוָלם ְוַח, ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
  :נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ָנַטע ְּבתֹוֵכנּו

  

  
 
 
 
  

  כיפורקריאת התורה ליום 
  
  )כ-ל א, ד"י-ט ט"דברים כ(
  

  ראשון
ְלֶכם ִלְפֵני) ט( ם ִנָצִבים ַהיֹום ּכֻ ַּאּתֶ ּ ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ּ יֶכם ׁשִ  ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ָראׁשֵ

ָרֵאל ֶקֶרב ַמֲחֶניך ֵמחֵֹטב ֵעֶציך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיך) י( :ִאיׁש ִיׂשְ ר ּבְ יֶכם ְוֵגְרך ֲאׁשֶ ֶכם ְנׁשֵ ַָטּפְ ָ ָ ) יא( :ָ
ר ְיהָֹוה ְבִרית ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך וְבָאָלתֹו ֲאׁשֶ ְּלָעְבְרך ּבִ ָ ך ַהיֹוםָ ּ ֱאלֶֹהיך ּכֵֹרת ִעּמְ ָ ָ:  

ע ) יב( ּבַ ר ִנׁשְ ר ָלך ְוַכֲאׁשֶ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ְְלַמַען ָהִקים ֹאְתך ַהיֹום לֹו ְלָעם ְוהוא ִיְהֶיה ְלך ֵלאלִֹהים ּכַ ָ ָּ ּ ּ ּ
ַּלֲאֹבֶתיך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלַיֲעקֹב ֶכם ְלַבְדֶכם ָאֹנִכי ּכֵֹרת ֶאת ַהּבְ) יג( :ָ ִּרית ַהזֹאת ְּולֹא ִאּתְ

ר ) יד( :ְּוֶאת ָהָאָלה ַהזֹאת נו ֹעֵמד ַהיֹום ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ְוֵאת ֲאׁשֶ נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ ּּכִ ּּ
נו ַהיֹום ֵּאיֶנּנו ּפֹה ִעּמָ ּ ּ:  
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  שני
ֹבָת ֶאל ) א( י ְלָפֶניך ַוֲהׁשֵ ר ָנַתּתִ ָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאׁשֶ ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַהּבְ ְָוָהָיה ִכי ָיֹבאו ָעֶליך ּכָ ָּ ּּ ּ

ה ּמָ ר ִהִדיֲחך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ׁשָ ָכל ַהגֹוִים ֲאׁשֶ ְָלָבֶבך ּבְ ָ ָּ ַמְעּתָ ) ב( :ּ ְבּתָ ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ְוׁשָ ְָוׁשַ

ֹכ ךְבקֹלֹו ּכְ ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשֶ ה וָבֶניך ּבְ ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹום ַאּתָ ָל ֲאׁשֶ ָ ָ ָּ ּ ב ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ) ג( :ּּ ְָוׁשָ

ה ּמָ ר ֱהִפיְצך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בוְתך ְוִרֲחֶמך ְוׁשָ ֶָאת ׁשְ ָ ָ ָ ָ ִאם ִיְהֶיה ) ד( :ּ
ְקֵצ ִָנַדֲחך ּבִ ם ִיָקֶחךּ ְצך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך וִמׁשָ ם ְיַקּבֶ ָמִים ִמׁשָ ָה ַהׁשָ ָ ָּ ּ ּ ּּ:  

ך ֵמֲאֹבֶתיך) ה( ה ְוֵהיִטְבך ְוִהְרּבְ ּתָ ר ָיְרׁשו ֲאֹבֶתיך ִויִרׁשְ ֶָוֱהִביֲאך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ָ ָ ָ ָּ ּ:  
  

  שלישי
ָוָמל ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ֶאת ְלָבְבך ְוֶאת ְלַבב ) ו( ָ ָכל ְלָבְבך וְבָכל ּ ַּזְרֶעך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ּבְ ָ ָ ָ

ך ְלַמַען ַחֶייך ַָנְפׁשְ ר ) ז( :ָּ ל ָהָאלֹות ָהֵאֶלה ַעל ֹאְיֶביך ְוַעל ׂשְנֶאיך ֲאׁשֶ ְָוָנַתן ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ֵאת ּכָ ָ ָּ
ְָרָדפוך י) ח( :ּ קֹול ְיהָֹוה ְוָעׂשִ ַמְעּתָ ּבְ ה ָתׁשוב ְוׁשָ ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹוםְּוַאּתָ ל ִמְצֹוָתיו ֲאׁשֶ ָּת ֶאת ּכָ ָ ּ: 

ך וִבְפִרי ַאְדָמְתך ) ט( ְפִרי ִבְטְנך וִבְפִרי ְבֶהְמּתְ ה ָיֶדך ּבִ ֹכל ַמֲעׂשֵ ְָוהֹוִתיְרך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ּבְ ָ ָ ָ ָ ָּ ּ
ׂש ַעל ֲאֹבֶתי ר ׂשָ ֲאׁשֶ י ָיׁשוב ְיהָֹוה ָלׂשוׂש ָעֶליך ְלטֹוב ּכַ ְָלטָֹבה ּכִ ּ   :ָךּ

י ) י( ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזה ּכִ תוָבה ּבְ מֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחקָֹתיו ַהּכְ קֹול ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ִלׁשְ ַמע ּבְ י ִתׁשְ ּּכִ ּ ּ ָ

ך ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשֶ ָָתׁשוב ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ּבְ ָ ָּ ּ:  
  

  רביעי
ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹום) יא( ְצָוה ַהזֹאת ֲאׁשֶ י ַהּמִ ּּכִ ָ ּ ך ְולֹא ְרחָֹקה ִהואּ   :ָ לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִמּמְ
ה) יב( ּנָ ִמֵענו ֹאָתה ְוַנֲעׂשֶ ַמְיָמה ְוִיָקֶחָה ָלנו ְוַיׁשְ ַמִים ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָלנו ַהׁשָ ּלֹא ַבׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ּ ) יג( : ּ

ְּולֹא ֵמֵעֶבר ַלָים ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעָבר ָלנו ֶאל ֵעֶבר ַהָים ְוִיָקֶחָה ָל ּ ּ הּּ ּנָ ִמֵענו ֹאָתה ְוַנֲעׂשֶ ּנו ְוַיׁשְ ּ ּ: 
ִפיך וִבְלָבְבך ַלֲעׂשתֹו) יד( י ָקרֹוב ֵאֶליך ַהָדָבר ְמֹאד ּבְ ָּכִ ָ ָּ ּ:  
  

  חמישי
ֶות ְוֶאת ָהָרע) טו( י ְלָפֶניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהּמָ ְּרֵאה ָנַתּתִ ּ ר ָאֹנִכי ) טז( :ָ ֲאׁשֶ

ְּמַצְוך ַהיֹום ְל ָ ָטיו ּ ּפָ מֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחקָֹתיו וִמׁשְ ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ַּאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ָלֶלֶכת ּבִ ּ ָ

ה ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ְּוָחִייָת ְוָרִביָת וֵבַרְכך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ּבָ ָ ָ ּ:  
ָמע ְוִנַדְחּתָ ְו) יז( ְּוִאם ִיְפֶנה ְלָבְבך ְולֹא ִתׁשְ םָ ֲחִויָת ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדּתָ ּתַ   :ִהׁשְ
  

  שישי
ה ֹעֵבר ֶאת ) יח( ר ַאּתָ י ָאֹבד ּתֹאֵבדון לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ י ָלֶכם ַהיֹום ּכִ ִּהַגְדּתִ ּ ּ

ה ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ַּהַיְרֵדן ָלבֹוא ׁשָ ּ ַמִים ְו) יט( :ּ ַּהִעדִֹתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהׁשָ ֶות ּ ֶּאת ָהָאֶרץ ַהַחִיים ְוַהּמָ
ה ְוַזְרֶעך ְחֶיה ַאּתָ ַחִיים ְלַמַען ּתִ ָרָכה ְוַהְקָלָלה וָבַחְרּתָ ּבַ י ְלָפֶניך ַהּבְ ָָנַתּתִ ָּ ּ ּ:  

ֶבת ַעל ) כ( י הוא ַחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך ָלׁשֶ קֹלֹו וְלָדְבָקה בֹו ּכִ מַֹע ּבְ ְָלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיך ִלׁשְ ְ ָ ָּ ּ ּ
ע ְיהָֹוה ַלֲאֹבֶתיך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהםָה ּבַ ר ִנׁשְ ֲּאָדָמה ֲאׁשֶ ָ:  
  

   ליום כיפורמפטיר
  )ו"ג כ"ויקרא כ (
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ה ֵלאמֹר) כו( ר ְיהָֹוה ֶאל מׁשֶ ִרים הוא ְַאך ) כז( :ַּוְיַדּבֵ ּפֻ ִביִעי ַהֶזה יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהׁשְ ּּבֶ ּ ּ

ה ַליהָֹוה ם ִאׁשֶ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוִהְקַרְבּתֶ   :ִּמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעּנִ
ר ֲעֵליֶכם ) כח( ִרים הוא ְלַכּפֵ ּפֻ י יֹום ּכִ ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ּכִ ְּוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשו ּבְ ּ ִלְפֵני ְיהָֹוה ּּ

יָה) כט( :ֱאלֵֹהיֶכם ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ְוִנְכְרָתה ֵמַעּמֶ ר לֹא ְתֻעּנֶה ּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ י ָכל ַהּנֶ ּּכִ ּ:  
ֶפׁש ַהִהוא ִמֶקֶרב ) ל( י ֶאת ַהּנֶ ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ְוַהֲאַבְדּתִ ל ְמָלאָכה ּבְ ה ּכָ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְּוָכל ַהּנֶ ּ ּ

ה ֹבֵתיֶכםּכָ) לא( :ַּעּמָ ֹכל מׁשְ ּל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשו ֻחַקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ ּ:   
ֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ) לב( ָעה ַלחֶֹדׁש ּבָ ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבְ תֹון הוא ָלֶכם ְוִעּנִ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ּׁשַ

ֶכם ּתְ ּבַ תו ׁשַ ּבְ ׁשְ   :ּּתִ
  

  מי שברך
  

הוא יברך , רחל ולאה, רבקה, שרה, יעקב, יצחק, מי שברך אבותינו ואמותינו אברהם
לכבוד התורה , שעלו לתורה לכבוד המקום.................ו)................... בת(בן ........... את

ה וישלח ברכה /אותה ואת כל משפחתו/הקדוש ברוך הוא ישמור אותו. ולכבוד יום הדין
עם כל , חיים טובים בזה יום הדיןה ל/ה ויחתמהו/ה ויכתבהו/והצלחה בכל מעשה ידיו
  ישראל אחיו ונאמר אמן

  
  

  מי שברך לחולים
  

הוא יברך , רחל ולאה, רבקה, שרה, יעקב, יצחק, מי שברך אבותינו ואמותינו אברהם
הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם , את החולים בעבור שאנו מתפללים בעבורם

רפואת , ואה שלמה מן השמיםלהחלימם ולרפאותם ולהחזיקם וישלח להם מהרה רפ
  .השתא בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן, הנפש ורפואת הגוף

  
  אל נא רפא נא לה

  

  הגבהת התורה
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ   :ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

י ְיהָו הַעל ּפִ ַיד מׁשֶ   :ה ּבְ
  

  ברכות ההפטרה
  

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם רוך ַאּתָ ְּבָ ְּ ְנִביִאים טֹוִבים. ּ ַחר ּבִ ר ּבָ ְוָרָצה ְבִדְבֵריֶהם . ֲאׁשֶ
ֱאֶמת ֱאָמִרים ּבֶ ה ְיהָֹוה. ַהּנֶ רוך ַאּתָ ְּבָ ה ַעְבדֹו. ּ ּתֹוָרה וְבמׁשֶ ַּהּבֹוֵחר ּבַ ָרֵאל ַעּמֹו. ּ ִבְנִביֵאי ּו. ּוְבִיׂשְ
  :ָּהֱאֶמת ְוַהֶצֶדק
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  לים כיפורהפטרה 
)ד"י-ח א"נ, א"כ-ד"ז י"ישעיהו נ  

  
  
י) יד( ּנו ָדֶרך ָהִרימו ִמְכׁשֹול ִמֶדֶרך ַעּמִ ְְוָאַמר סֹלו סֹלו ּפַ ְּ ּ ּ ּ ּּ י ֹכה ָאַמר ) טו( :ּ ָרם ּכִ

ַפל רוַח ְלַהֲחיֹות  א וׁשְ ּכֹון ְוֶאת ַדּכָ מֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ א ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ ְּוִנׂשָ ּ ּ ּ
ִאים ָפִלים וְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ּרוַח ׁשְ י לֹא ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֹא ָלֶנַצח ֶאְקצֹוף ) טז( :ּ ּּכִ
מֹות ֲאִנ י רוַח ִמְלָפַני ַיֲעטֹוף וְנׁשָ ּּכִ יִתיּּ ר ) יז( :י ָעׂשִ הו ַהְסּתֵ י ְוַאּכֵ ְצעֹו ָקַצְפּתִ ֲעֹון ּבִ ּּבַ

ֶדֶרך ִלּבֹו ְְוֶאְקֹצף ַוֵיֶלך ׁשֹוָבב ּבְ ְ ּ:  
ֵלם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו) יח( ֵאהו ְוַאְנֵחהו ַוֲאׁשַ ְּדָרָכיו ָרִאיִתי ְוֶאְרּפָ ּ ּ ּבֹוֵרא ) יט( :ּ

לֹו} \ִניב{\ִנוב  לֹום ׁשָ ָפָתִים ׁשָ ּם ָלָרחֹוק ְוַלָקרֹוב ָאַמר ְיהָֹוה וְרָפאִתיוׂשְ ) כ( :ּ
ֵקט לֹא יוָכל ַוִיְגְרׁשו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט י ַהׁשְ ָים ִנְגָרׁש ּכִ ִעים ּכַ ְּוָהְרׁשָ ּּ ֵאין ) כא( :ּ

ִעים לֹום ָאַמר ֱאלַֹהי ָלְרׁשָ    :ׁשָ
ׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלך ְוַה) א( ְחׂשך ּכַ ְָקָרא ְבָגרֹון ַאל ּתַ ָעם וְלֵבית ַיֲעקֹב ְּ ׁשְ י ּפִ ֵּגד ְלַעּמִ ּ

  :ַחּטֹאָתם
ט ) ב( ּפַ ה וִמׁשְ ר ְצָדָקה ָעׂשָ גֹוי ֲאׁשֶ צון ּכְ ְּואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדרֹׁשון ְוַדַעת ְדָרַכי ֶיְחּפָ ּ ּּ

צון ֵטי ֶצֶדק ִקְרַבת ֱאלִֹהים ֶיְחּפָ ּפְ ָאלוִני ִמׁשְ ֱּאלָֹהיו לֹא ָעָזב ִיׁשְ ה ַצְמנ) ג( :ּ ּו ָּלּמָ
ְמְצאו ֵחֶפץ ְוָכל ַעְצֵביֶכם  יֹום ֹצְמֶכם ּתִ נו ְולֹא ֵתָדע ֵהן ּבְ ינו ַנְפׁשֵ ְּולֹא ָרִאיָת ִעּנִ ּ ּ ּ

ְנֹגׂשו ּּתִ ע לֹא ָתצומו ַכיֹום ) ד( :ּ ֶאְגרֹף ֶרׁשַ צומו וְלַהּכֹות ּבְ ֵּהן ְלִריב וַמָצה ּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
רֹום קֹוְלֶכם ּמָ ִמיַע ּבַ ּה צֹום ֶאְבָחֵרהו יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו ֲהָכֶזה ִיְהֶי) ה( :ְלַהׁשְ

ְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַליהָֹוה ק ָוֵאֶפר ַיִציַע ֲהָלֶזה ּתִ ַאְגמֹן רֹאׁשֹו ְוׂשַ ) ו( :ֲּהָלֹכף ּכְ
ַלח ְרצוִצים  ר ֲאֻגדֹות מֹוָטה ְוׁשַ ע ַהּתֵ ַח ַחְרֻצּבֹות ֶרׁשַ ּתֵ ֲּהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהו ּפַ ּּ ּ

י קוָחְפׁשִ ַנּתֵ ִביא ) ז( :ּם ְוָכל מֹוָטה ּתְ ֲּהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמך ַוֲעִנִיים ְמרוִדים ּתָ ּ ָ

ְרך לֹא ִתְתַעָלם ׂשָ י ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכִסיתֹו וִמּבְ ָּבִית ּכִ ָ ּ ַחר אֹוֶרך ) ח( :ּ ׁשַ ַקע ּכַ ָָאז ִיּבָ ּ
ַָוֲאֻרָכְתך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלך ְלָפֶניך ִצְדֶקך ּכְ ָ ְ ְקָרא ) ט( :ָבֹוד ְיהָֹוה ַיַאְסֶפךָ ָאז ּתִ

ר ָאֶון ע ְוַדּבֶ ַלח ֶאְצּבַ ִסיר ִמּתֹוְכך מֹוָטה ׁשְ ִני ִאם ּתָ ַוע ְויֹאַמר ִהּנֵ ׁשַ ַָויהָֹוה ַיֲעֶנה ּתְ ּ: 
ך אֹוֶרך ַוֲאֵפָלְתך ) י( חֹׁשֶ יַע ְוָזַרח ּבַ ּבִ ׂשְ ך ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ ְָוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפׁשֶ ָ ְ ָ

ָצ ך ְוַעְצמֶֹתיך ַיֲחִליץ ) יא( :ֳהָרִיםּּכַ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ְָוָנֲחך ְיהָֹוה ּתָ ָ ָ

ר לֹא ְיַכְזבו ֵמיָמיו ַגן ָרֶוה וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ְּוָהִייָת ּכְ ּ ּ:  
קֹוֵמם ְוקָֹרא ְלך ֹגֵד) יב( ך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור ּתְ ּוָבנו ִמּמְ ָ ָ ּ ֶרץ ּ ר ּפֶ

ֶבת   :ְמׁשֹוֵבב ְנִתיבֹות ָלׁשָ
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  לאחר הההפטרהשת וברכ
  

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם רוך ַאּתָ ְּבָ ְּ ל ָהעֹוָלִמים. ּ ָכל ַהדֹורֹות. ּצור ּכָ ַּצִדיק ּבְ ֱאָמן . ּ ָהֵאל ַהּנֶ
ה ל ְדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ָהאֹוֵמר ְועֹוׂשֶ ּכָ ר וְמַקֵים ׁשֶ ַּהְמַדּבֵ ּ ה הוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו  :ּ ֶּנֱאָמן ַאּתָ ּ
ְָוֶנֱאָמִנים ְדָבֶריך ְּוָדָבר ֶאָחד ִמְדָבֶריך ָאחֹור לֹא ָיׁשוב ֵריָקם. ּ ָ ה. ּ י ֵאל ֶמֶלך ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ  :ְּכִ
ה ְיהָֹוה רוך ַאּתָ ְּבָ ָכל ְדָבָריו. ּ ֱאָמן ּבְ   :ָּהֵאל ַהּנֶ

  
ית ַח י ִהיא ּבֵ ֵּיינוַּרֵחם ַעל ִציֹון ּכִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינו. ּ יַע ּבִ ְּוַלֲעלוַבת ֶנֶפׁש ּתֹוׁשִ ה ְיהָֹוה :ּ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ .

ָבֶניָה ַח ִציֹון ּבְ ּמֵ   :ְּמׂשַ
  

יֶחך ית ָדִוד ְמׁשִ ִביא ַעְבֶדך וְבַמְלכות ּבֵ ֵאִלָיהו ַהּנָ ֵחנו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּמְ ָׂשַ ָּ ּּ ּ ּ ּ ְמֵהָרה ָיבֹוא ְוָיֵגל . ּּ ּבִ
נ בֹודֹו. ּוִלּבֵ ב ָזר ְולֹא ִיְנֲחלו עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ּכְ ְסאֹו לֹא ֵיׁשֵ ְעּתָ לֹו . ַּעל ּכִ ּבַ ך ִנׁשְ ם ָקְדׁשְ י ְבׁשֵ ָּכִ

ה ֵנרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד לֹא ִיְכּבֶ ה ְיהָֹוה :ּׁשֶ רוך ַאּתָ ְּבָ   :ָּמֵגן ָדִוד. ּ
  

ִביִאים ְוַעל יֹום ַתּתָ ָלנו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו  , ּ ַהֶזההכיפורים ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ַהּנְ ּנָ ּׁשֶ ּ
ְְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ֲאַנְחנו מֹוִדים ָלך . ַעל ַהּכֹל :ָּכבֹוד וְלִתְפָאֶרתמחילה ולסליחה ולכפרה לְל ּ ּ

ְוְמָבְרִכים אֹוָתך ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּ ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ ְמך ּבְ ַרך ׁשִ ִָיְתּבָ ה ְי :ְ רוך ַאּתָ ְּבָ ְּמַקֵדׁש  . הָֹוהּ
ָרֵאל ְויֹום ַה   :כיפוריםִיׂשְ

  
  תפילה לשלום המדינה

  
הגן . ראשית צמיחת גאולתנו, ברך את מדינת ישראל. צור ישראל וגואלו
, שלח אורך ואמתך לראשיה. ופרוש עליה סוכת שלומך, עליה ברב חסדך

, למען ילכו בדרך הצדק, ותקנם בעצה טובה מלפניך, לשופטיה ולנבחריה
ונתת . והנחילם ישועה וחיים, חזק ידי מגיני ארץ קדשנו. החופש והיושר
פקד נא לברכה את אחינו בית ישראל . ושמחת עולם ליושביה, שלום בארץ

טע בלבם אהבת ציון ומי בהם מכל עמנו יהי אלהיו . בכל ארצות פזוריהם
האצל מרוחך על כל . אשר נקרא שמך עליה, עמו ויעל לירושלים עירך

וטע בלבנו אהבה . קנאה ורשעות, הסר מקרבנו שנאה ואיבה. שבי ארצנויו
לא ישא גוי אל גוי חרב "וקיים במהרה חזון נביאך . שלום ורעות, ואחוה

  .אמן: ונאמר" ולא ילמדו עוד מלחמה
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 תפילת הדרך לחיילים
  
  

  ְּתִפָּלה ֵיׁש ָּבנּו ֶׁשֵּתְלכּו ְוָתבֹואּו ְּבָׁשלֹום

  .ל ְמחֹוזֹות ֶחְפְצֶכםּוְבִבְטָחה ֶאל ָּכ

  ְוֶׁשֶקט ִּתְמְצאּו ְּבָכל ֶׁשֵּתֵלְך ַנְפְׁשֶכם

  .ְוֵחן ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים

  ֶׁשּלֹא יּוְכלּו ָלֶכם ָּכל ֻּפְרָעֻנּיֹות

  .ֶׁשִּמְתַרְּגׁשֹות ּוָבאֹות ְּבַדְרְּכֶכם

  . ְנִתיְבֶכם ֱאֶמת ּוָפֳעְלֶכם ָּתִמים- ִיְהיּו ַמֲעֵׂשיֶכם טֹוִבים 

  ַח ִמְצאּו ַלֲעבֹר ֶאת ִמְבֲחֵני ָהֵאׁשּכֹ

  .ּוִבְטָחה ְלַהֵּלְך ַלָּיִמים ַהָּבִאים

  

  ַּבֶּדֶרְך ָהעֹוָלה, ֲעֵיִפים, ּוְכֶׁשָּתׁשּובּו ְלָכאן

  ַחְסֵרי ִמָּלה, ְנַחֵּבק ֶאְתֶכם ְׁשֵקִטים ְואֹוֲהִבים

  ֵּבין ַהֶּלָהבֹות ַהּדֹוֲעכֹות, ִנְרֶאה ְּבֵעיֵניֶכם

  צֹות ִנְׁשָמָתּה ֶׁשל ַהֶחְמָלהֶאת ִניצֹו

  ְוֶאת ְיִפי ַהֶּנֶפׁש ֶׁשּלֹא ָחְדָלה

  

ה ָּל ִפ ְּת ַע  ּׁשֹוֵמ ַה ְך  רּו   . ָּב

  

  ביני תלמי
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  ה ז כ ר ת   נ ש מ ו ת

 
ֵבהו ַחׁשְ ן ֱאנֹוׁש ַוּתְ ָדֵעהו ּבֶ ְּיֹהָוה ָמה ָאָדם ַוּתֵ ּּ: 

ֵצל עֹוֵבר  ָּאָדם ַלֶהֶבל ָדָמה ָיָמיו ּכְ
  

י ִתְפְקֶדּנוָמה ֱאנֹוׁש ֶרּנו וֶבן ָאָדם ּכִ י ִתְזּכְ ּ ּכִ ּ ּ: 
ֵרהו ַעּטְ ַעט ֵמֱאלִֹהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ּתְ ַחְסֵרהו ּמְ ַּוּתְ ּ ּ: 

  
  "למה לא באת לפני המלחמה"מתוך הספר , ליזי דורון

  
  .יום כיפור

נסת  בית הכ–ביום ההוא היה בית אחד לכולם . הבתים התרוקנו מאדם. השכונה בשירות הסליחה
ספרי קודש ותשמישי . בימי חול שימש הבית למגורים ובימי קודש הפך לבית האלוהים. של גוטה

חדר השינה הוסב והיה לעזרת הנשים . שולחן וספה, קדושה השתלבו בסלון התפילה עם כיסאות
החלל נוכח ארון הקודש התמלא . והול הדירה הפריד כהלכה בין המתפללים למתפללות, החסודות

  . מתפללים עוטי טליתותשורות 
  .חמור ארוך וקפיצה משולשת, מחבואים, תופסת: ובדשא ילדים משחקים, בחצר דשא

  .ס האלוהי שקק"המתנ
  

עטפה ראשה במטפחת משי , טרם יום לבשה לבן. הכינה עצמה ליום הכיפורים, כמו האחרים, הלנה
שנייה אל בית הכנסת ועמדה מתבוננת ממרפסת ביתה בקומה ה, ספק טלית ספק הינומה, לבנה

אני חייבת להזכיר כמה דברים להם ", שאלה את המתכנסים לתפילה" '?יזכור'מתי יהיה ה. "שממול
  .ואותי שלחה לחצר המשחקים". ולאלוהים
' יזכור'ה, הלנה, הלנה: "עמד לשירותה ילד תורן שצעק מהחצר, כנראה לפי תכנון מוקדם, בכל שנה

ת מהמרפסת וכהרף עין היתה עומדת נוכח ארון הקודש בבית הלנה היתה נעלמ!" הוא הבא בתור
  .ובאחת הושלך הס. הכנסת

  !"הרי זו רחבת הגברים: "כל עוטי הטליתות נדהמים
  .    מבוכה-

: היא היתה מישירה מבט ומבהירה". תעברי לחדר הסמוך, זו טעות: "  בתחילה עוד היו מסבירים
, פניה אל ארון הקודש, חדה היתה מפנה גבה למתפלליםובתנועה ". אני במקום הנכון, זו לא טעות"

באתי , נציגה של משפחה שנכחדה, הלנה, אני, על דעת המקום ועל דעת הקהל: "וקולה רועם בדממה
ורק אתה יודע . אני מזכירה נשמות, בשם תפקיד שלא אני בחרתי, בשם נדר שנדרתי, לפני כבודך

אז גם , היו הם עומדים ליד ארון הקודש ואני, ו הם היואיל; אני עומדת פה במקומם. למה דווקא אני
  ". אני הייתי במקומי

זו בכלל ! ?מה אתם מסתכלים: "היתה מפנה מבט אל הקהל הנועץ עיניים בגבה, ובאחת על סף הבכי
, מכווצת היתה כולה. ושוב היתה משיבה פניה אל ארון הקודש!" אני כל מי שאיננו פה, לא אני

הלנה בלבן : משנה צורה, שנדמה היה תחילה שהיא ספק טלית ספק הינומה, הומטפחת המשי הלבנ
  :אחרי עוד רגע קל שוב החזירה מבט אל הקהל. כמו המת בתכריכיו

  ". כדי שלא תתעכב חלילה התפילה", התחייבה כמו בשבועה, "רק בשמות פרטיים אקרא"
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את , יזכור אלוהים את קובה: "תוהלנה היתה מונה את השמו. הבין שאחרת לא ניתן, הרב נתן סימן
תחילה את שמות הגברים ..." את פנחס ואת אפרים, את קלמן, את יודל, את זליג, את אהרון, משה
אצבעות ידיה הארוכות ..." את נינה, את גולדה, את פפה, את פרידה: "כך את שמות הנשים-ואחר

ופריסת האצבעות , כל אצבע שםל, לכל שם אצבע, והדקות נעות היו כמו ועדת ביקורת בזו אחר זו
  .והרשימה של הלנה ארוכה. מתואמת עם מספר השמות
  .ובבית הכנסת שתיקה

ובעזרת הנשים העבירו ממחטות לעצור , בקהל הגברים היה ניכר שיבש הגרון והתלחלחו העיניים
 לכל –ובזה אחר זה עלו לאוויר השמות , מארון הקודש המשיכו לבקוע ניגונים. את הדמעות הניגרות

לסיום . אלא יבבה של מקהלה שלמה, בסוף הרשימה כבר לא נשמע בכייה של הלנה. שם בכי משלו
  .ויוצאת מבית התפילה, היתה מודה לכל מי שעזר לה לקיים שבועה

  .קינת יום כיפור נמשכה כהלכתה
  .ביום כיפור בבית הכנסת בשכונה, כל שנה, כך
  

  .יפוריםהמשיכו הילדים במשחקים של יום הכ, ובחצר
נעלמתי אני מחצר המשחקים ומן החלון האחורי של בית הכנסת ראיתי , כשהלנה נעלמה מהמרפסת

אבל לא יכול , את הכאב, את המבט, הארון הסתיר את המראות. את המתרחש אל מול קודש הקודשים
כך הספיקה מתיחת -אחר, כך הצצתי על קצות האצבעות לראות- אחר, תחילה שמעתי. היה לקולות

מפואר , נבנה בית כנסת אחר בשכונה, כשהייתי מספיק גבוהה. וכך כל שנה ידעתי יותר; ווארצ
  .ובית הכנסת הזה נסגר, ומהודר

  
בלי , בלי קהל. בכל יום כיפור עמדה במרפסת ביתה ובשעת הזכרת נשמות קראה בשמות, והלנה

  .רק בפני האלוהים, בלי מתפללים, רב
 

 
 

 אח/בן/בעל/לאב
 

ַמתִיְזּכֹור   ֱאלִֹהים ִנׁשְ
 

 /אחי    /בני   / בעלי      / ָאִבי מֹוִרי 
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ָהַלך ְלעֹוָלמֹו ְצרֹור ַהַחִיים, אנא. ְׁשֶ ֵהא ַנְפׁשֹו ְצרוָרה ּבִ ּּתְ  תחת כנפי ּ
, תהי מנוחתו כבוד. כל החסידים והישרים והתמימיםִעם , השכינה

ְוֹנאַמר וינוח בשלום על משכבו . יהוה הוא נחלתו. יהלך צדקו לפניו
 :ָאֵמן

 
 אחות/בת/אשה/לאם

 
ַמת   ִיְזּכֹור ֱאלִֹהים ִנׁשְ

י מֹוָרִתי ָהְלָכה ְלעֹוָלָמה/אחותי/בתי     /אשתי           / ִאּמִ  ,ּ  ׁשֶ
ֵה, אנא ְצרֹור ַהַחִייםה ַנְפׁשיּתְ ּ ְצרוָרה ּבִ כל ִעם ,  תחת כנפי השכינהּ

. ך צדקה לפניהיהל, תהי מנוחתה כבוד. החסידים והישרים והתמימים
 :ְוֹנאַמר ָאֵמןותנוח בשלום על משכבה . יהוה הוא נחלתה

 
 :בעבור יתר הקרובים

 
מ  ת וִיְזּכֹור ֱאלִֹהים ִנׁשְ

ָהְלכו ְלעֹוָלָמם, קרובי וידידי ֵה, אנא, ּׁשֶ ְצרֹור רות ְצרוותם ַנְפׁשיינהּתְ  ּבִ
 ותהי .כל החסידים והישרים והתמימיםִעם ,  תחת כנפי השכינהַּהַחִיים

 :ְוֹנאַמר ָאֵמןוינוחו בשלום על משכבם , מנוחתה כבוד
 

 :בעבור חללי השואה ומערכות ישראל
 

מ  ת וִיְזּכֹור ֱאלִֹהים ִנׁשְ
אנא ישמע . כל אחינו בני ישראל שמסרו נפשם על קידוש השם

בחיינו הד גבורתם ומסירותם ויראה במעשינו טוהר ליבם ותהיינה 
ְצרֹורנפשותיהם צרורות  שבע שמחות .  ותהי מנוחתם כבודּ ַהַחִייםּבִ

 . אמן. את פניך נעימות בימינך נצח
 

ָניו ּבֹוָריו-ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ִנְשמֹות ּבָ ָרֵאל, ּגִ ה ְלִיׂשְ ְפלו , ַּחָיֵלי ְצָבא ֲהַגּנָ ּנָ ּׁשֶ
ָרֵאל ִמְלֲחמֹות ִיׂשְ ה, ּבְ ְפֻעלֹות ֲהַגּנָ חֹון וְבֵעת ִמ, ּּבִ ְגמול וִבּטָ ּּתַ ּ ְפִקיָדםּ ּלוי ּתַ ּ ,

ַמַעְרכֹות ָהָעם ֶרת ַוֲחִטיבֹות ַהלֹוֲחִמים ּבְ ְחּתֶ ל לֹוֲחֵמי ַהּמַ מֹות ּכָ ֵחְרפו , ְּוִנׁשְ ּׁשֶ
ם ת ַהׁשֵ ם ָלמות ַעל ְקֻדׁשַ ַּנְפׁשָ ּ ָרֵאל ֵהִביאו , ּ ּוְבֶעְזַרת ֱאלֵֹהי ַמַעְרכֹות ִיׂשְ ּ

ִדיָנה ְוִלְגֻאַלת ָהָא ה ְוַהּמְ ִּלְתקוַמת ָהֻאּמָ ִרים ַקלו . ֶרץ ְוִעיר ָהֱאלִֹהיםּ ׁשָ ִּמּנְ ּ
ֵברו ּוֵמֲאָריֹות ּגָ הֹור ֶאת ִרְגֵבי , ּ ָדָמם ַהּטָ ֵהָחְלָצם ְלֶעְזַרת ָהָעם ְוִהְרוו ּבְ ּּבְ
נו נו . ַּאְדַמת ָקְדׁשֵ ה ְגבוָרָתם לֹא ָיסופו ֵמִאּתָ ֵּזֶכר ֲעֵקָדָתם וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ

מֹוֵתיֶה. ְלעֹוָלִמים ְהֶייָנה ִנׁשְ מֹות ּתִ ְצרֹור ַהַחִיים ִעם ִנׁשְ ּם ְצרורֹות ּבִ ּ
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ַגן ֵעֶדן ַעד , ַאְבָרָהם ּבְ יו ׁשֶ ָרֵאל וְקדֹוׁשָ ּבֹוֵרי ִיׂשְ ָאר ּגִ ִּיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְוִעם ׁשְ
 .ָאֵמן. עֹוָלם

 
 אל מלא רחמים

רֹוִמים ּמְ ְנֵפי , ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ ַּהְמֵצא ְמנוָחה ְנכֹוָנה ַעל ּכַ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ַה ים וְטהֹוִרים ּכְ ַמֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ִכיָנה ּבְ ּׁשְ מלּ ת וִנׁשְ

 .ויקירינו שהלכו לעולמם, גיבורינו, קדושינו
ַעל ָהַרֲחִמים אנא  ירַהּבַ ָנםְסּתִ ֵסֶתר ּכְ ְצרֹור וְצ,  ְלעֹוָלִמיםפיך ּבְ ֹרר ּבִ

בוְּוָינוח, םּ ְיֹהָוה הוא ַנֲחָלת.מותםַּהַחִיים ֶאת ִנׁשְ ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ , ם ּבְ
 :ְוֹנאַמר ָאֵמן

 
 
 

 פניה ברגשטיין/ ניגונים 
  דור זהבי: לחן

 
 ,אמי ואבי, שתלתם ניגונים בי

 .מזמורים שכוחים ,ניגונים
 – גרעינים נשאם לבבי, גרעינים

 .וצומחים עתה הם עולים
 ,עתה הם שולחים פארות בדמי

 .בעורקי שלובים שורשיהם
 ,אמי, ושירך, אבי, יךניגונ

 .בדופקי נעורים ושבים
 ,הנה אאזין שיר ערשי הרחוק

 .אלי בת הביע פי אם
 הנה לי תזהרנה בדמע ושחוק

 .איכה וזמירות של שבת
 – כל הגה ייתם וכל צליל ייאלם

 .הרחוק כי יהום בי קולכם
 והריני אתכם, עייני אעצום

 .מעל לחשכת התהום
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שמתארת שלוש רמות של , יהשוע השל אהב לצטטשאברהם , ישנה דרשה חסידית

האופן הפשוט והשכיח ביותר שדרכו אנו , הבכי, הרובד הראשון הוא הדמעות.  שכול

הנעלה , הרובד השלישי. הוא השתיקה, מעט נעלה יותר, הרובד השני. מביעים צער

  . הוא השיר, ביותר לפי הדרשה

אנו מהללים .  הוא חיינוהשירלו ואי,  האומץ שלנו-השתיקה,  הוא הכאב שלנו- הבכי

אין לנו יכולת .  באמצעות השיר-את אלה שאפשרו לנו חיים והעניקו לחיים משמעות

מי שמנסה להילחם בשכחה . אך גם לא נוכל להימלט מן השכחה, לכבוש את המוות

  . סופו ששוכח את החיים, ולזכור את המתים

  רב מרשל מאיירה

 גלעד יעקב / כשתגדל 
 ודה פוליקריה: לחן

  
  אמרו לך לא פעם, חכה שתגדל

     אחד גבוה ואישה נמוכה איש
      אם לא תאכל לא תגדל אף פעם

 ריקה ילד טוב משאיר צלחת
     תגדל ותהיה גנרל, תגדל

     תהיה אסטרונאוט ותעוף לחלל
  רצית להיות אפילו חייל אתה לא

     או סתם להיות כמו כולם שתגדל
 שאל חד לאאותך אף א, אבל

      כשתגדל ויהיה לך ילד
 שיבוא וישאל מה יהיה כשאגדל

     אל תשאל, עזוב אז תגיד לו
  

 עזוב את בית הספר, לך הביתה
 שום דבר אמרו שממך כבר לא יצמח

  אישה גדולה ואיש במשקפיים
 ימשיכו לרדוף עד הסוף עד עפר

 תתערבב בקהל אל, תגדל
 תשקיף מן הצד תתנדנד בערסל
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 א רצית להיות שם בכללאתה ל
 אותך אף אחד לא שאל ,אז מה

 אתה נשארת גוזל שנפל
 כשתגדל ויהיה לך ילד

 מה יהיה כשאגדל שיבוא וישאל
  אל תשאל, אז תגיד לו עזוב

  
  קדיש אבלים

  
  התחלות חדשות מעלות לזיכרון

  .סופים ישנים וטריים
  אני חב כל כך הרבה לעבר

  ולאלו  שלקחו בו חלק
  ,ים וסביםהור

  אחים ואחיות, בנים ובנות
  ,מורים ומחנכים
  .חברים ואהובים

  ,אלה שבחיים ואלה שלא, כל אלו
  .הוסיפו את הנגיעה שלהם לאדם שהפכתי להיות

  ,אני פונה אליהם בהכרת תודה ובאהבה, לאלו שבחיים
  כשאני פותח את זרועותיי בידידות

  .ומציע להם אהבה מתחדשת
  וןאני פונה בזיכר, למתים

  .כשאני מאשרר את חייהם במיצוי מלא של חיי
  ,בשוטטות בין הספק לתקווה
  ,כשאני בד בבד לבד ובקהילה

  אני מחפש את האומץ להתמודד
  עם העול המכביד של הלא ידוע

  ,באצילות ובחסד
  ,לכבוד כל אלו אשר הלכו לפניי

  אני קם להצהיר  על המחזוריות הנצחית
  .דישבאמירת ק, של מעגל החיים והמוות
  

ְּבַחֵּייכֹון  ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב

  
  :ָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיאְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְל

  
ְּבִריְך . ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ְוִאְמרּו . ן ְּבָעְלָמאְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָר ִמן ָּכל ִּבְרָכָתאולעלא ְלֵעָּלא . הּוא
  :ָאֵמן

  
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

  :ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמןהעֹוֶׂשה 



 

74      ז"יום כיפור תשס    תפילה ישראליבית 

  

  החזרת ספר תורה
  

ם ְיהָֹוהְּיַהְללו מֹו ְלַבדֹו,  ֶאת ׁשֵ ָגב ׁשְ י ִנׂשְ ּּכִ ּ:  
ָמִים ִהָלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ,ַּוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו, הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ ָרֵאל ַעם , ּּתְ ִלְבֵני ִיׂשְ

ַּהְללוָיה , ְקרֹבֹו ּ:   
  

  ְלָדִוד ִמְזמֹור
ַּליהָֹוה ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה ֵבי ָבה, ּ ֵבל ְויׁשְ י  :ּּתֵ  ּכִ
ים ְיָסָדה ּהוא ַעל ַיּמִ ִמי  :ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה, ּ

ְמקֹום ָקְדׁשֹו, ַיֲעֶלה ְבַהר ְיהָֹוה ּוִמי ָיקום ּבִ ְנִקי   :ּ
ִים וַבר ֵלָבב י , ַּכּפַ ְוא ַנְפׁשִ א ַלׁשָ ר לֹא ָנׂשָ  ֲּאׁשֶ

ע ְלִמְרָמה ּבַ   :ְולֹא ִנׁשְ
 

א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָֹוה עֹוּוְצָדָקה ֵמ , ִּיׂשָ   :ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
יו ֶּזה דֹור דְֹרׁשָ י ָפֶניך ַיֲעקֹב ֶסָלה, ּ  :ְָמַבְקׁשֵ

יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ְתֵחי עֹוָלם, ּׂשְ או ּפִ ׂשְ  , ְּוִהּנָ
בֹוד בֹודִמ :ְְוָיבֹוא ֶמֶלך ַהּכָ  ְיהָֹוה, ְי ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ

ִּעזוז ְוִגּבֹור  :ְּיהָֹוה ִגּבֹור ִמְלָחָמה, ּ
 
או   יֶכםּׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ ְתֵחי עֹוָלם ,ׁשְ או ּפִ ּ וׂשְ ּ , 

בֹוד בֹוד :ְְוָיֹבא ֶמֶלך ַהּכָ ְִמי הוא ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ ּ, 
בֹוד ֶסָלה,  ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְהוא ֶמֶלך ַהּכָ ּ:  

 
  

ָרֵאל ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשוָבה ְיהָֹוה ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ּ:  
ה  ָקוָמה ְיהָֹוה ִלְמנוָחֶתך ַאּתָ ּ ַָוֲארֹון ֻעֶזךּ ּ:  

נו ׁשו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיך ְיַרּנֵ ּּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ָּ ָ:  
יֶחך ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ֲעבור ָדִוד ַעְבֶדך ַאל ּתָ ָּבַ ָ ּ ּ ּ:  

ֲעזֹובו י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ   :ּּכִ
ר ה ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאׁשָ ים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ּבָ ֵּעץ ַחּיִ ּ ּ:  

לֹוםְּדָרֶכ   :יָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ
ֶקֶדם יֵבנו ְיֹהָוה ֵאֶליך ְוָנׁשוָבה ַחֵדׁש ָיֵמינו ּכְ ֲּהׁשִ ּ ּּ ָ:  
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   בקשות שליח הציבור לפני תחילת תפילתו–העני ממעשהנני 
  

ָרֵאל ִהלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ַחד יֹוׁשֵ ַעשֹ ִנְרַעׁש ְוִנְפַחד ִמּפַ אִתי ּבָ, ִּהְנִני ֶהָעִני ִמּמַ
ָלחוִני ר ׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ך ִיׂשְ ן ְלָפֶניך ַעל ַעּמְ ַּלֲעמֹד וְלִהְתַחּנֵ ָּ י . ָ ְוַאף ַעל ּפִ

ֵאיִני ְכַדאי ְוָהגון ְלַכך ְׁשֶ ך ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק . ּ ָָלֵכן ֲאַבֵקׁש ִמּמְ ּ
. אלהי שרה אלהי רבקה אלהי רחל ואלהי לאה. ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב

ַדי ָאיֹם ְונֹוָראְיהָֹוה ְי ָרֵאל ׁשַ ּהָֹוה ֵאל ַרחום ְוַחּנון ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּ ֱהֵיה ָנא . ּ
ר ָאֹנִכי הֹוֵלך ְועֹוֵמד ְלַבֵקׁש ַרֲחִמים ָעַלי ְוַעל  י ֲאׁשֶ ַּמְצִליַח ַדְרּכִ ְּ

י חֹוֵטא . ׁשֹוְלַחי ֲעוֹונֹוַתי ּכִ ַחְיֵבם ּבַ ַחּטֹאַתי ְוַאל ּתְ יֵעם ּבְ ְפׁשִ ְּוָנא ַאל ּתַ
ַע ָאִניּו ם. פֹוׁשֵ ַעי ְוַאל ֵיבֹוׁשו ִבי ְוַאל ֵאבֹוׁש ּבָ ְלמו ִבְפׁשָ ְּוַאל ִיּכָ ל . ּ ְוַקּבֵ

ְתִפַלת ָזֵקן ְוָרִגיל וִפְרקֹו ָנֶאה וְזָקנֹו ְמֻגָדל ְוקֹולֹו ָנִעים  ִפָלִתי ּכִ ּּתְ ּ ּ ּ ּ
ִריֹות ַדַעת ִעם ַהּבְ ּוְמעוָרב ּבְ ּ ִטי. ּ ָטן ְלַבל ַיׂשְ ׂשָ ִויִהי ָנא . ֵנִניְוִתְגַער ּבְ

ִָדְגֵלנו  ָעֶליך ַאֲהָבה ַאֲהָבה. ּ ַכֶסה ּבְ ֵעינו ּתְ ּוְפׁשָ ּ ְְוָכל ָצרֹות ְוָרעֹות ֲהָפך . ּ

לֹום ְוָהֱאֶמת  ְמָחה ְלַחִיים וְלׁשָ שֹֹון וְלׂשִ ָרֵאל ְלׂשָ ָּנא ָלנו וְלָכל ִיׂשְ ּ ּ ּּ
לֹום ֱאָהבו ְּוַהׁשָ ְתִפָל. ּ ְּוַאל ְיִהי ׁשום ִמְכׁשֹול ּבִ ִָויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך  :ִתיּ ּ

ל  ּכָ ר ֶאְהֶיה ׁשֶ ָּהֵאל ַהָגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ּ
ֵהם ּפֹוֲעֵלי ְתִפלֹות ָיִביאו ְתִפָלִתי ִלְפֵני ִכֵסא ְכבֹוֶדך  ְלָאִכים ׁשֶ ַָהּמַ ּ ּ ּּ

ל ַהַצִדיִק ֲעבור ּכָ ְּוָיִפיצו אֹוָתה ְלָפֶניך ּבַ ּ ּ ָּ ִמיִמים ּ ים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּתְ
ִרים ִפַלת . ְוַהְיׁשָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ְמך ַהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא ּכִ בֹוד ׁשִ ּוַבֲעבור ּכְ ּ ָ ּ ּ

ַרֲחִמים ָרֵאל ּבְ ך ִיׂשְ    :ַָעּמְ
ִפָלה ה ׁשֹוֵמַע ּתְ רוך ַאּתָ ּּבָ ְ ּ: 
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 מוסף ליום הכיפורים
 

 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה  :אמן. אִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּב
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן, ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב

  
  :ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

  
ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ִיְתָּבַרְך ְו
ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ִמן ָּכל ִּבְרָכָתאולעלא ְלֵעָּלא  . ְּבִריְך הּוא. ְּדֻקְדָׁשא

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא
  

  
  ף יום הכיפוריםעמידה למוס

  
ָפַתי ִתְפָתח ֲּאדָֹני ׂשְ ָוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתך. ּ ּ ּּ:  

  
ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי  רוך ַאּתָ ּּבָ ְּ

ֱאלֵֹהי . ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ואמותינו ֲּאבֹוֵתינו
 ֱאלֵֹהי , שרהֱאלֵֹהי . ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב. ִיְצָחק
דֹול . רחל ולאהֱאלֵֹהי , רבקה ָהֵאל ַהּגָ

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹוןַה ּגֹוֵמל ֲחָסִדים . ּגִ
. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. טֹוִבים

מֹו  ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ
ַאֲהָבה   :ּבְ

ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ְּוָכְתֵבנו . ְ
ֵסֶפר ַהַחִיים  :ִּהים ַחִייםְָלַמַעְנך ֱאלֹ. ּּבְ

יַע וָמֵגן ֶּמֶלך עֹוֵזר ומֹוׁשִ ּ ה  :ְ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ
  : ופוקד שרהָמֵגן ַאְבָרָהם. ְיֹהָוה

 
ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני יַע. ַאּתָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ל :ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאּתָ   :מֹוִריד ַהּטָ

 
ֶחֶסד ל ַחִיים ּבְ ַרֲחִמים ַרּבִ. ְּמַכְלּכֵ ְסֹוֵמך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא . יםְּמַחֶיה ֵמִתים ּבְ

יר ֲאסוִרים ּחֹוִלים וַמּתִ ֵני ָעָפר. ּ ּוְמַקֵים ֱאמוָנתֹו ִליׁשֵ ַעל . ּּ ִָמי ָכמֹוך ּבַ

בורֹות וִמי דֹוֶמה ָלך ְּגְ ּ ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח ְיׁשוָעה. ּ ּ ּּ ְ: 
 

ַר. ִָמי ָכמֹוך ָאב ָהַרֲחָמן ּזֹוֵכר ְיצוָריו ְלַחִיים ּבְ ה ְלַהֲחיֹות  :ֲחִמיםּ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
ה ְיֹהָוה :ּכֹל ַחי רוך ַאּתָ ְּבָ   :ּכֹלְּמַחֶיה ַה. ּ

  

למן שזרז/טוב לאדם היות פעם בדד
 

 בדד טוב לאדם היות פעם
 ,לא ציבור ולא פרט, לא רע, לא ספר

 ,בלבד עם הלב רק, ק הוא עם לבו,
 .טוב לאדם היות פעם בדד

 
 ,וטוב כי יצא פעם ריק מנכסיו

 ,לא חייב, לא נדרש, שדה לא, לא בית
 רק יקשיב אל ליבו ויחריש חרש רב

 .מנכסיו טוב כי יצא האדם
 

  וכי יקשיב אל ליבו ויבין לחיי
 .חייב וידע אשר יש ויחוש מה
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  קדושה
עֹוָלם ְמך ּבָ ְָנַקֵדׁש ֶאת ׁשִ ֵמי ָמרֹום. ּ ׁשְ ים אֹותֹו ּבִ ְקִדיׁשִ ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ תוב . ּּכְ ּכָ ּּכַ

 :ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר. ַָעל ַיד ְנִביֶאך
 

בֹודֹוָקדֹוׁש ָקדֹוׁש  : ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
 

ָתם ְל. משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו. כבודו מלא עולם ֻעּמָ
רוך ֹיאֵמרו ּּבָ ְּ: 

 
קֹומֹו בֹוד ְיֹהָוה ִמּמְ רוך ּכְ ְּבָ ּ: 

 
ַרֲח קֹומֹו הוא ִיֶפן ּבְ מֹו ֶעֶרב ָוֹבמיםִּמּמְ ָכל יֹום  ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ ֶקר ּבְ

ַמע אֹוְמִרים ַאֲהָבה ׁשְ ִמיד ַפֲעַמִים ּבְ   :ּּתָ
ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְיֹהָוה ֶאָחד ַמע ִיׂשְ   :ּׁשְ

יֵענו נו הוא מֹוׁשִ ּהוא ֱאלֵֹהינו הוא ָאִבינו הוא ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִמיֵענו . ּ ְּוהוא ְוַיׁשְ ּ
ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ  ּבְ

 :ֶכם ֵלאלִֹהיםִלְהיֹות ָל
  :ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 

ָכל ָהָאֶרץ ְמך ּבְ ַָאִדיר ַאִדיֵרנו ְיֹהָוה ֲאדֹוֵנינו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ּ ּ ּ ְוָהָיה ְיֹהָוה  :ּ
מֹו ֶאָחד יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד וׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ְּלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ ּ ּוְבִדְבֵרי  :ְ

תוב ֵלאֹמר ך ּכָ ָּקְדׁשְ ּלֹך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיהִיְמ :ָ ּ ּ ְ ְ: 
 

ְדֶלך יד ּגָ ְתך ַנְקִדיׁש, ְָלדֹור ָודֹור ַנּגִ ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדׁשָ ָּ ְבֲחך ֱאלֵֹהינו , ּ ְּוׁשִ ָ

ִּמִפינו לֹא ָימוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ּ ה, ּ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵאל ֶמֶלך ּגָ  :ְּכִ
 

  ובכן
  
יךּו ל ַמֲעׂשֶ ן ַפְחְדך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ַעל ּכָ ְָבֵכן ּתֵ ָּ ּ ל ַמה . ּ ְָוֵאיָמְתך ַעל ּכָ

ָראָת ּבָ ים. ּׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ְָוִייָראוך ּכָ רוִאים. ּ ל ַהּבְ ֲחוו ְלָפֶניך ּכָ ּתַ ְּוִיׁשְ ְּוֵיָעׂשו . ָּ
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָלם ֲאֻגָדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנך ּבְ ָּכֻ מֹו . ּ ָיַדְענו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּכְ ּׁשֶ ּ ּ
יִמיֶנך ָיְדך וְגבוָרה ּבִ ְלָטן ְלָפֶניך ֹעז ּבְ ַהׁשָ ָׁשֶ ָ ָּ ּ ל ַמה . ּ ְמך נֹוָרא ַעל ּכָ ְָוׁשִ

ָראָת ּבָ  :ּׁשֶ
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ך בֹוד ְיֹהָוה ְלַעּמֶ ן ּכָ ָוְבֵכן ּתֵ ִהָלה ִליֵרֶאיך. ּ ָּתְ יך. ּ . ְָוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ
ּוִפְתחֹון ֶפה ַלְמ ׂשֹון ְלִעיֶרך. ְַיֲחִלים ָלךּ ְמָחה ְלַאְרֶצך ְוׂשָ ָׂשִ ּוְצִמיַחת ֶקֶרן . ָ

ְָלָדִוד ַעְבֶדך יֶחך. ּ י ְמׁשִ ָיֵמינו. ַָוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְמֵהָרה ּבְ  :ּּבִ
 

ִרים ַיֲעלֹזו ָמחו ִויׁשָ ּוְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיׂשְ ּ ּ ּ ה ָיִגילו ְועֹו. ּ ִרּנָ ָּלָתה ַּוֲחִסיִדים ּבְ
ֶלת ָזדֹון ִמן  י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ן ּתִ ָעׁשָ ָלה ּכְ ָעה ּכֻ ְקָפץ ִפיָה ְוָכל ָהִרׁשְ ּּתִ ּ ּ ּ

 :ָהָאֶרץ
 

יך ל ַמֲעׂשֶ ה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְמֵהָרה ְלַבֶדך ַעל ּכָ ְָוִתְמלֹך ַאּתָ ָ ְּ ּ ַהר ִציֹון . ּ ּּבְ
בֹוֶדך ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיר ָק. ִָמׁשְ ּוִבירוׁשָ ךּ ך. ְָדׁשֶ ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תוב ּבְ ּכָ ָּכַ ְִיְמלֹך ְיֹהָוה . ּ

ְּלעֹוָלם ֱאלַֹהִיך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיה ּ ּ ְ: 
 

ְלָעֶדיך ֶמך ְוֵאין ֱאלֹוַה ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָָקדֹוׁש ַאּתָ ה ְיֹהָוה . ָּ תוב ַוִיְגּבַ ּכָ ּּכַ ּ
דֹוׁש ִנְקַד ָפט ְוָהֵאל ַהּקָ ׁשְ ּמִ ְּצָבאֹות ּבַ ְצָדָקהּ ֶלך  :ׁש ּבִ ה ְיֹהָוה ַהּמֶ רוך ַאּתָ ְּבָ ְ ּ

דֹוׁש  :ַהּקָ
 

ים ל ָהַעּמִ נו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ נו. ַּאּתָ ָּאַהְבּתָ אֹוָתנו ְוָרִציָת ּבָ ל . ּ נו ִמּכָ ְּורֹוַמְמּתָ
ִמְצוֶתיך נו ּבְ ּתָ ַָהְלׁשֹונֹות ְוִקַדׁשְ ּ ּ ְמך. ּ נו ַלֲעבֹוָדֶתך ְוׁשִ נו ַמְלּכֵ ְָוֵקַרְבּתָ ָ ּ דֹול ּ  ַהּגָ

דֹוׁש ָעֵלינו ָקָראָת  :ְּוַהּקָ
 

ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַה ן ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּתֶ ַּוּתִ ,  למחילהַּהֶזהכיפורים ּ
 ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ולמחל בו על כל עוונותינו ולסליחה ולכפרה

  :ִמְצָרִים
 

לפניך זכרון יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שנעלה 
, אבותינו בהתקרבם אליך בימי קדם בהבאת קרבנות חובותם

ומאז חרב מקדשנו וגלינו מארצנו . תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם
. ֲּאבֹוֵתינוהיו ארשת שפתינו והגיון לבנו כקרבנות שהקריבו לפניך 

הלרצון תהיה עבודה של שיח שפתיים ונדבות פה אשר לא במחיר 
הלא . הלזה יקרא קרבן ועולת רצון ליהוה. ייםיעלו ולא בעמל כפ

הפק . התעורר והקדש מהוננו לעבודתו. זאת עבודת האל אשר תרצה
החש עזרה . הצל אביון משוע ועני אין עוזר לו. לב נפשנו-למרי

ככתוב . הדוף זדון ובערות מן העולם. לכושל והמצא תרופה לחולים
לא . ונאמר. מירושליםכי מציון תצא תורה ודבר יהוה . על יד נביאך

מלאה הארץ דעה את יהוה כמים -ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי
 . לים מכסים
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יֹום  ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתינו ּבְ ּ ת ַהֶזה וְביֹוםלשבת(ּ ּבָ ּ ַהׁשַ ּ ּ (

פוִרים ַהֶזה ַּהּכִ ּ ֵעינו ְוַחּטֹאֵתינו ִמ. ּ ְּמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפׁשָ ּ ֶגד ֵעיֶניךּ ָאמור . ָּנֶ ּּכָ
ֶעיך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיך לֹא ֶאְזּכֹר ָָאֹנִכי ָאֹנִכי הוא מֹוֶחה ְפׁשָ ָ ּ: 

יך י ְגַאְלּתִ ֶעיך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיך ׁשוָבה ֵאַלי ּכִ ְָוֶנֱאַמר ָמִחיִתי ָכָעב ְפׁשָ ָ ָּ ּ: 
י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְת ְּוֶנֱאַמר ּכִ ּ ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני , ֶכםּ

ְטָהרו  :ְּיֹהָוה ּתִ
 

תֹוָרֶתך ִמְצֹוֶתיך ְוֵתן ֶחְלֵקנו ּבְ נו ּבְ ַָקְדׁשֵ ָּ ּ יׁשוָעֶתך. ּ ֵחנו ּבִ ּמְ ֵענו ִמּטוֶבך ְוׂשַ ּבְ ָׂשַ ָּ ּ ּ ּ .
ֱאֶמת נו ְלָעְבְדך ּבֶ ְָוַטֵהר ִלּבֵ ּ ְבֵט. ּ ָרֵאל וָמֳחָלן ְלׁשִ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ י ּּכִ

ְלָעֶדיך ֵאין ָלנו ֶמֶלך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח  ָכל דֹור ָודֹור וִמּבַ רון ּבְ ְְיׁשֻ ָּ ּ ּ ה(ּ  ):ֶּאָלא ָאּתָ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ה ְיֹהָוה ֶמֶלך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ּבֵ רוך ַאּתָ ּּבָ ְּ ְ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינו ּבְ ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ָרֵאל ֶמֶל, ּ ל ָהָאֶרץ ְמַקֵדׁש ִיׂשְ ּך ַעל ּכָ ְ

פוִרים ְּויֹום ַהּכִ ּ: 
 

ָרֵאל וְתִפָלָתם ך ִיׂשְ ַעּמְ ְּרֵצה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ָ ּ וְתִהי ְלָרצֹון . באהבה תקבלּ
ך ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ַרֲחִמים :ָּתָ ׁשוְבך ְלִציֹון ּבְ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ רוך :ּ ְּבָ ּ 

ִכיָנתֹו ְלִציֹון ֲחִזיר ׁשְ ה ְיֹהָוה ַהּמַ  :ַּאּתָ
 

ְמֹוִדים ֲאַנְחנו ָלך ה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְלעֹוָלם , ּ ַאּתָ ּׁשָ ּ ּ
ּצוֵרנו צור ַחֵיינו, ָוֶעד ּ ּ ֵענו, ּּ ה הוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְלך וְנַסֵפר , ָּמֵגן ִיׁשְ ַּאּתָ ּ ָּ ּ

ִהָלֶתך ָּתְ ָיֶדךַע, ּ סוִרים ּבְ ָל ַחֵיינו ַהּמְ ּ ּ מֹוֵתינו ַהְפקודֹות ָלך, ּ ְְוַעל ִנׁשְ ּ ְוַעל , ּּ
נו ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ ִּנֶסיך ׁשֶ ָ ָכל ֵעת, ּ ּבְ ְָוַעל ִנְפְלאֹוֶתיך ְוטֹובֹוֶתיך ׁשֶ ֶעֶרב ָוֹבֶקר , ָ

י לֹא ָכלו ַרֲחֶמיך, ְוָצֳהָרִים ַָהּטֹוב ּכִ י לֹא ַתּמו , ְוַהְמַרֵחם, ּ י , ֲָחָסֶדיךּּכִ ּכִ
ְֵמעֹוָלם ִקִוינו ָלך ּ ּ: 

 
ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד נו ּתָ ְמך ַמְלּכֵ א ׁשִ ֵרך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשֵ ָלם ִיְתּבָ ְּוַעל ּכֻ ָ ְּ ּ: 

 
ֵני ְבִריֶתך ל ּבְ ָוְכֹתב ְלַחִיים טֹוִבים ּכָ ּ ּ: 

 
ְמך ַה ְָוֹכל ַהַחִיים יֹודוך ֶסָלה ִויַהְללו ִויָבְרכו ֶאת ׁשִ ָּ ּ ּּ ֱאֶמת ְלעֹוָלם ּ דֹול ּבֶ ּגָ
י טֹוב ָהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ְוֶעְזָרֵתנו ֶסָלה ָהֵאל ַהּטֹוב ּּכִ ּ ה ְיֹהָוה  :ּ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ

ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹודֹות ַָהּטֹוב ׁשִ ָּ:  
  

ֱּאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו תוָבה ַעל , ּ ּתוָרה ַהּכְ ת ּבַ ֶלׁשֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנו ַבּבְ ּּבָ ּּ

ה ַעְבֶדךְיֵדי  ָמׁשֶ ך, ּ ָָהֲאמוָרה ִמִפי ַאֲהרן וָבָניו ּכֲהִנים ַעם ְקדוׁשֶ ּ ָאמור, ּּ   : ּּכָ
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ְמֶרך' ְָיָבֶרְכך ה   : ְָוִיׁשְ

ָך' ָיֵאר ה ָּפָניו ֵאֶליך ִויֻחּנֶ ָ ּ :  

א ה לום' ִּיׂשָ ם ְלך ׁשָ ָָפָניו ְוָיׂשֵ ּ : 

  
לֹום טֹוָבה וְבָרָכה ים ׁשָ ל , ֲחִמיםַּחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַר, ּׂשִ ָּעֵלינו ְוַעל ּכָ

ך ָרֵאל ַעּמֶ ְרֵכנו ָאִבינו, ִָיׂשְ ּּבָ אֹור ָפֶניך, ּ ֶאָחד ַיַחד ּבְ ָלנו ּכְ ָּכֻ ּ ּ י ְבאֹור ָפֶניך , ּ ָּכִ ּ
ָּנַתּתָ ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּ ּוְצָדָקה וְבָרָכה , ּּתֹוַרת ַחִיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּ ּ
לֹום ֵעיֶניך, ל טֹובְוָכ, ְּוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוׁשָ ְְלָבְרֵכנו וְלָבֵרך ֶאת , ְָוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ּ ּ

ָרֵאל ך ִיׂשְ ל ַעּמְ לֹוֶמך, ָּכָ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ָּבְ לֹום, ּ רֹוב עֹוז ְוׁשָ  :ּבְ
 

ֵסֶפר ַחִיים לֹום, ּּבְ ָרָכה ְוׁשָ ֵתב ְלָפֶניך, ּבְ ָוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָזֵכר ְוִנּכָ ּ ֲּאַנְחנו , ּ
ָרֵאלְוָכ ית ִיׂשְ ך ּבֵ לֹום, ָל ַעּמְ ְּלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ ה ְיֹהָוה  :ּ רוך ַאּתָ ְּבָ עושה ּ
לֹוםַּה  :ּׁשָ
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ר ִמְרָמה. ֱאלַֹהי ָפַתי ִמַדּבֵ ְּנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע וׂשְ י ִתדֹם. ּ . ְּוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ
ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ תֹוָרֶתך. ְהֶיהְוַנְפׁשִ י ּבְ ְָפַתח ִלּבִ יוב. ּ ְרדֹף ַנְפׁשִ ִּמְצוֶתיך ּתִ ָ .

ִבים ָעַלי ְלָרָעה ם. ְוָכלְ ַהחֹוׁשְ ְבּתָ ה  :ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ֲעׂשֵ
ָמך ה ְלַמַען ְיִמיָנך. ְְלַמַען ׁשְ ה ְלַמַען ּתֹוָרָתך. ְֲעׂשֵ ָתך. ְֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְקֻדׁשָ ְֲעׂשֵ ּ .

ְָלַמַען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדיך יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני. ּ ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון  :ָהֹוׁשִ
י ְלָפֶניך  :ְּיֹהָוה צוִרי ְוֹגֲאִלי. ִָלּבִ

 
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ַהׁשָ לֹום ָעֵלינו, ּעֹוׂשֶ ה ׁשָ ּהוא ַיֲעׂשֶ ָרֵאל , ּ ל ַעּמֹו ִיׂשְ ְוַעל ּכָ

ל   :ְּוִאְמרו ָאֵמןבי תבל יושְוַעל ּכָ
 
 
  
  

  .ָּבא לֹא ַאֵחר חֶֹדׁש. ָהַלְך ַהּכֹל. ָהַלְך ֱאלּול
  . ְּתׁשּוָבה ְוֵאין, ָאָבק. ָאָדם ְוֵאין ַּבֶּדֶרְך ְנָיר

  .ִׁשיָבה ְּכִלי ִלי ְוָעִׂשיִתי ּגֹוָלה ְּכִלי ָלְך ְוָעִׂשית
  . ָּבא ֲאִני ִמַּנִין ֶאְזּכֹר ְּבֵקרּוב ַרק? ָאׁשּוב ּוְלָאן

  
 1962‐1948שירים , יהודה עמיחי
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   מוסף יום הכיפורים–ץ "חזרת הש

 
ָפַתי ִתְפָתח ֲּאדָֹני ׂשְ ָוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתך. ּ ּ ּּ:  

  
ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו רוך ַאּתָ ּּבָ ּ . ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ואמותינו ְּ

. רחל ולאהֱאלֵֹהי ,  רבקהֱאלֵֹהי , שרהֱאלֵֹהי . ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון דֹול ַהּגִ ְוקֹוֵנה ַהּכֹל . ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ָהֵאל ַהּגָ

ַאֲהָבה. ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות מֹו ּבְ  :ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ
 

ִּמסֹוד ֲחָכִמים וְנבֹוִנים ּוִמֶל. ּ ְתִפָלה . ֶּמד ַדַעת ְמִביִניםּ ָחה ִפי ּבִ ֶּאְפּתְ ּ
ּוְבַתֲחנוִנים ן ְפֵני ֶמֶלך ַמל. ּ ְְלַחלֹות וְלַחּנֵ ּ ּ  . א רחמים מוחל וסולח לעוניםּ

 
ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ֵסֶפר ַהַחִיים. ְ ְּוָכְתֵבנו ּבְ ְָלַמַעְנך ֱאלִֹהים . ּ

ֶּמֶלך עֹוֵזר ו :ַּחִיים יַע וָמֵגןְ ה ְיֹהָוה :ּמֹוׁשִ רוך ַאּתָ ְּבָ  ופוקד ָמֵגן ַאְבָרָהם. ּ
  :שרה

 
ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני יַע. ַאּתָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ל :ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאּתָ   :מֹוִריד ַהּטָ

 
ֶחֶסד ל ַחִיים ּבְ ים. ְּמַכְלּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ א ְסֹוֵמך נֹוְפִלים ְורֹוֵפ. ְּמַחֶיה ֵמִתים ּבְ

יר ֲאסוִרים ּחֹוִלים וַמּתִ ֵני ָעָפר. ּ ּוְמַקֵים ֱאמוָנתֹו ִליׁשֵ ַעל . ּּ ִָמי ָכמֹוך ּבַ

בורֹות וִמי דֹוֶמה ָלך ְּגְ ּ ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח ְיׁשוָעה. ּ ּ ּּ ְ: 
 

ַרֲחִמים. ִָמי ָכמֹוך ָאב ָהַרֲחָמן ּזֹוֵכר ְיצוָריו ְלַחִיים ּבְ ה ְלַה :ּ ֲחיֹות ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
ה ְיֹהָוה :ּכֹל ַחי רוך ַאּתָ ְּבָ   :ּכֹלְּמַחֶיה ַה. ּ

  
  

 ונתנה תוקף
 

ה ֲעֶלה ְקֻדׁשָ ּוְבֵכן וְלך ּתַ ָ ּ ה ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך, ּ י ַאּתָ ְּכִ ּ: 
 

ת ַהיֹום ה ֹתֶקף ְקֻדׁשַ ּוְנַתּנֶ ּ ּ. 
י הוא נֹוָרא ְוָאֹים  . ּּכִ
א ַמְלכוֶתך ׂשֵ ָובֹו ִתּנָ ּ ּ . 

ֶחֶסד ּכִ  . ְָסֶאךְוִיּכֹון ּבְ
ֱאֶמת ב ָעָליו ּבֶ  . ְוֵתׁשֵ

ה הוא ַדָין ומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע ָוֵעד י ַאּתָ ֱּאֶמת ּכִ ּ ּּ . 
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 ְּוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ומֹוֶנה 
חֹות ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ  . ְוִתְזּכֹר ּכָ

ח ֶאת ֵסֶפר ַהִזְכרֹונֹות  . ְּוִתְפּתַ
ל ָאָדם ּבֹו ֵרא ְוחֹוָתם ַיד ּכָ  . ּוֵמֵאָליו ִיּקָ

 
ַקע דֹול ִיּתָ ַמע, ּוְבׁשֹוָפר ּגָ ה ִיׁשָ ְּוקֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ ּ . 

ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזון ְּוִחיל וְרָעָדה ֹיאֵחזון. ּ ּ . 
ה יֹום ַהִדין ְּוֹיאְמרו ִהּנֵ ִדין. ּ  . ִּלְפֹקד ַעל ְצָבא ָמרֹום ּבַ

ִדין ֵעיֶניך ּבַ י לֹא ִיְזּכו ּבְ ּּכִ ֵאי עֹוָלם ַיַעְבר. ָּ ְבֵני ָמרֹוןְוָכל ּבָ ָון ְלָפֶניך ּכִ ּ: 
 

ַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו ַבּקָ ְבטֹו. ּכְ ַחת ׁשִ  . ַמֲעִביר ֹצאנֹו ּתַ
ל ָחי ֲעִביר ְוִתְסֹפר ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש ּכָ ן ּתַ ִרָיה. ּּכֵ ְּוַתְחּתֹך ִקְצָבה ְלָכל ּבְ ְוִתְכּתֹב . ְ

ַזר ִדיָנם  :ֶּאת ּגְ
 

ֵתבון ָנה ִיּכָ ֹראׁש ַהׁשָ ּּבְ פור ֵיָחֵתמוןּוְביֹום. ּ ּ צֹום ּכִ ּ ּ . 
ה ַיַעְברון ּמָ ֵראון. ּּכַ ה ִיּבָ  . ְּוַכּמָ

ִּמי ִיְחֶיה וִמי ָימות ּ . 
ִקצֹו ִקצֹו. ִּמי ּבְ ּוִמי לֹא ּבְ ּ . 
ִים ּמַ ֵאׁש. ִמי ּבַ  . ּוִמי ּבָ
ֶחֶרב ַחָיה. ִמי ּבַ ּוִמי ּבַ ּ . 
ָרָעב ָצָמא. ִמי ּבָ ּוִמי ּבַ ּ . 
ַרַעׁש ּמַ. ִמי ּבָ ָפהּוִמי ּבַ  . ּגֵ

ֲחִניָקה ְסִקיָלה. ִמי ּבַ ּוִמי ּבַ ּ: 
ּוִמי ָינוַע. ִּמי ָינוַח ּ . 

ֵקט ֵרף. ִּמי ִיׁשָ  . ּוִמי ִיּטָ
ֵלו ּוִמי ִיְתַיָסר. ִּמי ִיׁשָ ּ . 
ר. ִמי ֵיָעִני  . ּוִמי ֵיָעׁשֵ

ֵפל וִמי ָירום ִּמי ִיׁשָ ּ ּ: 
 

ּוְתׁשוָבה וְתִפָלה וְצָדָקה ּ ּ ֵזָרהַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע  :ּּ  :ַהּגְ
 

ִהָלֶתך ן ּתְ ְמך ּכֵ י ְכׁשִ ָּכִ ה ִלְכֹעס ְוֹנַח ִלְרצֹות. ָּ מֹות  :ָקׁשֶ י לֹא ַתְחֹפץ ּבְ ּּכִ
ת ׁשובֹו ִמַדְרּכֹו ְוָחָיה. ַהּמֵ י ִאם ּבְ ּּכִ ה לֹו. ּ ַחּכֶ ִּאם ָיׁשוב . ְּוַעד יֹום מֹותֹו ּתְ

לֹו ַקּבְ ה הוא יֹוְצָרם  :ִּמָיד ּתְ י ַאּתָ ר . ְויֹוֵדַע ִיְצָרםּחזן ֱאֶמת ּכִ ׂשָ י ֵהם ּבָ ּכִ
  :ָוָדם
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 . ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר ְוסֹופֹו ֶלָעָפר
ַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו  . ּבְ

ר ּבָ ׁשְ ֶחֶרס ַהּנִ  . ָּמׁשול ּכְ
ָחִציר ָיֵבׁש  . ּוְכִציץ נֹוֵבל. ּכְ

ֶלה ֵצל עֹוֵבר וְכָעָנן ּכָ  . ּּכְ
ֶבת ּוְכרוַח נֹוׁשָ ּוְכָאָבק פֹוֵרַח. ּ  :ְּוַכֲחלֹום ָיעוף. ּ

ה הוא ֶמֶלך ֵאל ַחי ְוַקָים ְּוַאּתָ ְ ּ: 
 

  קדושה
עֹוָלם ְמך ּבָ ְָנַקֵדׁש ֶאת ׁשִ ֵמי ָמרֹום. ּ ׁשְ ים אֹותֹו ּבִ ְקִדיׁשִ ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ תוב . ּּכְ ּכָ ּּכַ

 :ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר. ַָעל ַיד ְנִביֶאך
 

בֹודֹוָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹ  :א ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
 

ָתם ְל. משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו. כבודו מלא עולם ֻעּמָ
רוך ֹיאֵמרו ּּבָ ְּ: 

 
קֹומֹו בֹוד ְיֹהָוה ִמּמְ רוך ּכְ ְּבָ ּ: 

 
ַרֲח קֹומֹו הוא ִיֶפן ּבְ ָכל יֹום מיםִּמּמְ מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר ּבְ  ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ

ִמיד ַפֲעַמ ַמע אֹוְמִריםּּתָ ַאֲהָבה ׁשְ   :ִים ּבְ
ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְיֹהָוה ֶאָחד ַמע ִיׂשְ   :ּׁשְ

יֵענו נו הוא מֹוׁשִ ּהוא ֱאלֵֹהינו הוא ָאִבינו הוא ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִמיֵענו . ּ ְּוהוא ְוַיׁשְ ּ
ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ  ּבְ

 :ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים
  :לֵֹהיֶכם ֲאִני ְיֹהָוה ֱא

ָכל ָהָאֶרץ ְמך ּבְ ַָאִדיר ַאִדיֵרנו ְיֹהָוה ֲאדֹוֵנינו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ּ ּ ּ ְוָהָיה ְיֹהָוה  :ּ
מֹו ֶאָחד יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד וׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ְּלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ ּ ּוְבִדְבֵרי  :ְ

תוב ֵלאֹמר ך ּכָ ָּקְדׁשְ ּך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיהְִיְמלֹך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִי :ָ ּ ּ ְ: 
 

ְדֶלך יד ּגָ ְתך ַנְקִדיׁש, ְָלדֹור ָודֹור ַנּגִ ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדׁשָ ָּ ְבֲחך ֱאלֵֹהינו , ּ ְּוׁשִ ָ

ִּמִפינו לֹא ָימוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ּ ה, ּ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵאל ֶמֶלך ּגָ  :ְּכִ
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 סדר העבודה

  
  

  ציון נדמועת חרב בית המקדש וחצרות
 בארבע כנפות תבל מקדשי מעט קמו

 .לתורה ותפילה בתי כנסיות לשמך
 בכל מקום בו הזכרנוך השרית שכינתך

 .בכי עיר אלמנה נחתם בלבנו
 עלו ימי ענייה על ראש שמחתנו

 זבחי ראשונים נשכחו במעללים רעים
 בתפילה ניצבים פה כולנו החיים

 חטאתינו העבר ופשעינו מחה
 תפילותנו רצהכקרבנות קדם 

 בשיח שפתותינו נשלמה פרים
 כקטורת באפך זמרת משוררים

 .אשר סדר עבודת אבות מזכירים
 .ברוך זכרה לפניך ביום הכיפורים

  הרב גיל נתיב

  
 

  
ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ּבֵ ית. ָּעֵלינו ְלׁשַ ֵראׁשִ ֻדָלה ְליֹוֵצר ּבְ   .ָּלֵתת ּגְ

ל גֹוֵיי ָהֲאָרצֹותוּׁשֶ נו ּכְ  . ּ ָעׂשָ
ְפחֹות ָהֲאָדָמהוְולֹ ִמׁשְ ָמנו ּכְ ּ ׂשָ ּ.  

לֹ ָכל ֲהמֹוָנםוּׁשֶ ֶהם ְוגֹוָרֵלנו ּכְ ם ֶחְלֵקנו ּכָ ּ ׂשָ ּ. 
 ַּוֲאַנְחנו ּכֹוְרִעים 
ֲחִוים ומֹוִדים ּתַ ּוִמׁשְ ּ 

ָלִכים  ְִלְפֵני ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהּמְ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ. 

  
ַדי ַמְלכות ׁשַ ְּלַתֵקן עֹוָלם ּבְ ּ ּ.  
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 ברטולד ברכט/ הי הכלי

 שלמה גרוניך: לחן
 

 יהי הכל שייך לכל 
 שיוכל להטיב עמו
 שיוכל להטיב עמו

 
  למען יגדלתהילד לאישה האימהי

 העגלה לעגלון הטוב למען ינהג בה היטב
 והאדמה למשקים אותה מים

 למען תיתן פרייה בעתו
 
 

היה הקרבן עיקר , כל עוד עמד בית המקדש בירושלים על מכונו
, היתה הקרבת הקורבנות" עבודה"ה. ביטוי הפולחני של עם ישראלה

גם משחרב המקדש והתפילה . ועבודת יום הכיפורים היתה שיאה
 עבודת יום הכיפורים –נעשתה הביטוי לקשר בין היהודי לאלוהיו 
 . נשארה חרוטה בזיכרון ההיסטורי של עמנו

פים גם לנו י. לא אל הקרבת הקרבנות של זמן העבר נשואות עינינו
כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציויתים ביום "דברי הנביא ירמיהו 

במקום קרבנות ". הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח
יושר וצדקה ברוח דברי , אנו דורשים מעצמנו ומזולתנו אמת וצדק

היגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי : "מיכה המורשתי
ערכי מוסר ". הבת חסד והצנע לכת עם אלוהיךאם עשות משפט וא

 .וצדק חברתי בארץ ובעולם הם משאת נפשנו
לכבוד . עם זאת לא נשכחה מאתנו עבודת יום הכיפורים של זמן עבר

אבותינו שהשכילו בדרכם למצוא נתיבות אל לב בני העם ולהעלותם 
נזכיר גם אנו את שהיה נוהג לפנים ביום הקדוש הזה , בקדושה
 . בזכרון הדורותונתברך
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וכשם . ביום קודש זה גם אנו באים אל היכלך אשר בבית תפילתך
כן גם , שהכהן הגדול היה מתודה ומבקש מחילה וכפרה בדביר קדשך

 :אנו מתוודים לפניך לאמור
  
ם, ְָכך ָהָיה אֹוֵמר" א ַהׁשֵ י ָחָטאִתי ְלָפֶניך ֲאִני וֵביִתי , ָּאּנָ ְעּתִ ָּעִויִתי ָפׁשַ ָ ּ

יךּוְב ם. ֵָני ַאֲהֹרן ַעם ְקדֹוׁשֶ א ַהׁשֵ ִעים , ָּאּנָ ֶפר ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלְפׁשָ ּּכַ ּ
ָחָטאִתי ְלָפֶניך ֲאִני וֵביִתי וְבֵני ַאֲהֹרן , ְוַלֲחָטִאים י ְוׁשֶ ְעּתִ ָפׁשַ ָעִויִתי ְוׁשֶ ּׁשֶ ּ ָ ּ
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ך ה ַעְבֶדך , ַָעם ְקדֹוׁשֶ תֹוַרת מׁשֶ תוב ּבְ ּכָ ָּכַ ּ י ַבי, )ויקרא טז(ּ ֹּום ַהֶזה ְיַכֵפר ּּכִ ּ
 ..."'ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה

 
ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ָהיו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהׁשֵ ׁשֶ ֲעָזָרה ּכְ ְּוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ ּ

ה וְבָטֳהָרה ָהיו ּכ ְקֻדׁשָ דֹול ּבִ ְּוַהּנֹוָרא ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִפי ֹכֵהן ּגָ ּ ּ ֹוְרִעים ּ
בֹוד ַמְלכותֹו  ם ּכְ רוך ׁשֵ ֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ְפֵניֶהם ְואֹוְמִרים ּבָ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ְּ ּ

ם  :ְלעֹוָלם ָוֶעד ֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ִלְגֹמר ֶאת ַהׁשֵ ֵון ּכְ ְּוַאף הוא ָהָיה ִמְתּכַ ּ ּ
ְטָהרו"ְואֹוֵמר ָלֶהם   ".ּּתִ

 
ות לבני ביתו ולבני מעמדו כשם שבעבר קיבל הכהן הגדול על עצמו את האחרי

כך אנו מחויבים לקבל על עצמנו את האחריות לפגמים הקיימים , הכהנים
 :אלוהנו עלינו להתוודות לפניך' על כן ה. בחברה בה אנו חיים

 
ם, ְָכך ָהָיה אֹוֵמר" א ַהׁשֵ י ָחָטאִתי ְלָפֶניך , ָּאּנָ ְעּתִ ָָעִויִתי ָפׁשַ ּ

ֲּאִני וֵביִתי וְבֵני ַאֲהֹרן ַע יךּ ם. ָם ְקדֹוׁשֶ א ַהׁשֵ ֶפר ָנא , ָּאּנָ ּּכַ
ִעים ְוַלֲחָטִאים ָחָטאִתי , ָּלֲעֹונֹות ְוַלְפׁשָ י ְוׁשֶ ְעּתִ ָפׁשַ ָעִויִתי ְוׁשֶ ּׁשֶ

ך ְָלָפֶניך ֲאִני וֵביִתי וְבֵני ַאֲהֹרן ַעם ְקדֹוׁשֶ ָּ תֹוַרת , ּ תוב ּבְ ּכָ ּּכַ
ה ַעְבֶדך  ָמׁשֶ י ַביֹום ַהֶזה ְיַכ, )ויקרא טז(ּ ּּכִ ֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ּ

 ..."'ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה
 

ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ָהיו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהׁשֵ ׁשֶ ֲעָזָרה ּכְ ְּוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ ּ
ה וְבָטֳהָרה ָהיו ּכֹוְרִעים  ְקֻדׁשָ דֹול ּבִ ְּוַהּנֹוָרא ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִפי ֹכֵהן ּגָ ּ ּ ּ

בֹוד ַמְלכותֹו ּוִמׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ְפֵניֶהם ְואֹוְמִרים ּבָ ּּתַ ְּ ּ
ם  :ְלעֹוָלם ָוֶעד ֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ִלְגֹמר ֶאת ַהׁשֵ ֵון ּכְ ְּוַאף הוא ָהָיה ִמְתּכַ ּ ּ

ְטָהרו"ְואֹוֵמר ָלֶהם   ".ּּתִ
 
 

דֹול ּבַ ִפַלת ּכֵֹהן ּגָ ַמְעּתָ ּתְ ׁשָ מֹו ׁשֶ ּוְבֵכן ּכְ ּ ַמע ּ ׁשְ מֹו ֵכן ִמִפינו ּתִ ֵּהיָכל ּכְ ּ
יַע   :ְותֹוׁשִ

ָנה ַהזֹאת  ֵהא ַהׁשָ ּתְ ְּיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ׁשֶ ּ ּ ּ ָ ּ
ֵהם ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ך ּבֵ ל ַעּמְ ָאה ָעֵלינו ְוַעל ּכָ ַָהּבָ ּ . 

ַנת אֹוָרה ָרָכה. ׁשְ ַנת ּבְ יָלה.ׁשְ ַנת ּגִ ַנת ִדיָצה.  ׁשְ ַנת הֹוד. ּׁשְ ַנת ַוַעד . ׁשְ ׁשְ
ַנת ִזְמָרה. טֹוב ַנת ֶחְדָוה. ׁשְ ַנת טֹוָבה. ׁשְ ַנת ְטלוָלה ְגׁשוָמה. ׁשְ ּׁשְ ִאם , ּ

חוָנה ַנת ְיׁשוָעה. ּׁשְ ָלה. ּׁשְ ְלּכָ ַנת ּכַ ַנת ִלּמוד. ׁשְ ַנת ְמנוָחה. ּׁשְ ַנת ֶנָחָמה. ּׁשְ . ׁשְ
ֹשֹון ַנת ׂשָ ַנת ֶעְלצֹון. ׁשְ ַנת ְפדות. ׁשְ ּׁשְ ַנת ָצֳהָלה. ּ ַנת קֹוְמִמיות. ׁשְ ּׁשְ ַנת . ּ ׁשְ
ֻליֹות ִּקּבוץ ּגָ ִפלֹות. ּ ַנת ִקּבול ּתְ ּׁשְ ַנת ָרצֹון. ּ לֹום. ׁשְ ַנת ׁשָ ָבע. ׁשְ ַנת ׂשָ ָנה . ׁשְ ׁשָ

ּתֹוִליֵכנו ָבה קֹוְמִמיות ְלַאְרֵצנו ּׁשֶ ּ ּ ה ַעּמִ. ּּ ר ּבָ ְדּבֵ ּתַ ָנה ׁשֶ נוּׁשָ ְחּתֵ ָנה . ּים ּתַ ׁשָ
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ֵבנו ְלַחִיים טֹוִבים ְכּתְ ּתִ ָרֵאל ְלַפְרָנָסה . ּׁשֶ ית ִיׂשְ ך ּבֵ לֹא ִיְצָטְרכו ַעּמְ ָנה ׁשֶ ָׁשָ ּ ּ
 .בתיתך ברכה במעשה ידיהםֶזה ָלֶזה ְולֹא ְלַעם ַאֵחר 

 
ְהיֹות ַהֵהיָכל ַעל ְיסֹודֹוָתיו ל ֵאֶלה ּבִ ּוִמְקַדׁש ַהּקֶֹדׁש ַעל ְמכ. ּּכָ ְוֹכֵהן . ֹונֹוָתיוּ

ֵרת דֹול עֹוֵמד וְמׁשָ ָמחו. ּּגָ ּדֹורֹו ָראו ְוׂשָ ּ  .  אשרי עין ראתה את כל אלה:ּ
 

ל ֵאֶלה ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ּכָ נו. ַּאׁשְ ַמע ֹאֶזן ָדֲאָבה ַנְפׁשֵ ֲּהלֹא ְלִמׁשְ ּ: 
ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ָאֳהֵלנו ְמַחת ְקָהֵלנו. ַּאׁשְ ׂשִ ַמע ֹאֶז. ּּבְ ּן ָדֲאָבה ֲהלֹא ְלִמׁשְ

נו   :ַּנְפׁשֵ
ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ִגיֵלנו ִּדיַצת ְקָהֵלנו. ַּאׁשְ נו. ּ ַמע ֹאֶזן ָדֲאָבה ַנְפׁשֵ ֲּהלֹא ְלִמׁשְ ּ: 

ׁשֹוְרִרים ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ַהּמְ יִרים. ַאׁשְ ַמע ֹאֶזן . ְוָכל ִמיֵני ׁשִ ֲהלֹא ְלִמׁשְ
נו ָּדֲאָבה ַנְפׁשֵ ּ: 

ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ְזבו ןַּאׁשְ ָכן. ל ַהְמֻתּכָ ַמע ֹאֶזן ָדֲאָבה . ַחי ּבֹו ׁשָ ֲּהלֹא ְלִמׁשְ
נו  :ַּנְפׁשֵ

ֶגֶלף[ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ִטירֹות ּכְ ָעה ֶאֶלף. ַאׁשְ ִרים ְוַאְרּבָ . יֹוְנֵקי ֹכֲהִנים ֶעׂשְ
נו ַמע ֹאֶזן ָדֲאָבה ַנְפׁשֵ ֲּהלֹא ְלִמׁשְ ּ: 

בֹוד ְמנֹורֹות ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ּכְ ֵרה ְמכֹונֹותְלַאַח. ַאׁשְ ַמע . ת ֶעׂשְ ֲהלֹא ְלִמׁשְ
נו ֹּאֶזן ָדֲאָבה ַנְפׁשֵ ּ: 

ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ִמְזּבֵ ֲעֶטֶרת. ַאׁשְ ַמע . ֶנֶזר ָעָליו ּכַ ֲהלֹא ְלִמׁשְ
נו ֹּאֶזן ָדֲאָבה ַנְפׁשֵ ּ:[ 

ית ַהׁשֹוֵאָבה ְמַחת ּבֵ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ׂשִ ַּח ַהּקֶֹדׁש רוַח ַּעם ׁשֹוֶאֶבת רו. ַּאׁשְ
נו. ְנִדיָבה ַמע ֹאֶזן ָדֲאָבה ַנְפׁשֵ ֲּהלֹא ְלִמׁשְ ּ: 

ם ֶרׁשֶ ת ּכֵֹהן ּבְ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ְפִריׁשַ ם. ַּאׁשְ א ַהׁשֵ ַמע . ּצֹוֵעק ָאּנָ ֲהלֹא ְלִמׁשְ
נו ֹּאֶזן ָדֲאָבה ַנְפׁשֵ ּ: 

ים ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ְקַהל ְקדֹוׁשִ ֵבית ָקְד. ַאׁשְ ים ּבְ יםרֹוְגׁשִ ָדׁשִ י ַהּקֳ ֲהלֹא . ׁשֵ
נו ַמע ֹאֶזן ָדֲאָבה ַנְפׁשֵ ְּלִמׁשְ ּ: 

ן ִני ַהְמֻלּבָ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ׁשָ ן. ַאׁשְ ְרּבָ ִעיר ַהּקָ ַמע ֹאֶזן ָדֲאָבה . ִּמׂשְ ֲּהלֹא ְלִמׁשְ
נו  :ַּנְפׁשֵ

ִמיִדים ְקֵרִבים ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ּתְ ים. ַאׁשְ ת ַרּבִ ַער ּבַ ׁשַ ַמ. ּבְ ע ֹאֶזן ֲהלֹא ְלִמׁשְ
נו ָּדֲאָבה ַנְפׁשֵ ּ: 

 
ֲּאָבל ֲעֹונֹות ֲאבֹוֵתינו ֶהֱחִריבו ָנֶוה ְּוַחּטֹאֵתינו ֶהֱאִריכו ִקצֹו. ּ ּ ֲאָבל ִזְכרֹון . ּ

ֵהא ְסִליָחֵתנו ְּדָבִרים ּתְ ֵהא ַכָפָרֵתנו. ּ נו ּתְ ְּוִעּנוי ַנְפׁשֵ ּ ַרֲחֶמיך . ּּ ן ּבְ ַָעל ּכֵ

ים ָנַתּתָ ָלנו ֶאת יֹום צֹו ָּהַרּבִ ֻפִרים ַהֶזהּ ּם ַהּכִ ְוֶאת יֹום ְמִחיַלת ֶהָעֹון . ּ
ע. ַּהֶזה ִּלְסִליַחת ָעֹון וְלַכָפַרת ָפׁשַ ּ ֲאִכיָלה. ּ ִתָיה. ּיֹום ָאסור ּבַ ׁשְ ּיֹום ָאסור ּבִ ּ .

ְרִחיָצה ִסיָכה. ּיֹום ָאסור ּבִ ה. ּיֹום ָאסור ּבְ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ יֹום . ּיֹום ָאסור ּבְ
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ְנִעיַל ּת ַהַסְנָדלָּאסור ּבִ יַמת ַאֲהָבה ְוֵרעות. ּ יֹום ֲעִזיַבת ִקְנָאה . ּיֹום ׂשִ
ְמֹחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינו. ְּוַתֲחרות ּתִ  . ּיֹום ׁשֶ

 
 

 .יהודה עמיחי" / אלה היו ימי חסד
 אומרים שמעתי פעם,  "אלה היו ימי חסד"

  .בימי בדידות וצער ברחוב של חורף
 ,שניים גם לימי חסד צריכים לפחות

 .ותן החסד והמקבל אותונ
 כשהם נפרדים גם החסד לא נשאר

  כמו משבר צינור או נשפך לרחוב
  

  הן רק מזכירות, דתות לא עושות חסד
  ,בקריאת מואזין, בפעמון, זמן ריק

  בצופר ובשופר ובנקישות בדלת
  את האלוהים אינן: בימי סליחות

  .יכולות להזכיר ולא את חסדו
  

  מיום שבטלו הקרבנות
  אחד עם עצמונשאר כל 
 .להקריב
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ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְסַלח ָלנו ּ ֶפר ָלנו. ְּמַחל ָלנו. ּ ּּכַ ּ . 

ה ֱאלֵֹהינו ך ְוַאּתָ י ָאנו ַעּמֶ ּּכִ ה ָאִבינו    . ָּ ָּאנו ָבֶניך ְוַאּתָ ָּ . 
ה ֲאדֹוֵננו ָּאנו ֲעָבֶדיך ְוַאּתָ ה ֶחְלֵקנו    . ָּ ָּאנו ְקָהֶלך ְוַאּתָ ָּ . 

ה גֹוָרֵלנוָּאנו ּ ַנֲחָלֶתך ְוַאּתָ ה רֹוֵענו    . ָ ָּאנו ֹצאֶנך ְוַאּתָ ָּ . 
ה נֹוְטֵרנו ָּאנו ַכְרֶמך ְוַאּתָ ה יֹוְצֵרנו    . ָּ ָּאנו ְפֻעָלֶתך ְוַאּתָ ָּ ּ . 
ה דֹוֵדנו ָּאנו ַרְעָיֶתך ְוַאּתָ ה     . ָּ ָָאנו ְסֻגָלֶתך ְוַאּתָ ּ  . ּקרובינוּ
נו ה ַמְלּכֵ ך ְוַאּתָ ָּאנו ַעּמֶ ה ַמֲאִמיֵרנו    . ָּ ָּאנו ַמֲאִמיֶריך ְוַאּתָ ָּ . 
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95      ז"יום כיפור תשס    תפילה ישראליבית 
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לֹום טֹוָבה וְבָרָכה ים ׁשָ ל , ַּחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ּׂשִ ָּעֵלינו ְוַעל ּכָ
ך ָרֵאל ַעּמֶ ְרֵכנו ָאִבינו, ִָיׂשְ ּּבָ אֹור ָפֶניך, ּ ֶאָחד ַיַחד ּבְ ָלנו ּכְ ָּכֻ ּ ּ י ְבאֹור ָפֶני, ּ ָך ּּכִ

ָּנַתּתָ ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּ ּוְצָדָקה וְבָרָכה , ּּתֹוַרת ַחִיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּ ּ
לֹום ֵעיֶניך, ְוָכל טֹוב, ְּוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוׁשָ ְְלָבְרֵכנו וְלָבֵרך ֶאת , ְָוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ּ ּ

ָרֵאל ך ִיׂשְ ל ַעּמְ לֹוֶמך, ָּכָ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ָּבְ לֹום, ּ רֹוב עֹוז ְוׁשָ  :ּבְ
 

ֵסֶפר ַחִיים לֹום, ּּבְ ָרָכה ְוׁשָ ֵתב ְלָפֶניך, ּבְ ָוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָזֵכר ְוִנּכָ ּ ֲּאַנְחנו , ּ
ָרֵאל ית ִיׂשְ ך ּבֵ לֹום, ְָוָכל ַעּמְ ְּלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ ה ְיֹהָוה  :ּ רוך ַאּתָ ְּבָ עושה ּ

לֹוםַּה  :ּׁשָ
 
  

ֵצנו ַאּמְ ַּהיֹום ּתְ   :אמן             :ּ
ָבְרֵכנו ַּהיֹום ּתְ   :אמן             :ּ
ַגְדֵלנו ַּהיֹום ּתְ ּ   :אמן            :ּ

נו ְלטֹוָבה ְדְרׁשֵ ַּהיֹום ּתִ   :אמן          :ּ
ְוָעֵתנו ַמע ׁשַ ׁשְ ַּהיֹום ּתִ   :אמן          :ּ

ִפָלֵתנו ַרֲחִמים וְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַקּבֵ ַּהיֹום ּתְ ּּ   :אמן    :ּ
יִמין ִצְד ְתְמֵכנו ּבִ ַּהיֹום ּתִ   :אמן        :ֶָקךּ

  
 

י ְלָפֶניך ִָיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ  :ְּיֹהָוה צוִרי ְוֹגֲאִלי, ּ
  

  סתיו יהודי
  אברהם חלפי: מילים
  יוני רכטר: לחן

  סתיו יהודי בארץ אבותי
  שולח בי

  .י אלולֵזְמִר
  

  כבר משתגעות בי קצת
  הציפורים הקטנטנות שורקות העצב

  .של יום הכיפורים
  

  .י שמייםֵרֲעשופרות לפתוח ַשאז יתקע ּבְ
  פנים יהודיות מן הגולהּו
  הֶגּר נוּפַפְרֲאּבַ

  .סא אדון עולםירחפו לפני ּכ
  ים וניצוצות הרבהִנּנוֲחַתבקשות ְוּו

 .בעומק עיניהן
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 מנחה ליום הכיפורים
 

ה ְנֹסַע ָהָאֹרן ַויֹאֶמר מׁשֶ ְנֶאיך , ַּוְיִהי ּבִ ָקוָמה ְיֹהָוה ְוָיֻפצו ֹאְיֶביך ְוָיֻנסו ְמׂשַ ָּ ּ ּ
ִָמָפֶניך ָלִים. ּ ֵצא תֹוָרה וְדַבר ְיֹהָוה ִמירוׁשָ י ִמִציֹון ּתֵ ּּכִ ּ ּ ַתן ּתֹוָרה . ּ ּנָ רוך ׁשֶ ְּבָ ּ

תֹו ְקֻדׁשָ ָרֵאל ּבִ  :ְּלַעּמֹו ִיׂשְ
 

  :ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו, ַּגְּדלּו ַליהָֹוה ִאִּתי
  

  :ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ְלָך ְיהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד
ְוִהְׁשַּתֲחוּו , רֹוְממּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ְלָך ְיהָֹוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹאׁש

ִּכי , רֹוְממּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו. ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא
  :ָקדֹוׁש ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו

  
ַהּכֹל ָהבּו גֶֹדל ֵלאלֵֹהינּו ּוְתנּו . ְוַיֲעזֹר ְוָיֵגן ְויֹוִׁשיַע ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו ְונֹאַמר ָאֵמן

ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ). פלוני בן פלוני(ַיֲעמֹד , ּתֹוָרה ּכֵֹהן ְקָרבָכבֹוד ַל
  . ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום:ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו

  

  ברכת העולה לתורה
  : ְיהָֹוה ַהְמבָֹרְךָּבְרכּו ֶאת

  :ָּברּוְך ְיהָֹוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד
ְוָנַתן ָלנּו , ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה

  :נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה. ֶאת ּתֹוָרתֹו
  

  : אחר קריאת התורה      
ְוַחֵּיי עֹוָלם , ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, רּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָּב

  :נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ָנַטע ְּבתֹוֵכנּו
 
 

  ט"ויקרא י
ה ֵלאֹמר) א( ר ְיֹהָוה ֶאל מׁשֶ ָר) ב( :ַּוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ר ֶאל ּכָ ּבֵ ֵאל ּדַ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְהיו ּכִ ים ּתִ ִּאיׁש ִאמֹו ) ג( :ְּוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְקדׁשִ
ֹמרו ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ יָראו ְוֶאת ׁשַ ְּוָאִביו ּתִ ְפנו ֶאל ) ד( :ּ ַּאל ּתִ

ָּהֱאִליִלם ֵואלֵֹהי ַמֵסָכה לֹא ַתֲעׂשו ָלֶכם ֲאִני ְיֹהָוה חו ) ה( : ֱאלֵֹהיֶכםּ ְּוִכי ִתְזּבְ
ֻחהו ְזּבָ ָלִמים ַליֹהָוה ִלְרֹצְנֶכם ּתִ יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל וִמָמֳחָרת ) ו( :ֶּזַבח ׁשְ ּּבְ ּ
ֵרף ֵאׁש ִיּשָׂ י ּבָ ִליׁשִ   :ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹום ַהּשְׁ
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  שני

י ִפגול הוא לֹא) ז( ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ְּוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ּבַ ּ ּ ְוֹאְכָליו ֲעֹונֹו ) ח( : ֵיָרֶצהּּ
י ֶאת ֹקֶדׁש ְיֹהָוה ִחֵלל ְוִנְכְרָתה ַהּנֶֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶמיָה א ּכִ ִּיּשָׂ ּוְבֻקְצְרֶכם ) ט( :ּ

ְדך ִלְקֹצר ְוֶלֶקט ְקִציְרך לֹא ְתַלֵקט ֶּאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶלה ְפַאת ׂשָ ָ ָ ּ ) י( :ּ
ְּוַכְרְמך לֹא ְתעֹוֵלל וֶפֶרט  ֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני ְיֹהָוה ָ ְרְמך לֹא ְתַלֵקט ֶלָעִני ְוַלֵגר ּתַ ּּכַ ּ ָ

ֲעִמיתֹו) יא( :ֱאלֵֹהיֶכם ְקרו ִאיׁש ּבַ ְגֹנבו ְולֹא ְתַכֲחׁשו ְולֹא ְתׁשַ ּלֹא ּתִ ּ ) יב( :ּּ
ם ֱאלֶֹהיך ֲאִני ְיֹהָוה ֶקר ְוִחַלְלּתָ ֶאת ׁשֵ ִמי ַלּשָׁ ְבעו ִבׁשְ ְָולֹא ִתּשָׁ ּ ּ:  

  
  מפטיר

ך ַעד ּבֶֹקר) יג( ִכיר ִאּתְ ָלֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲעך ְולֹא ִתְגֹזל לֹא ָתִלין ְפֻעַלת ׂשָ ָּ ּ: 
ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיך ֲאִני ְיֹהָוה) יד( ָלֹא ְתַקֵלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵור לֹא ִתּתֵ ּ ּ ּ: 
א ְפֵני ָדל ְולֹא ֶתְה) טו( ָפט לֹא ִתּשָׂ ִמׁשְ ּלֹא ַתֲעׂשו ָעֶול ּבַ ּ ֶצֶדק ּ ר ְפֵני ָגדֹול ּבְ ּּדַ

ֹפט ֲעִמיֶתך ׁשְ ָּתִ ם ֵרֶעך ֲאִני ) טז( :ּ ַעֶמיך לֹא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ ָלֹא ֵתֵלך ָרִכיל ּבְ ָ ְּ
ְלָבֶבך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתך ְולֹא ) יז( :ְיֹהָוה ָנא ֶאת ָאִחיך ּבִ ָלֹא ִתׂשְ ָ ָ

א ָעָליו ֵחְטא ֵני ַעֶמך ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעך ּלֹא ִתקֹם ְולֹא ִתּטֹ) יח( :ִתּשָׂ ָר ֶאת ּבְ ָ ּ
מֹוך ֲאִני ְיֹהָוה   :ָּכָ

  
  התורה

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ   :ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ה ַיד מׁשֶ י ְיהָוה ּבְ   :ַעל ּפִ

  
  

  ברכות ההפטרה
ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם רוך ַאּתָ ְּבָ ְּ ְנִב. ּ ַחר ּבִ ר ּבָ ְוָרָצה ְבִדְבֵריֶהם . יִאים טֹוִביםֲאׁשֶ

ֱאֶמת ֱאָמִרים ּבֶ ה ְיהָֹוה. ַהּנֶ רוך ַאּתָ ְּבָ ה ַעְבדֹו. ּ ּתֹוָרה וְבמׁשֶ ַּהּבֹוֵחר ּבַ ָרֵאל ַעּמֹו. ּ . ּוְבִיׂשְ
ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְוַהֶצֶדק ּ:  

  
  

   ספר יונה–למנחה של יום הכיפורים הפטרה 
  
 

י ֵלאֹמר  )א( ְקום ֵלך ֶאל ) ב( :ַּוְיִהי ְדַבר ְיֹהָוה ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמּתַ ּ
י ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני דֹוָלה וְקָרא ָעֶליָה ּכִ ) ג( :ִּניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ

ה ִמִלְפֵני ְיֹהָוה ַוֵי יׁשָ ְרׁשִ ַּוָיָקם יֹוָנה ְִבֹרַח ּתַ ֶּרד ָיפֹו ַוִיְמָצא ֳאִנָיה ּּ ּ
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ן יׁש ַוִיּתֵ ָאה ַתְרׁשִ ה  ּּבָ יׁשָ ְרׁשִ ֶהם ּתַ ה ָלבֹוא ִעּמָ ָכָרה ַוֵיֶרד ּבָ ּׂשְ ּּ
דֹוָלה ֶאל ַהָים ַוְיִהי ַסַער ) ד( :ִּמִלְפֵני ְיֹהָוה ַּויֹהָוה ֵהִטיל רוַח ּגְ ּ

ֵבר ָבה ְלִהׁשָ ָים ְוָהֳאִנָיה ִחׁשְ דֹול ּבַ ּּגָ ּ ּ ָלִחים ַוִיְזֲעקו ַּוִיי) ה( :ּ ְּראו ַהּמַ ּּ ּ
ֳאִנָיה ֶאל ַהָים  ר ּבָ ִלים ֲאׁשֶ ִּאיׁש ֶאל ֱאלָֹהיו ַוָיִטלו ֶאת ַהּכֵ ּ ּּ
ב ַוֵיָרַדם ּכַ ֵתי ַהְסִפיָנה ַוִיׁשְ ְּלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ ּ ּ: 

ַּוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויֹאֶמר לֹו ַמה ְלך ִנְרָד) ו( ָ ּ ּ ּם קום ְקָרא ּ
ת ָהֱאלִֹהים ָלנו ְולֹא ֹנאֵבד ֶּאל ֱאלֶֹהיך אוַלי ִיְתַעׁשֵ ּּ ַּויֹאְמרו ) ז( :ָ ּ

ְלִמי ָהָרָעה  ׁשֶ ִּאיׁש ֶאל ֵרֵעהו ְלכו ְוַנִפיָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ּבְ ּ ּ ּ
ַּהזֹאת ָלנו ַוַיִפלו ּגֹוָרלֹות ַוִיֹפל ַהּגֹוָרל ַעל יֹוָנה ּּ ּּ ּ ַּויֹאְמרו ) ח( :ּ ּ

ר ְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנו ַמה  ֲאׁשֶ א ָלנו ּבַ יָדה ּנָ ֵּאָליו ַהּגִ ּּ
ה בֹוא ָמה ַאְרֶצך ְוֵאי ִמֶזה ַעם ָאּתָ ך וֵמַאִין ּתָ ַלאְכּתְ ּּמְ ָ ) ט( :ָּ

ַמִים ֲאִני ָיֵרא  ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת ְיֹהָוה ֱאלֵֹהי ַהׁשָ ּ
ה ֶאת ַהָים ְוֶאת  ר ָעׂשָ הֲּאׁשֶ ׁשָ ים ִיְרָאה ) י( :ַּהַיּבָ ַּוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ּ

י  ים ּכִ י ָיְדעו ָהֲאָנׁשִ יָת ּכִ ְּגדֹוָלה ַויֹאְמרו ֵאָליו ַמה זֹאת ָעׂשִ ּּ ּ
יד ָלֶהם י ִהּגִ ִּמִלְפֵני ְיֹהָוה הוא ֹבֵרַח ּכִ ַּויֹאְמרו ֵאָליו ַמה ) יא( :ּ ּ
י ּתֹק ַהָים ֵמָעֵלינו ּכִ ה ָלך ְוִיׁשְ ֲעׂשֶ ּּנַ ּ ְ ְ ַהָים הֹוֵלך ְוֹסֵערּ ) יב( :ּ

ּתֹק ַהָים ֵמֲעֵליֶכם  אוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהָים ְוִיׁשְ ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ׂשָ ּ ּּ
דֹול ַהֶזה ֲעֵליֶכם ִלי ַהַסַער ַהּגָ י ְבׁשֶ י יֹוֵדַע ָאִני ּכִ ּּכִ ּ רו ) יג( :ּ ַּוַיְחּתְ ּ

ה ְולֹא ָיֹכלו ּכִ ׁשָ יב ֶאל ַהַיּבָ ים ְלָהׁשִ ָּהֲאָנׁשִ ְי ַהָים הֹוֵלך ְוֹסֵער ּ ּ
ה ְיֹהָוה ַאל ָנא ) יד( :ֲעֵליֶהם ַּוִיְקְראו ֶאל ְיֹהָוה ַויֹאְמרו ָאּנָ ּּ ּ

ה  י ַאּתָ ן ָעֵלינו ָדם ָנִקיא ּכִ ּתֵ ֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַהֶזה ְוַאל ּתִ ֹּנאְבָדה ּבְ ּ ּ
יָת ר ָחַפְצּתָ ָעׂשִ ֲאׁשֶ או ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻל) טו( :ְיֹהָוה ּכַ ַּוִיׂשְ ּהו ֶאל ּ
ַּהָים ַוַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפֹו ּ ּ ּ ים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ) טז( :ּ ַּוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ּ

חו ֶזַבח ַליֹהָוה ַוִיְדרו ְנָדִרים ֶּאת ְיֹהָוה ַוִיְזּבְ ּ ּּ ּ: 
 
ְמֵעי ַהָדג ) א(  )ב( דֹול ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ ַּוְיַמן ְיֹהָוה ָדג ּגָ ּ

ה ָיִמים לׁשָ ה ֵלילֹותׁשְ לׁשָ ַּוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל ְיֹהָוה ֱאלָֹהיו ) ב( :ּ וׁשְ ּ ּ
ֵעי ַהָדָגה ַּויֹאֶמר ָקָראִתי ִמָצָרה ִלי ֶאל ְיֹהָוה ַוַיֲעֵנִני ) ג( :ִּמּמְ ּּ

ַמְעּתָ קֹוִלי י ׁשָ ַוְעּתִ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ְלַבב ) ד( :ִּמּבֶ ִליֵכִני ְמצוָלה ּבִ ׁשְ ַּוּתַ
ים ְוָנָהר ְיֹס ֶריך ְוַגֶליך ָעַלי ָעָברוַיּמִ ּבָ ל ִמׁשְ ְּבֵבִני ּכָ ָ ַוֲאִני ) ה( :ָּ

יט ֶאל ֵהיַכל  ֶגד ֵעיֶניך ַאך אֹוִסיף ְלַהּבִ י ִמּנֶ ּתִ י ִנְגַרׁשְ ְָאַמְרּתִ ָ

ך הֹום ְיֹסְבֵבִני סוף ָחבוׁש ) ו( :ָָקְדׁשֶ ֲּאָפפוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ּתְ ּ ּ
י ִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְד) ז( :ְלֹראׁשִ י ָהָאֶרץ ּבְ ּתִ

ַחת ַחַיי ְיֹהָוה ֱאלָֹהי ַעל ִמׁשַ ַּוּתַ י ֶאת ) ח( :ּ ף ָעַלי ַנְפׁשִ ִהְתַעּטֵ ּבְ
ך ִפָלִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשֶ בֹוא ֵאֶליך ּתְ י ַוּתָ ְָיֹהָוה ָזָכְרּתִ ) ט( :ָּ

ְוא ַחְסָדם ַיֲעֹזבו ִרים ַהְבֵלי ׁשָ ּמְ ְּמׁשַ קֹול ּתֹוָדה ַוֲאִני ) י( :ּ ּבְ
ֵלָמה ְיׁשוָעָתה ַליֹהָוה י ֲאׁשַ ר ָנַדְרּתִ ָחה ָלך ֲאׁשֶ ֶּאְזּבְ ּ ַּויֹאֶמר ) יא( :ְּ

ה ׁשָ ְּיֹהָוה ַלָדג ַוָיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַיּבָ ּ ּ: 
 



100    ז"יום כיפור תשס    בית תפילה ישראלי

ִנית ֵלאֹמר) א(  )ג( ְקום ֵלך ֶאל ) ב( :ַוְיִהי ְדַבר ְיֹהָוה ֶאל יֹוָנה ׁשֵ ּ
דֹוָלה וְק ר ָאֹנִכי ִּניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ ִריָאה ֲאׁשֶ ָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהּקְ

ָדֵֹבר ֵאֶליך ְדַבר ְיֹהָוה ְוִניְנֵוה ) ג( :ּ ְַוָיָקם יֹוָנה ַוֵיֶלך ֶאל ִניְנֵוה ּכִ ּ ּ
ת ָיִמים לׁשֶ דֹוָלה ֵלאלִֹהים ַמֲהַלך ׁשְ ַּוָיֶחל יֹוָנה ) ד( :ְָהְיָתה ִעיר ּגְ

ָּלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלך יֹום ֶאָחד ַוִיְקָרא ַו ִעים יֹום ְ ּיֹאַמר עֹוד ַאְרּבָ
אלִֹהים ַוִיְקְראו צֹום ) ה( :ְּוִניְנֵוה ֶנְהָפֶכת י ִניְנֵוה ּבֵ ַּוַיֲאִמינו ַאְנׁשֵ ּּ ּ

ם דֹוָלם ְוַעד ְקַטּנָ ים ִמּגְ ּקִ ׁשו ׂשַ ַּוִיְלּבְ ע ַהָדָבר ֶאל ֶמֶלך ) ו( :ּ ְַוִיּגַ ּ ּ
ְסאֹו ַוַיֲעֵבר ַאַדְרּתֹו ִּניְנֵוה ַוָיָקם ִמּכִ ּ ב ַעל ּ ק ַוֵיׁשֶ ּ ֵמָעָליו ַוְיַכס ׂשַ

ֶלך וְגֹדָליו ֵלאֹמר ) ז( :ָהֵאֶפר ַעם ַהּמֶ ִניְנֵוה ִמּטַ ַּוַיְזֵעק ַויֹאֶמר ּבְ ְ ּ ּ
ָקר ְוַהצֹאן ַאל ִיְטֲעמו ְמאוָמה ַאל ִיְרעו  ֵהָמה ַהּבָ ָּהָאָדם ְוַהּבְ ּ ּ ּ

ּתו ּוַמִים ַאל ִיׁשְ ים ָהָאָדם ְוַה) ח( :ּ ּקִ סו ׂשַ ְּוִיְתּכַ ֵהָמה ְוִיְקְראו ּ ּּבְ
בו ִאיׁש ִמַדְרּכֹו ָהָרָעה וִמן ֶהָחָמס  ָחְזָקה ְוָיׁשֻ ֶּאל ֱאלִֹהים ּבְ ּ ּ

ַכֵפיֶהם ר ּבְ ב ֵמֲחרֹון ) ט( :ֲּאׁשֶ ִּמי יֹוֵדַע ָיׁשוב ְוִנַחם ָהֱאלִֹהים ְוׁשָ
בו ) י( :ַּאפֹו ְולֹא ֹנאֵבד י ׁשָ יֶהם ּכִ ַּוַיְרא ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ ּ

ר ַלֲעׂשֹות ִּמַדְר ר ִדּבֶ ֶחם ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ם ָהָרָעה ַוִיּנָ ּּכָ ּ
ה   :ָלֶהם ְולֹא ָעׂשָ

 
ַּוֵיַרע ֶאל יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ַוִיַחר לֹו) א(  )ד( ַּוִיְתַפֵלל ֶאל ְיֹהָוה ) ב( :ּ ּ ּ

ה ְיֹהָוה ֲהלֹוא ֶזה ְדָבִרי ַעד ֱהיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי ַעל ּכֵ ן ַּויֹאַמר ָאּנָ
ה ֵאל ַחּנון ְוַרחום  י ַאּתָ י ּכִ י ָיַדְעּתִ ה ּכִ יׁשָ ְרׁשִ י ִלְבֹרַח ּתַ ִּקַדְמּתִ ּ ּ

ֶּאֶרך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה ה ְיֹהָוה ַקח ָנא ) ג( :ְ ְוַעּתָ
י טֹוב מֹוִתי ֵמַחָיי י ּכִ ּנִ י ִמּמֶ ַּויֹאֶמר ְיֹהָוה ַהֵהיֵטב ) ד( :ֶּאת ַנְפׁשִ

ֶדם ָלִעיר ַוַיַעׂש לֹו ) ה( :ְָחָרה ָלך ב ִמּקֶ ַּוֵיֵצא יֹוָנה ִמן ָהִעיר ַוֵיׁשֶ ּ ּ
ִעיר ר ִיְרֶאה ַמה ִיְהֶיה ּבָ ֵצל ַעד ֲאׁשֶ יָה ּבַ ְחּתֶ ב ּתַ ה ַוֵיׁשֶ ם ֻסּכָ ּׁשָ ּּ: 

ַּוְיַמן ְיֹהָוה ֱאלִֹהים ִקיָקיֹון ַוַיַעל ֵמַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות ֵצל ַעל ) ו(
ְמָחה ֹּראׁשֹו ְלַהִציל ל יָקיֹון ׂשִ ַמח יֹוָנה ַעל ַהּקִ ֹּו ֵמָרָעתֹו ַוִיׂשְ

ך ) ז( :ְגדֹוָלה ֳחָרת ַוּתַ ַחר ַלּמָ ֲעלֹות ַהׁשַ ְַוְיַמן ָהֱאלִֹהים ּתֹוַלַעת ּבַ ּ
יָקיֹון ַוִייָבׁש ֶמׁש ַוְיַמן ֱאלִֹהים רוַח ) ח( :ֶּאת ַהּקִ ְזֹרַח ַהׁשֶ ַּוְיִהי ּכִ ּ

ך ַהׁשֶ ית ַוּתַ ָּקִדים ֲחִריׁשִ ַאל ֶאת ְ ֶּמׁש ַעל ֹראׁש יֹוָנה ַוִיְתַעָלף ַוִיׁשְ ּּ
ַּנְפׁשֹו ָלמות ַויֹאֶמר טֹוב מֹוִתי ֵמַחָיי ּ ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ) ט( :ּ

יָקיֹון ַויֹאֶמר ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ַעד  ּיֹוָנה ַהֵהיֵטב ָחָרה ְלך ַעל ַהּקִ ָ

ה ַחְסּתָ ַעל ַהּקִ) י( :ָמֶות ר לֹא ָעַמְלּתָ ַּויֹאֶמר ְיֹהָוה ַאּתָ יָקיֹון ֲאׁשֶ
ן ַלְיָלה ָהָיה וִבן ַלְיָלה ָאָבד ּבִ ּּבֹו ְולֹא ִגַדְלּתֹו ׁשֶ ַוֲאִני לֹא ) יא( :ּ

ים  ּתֵ ה ִמׁשְ ה ַהְרּבֵ ר ֶיׁש ּבָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ָּאחוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ ּ
ֹמאלֹו ו ין ְיִמינֹו ִלׂשְ ר לֹא ָיַדע ּבֵ ֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאׁשֶ ְבֵהָמה ֶּעׂשְ

ה  :ַרּבָ
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  לאחר הההפטרהשת וברכ
  

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם רוך ַאּתָ ְּבָ ְּ ל ָהעֹוָלִמים. ּ ָכל ַהדֹורֹות. ּצור ּכָ ַּצִדיק ּבְ ָהֵאל . ּ
ה ֱאָמן ָהאֹוֵמר ְועֹוׂשֶ ל ְדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ַהּנֶ ּכָ ר וְמַקֵים ׁשֶ ַּהְמַדּבֵ ּ ה הוא ְי :ּ הָֹוה ֶּנֱאָמן ַאּתָ
ֱָאלֵֹהינו ְוֶנֱאָמִנים ְדָבֶריך ּ ְּוָדָבר ֶאָחד ִמְדָבֶריך ָאחֹור לֹא ָיׁשוב ֵריָקם. ּ ָ י ֵאל ֶמֶלך ֶנֱאָמן . ּ ְּכִ

ה ה ְיהָֹוה :ְוַרֲחָמן ָאּתָ רוך ַאּתָ ְּבָ ָכל ְדָבָריו. ּ ֱאָמן ּבְ   :ָּהֵאל ַהּנֶ
  

ית ַחֵיינו י ִהיא ּבֵ ַּרֵחם ַעל ִציֹון ּכִ ּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינוְּוַלֲעלוַב. ּ יַע ּבִ ה  :ּת ֶנֶפׁש ּתֹוׁשִ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ
ָבֶניָה. ְיהָֹוה ַח ִציֹון ּבְ ּמֵ   :ְּמׂשַ

  
יֶחך ית ָדִוד ְמׁשִ ִביא ַעְבֶדך וְבַמְלכות ּבֵ ֵאִלָיהו ַהּנָ ֵחנו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּמְ ָׂשַ ָּ ּּ ּ ּ ּ ְמֵהָרה ָיבֹוא . ּּ ּבִ

נו ְסאֹו לֹא . ְּוָיֵגל ִלּבֵ בֹודֹוַעל ּכִ ב ָזר ְולֹא ִיְנֲחלו עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ּכְ ך . ֵּיׁשֵ ם ָקְדׁשְ י ְבׁשֵ ָּכִ

ה ֵנרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד לֹא ִיְכּבֶ ְעּתָ לֹו ׁשֶ ּבַ ה ְיהָֹוה :ִּנׁשְ רוך ַאּתָ ְּבָ   :ָּמֵגן ָדִוד. ּ
  
  
  
  

  מעשה יונה
  נתן יונתן

  
  כל הלילה שכב יונה על החול
  .יפו היתה ישנה כשפנה לחוף

  .קיע נגע בקמרון הים התיכוןקו הר
   שיהיה לתרשיש–ספינה לתרשיש 

  לא היתה לו שהות לשנות את שמו
  קצת חלומות, לאגור קצת זהב

  .כשהעירו אותו מלחיו היה מאוחר
  לא זכה לקבל מאבותיו ברכה

  הים אסף אותו. לא אבנים טובות
  ,אצות עטפוהו. בשתיקה, כזכור

  כל משבריו וגליו עליו עברו
  ה לו ארכה לקלל עירשוב ניתנ

  להבין, לשאול את נפשו למות
  שהכול הוא קיקיון אחד גדול

  שבין לילה עלה ועם בוקר חלף
  שאלוהיו גדול עליו

  ונינווה תישאר על תילה
  ולעולם ישאר למשל ולשנינה

  .מעשה יונה
  

  סדר הכנסת ספר תורה
  

ם ְיהָֹוה מֹו ְלַבדֹו, ְּיַהְללו ֶאת ׁשֵ ָגב ׁשְ י ִנׂשְ ּּכִ ּ:  
  

ָמִים ִהָלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ,ַּוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו, הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ ָרֵאל , ּּתְ ִלְבֵני ִיׂשְ
ַּהְללוָיה , ַעם ְקרֹבֹו ּ:   
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  ְלָדִוד ִמְזמֹור

ַּליהָֹוה ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה ֵבי ָבה, ּ ֵבל ְויׁשְ ים   :ּּתֵ י הוא ַעל ַיּמִ ּּכִ
ּוִמי ָיקום , ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיהָֹוה :ָהְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנ, ְּיָסָדה ּ

ְמקֹום ָקְדׁשֹו ִים וַבר ֵלָבב  :ּבִ ְוא  , ְּנִקי ַכּפַ א ַלׁשָ ר לֹא ָנׂשָ ֲּאׁשֶ
י  ע ְלִמְרָמה ַנְפׁשִ ּבַ א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָֹוה  :ְולֹא ִנׁשְ ּוְצָדָקה  , ִּיׂשָ

עֹו יו  :ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ ֶּזה דֹור דְֹרׁשָ י , ּ או  :ָָפֶניך ַיֲעקֹב ֶסָלהְמַבְקׁשֵ ּׂשְ
יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ ְתֵחי עֹוָלם , ׁשְ או ּפִ ׂשְ בֹודְ , ְּוִהּנָ   :ְָיבֹוא ֶמֶלך ַהּכָ

בֹוד ְּיהָֹוה ִעזוז ְוִגּבֹור, ְִמי ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ   :ְּיהָֹוה ִגּבֹור ִמְלָחָמה , ּ
יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ְתֵחי עֹוָלם ,ּׂשְ או ּפִ ּ וׂשְ ְֹבא ֶמֶלך ְוָי , ּ

בֹוד בֹוד  :ַהּכָ ְִמי הוא ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ ְהוא ֶמֶלך ,  ְיהָֹוה ְצָבאֹות ,ּ ּ
בֹוד ֶסָלה   :ַהּכָ

  
  

ָרֵאל ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשוָבה ְיהָֹוה ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ּ:  
ה ַוֲארֹון ֻעֶזך ָקוָמה ְיהָֹוה ִלְמנוָחֶתך ַאּתָ ָּ ּ ּ:  

ׁשו ֶצֶדק ַוֲחִסי ּּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ נוָ ֶּדיך ְיַרּנֵ ָ:  
יֶחך ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ֲעבור ָדִוד ַעְבֶדך ַאל ּתָ ָּבַ ָ ּ ּ ּ:  

ֲעזֹובו י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ   :ּּכִ
ר ה ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאׁשָ ים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ּבָ ֵּעץ ַחּיִ ּ ּ:  

לֹום   :ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ
י ֶקֶדםֲהׁשִ ֵּבנו ְיֹהָוה ֵאֶליך ְוָנׁשוָבה ַחֵדׁש ָיֵמינו ּכְ ּ ּּ ָ:  

  
  

  עמידה למנחה ליום הכיפורים 
  

 !ְָמקֹוְמך ַנֲעָלה ְוֶנְעָלם/ ? ָָאָנה ֶאְמָצֲאך, ָּיה
בֹוְדך ָמֵלא עֹוָלם/ ? ְָוָאָנה לֹא ֶאְמָצֲאך  !ָּכְ

 
י ִקְרָבְתך ּתִ ָָדַרׁשְ ָכל/ , ּ י ְקָראִתיך-ּבְ  ,ָ ִלּבִ

 ,ִָלְקָראִתי מָצאִתיך / -ֵָצאִתי ִלְקָראְתך ּוְב
ָוְבִפלֵאי ְגבוָרְתך  ּ ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיך/ ּ  .ָּבַ

ַמִים ְוֵחיָלם/ ? ִָמי ֹיאַמר לֹא ָרֲאך  ֵהן ׁשָ
ידו מֹוָרֲאך  ַָיּגִ ַמע קֹוָלם/ ּ ִלי ִנׁשְ  !ּבְ

 רבי יהודה הלוי                      
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ָפַתי ִתְפָתח ֲּאדָֹני ׂשְ ִָפי ַיִגיד ְתִהָלֶתךּו. ּ ּ ּ:  
  

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו רוך ַאּתָ ּּבָ ּ . ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ואמותינו ְּ
רחל ֱאלֵֹהי ,  רבקהֱאלֵֹהי , שרהֱאלֵֹהי . ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. ולאה דֹול ַהּגִ . ִדים טֹוִביםּגֹוֵמל ֲחָס. ָהֵאל ַהּגָ
מֹו . ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ַאֲהָבה  :ּבְ
 

ִּמסֹוד ֲחָכִמים וְנבֹוִנים ּוִמֶלֶמד ַדַעת ְמִביִנים. ּ ְתִפָלה . ּּ ָחה ִפי ּבִ ֶּאְפּתְ ּ
ּוְבַתֲחנוִנים ן ְפֵני ֶמֶלך . ּ ְְלַחלֹות וְלַחּנֵ ּ ּ א רחמים מוחל וסולח ַמלּ

 . לעונים
 

ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ֵסֶפר ַהַחִיים. ְ ְּוָכְתֵבנו ּבְ ְָלַמַעְנך ֱאלִֹהים . ּ

יַע וָמֵגן :ַּחִיים ֶּמֶלך עֹוֵזר ומֹוׁשִ ּ ה ְיֹהָוה :ְ רוך ַאּתָ ְּבָ  ופוקד ָמֵגן ַאְבָרָהם. ּ
  :שרה

 
ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹד יַע. ָניַאּתָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ל :ְּמַחֶיה ֵמִתים ַאּתָ   :מֹוִריד ַהּטָ

 
ֶחֶסד ל ַחִיים ּבְ ים. ְּמַכְלּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ ְסֹוֵמך נֹוְפִלים . ְּמַחֶיה ֵמִתים ּבְ

יר ֲאסוִרים ְּורֹוֵפא חֹוִלים וַמּתִ ֵני ָעָפר. ּ ּוְמַקֵים ֱאמוָנתֹו ִליׁשֵ ִָמי ָכמֹוך . ּּ

בורֹות ו ַעל ּגְ ּּבַ ֶּמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח ְיׁשוָעה. ְִמי דֹוֶמה ָלךּ ּ ּּ ְ: 
 

ַרֲחִמים. ִָמי ָכמֹוך ָאב ָהַרֲחָמן ּזֹוֵכר ְיצוָריו ְלַחִיים ּבְ ה  :ּ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
ה ְיֹהָוה :ּכֹל ַחיְלַהֲחיֹות  רוך ַאּתָ ְּבָ   :ּכֹלְּמַחֶיה ַה. ּ

  
 

  קדושה
עֹוָלם ְמך ּבָ ְָנַקֵדׁש ֶאת ׁשִ ֵמי ָמרֹום. ּ ׁשְ ים אֹותֹו ּבִ ְקִדיׁשִ ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ תוב . ּּכְ ּכָ ּּכַ

 :ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר. ַָעל ַיד ְנִביֶאך
 

בֹודֹו  :ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
 

. משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו. כבודו מלא עולם
רוך ֹיְל ָתם ּבָ ְֻעּמָ  :ּאֵמרוּ
 

קֹומֹו בֹוד ְיֹהָוה ִמּמְ רוך ּכְ ְּבָ ּ: 
 

ַרֲח קֹומֹו הוא ִיֶפן ּבְ ָכל מיםִּמּמְ מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר ּבְ  ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ
ַמע אֹוְמִרים ַאֲהָבה ׁשְ ִמיד ַפֲעַמִים ּבְ   :ּיֹום ּתָ
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ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְיֹהָוה ֶאָחד ַמע ִיׂשְ   :ּׁשְ
יֵענוּהוא ֱאלֵֹהינ נו הוא מֹוׁשִ ּו הוא ָאִבינו הוא ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ִמיֵענו . ּ ְּוהוא ְוַיׁשְ ּ

ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ  ּבְ
 :ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים
  :ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם 

ָכל ָהָאֶרץ ְמך ּבְ ַָאִדיר ַאִדיֵרנו ְיֹהָוה ֲאדֹוֵנינו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ּ ּ ּ ָוה ְוָהָיה ְיֹה :ּ
מֹו ֶאָחד יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד וׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ְּלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ ּ ְ: 

תוב ֵלאֹמר ך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ ִּיְמלֹך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר  :ָּ ְ ְ

ַּהְללוָיה ּ: 
 

ְדֶלך יד ּגָ ְתך, ְָלדֹור ָודֹור ַנּגִ ָוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדׁשָ ּ ְבֲחך ֱאלֵֹהינו , ּ ַנְקִדיׁשּ ְּוׁשִ ָ

ִּמִפינו לֹא ָימוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ּ ה, ּ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵאל ֶמֶלך ּגָ  :ְּכִ
 

  ובכן
  

יך ל ַמֲעׂשֶ ן ַפְחְדך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ַעל ּכָ ָוְבֵכן ּתֵ ָּ ּ ל ַמה . ּּ ְָוֵאיָמְתך ַעל ּכָ

ָראָת ּבָ י. ּׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ְָוִייָראוך ּכָ רוִאים. םּ ל ַהּבְ ֲחוו ְלָפֶניך ּכָ ּתַ ְּוִיׁשְ ְּוֵיָעׂשו . ָּ
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָלם ֲאֻגָדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנך ּבְ ָּכֻ ָיַדְענו ְיֹהָוה . ּ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ
יִמיֶנך ָיְדך וְגבוָרה ּבִ ְלָטן ְלָפֶניך ֹעז ּבְ ַהׁשָ ֱָאלֵֹהינו ׁשֶ ָ ָּ ּ ל . ּּ ְמך נֹוָרא ַעל ּכָ ְָוׁשִ

ּבָ  :ָראָתַּמה ׁשֶ
 
 

ך בֹוד ְיֹהָוה ְלַעּמֶ ן ּכָ ָוְבֵכן ּתֵ ִהָלה ִליֵרֶאיך. ּ ָּתְ יך. ּ . ְָוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ
ְוִפְתחֹון ֶפה ַלְמַיֲחִלים ָלך ּ ׂשֹון ְלִעיֶרך. ּ ְמָחה ְלַאְרֶצך ְוׂשָ ָׂשִ ּוְצִמיַחת ֶקֶרן . ָ

ְָלָדִוד ַעְבֶדך יֶחך. ּ י ְמׁשִ ָיֵמינו. ַָוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְמֵהָרה ּבְ  :ּּבִ
 

ִרים ַיֲעלֹזו ָמחו ִויׁשָ ּוְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיׂשְ ּ ּ ּ ה ָיִגילו . ּ ִרּנָ ַּוֲחִסיִדים ּבְ
ֶלת  י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ן ּתִ ָעׁשָ ָלה ּכְ ָעה ּכֻ ְקָפץ ִפיָה ְוָכל ָהִרׁשְ ְּועֹוָלָתה ּתִ ּּ ּ ּ

 :ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ
 

יךְְוִתְמלֹך ַאּתָ ל ַמֲעׂשֶ ָה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְמֵהָרה ְלַבֶדך ַעל ּכָ ָ ּ ּ ַהר . ּ ּבְ
בֹוֶדך ן ּכְ ּכַ ִָציֹון ִמׁשְ ך. ּ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָוִבירוׁשָ ּ ך. ּ ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תוב ּבְ ּכָ ָּכַ ּ .

ִּיְמלֹך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיה ּ ּ ְ ְ: 
 

ה ְו ְלָעֶדיךָקדֹוׁש ַאּתָ ֶמך ְוֵאין ֱאלֹוַה ִמּבַ ָנֹוָרא ׁשְ ה ְיֹהָוה . ָּ תוב ַוִיְגּבַ ּכָ ּּכַ ּ
ְצָדָקה דֹוׁש ִנְקַדׁש ּבִ ָפט ְוָהֵאל ַהּקָ ׁשְ ּמִ ְּצָבאֹות ּבַ ֶלך  :ּ ה ְיֹהָוה ַהּמֶ רוך ַאּתָ ְּבָ ְ ּ

דֹוׁש  :ַהּקָ
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ים ל ָהַעּמִ נו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ נוָּאַהְבּתָ אֹוָתנו ְוָרִציָת . ַּאּתָ ל . ּּבָ נו ִמּכָ ְּורֹוַמְמּתָ
ִמְצוֶתיך נו ּבְ ּתָ ַָהְלׁשֹונֹות ְוִקַדׁשְ ּ ּ דֹול . ּ ְמך ַהּגָ נו ַלֲעבֹוָדֶתך ְוׁשִ נו ַמְלּכֵ ְָוֵקַרְבּתָ ָ ּ ּ

דֹוׁש ָעֵלינו ָקָראָת  :ְּוַהּקָ
 

ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַה ן ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּתֶ ַּוּתִ ,  למחילהַּהֶזהכיפורים ּ
 ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ולמחל בו על כל עוונותינו  ולכפרהולסליחה

  :ִליִציַאת ִמְצָרִים
 

ַמע  יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשָ ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ ּ ּ
ְּוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננו וִפְקדֹוֵננו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינו ְו ּ ּ ּ ּ רֹון ִזְכאמותינו וּ

ית  ך ּבֵ ל ַעּמְ ך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ָדִוד ַעְבֶדך ְוִזְכרֹון ְירוׁשָ יַח ּבֶ ָָמׁשִ ָ ָּ ּ ּ
ָרֵאל ְלָפֶניך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן וְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים ְלַחִיים טֹוִבים  ִּיׂשְ ּ ּ ָ

יֹום ַה לֹום ּבְ ּוָפְקֵדנו . ּינו ּבֹו ְלטֹוָבהָּזְכֵרנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹה. ּ ַהֶזהכיפוריםּוְלׁשָ ּ
יֵענו בֹו ְלַחִיים טֹוִבים. בֹו ִלְבָרָכה ְּוהֹוׁשִ ּוִבְדַבר ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים חוס . ּ ּ ּ

י ֵאל ֶמֶלך ַחּנון ְוַרחום  י ֵאֶליך ֵעיֵנינו ּכִ יֵענו ּכִ נו ְוַרֵחם ָעֵלינו ְוהֹוׁשִ ְּוָחּנֵ ּ ּ ּ ּ ְּ ָ

ה  :ָאּתָ
 

יֹום ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵת ּינו ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתינו ּבְ ת ַהֶזה לשבת(ּ ּבָ ּ ַהׁשַ ּ
פוִרים ַהֶזה) ּוְביֹום ַּהּכִ ּ ֶגד ֵעיֶניך. ּ ֵעינו ְוַחּטֹאֵתינו ִמּנֶ ְָמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפׁשָ ּ ּ ּ .

ֶעיך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיך לֹא ֶאְזּכֹר ָאמור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הוא מֹוֶחה ְפׁשָ ָּכָ ָ ּ ּ: 
ֶעיך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיך ׁשוָבה ְוֶנֱאַמר ָמִח ּיִתי ָכָעב ְפׁשָ ָ ָ ּ

יך י ְגַאְלּתִ  :ֵָאַלי ּכִ
י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ְּוֶנֱאַמר ּכִ ּ ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם , ּ

ְטָהרו  :ִּלְפֵני ְיֹהָוה ּתִ
 

תֹוָרֶתך ִמְצֹוֶתיך ְוֵתן ֶחְלֵקנו ּבְ נו ּבְ ַָקְדׁשֵ ָּ ּ ֵע. ּ ּבְ ֵחנו ׂשַ ּמְ ּנו ִמּטוֶבך ְוׂשַ ּ ָּ

יׁשוָעֶתך ָּבִ ֱאֶמת. ּ נו ְלָעְבְדך ּבֶ ְָוַטֵהר ִלּבֵ ּ ָרֵאל וָמֳחָלן . ּ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ ּּכִ
ְלָעֶדיך ֵאין ָלנו ֶמֶלך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח  ָכל דֹור ָודֹור וִמּבַ רון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ְְלׁשִ ָּ ּ ּ ּ

ה(  ):ֶּאָלא ָאּתָ
ה ְי רוך ַאּתָ ְּבָ ית ּ ֹּהָוה ֶמֶלך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ּבֵ ְ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינו ּבְ ָרֵאל וַמֲעִביר ַאׁשְ ִּיׂשְ ל ָהָאֶרץ , ּ ְֶמֶלך ַעל ּכָ

פוִרים ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ְּמַקֵדׁש ִיׂשְ ּּ: 
 
 

ָרֵאל וְתִפָל ך ִיׂשְ ַעּמְ ְּרֵצה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ָ ּ וְתִהי . באהבה תקבלָתםּ
ך ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ׁשוְבך ְלִציֹון  :ְָלָרצֹון ּתָ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ּ

ַרֲחִמים ִכיָנתֹו ְלִציֹון :ּבְ ֲחִזיר ׁשְ ה ְיֹהָוה ַהּמַ רוך ַאּתָ ּּבָ ְ ּ: 
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ְמֹוִדים ֲאַנְחנו ָלך ה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי , ּ ַאּתָ ּׁשָ ֲּאבֹוֵתינו ְלעֹוָלם ּ
ּצוֵרנו צור ַחֵיינו, ָוֶעד ּ ּ ֵענו, ּּ ה הוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְלך , ָּמֵגן ִיׁשְ ַָאּתָ ּ ּ

ִהָלֶתך ָוְנַסֵפר ּתְ ּ ּ ָיֶדך, ּ סוִרים ּבְ ַָעל ַחֵיינו ַהּמְ ּ ּ מֹוֵתינו ַהְפקודֹות , ּ ְּוַעל ִנׁשְ ּּ
נו, ְָלך ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ ְּוַעל ִנֶסיך ׁשֶ ָ ָכל ֵעתְוַע, ּ ּבְ ָל ִנְפְלאֹוֶתיך ְוטֹובֹוֶתיך ׁשֶ ָ ,

י לֹא ָכלו ַרֲחֶמיך, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים ַָהּטֹוב ּכִ י לֹא ַתּמו , ְוַהְמַרֵחם, ּ ּּכִ
י ֵמעֹוָלם ִקִוינו ָלך, ֲָחָסֶדיך ְּכִ ּ ּ: 

 
ִמ נו ּתָ ְמך ַמְלּכֵ א ׁשִ ֵרך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשֵ ָלם ִיְתּבָ ְּוַעל ּכֻ ָ ְּ  :יד ְלעֹוָלם ָוֶעדּ

 
ֵני ְבִריֶתך ל ּבְ ָוְכֹתב ְלַחִיים טֹוִבים ּכָ ּ ּ: 

 
ֱאֶמת ְלעֹוָלם  דֹול ּבֶ ְמך ַהּגָ ְָוֹכל ַהַחִיים יֹודוך ֶסָלה ִויַהְללו ִויָבְרכו ֶאת ׁשִ ָּ ּ ּּ ּ

י טֹוב ָהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ְוֶעְזָרֵתנו ֶסָלה ָהֵאל ַהּטֹוב ּּכִ ּ ה ְיֹהָוה  :ּ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ
ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹודֹותַהּט ָֹוב ׁשִ ָּ:  

  
ֱּאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו תוָבה , ּ ּתוָרה ַהּכְ ת ּבַ ֶלׁשֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנו ַבּבְ ּּבָ ּּ

ה ַעְבֶדך ַָעל ְיֵדי מׁשֶ ך, ּ ָָהֲאמוָרה ִמִפי ַאֲהרן וָבָניו ּכֲהִנים ַעם ְקדוׁשֶ ּ ּּ ,

ָאמור   : ּּכָ

ְמֶרך' ְָיָבֶרְכך ה   : ְָוִיׁשְ

ָך' ֵאר הָי ָּפָניו ֵאֶליך ִויֻחּנֶ ָ ּ :  

א ה לום' ִּיׂשָ ם ְלך ׁשָ ָָפָניו ְוָיׂשֵ ּ : 

  
לֹום טֹוָבה וְבָרָכה ים ׁשָ ל , ַּחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ּׂשִ ָּעֵלינו ְוַעל ּכָ

ך ָרֵאל ַעּמֶ ְרֵכנו ָאִבינו, ִָיׂשְ ּּבָ אֹור ָפֶניך, ּ ֶאָחד ַיַחד ּבְ ָלנו ּכְ ָּכֻ ּ ּ י ְבא, ּ ֹור ּכִ
ָּפֶניך ָנַתּתָ ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּ ּ ָ ּוְצָדָקה וְבָרָכה , ּּתֹוַרת ַחִיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּ ּ

לֹום ֵעיֶניך, ְוָכל טֹוב, ְּוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוׁשָ ְְלָבְרֵכנו וְלָבֵרך , ְָוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ּ ּ
ָרֵאל ך ִיׂשְ ל ַעּמְ ׁשְ, ֶָאת ּכָ ָעה ּבִ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ לֹום, ָלֹוֶמךּּבְ רֹוב עֹוז ְוׁשָ  :ּבְ

 
ֵסֶפר ַחִיים לֹום, ּּבְ ָרָכה ְוׁשָ ֵתב ְלָפֶניך, ּבְ ָוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָזֵכר ְוִנּכָ ּ ֲּאַנְחנו , ּ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ך ּבֵ לֹום, ְָוָכל ַעּמְ ְּלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ ה ְיֹהָוה  :ּ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ
לֹוםּעושה ַה  :ּׁשָ
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ר ִמְרָמה. ֱאלַֹהי ָפַתי ִמַדּבֵ ְּנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע וׂשְ י ִתֹדם. ּ . ְּוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ
ְהֶיה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ תֹוָרֶתך. ְוַנְפׁשִ י ּבְ ְָפַתח ִלּבִ יוב. ּ ְרדֹף ַנְפׁשִ ִּמְצוֶתיך ּתִ ָ .

ִבים ָעַלי ְלָרָעהְוָכל ְ ם. ַהחֹוׁשְ ְבּתָ ה  :ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ֲעׂשֵ
ָמך ה ְלַמַען ְיִמיָנך. ְְלַמַען ׁשְ ה ְלַמַען ּתֹוָרָתך. ְֲעׂשֵ ה ְלַמַען . ְֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ָתך ְְקֻדׁשָ ְָלַמַען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדיך. ּ יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני. ּ צֹון ִאְמֵרי ִּיְהיו ְלָר :ָהֹוׁשִ
י ְלָפֶניך  :ְּיֹהָוה צוִרי ְוֹגֲאִלי. ִָפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

 
 :רבי אלימלך מליזנסקתפילת 

  
ושאר  מן הכעס והקפדנות והעצבות והרכילות, תשמרנו מן הפניות והגאוות

ולא תעלה קנאת אדם על לבנו , ותצילנו מקנאת איש מרעהו. רעות. מידות
 תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא ,אדרבא.קנאתם על אחרים ולא

כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ולא תעלה שום  ושנדבר חסרונם
-שיהיה הכל נחת, ותחזק אותנו באהבה אליך חלילה, חברו. שנאה מאחד על

 .אמן כן יהי רצון.רוח
 
 

ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ַהׁשָ לֹום ָעֵלינו, ּעֹוׂשֶ ה ׁשָ ּהוא ַיֲעׂשֶ ָרֵאל , ּ ל ַעּמֹו ִיׂשְ ְוַעל ּכָ
ל   :ְּוִאְמרו ָאֵמןיושבי תבל ְוַעל ּכָ

  
  
  

 
 כשאדם מזמר ואינו יכול להרים את קולו

 ומרים את קולו לזמר עמו ובא אחר
 .יכול גם הוא להרים את קולואז 
  .רוח ברוח ה סוד הדבקותז

  אמירה חסידית
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  ת פ י ל ת    נ ע י ל ה 
  

ם רצה להטות עצמו לדרך טובה רשות לכל אדם נתונה א
ואם רצה להטות עצמו לדרך , ולהיות צדיק הרשות בידו

הוא שכתוב בתורה הן , רעה ולהיות רשע הרשות בידו
כלומר הן מין זה , האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע

ין ישל אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענ
דע הטוב והרע שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יו

ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות 
  . הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו
              

  ם הלכות תשובה פרק ה הלכה א" רמב                       
  

ֵבי ֵביֶתך ֵרי יֹוׁשְ ּעֹוד ְיַהְללוך ֶסָלה. ַָאׁשְ ָ ּ: 
ָכה לֹו ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָיָהָוָה ֱאלָֹהיוַאׁשְ. ַּאׁשְ  :ֵרי ָהָעם ׁשֶ

ִהָלה ְלָדִוד ֶלך. ּּתְ ְֲארֹוִמְמך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ְמך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָ  :ַָוֲאָבְרָכה ׁשִ
ָכל יֹום ֲאָבְרֶכָך ְמך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּּבְ  :ַָוֲאַהְלָלה ׁשִ

דֹול ַיַהַוַה וְמֻהָלל ְמֹאד ּּגָ  :ְּוִלְגֻדָלתֹו ֵאין ֵחֶקר. ּ
יךּדֹור ְלדֹור ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ידו. ָ ְיׁשַ ּוְגבוֹרֶתיך ַיּגִ ּ ָּ: 

בֹוד הֹוֶדך יָחה. ֲָהַדר ּכְ  :ְָוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיך ָאׂשִ
ֶּוֱעזוז נֹוְרֹאֶתיך ֹיאֵמרו ה. ָּ ּוְגדוָלְתך ֲאַסְפֶרּנָ ָ ּ ּ ּ: 
יעו ֵּזֶכר ַרב טוְבך ַיּבִ נו. ָּ ְּוִצְדָקְתך ְיַרּנֵ ָ: 

ְַחּנון ְוַרחום ֵיֵהֵוֵה ֶאֶרך  ּ ַּאַפִים וְגָדל ָחֶסדּ ּ: 
יו. טֹוב ֶיֶהֶוֶה ַלּכֹל ל ַמֲעׂשָ  :ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

יך ל ַמֲעׂשֶ ָיֹודוך ְיְהְוְה ּכָ ָ ַּוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה. ּ ָ: 
בֹוד ַמְלכוְתך ֹיאֵמרו ּּכְ רו. ָּ ּוְגבוָרְתך ְיַדּבֵ ּ ָּ: 

בוֹרָתיו  :ּותֹוּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכ. ְּלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ
ל ֹעָלִמים ַּמְלכוְתך ַמְלכות ּכָ ָכל דֹור ָוֹדר. ָּ ך ּבְ ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ ָּ: 

ְפִלים פוִפים. ְסֹוֵמך ֹיֹהֹוֹה ְלָכל ַהּנֹ  :ְּוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ
רו ּבֵ ֵּעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ִעּתֹו. ָ ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ  :ְוַאּתָ

יַע ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך  וַמׂשְ ָ  : ְלָכל ַחי ָרצֹוןּ
ַּצִדיק יה ָכל ְדָרָכיווהּ יו. ּ ּבְ ָכל ַמֲעׂשָ  :ְוָחִסיד ּבְ

ר ִיְקָרֻאהו ֶבֱאֶמת. ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו  :ְּלָכל ֲאׁשֶ
ה יֵעם. ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ  :ְוֶאת ׁשַ

ל ֹאֲהָביו ל . ׁשֹוֵמר ִיִהִוִה ֶאת ּכָ ִמידְוֵאת ּכָ ִעים ַיׁשְ  :ָהְרׁשָ
ר ִפי ִהַלת ֻיֻהֻוֻה ְיַדּבֶ ּּתְ ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּ ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ  :ְִויָבֵרך ּכָ

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללוָיה ַּוֲאַנְחנו ְנָבֵרך ָיה ֵמַעּתָ ּ ּ ְּ: 
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  ברטולד ברכט/ כול משתנה ה
  

  להתחיל מחדש, הכול משתנה
  .יכול אדם בנשימתו האחרונה

  והמים. ארע,  שארעאבל מה
  לא תוכל, שמזגת אל תוך היין
  לשפוך אותם בחזרה

  
  המים. ארע, מה שארע

  לא תוכל, שמזגת אל תוך היין
  אבל, לשפוך אותם בחזרה

  להתחיל מחדש . הכול משתנה
  .יכול אדם בנשימתו האחרונה

  
  . ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה        . ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה

  :ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה      . ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה
  

  . ְלָך ַעִין נֹוְׂשִאים      . ְמֵתי ִמְסָּפר ְקרּוִאים
  :ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה       . ּוְמַסְּלִדים ְּבִחיָלה

  
  . ְמֵחה ִפְׁשָעם ְוַכְחָׁשם      . ׁשֹוְפִכים ְלָך ַנְפָׁשם
  :ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה      . ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה

  
  . ְוַחְּלֵצם ִמְּמֵאָרה      . ָרהֱהֵיה ָלֶהם ְלִסְת

  :ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה       .ְוָחְתֵמם ְלהֹוד ּוְלִגיָלה
  

  . ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם        . חֹון אֹוָתם ְוַרֵחם
  :ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה      . ֲעֵׂשה ָּבֶהם ְּפִליָלה

  
  . ְוַחֵּדׁש ֶאת ְיֵמיֶהם      . ְזכֹור ִצְדַקת ֲאִביֶהם

  :ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה        . ִחָּלהְּכֶקֶדם ּוְת
  

  . ַהָּבִנים ְוָהָאבֹות      . ִּתְזכּו ְלָׁשִנים ַרּבֹות
  :ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה        . ְּבִדיָצה ּוְבָצֳהָלה

  
  . ֵאִלָּיהּו ְוַגְבִריֵאל      . ִמיָכֵאל ַׂשר ִיְׂשָרֵאל
  :ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה       . ַּבְּשֹרּו ָנא ַהְּגֻאָּלה
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  חצי קדיש
  

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב

  
  :ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיאְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך 

  
ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא . ִיְתָּבַרְך

. ִמיָרן ְּבָעְלָמאְלֵעָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאּוְלֵעָּלא . ְּבִריְך הּוא
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן

  
  ת פ י ל ת   ה ע מי ד ה

  
  .קדוש. ונהללך נורא ואיום, עבור כי פנה יום, סלח נא היום, שמע נא

ָפַתי ִתְפָתח ֲּאדָֹני ׂשְ ָוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתך. ּ ּ ּּ:  
  

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו רוך ַאּתָ ּּבָ ּ . ְבָרָהםֱאלֵֹהי ַא. ואמותינו ְּ
רחל ֱאלֵֹהי ,  רבקהֱאלֵֹהי , שרהֱאלֵֹהי . ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. ולאה דֹול ַהּגִ . ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ָהֵאל ַהּגָ
מֹו. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות  ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ַאֲהָבה  :ּבְ
 

ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ֵסֶפר ַהַחִייםּנומְתָחְו. ְ ְָלַמַעְנך . ּ ּבְ

יַע וָמֵגן :ֱּאלִֹהים ַחִיים ֶּמֶלך עֹוֵזר ומֹוׁשִ ּ ה ְיֹהָוה :ְ רוך ַאּתָ ְּבָ  ָמֵגן ַאְבָרָהם. ּ
  :ופוקד שרה

 
ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני יַעְּמַחֶיה ֵמִת. ַאּתָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ל :ים ַאּתָ   :מֹוִריד ַהּטָ

 
ֶחֶסד ל ַחִיים ּבְ ים. ְּמַכְלּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ ְסֹוֵמך נֹוְפִלים . ְּמַחֶיה ֵמִתים ּבְ

יר ֲאסוִרים ְּורֹוֵפא חֹוִלים וַמּתִ ֵני ָעָפר. ּ ּוְמַקֵים ֱאמוָנתֹו ִליׁשֵ ִָמי ָכמֹוך . ּּ

בורֹות וִמי דֹוֶמה ָלך ַעל ּגְ ְּבַ ּ ֶּלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח ְיׁשוָעהֶמ. ּ ּ ּּ ְ: 
 

ַרֲחִמים. ִָמי ָכמֹוך ָאב ָהַרֲחָמן ּזֹוֵכר ְיצוָריו ְלַחִיים ּבְ ה  :ּ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
ה ְיֹהָוה :ּכֹל ַחיְלַהֲחיֹות  רוך ַאּתָ ְּבָ אתה קדוש ושמך   :ּכֹלְּמַחֶיה ַה. ּ

 .קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלע
  

ן יךּוְבֵכן ּתֵ ל ַמֲעׂשֶ ָ ַפְחְדך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ַעל ּכָ ָּ ּ ל ַמה . ּ ְָוֵאיָמְתך ַעל ּכָ

ָראָת ּבָ ים. ּׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ְָוִייָראוך ּכָ רוִאים. ּ ל ַהּבְ ֲחוו ְלָפֶניך ּכָ ּתַ ְּוִיׁשְ ְּוֵיָעׂשו . ָּ
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ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָלם ֲאֻגָדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנך ּבְ ָּכֻ ָיַדְענ. ּ מֹו ׁשֶ ּו ְיֹהָוה ּּכְ
יִמיֶנך ָיְדך וְגבוָרה ּבִ ְלָטן ְלָפֶניך ֹעז ּבְ ַהׁשָ ֱָאלֵֹהינו ׁשֶ ָ ָּ ּ ל . ּּ ְמך נֹוָרא ַעל ּכָ ְָוׁשִ

ָראָת ּבָ  :ַּמה ׁשֶ
 

ך בֹוד ְיֹהָוה ְלַעּמֶ ן ּכָ ָוְבֵכן ּתֵ ִהָלה ִליֵרֶאיך. ּ ָּתְ יך. ּ . ְָוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ
ְוִפְתחֹון ֶפה ַלְמַיֲחִלים ָלך ּ ׂשֹון ְלִעיֶרך. ּ ְמָחה ְלַאְרֶצך ְוׂשָ ָׂשִ ּוְצִמיַחת ֶקֶרן . ָ

ְָלָדִוד ַעְבֶדך יֶחך. ּ י ְמׁשִ ָיֵמינו. ַָוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְמֵהָרה ּבְ  :ּּבִ
 

ִרים ַיֲעלֹזו ָמחו ִויׁשָ ּוְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיׂשְ ּ ּ ּ ה ָיִגילו . ּ ִרּנָ ַּוֲחִסיִדים ּבְ
ְק ֶלת ְּועֹוָלָתה ּתִ י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ן ּתִ ָעׁשָ ָלה ּכְ ָעה ּכֻ ָּפץ ִפיָה ְוָכל ָהִרׁשְ ּ ּ ּ

 :ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ
 

יך ל ַמֲעׂשֶ ה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְמֵהָרה ְלַבֶדך ַעל ּכָ ְָוִתְמלֹך ַאּתָ ָ ְּ ּ ַהר . ּ ּבְ
בֹוֶדך ן ּכְ ּכַ ִָציֹון ִמׁשְ ך. ּ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָוִבירוׁשָ ּ ךּכַ. ּ ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תוב ּבְ ָּכָ ּ .

ִּיְמלֹך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיה ּ ּ ְ ְ: 
 

ְלָעֶדיך ֶמך ְוֵאין ֱאלֹוַה ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָָקדֹוׁש ַאּתָ ה ְיֹהָוה . ָּ תוב ַוִיְגּבַ ּכָ ּּכַ ּ
ְצָד דֹוׁש ִנְקַדׁש ּבִ ָפט ְוָהֵאל ַהּקָ ׁשְ ּמִ ְּצָבאֹות ּבַ ֶלך  :ָקהּ ה ְיֹהָוה ַהּמֶ רוך ַאּתָ ְּבָ ְ ּ

דֹוׁש  :ַהּקָ
 

ים ל ָהַעּמִ נו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ נו. ַּאּתָ ָּאַהְבּתָ אֹוָתנו ְוָרִציָת ּבָ ל . ּ נו ִמּכָ ְּורֹוַמְמּתָ
ִמְצוֶתיך נו ּבְ ּתָ ַָהְלׁשֹונֹות ְוִקַדׁשְ ּ ּ דֹול . ּ ְמך ַהּגָ נו ַלֲעבֹוָדֶתך ְוׁשִ נו ַמְלּכֵ ְָוֵקַרְבּתָ ָ ּ ּ

דֹוׁש ָעֵלינו ָקָראָת  :ְּוַהּקָ
 

ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַה ן ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּתֶ ַּוּתִ ,  למחילהַּהֶזהכיפורים ּ
 ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ולמחל בו על כל עוונותינו ולסליחה ולכפרה

  :ִליִציַאת ִמְצָרִים
 

יַע  ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ ַמע ּ ְּוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשָ
ְּוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננו וִפְקדֹוֵננו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינו ְו ּ ּ ּ ּ ִזְכרֹון אמותינו וּ

ית  ך ּבֵ ל ַעּמְ ך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ן ָדִוד ַעְבֶדך ְוִזְכרֹון ְירוׁשָ יַח ּבֶ ָָמׁשִ ָ ָּ ּ ּ
ָרֵאל ְלָפֶניך ִלְפֵליָט ּה ְלטֹוָבה ְלֵחן וְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים ְלַחִיים טֹוִבים ִָיׂשְ ּ ּ

יֹום ַה לֹום ּבְ ָּזְכֵרנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּ ַהֶזהכיפוריםּוְלׁשָ ּוָפְקֵדנו . ּ ּ
יֵענו בֹו ְלַחִיים טֹוִבים. בֹו ִלְבָרָכה ְּוהֹוׁשִ ּוִבְדַבר ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים חוס . ּ ּ ּ
נו ְוַר י ֵאל ֶמֶלך ַחּנון ְוַרחום ְּוָחּנֵ י ֵאֶליך ֵעיֵנינו ּכִ יֵענו ּכִ ֵּחם ָעֵלינו ְוהֹוׁשִ ּ ּ ּ ְּ ָ

ה  :ָאּתָ
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יֹום  ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתינו ּבְ ּ ת ַהֶזה לשבת(ּ ּבָ ּ ַהׁשַ ּ
פוִרים ַהֶזה) ּוְביֹום ַּהּכִ ּ ֵעינו ְוַחּטֹאֵתינו ִמ. ּ ְּמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפׁשָ ּ ֶגד ֵעיֶניךּ . ָּנֶ

ֶעיך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיך לֹא ֶאְזּכֹר ָאמור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הוא מֹוֶחה ְפׁשָ ָּכָ ָ ּ ּ: 
ֶעיך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיך ׁשוָבה  ְּוֶנֱאַמר ָמִחיִתי ָכָעב ְפׁשָ ָ ָ ּ

יך י ְגַאְלּתִ  :ֵָאַלי ּכִ
י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְת ְּוֶנֱאַמר ּכִ ּ ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם , ֶכםּ

ְטָהרו  :ִּלְפֵני ְיֹהָוה ּתִ
 

תֹוָרֶתך ִמְצֹוֶתיך ְוֵתן ֶחְלֵקנו ּבְ נו ּבְ ַָקְדׁשֵ ָּ ּ ֵחנו . ּ ּמְ ֵענו ִמּטוֶבך ְוׂשַ ּבְ ּׂשַ ּ ָּ

יׁשוָעֶתך ָּבִ ֱאֶמת. ּ נו ְלָעְבְדך ּבֶ ְָוַטֵהר ִלּבֵ ּ ָרֵאל וָמֳחָלן . ּ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ ּּכִ
ְבֵט ְלָעֶדיך ֵאין ָלנו ֶמֶלך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלׁשִ ָכל דֹור ָודֹור וִמּבַ רון ּבְ ְי ְיׁשֻ ָּ ּ ּ ּ

ה(  ):ֶּאָלא ָאּתָ
ית  ה ְיֹהָוה ֶמֶלך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ּבֵ רוך ַאּתָ ּּבָ ְּ ְ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינו ּבְ ָרֵאל וַמֲעִביר ַאׁשְ ִּיׂשְ ל ָהָאֶרץ ֶמֶל, ּ ְך ַעל ּכָ
פוִרים ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ְּמַקֵדׁש ִיׂשְ ּּ: 

 
ָרֵאל וְתִפָלָתם ך ִיׂשְ ַעּמְ ְּרֵצה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ָ ּ וְתִהי . באהבה תקבלּ

ך ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ׁשוְבך ְלִציֹון  :ְָלָרצֹון ּתָ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ּ
ַרֲחִמים רוך  :ּבְ ְּבָ ִכיָנתֹו ְלִציֹוןּ ֲחִזיר ׁשְ ה ְיֹהָוה ַהּמַ  :ַּאּתָ

 
ְמֹוִדים ֲאַנְחנו ָלך ה הוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְלעֹוָלם , ּ ַאּתָ ּׁשָ ּ ּ

ּצוֵרנו צור ַחֵיינו, ָוֶעד ּ ּ ֵענו, ּּ ה הוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְלך , ָּמֵגן ִיׁשְ ַָאּתָ ּ ּ
ִהָלֶתך ָוְנַסֵפר ּתְ ּ ּ ָיֶדךַעל, ּ סוִרים ּבְ ָ ַחֵיינו ַהּמְ ּ ּ מֹוֵתינו ַהְפקודֹות , ּ ְּוַעל ִנׁשְ ּּ

נו, ְָלך ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ ְּוַעל ִנֶסיך ׁשֶ ָ ָכל ֵעת, ּ ּבְ ְָוַעל ִנְפְלאֹוֶתיך ְוטֹובֹוֶתיך ׁשֶ ָ ,
י לֹא ָכלו ַרֲחֶמיך, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים ַָהּטֹוב ּכִ י לֹא ַתּמו , ְוַהְמַרֵחם, ּ ּּכִ

י ֵמעֹוָלם ִקִוינו ָלך, ָָסֶדיךֲח ְּכִ ּ ּ: 
 

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד נו ּתָ ְמך ַמְלּכֵ א ׁשִ ֵרך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשֵ ָלם ִיְתּבָ ְּוַעל ּכֻ ָ ְּ ּ: 
 

ֵני ְבִריֶתךוחתום ל ּבְ ָ ְלַחִיים טֹוִבים ּכָ ּ:  
 

ְמך ַהּגָ ְָוֹכל ַהַחִיים יֹודוך ֶסָלה ִויַהְללו ִויָבְרכו ֶאת ׁשִ ָּ ּ ּּ ֱאֶמת ְלעֹוָלם ּ דֹול ּבֶ
י טֹוב ָהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ְוֶעְזָרֵתנו ֶסָלה ָהֵאל ַהּטֹוב ּּכִ ּ ה ְיֹהָוה  :ּ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ

ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹודֹות ַָהּטֹוב ׁשִ ָּ:  
  

לֹום טֹוָבה וְבָרָכה ים ׁשָ ל , ַּחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ּׂשִ ָּעֵלינו ְוַעל ּכָ
ך ָרֵאל ַעּמֶ ְרֵכנו ָאִבינו, ִָיׂשְ ּּבָ אֹור ָפֶניך, ּ ֶאָחד ַיַחד ּבְ ָלנו ּכְ ָּכֻ ּ ּ י ְבאֹור , ּ ּכִ

ָּפֶניך ָנַתּתָ ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּ ּ ָ ּוְצָדָקה וְבָרָכה , ּּתֹוַרת ַחִיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּ ּ
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לֹום ֵעיֶניך, ְוָכל טֹוב, ְּוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוׁשָ ְו וְלָבֵרך ְלָבְרֵכנ, ְָוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ּ ּ
ָרֵאל ך ִיׂשְ ל ַעּמְ לֹוֶמך, ֶָאת ּכָ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ָּבְ לֹום, ּ רֹוב עֹוז ְוׁשָ  :ּבְ

 
ֵסֶפר ַחִיים לֹום, ּּבְ ָרָכה ְוׁשָ ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָזֵכר , ּבְ ֲּאַנְחנו , ָ ְלָפֶניךחתםְונּ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ך ּבֵ ְּלַחִיים טֹוִבים וְל, ְָוָכל ַעּמְ לֹוםּ ה ְיֹהָוה  :ׁשָ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ
לֹוםּעושה ַה  :ּׁשָ

 
 

  
  

  
  

  
ַָאָתה ִהְבַדְלָת ֱאנֹוׁש ֵמֹראׁש ַוַתִכיֵרהו ַלֲעֹמד ְלָפֶניך ּ ּּ ּ ּ ִָכי ִמי ֹיאַמר ְלך . ּ ּ

ְְוִאם ִיְצַדק ַמה ִיֶתן ָלך. ַּמה ִתְפָעל ּ ּ ַאֲהָבה  :ּ ַּוִתֶתן ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ ּ ּ
ַּהִכֻפִרים ַהֶזה ֵקץ וְמִחיָלה וְסִליָחה ַעל ָכל ֲעֹונֹוֵתינו ) צֹום(ֶאת יֹום  ּ ּ ּּ ּּ

ֵלָבב  ק ָיֵדינו ְוָנׁשוב ֵאֶליך ַלֲעׂשֹות ֻחֵקי ְרצֹוְנך ּבְ ְָלַמַען ֶנְחַדל ֵמעׁשֶ ָּ ּ ּ ּ
ֵלם   :ׁשָ

ָחַתת עֹוָלם ַהׁשְ ים ַרֵחם ָעֵלינו ִכי לֹא ַתְחֹפץ ּבְ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְּוַאָתה ּבְ ּ ּ ָ ּ .
ְהיֹותֹו ָקרֹוב ִהָמְצאֹו ְקָרֻאהו ּבִ ֶנֱאַמר ִדְרׁשו ְיֹהָוה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ:  

בֹוָתיו ְוָיׁשֹב ֶאל ְיֹהָוה  ע ַדְרכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ְּוֶנֱאַמר ַיֲעֹזב ָרׁשָ ּ
ה ִלְסלַֹח ִּויַרֲחֵמהו ְוֶאל ֱאלֵֹהינו ִכי ַיְרּבֶ ּ ְּוַאָתה ֱאלֹוַה ְסִליחֹות ַחנון  :ּ ּ ּ ּ
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ה ְלֵהיִטיב ְורֹוֶצה ַאָתה ְוַרח ּום ֶאֶרך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת וַמְרּבֶ ּ ּּ ְ

ֶנֱאַמר ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ַחי  ִמיָתָתם ׁשֶ ִעים ְוֵאין ַאָתה ָחֵפץ ּבְ ְתׁשוַבת ְרׁשָ ּּבִ ּ ּ
ע  ׁשוב ָרׁשָ ע ִכי ִאם ּבְ מֹות ָהָרׁשָ ָּאִני ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה ִאם ֶאְחֹפץ ּבְ ּ ּ

ִּמַדְרכֹו ית  : ְוָחָיהּ ְּוֶנֱאַמר ׁשובו ׁשובו ִמַדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלָמה ָתמותו ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ע ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה ֲהלֹוא  :ִיׂשְ ְּוֶנֱאַמר ֶהָחֹפץ ֶאְחֹפץ מֹות ָרׁשָ

ׁשובֹו ִמְדָרָכיו ְוָחָיה ּּבְ מֹות ַהֵמת ְנֻאם ֲאֹדָני  :ּ ְּוֶנֱאַמר ִכי לֹא ֶאְחֹפץ ּבְ ּ ּ
יבו ִוְחיויֱה ה ְוָהׁשִ ֹּוִ ּ:  

רון ְבָכל דֹור ָודֹור  ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל וָמֳחָלן ְלׁשִ ִּכי ַאָתה ָסְלָחן ְלִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
ְלָעֶדיך ֵאין ָלנו ֶמֶלך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ֶאָלא ָאָתה ּוִמּבַ ּ ְ ָּ ּ:  

  

  
  

ר ִמְרָמה. ֱאלַֹהי ָפַתי ִמַדּבֵ ְּנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע וׂשְ י ִתֹדםְוִלְמַקְלַלי ַנ. ּ . ְּפׁשִ
ְהֶיה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ תֹוָרֶתך. ְוַנְפׁשִ י ּבְ ְָפַתח ִלּבִ יוב. ּ ְרדֹף ַנְפׁשִ ִּמְצוֶתיך ּתִ ָ .
ִבים ָעַלי ְלָרָעה ם. ְוָכל ְַהחֹוׁשְ ְבּתָ ה  :ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ֲעׂשֵ

ָמך ה ְלַמַען ְיִמיָנך. ְְלַמַען ׁשְ ה ְלַמ. ְֲעׂשֵ ה ְלַמַען . ְַען ּתֹוָרָתךֲעׂשֵ ֲעׂשֵ
ָתך ְְקֻדׁשָ ְָלַמַען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדיך. ּ יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני. ּ ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי  :ָהֹוׁשִ

י ְלָפֶניך  :ְּיֹהָוה צוִרי ְוֹגֲאִלי. ִָפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ ה ַהׁשָ לֹום ָעֵלינו, ּעֹוׂשֶ ה ׁשָ ּהוא ַיֲעׂשֶ ָרֵאל , ּ ל ַעּמֹו ִיׂשְ ְוַעל ּכָ

ל   :ְּוִאְמרו ָאֵמןיושבי תבל ְוַעל ּכָ
 
   

  יהודה עמיחי / בטרם
  בטרם השער ייסגר

  ,בטרם כל האמור יאמר
  ,בטרם אהיה אחר

  ,בטרם יקריש דם נבון
  ,בטרם יסגרו הדברים בארון

  בטרם יתקשה הבטון
  בטרם יסתמו כל נקבי החלילים

  בטרם יוסברו כל הכללים
  ,ם ישברו את הכליםבטר

  ,בטרם החוק יכנס לתוקפו
  בטרם אלוהים יסגור את כפו

  .בטרם נלך מפה
  



118    ז"יום כיפור תשס    בית תפילה ישראלי

ָּזְכֵרנו ְלַחִיים ַחִיים. ּ ֶּמֶלך ָחֵפץ ּבַ ְ. 
ֵסֶפר ַהַחִייםּנומְתָחְו ְּלַמַעְנך ֱאלִֹהים ַחִיים. ּ ּבְ ָ:  

  
 שערים נעולים ושערים פתוחים

גם כי אזעק ואשוע שתם  ')'איכה ג(שנאמר ,  שערי תפילהמיום שנחרב בית המקדש ננעלו: אמר רבי אלעזר

' שמעה תפלתי ה ')ט"תהלים ל(שנאמר ,  לא ננעלושערי דמעות, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו. 'תפילתי

 .'ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש
ת אנך ובידו נצב על חומ' הנה ה ')עמוס ז(שנאמר , משערי אונאהכל השערים ננעלים חוץ : אמר רב חסדא

  .'אנך

  )א" בבלי בבא מציעא נט ע(

 
  '?עת רצון' ואני תפלתי לך ה'מהו דכתיב : רבי חנינא בר פפא שאל לרבי שמואל בר נחמן

  . לעולם פתוחיםשערי תשובהאבל , שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים: אמר לו

 -'  ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקיםנוראות בצדק תעננו אלהי ')סה/ תהלים/שם (דכתיב ? מנין: אמר לו

אבל הים הזה , אף שערי תפילה פעמים פתוחים פעמים נעולים, מה המקוה הזה פעמים פתוח פעמים נעול

  .לקבל שבים' ה לעולם פתוח"כך ידו של הקב, לעולם פתוח

  )יב , דברים רבה פרשה ב(

  
 

ַער ְּפַתח ָלנו ׁשַ ַער. ּ ֵעת ְנִעיַלת ׁשַ י ָפ. ּבְ  :ָנה יֹוםּכִ
ֶמׁש ָיֹבא ְוִיְפֶנה. ַּהיֹום ִיְפֶנה ָעֶריך. ַּהׁשֶ  :ָָנבֹוָאה ׁשְ
א ֵאל ָנא א ָנא. ָאּנָ  .ֲחָמל ָנא. ְמַחל ָנא. ְסַלח ָנא. ׂשָ

ֶפר ָנא. ַרֶחם ָנא ֹבׁש ֵחְטא ְוָעֹון. ּּכַ  :ּכְ
 

ֵסא ַרֲחִמים ב ַעל ּכִ ֵּאל ֶמֶלך יֹוׁשֵ ֲחִסידות מֹוֵחל ֲע. ְ . ֹונֹות ַעּמֹוִּמְתַנֵהג ּבַ
ִעים. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון ִאים וְסִליָחה ַלפֹוׁשְ ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ ַּמְרּבֶ ּ .

ר ָורוַח ׂשָ ל ּבָ ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ ְגֹמל. ּעֹוׂשֶ ֵּאל הֹוֵריָת ָלנו . לֹא ְכָרָעָתם ּתִ ּ
ֵרה לׁש ֶעׂשְ ֵרה. לֹוַמר ׁשְ לׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ּוְזֹכר ָלנו ַהיֹום ּבְ ּ הֹוַדְעּתָ .ּ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ֶדם ם ַוִיְקָרא . ֶלָעָנו ִמּקֶ ָעָנן ַוִיְתַיֵצב ִעּמֹו ׁשָ תוב ַוֵיֶרד ְיֹהָוה ּבֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ּּ ּ
ם ְיֹהָוה ַּוַיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא :ְבׁשֵ ּּ: 

 
ְּיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחום ְוַחּנון ֶאֶרך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְ ּ ּ: 

הֹנ ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ  :ֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ
נו אֵתנו וְנַחְלּתָ ְּוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננו וְלַחּטָ ּ ּ ּ ּ: 

 
ה ָעֵלינו ַרֵחם ְיהֹוָ ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ  :ּּכְ

ך ִבְרָכֶתך ֶסָלה ה ַהְיׁשוָעה ַעל ַעּמְ ַּליהֹוָ ָ ָ ּ: 
נו ה ְצָבאֹות ִעּמָ ב ָלנו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב ֶסָלהְּיהֹוָ ּגָ  :ּ ִמׂשְ

ך ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ה ְצָבאֹות ַאׁשְ  :ְְיהֹוָ
ֶלך ַיֲעֵננו ְביֹום ָקְרֵאנו יָעה ַהּמֶ ה הֹוׁשִ ְּיהֹוָ ּ ְ: 
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  אדון הסליחות

  
  . ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות
  . ּבֹוֵחן ְלָבבֹות
  . ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות
  . ּדֹוֵבר ְצָדקֹות

  
  . ָלאֹותָהדּור ְּבִנְפ

  . ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות
  . זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות

  :חֹוֵקר ְּכָליֹות

  . טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות
  . יֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹות

  . ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות
  :לֹוֵבׁש ְצָדקֹות

  
  . ָמֵלא ַזִּכּיּות

  . נֹוָרא ְתִהּלֹות
  . סֹוֵלַח ֲעֹונֹות

  :עֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹות

  . ׁשּועֹותּפֹוֵעל ְי
  . צֹוֶפה ֲעִתידֹות
  . קֹוֵרא ַהּדֹורֹות
  . רֹוֵכב ֲעָרבֹות
  . ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות
  :ְּתִמים ֵּדעֹות

  

  
  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו
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ֱּאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו תו, ּ ּתוָרה ַהּכְ ת ּבַ ֶלׁשֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנו ַבּבְ ּּבָ ָבה ּּ

ה ַעְבֶדך ַָעל ְיֵדי מׁשֶ ך, ּ ָָהֲאמוָרה ִמִפי ַאֲהרן וָבָניו ּכֲהִנים ַעם ְקדוׁשֶ ּ ּּ ,

ָאמור   : ּּכָ

ְמֶרך' ְָיָבֶרְכך ה   : ְָוִיׁשְ

ָך' ָיֵאר ה ָּפָניו ֵאֶליך ִויֻחּנֶ ָ ּ :  

א ה לום' ִּיׂשָ ם ְלך ׁשָ ָָפָניו ְוָיׂשֵ ּ : 

  
לֹום טֹוָבה וְבָרָכה ים ׁשָ ל , ן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמיםַּחִיים ֵח, ּׂשִ ָּעֵלינו ְוַעל ּכָ

ך ָרֵאל ַעּמֶ ְרֵכנו ָאִבינו, ִָיׂשְ ּּבָ אֹור ָפֶניך, ּ ֶאָחד ַיַחד ּבְ ָלנו ּכְ ָּכֻ ּ ּ י ְבאֹור , ּ ּכִ
ָּפֶניך ָנַתּתָ ָלנו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ּ ּ ָ ּוְצָדָקה וְבָרָכה , ּּתֹוַרת ַחִיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּ ּ

לֹוםְּוַרֲחִמים ְוַחִיים  ֵעיֶניך, ְוָכל טֹוב, ְוׁשָ ְְלָבְרֵכנו וְלָבֵרך , ְָוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ּ ּ
ָרֵאל ך ִיׂשְ ל ַעּמְ לֹוֶמך, ֶָאת ּכָ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ָּבְ לֹום, ּ רֹוב עֹוז ְוׁשָ  :ּבְ

 
ֵסֶפר ַחִיים לֹום, ּּבְ ָרָכה ְוׁשָ ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָזֵכר , ּבְ ְּחנו ֲאַנ, ָ ְלָפֶניךחתםְונּ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ך ּבֵ לֹום, ְָוָכל ַעּמְ ְּלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ ה ְיֹהָוה  :ּ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ
לֹוםּעושה ַה  :ּׁשָ
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היינו כמעט , ללא אכילה ושתייה, במציאות שונה, "יום הכיפורים"יום שלם היינו בתוך 
. ה אחרונהאנו עומדים להתפלל תפיל, כשהשערים עומדים להיסגר, עתה. כמלאכים

לאחר כל , וכעת אנו אומרים את המילה האחרונה ליום זה, אנו קרובים לפרידה
המלך היה .  שצריכה לסכם ולחתום הכול‐ הכוונות ולאחר כל הוידויים והחשבונות 

, במשפט אחד, נו: "והמלך כביכול אומר לנו, עתה הוא עומד לעזוב. אתנו ושמע אותנו
יש לומר , אין זה הזמן למחשבות,  זה הזמן לחשותאין". בקשו מה שברצונכם ותקבלו

מי . עכשיו אין זמן לכוונות. את מה שאנו באמת רוצים, ישר ולעניין, בקיצור ובתמצית
ולא יהיה לו עם מי , שיחפש עכשיו אחר כוונות עלול לחפש אותם עד אחרי מעריב

שוב . ך חשבוןלא להתבייש ולא לערו, לא להסס, זה הזמן להיות עזי פנים. לדבר עוד
" אנו עזי פנים" "ואתה הוא מלך רחום וחנון, אנו עזי פנים"ושוב אמרנו במשך היום 

  ".רחום וחנון"צריך גם אתה להראות שהנך ,  ועתה–כל השנה כולה , כבר הראינו לך
  

  הרב עדין שטיינזלץ
  

  אבינו מלכנו
נו ָחָטאנו ְלָפֶניך ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 

נו ֵא ָּאִבינו ַמְלּכֵ הּ ּין ָלנו ֶמֶלך ֶאָלא ָאּתָ ְ ּ: 
ֶמך נו ְלַמַען ׁשְ ה ִעּמָ נו ֲעׂשֵ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 
ָנה טֹוָבה נו ַחֵדׁש ָעֵלינו ׁשָ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 

ֵזרֹות ָקׁשֹות ל ּגְ ל ֵמָעֵלינו ּכָ ּטֵ נו ּבַ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ: 
בֹות ֹשֹוְנֵאינו ל ַמְחׁשְ ּטֵ נו ּבַ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ: 

נו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינוָא ִּבינו ַמְלּכֵ ּ ּ: 
ִטין ֵמָעֵלינו ל ַצר וַמׂשְ ֵלה ּכָ נו ּכַ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּּ: 

ִטיֵנינו וְמַקְטְרֵגינו נו ְסֹתם ִפיֹות ַמׂשְ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּּ ּ: 
ִחית ְוָעֹון וׁשְ ִבי וַמׁשְ ֵלה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב וׁשְ נו ּכַ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ֵני ּּ ַמד ִמּבְ

 :ְָבִריֶתך
ֲחָלֶתך ָפה ִמּנַ נו ְמַנע ַמּגֵ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ: 

נו ְסַלח וְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 
ֶגד ֵעיֶניך ֵעינו ְוַחּטֹאֵתינו ִמּנֶ נו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפׁשָ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּּ: 

ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ נו ְמֹחק ּבְ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ְטֵרי חֹובֹוֵתינוּ ל ׁשִ  :ּים ּכָ
ֵלָמה ְלָפֶניך ְתׁשוָבה ׁשְ נו ַהֲחִזיֵרנו ּבִ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ: 
ך ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעּמֶ ַלח ְרפוָאה ׁשְ נו ׁשְ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 

ַזר ִדיֵננו נו ְקַרע ֹרַע ּגְ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 
רֹון טֹו ִזּכָ נו ָזְכֵרנו ּבְ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ  :ָב ְלָפֶניךּ

ֵסֶפר ַחִיים טֹוִבים נו ָחְתֵמנו ּבְ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 
ֻאָלה ִויׁשוָע ֵסֶפר ּגְ נו ָחְתֵמנו ּבְ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ  הּּ

ָלה ֵסֶפר ַפְרָנָסה ְוַכְלּכָ נו ָחְתֵמנו ּבְ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 
ֵסֶפר ְזֻכיֹות נו ָחְתֵמנו ּבְ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 

ֵסֶפר ְסִליָחה וְמִחיָלהָּאִבינו ַמְל נו ָחְתֵמנו ּבְ ּּכֵ ּ ּ: 
ָקרֹוב נו ַהְצַמח ָלנו ְיׁשוָעה ּבְ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ: 

ך ָרֵאל ַעּמֶ נו ָהֵרם ֶקֶרן ִיׂשְ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ: 
יֶחך נו ָהֵרם ֶקֶרן ְמׁשִ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ: 
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ְרכֹוֶתיך נו ַמֵלא ָיֵדינו ִמּבִ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּּ: 
ָבעָאִב נו ַמֵלא ֲאָסֵמינו ׂשָ ּינו ַמְלּכֵ ּ ּּ: 

ַמע קֹוֵלנו נו ׁשְ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּחוס ְוַרֵחם ָעֵלינו, ּ ּ: 
ִפָלֵתנו ַרֲחִמים וְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ נו ַקּבֵ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּּ: 

ַמִים ִלְתִפָלֵתנו ֲעֵרי ׁשָ נו ְפַתח ׁשַ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּּ ּ: 
נו ָזכֹו ָּאִבינו ַמְלּכֵ י ָעָפר ֲאָנְחנו, רּ  :ּּכִ

יֵבנו ֵריָקם ִמְלָפֶניך ׁשִ נו ָנא ַאל ּתְ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ: 
ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְלָפֶניך ָעה ַהזֹאת ׁשְ ֵהא ַהׁשָ נו ּתְ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ: 

נו ֲחֹמל ָעֵלינו ְוַעל עֹוָלֵלינו ְוַטֵפנו ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּּ: 
ךָּאִבינו ַמְלּכֵ ם ָקְדׁשֶ ה ְלַמַען ֲהרוִגים ַעל ׁשֵ ָנו ֲעׂשֵ ּ ּ: 

ה ְלַמַען ְטבוִחים ַעל ִיחוֶדך נו ֲעׂשֵ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ: 
ֶמך ִים ַעל ִקדוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש וַבּמַ ה ְלַמַען ּבָ נו ֲעׂשֵ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ: 

פוך נו ְנֹקם ִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדיך ַהׁשָ ְָאִבינו ַמְלּכֵ ָּ ּ ּ ּּ: 
ה ְלַמַעְנך ִאם לֹא ְלַמֲעֵננוָא נו ֲעׂשֵ ִּבינו ַמְלּכֵ ּ ָּ: 

יֵענו ה ְלַמַעְנך ְוהֹוׁשִ נו ֲעׂשֵ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ָּ: 
ים ה ְלַמַען ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ נו ֲעׂשֵ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ: 

ְקָרא ָע ּנִ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ דֹול ַהּגִ ְמך ַהּגָ ה ְלַמַען ׁשִ נו ֲעׂשֵ ָָאִבינו ַמְלּכֵ ּ  :ֵּלינוּ
נו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ה ִעּמָ ים ֲעׂשֵ נו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נו ַוֲעֵננו ּכִ נו ָחּנֵ ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ

יֵענו  :ְּוהֹוׁשִ
 
 

 :פעם אחת

ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינו ְיֹהָוה ֶאָחד ַמע ִיׂשְ   :ּׁשְ
 

 :שלש פעמים

בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ:  
 

 :םשבע פעמי

  :ְּיֹהָוה הוא ָהֱאלִֹהים
  

  תקיעה גדולה
  

  לשנה הבאה בירושלים
 


