תפילה על הנשמה

אֲ צּולָה מֵ רּוחַ הַ ּקדֶ ׁש
בָ ָרה ִמנַחֲ לֵי בור נ ְִמׁשֶ כֶת
גְ לּויָה ַללֵב וְ נֶעְ לֶמֶ ת ִממַ ְר ֶאה
ּדלה נושֵ את הַ גּוף בְ לִי ִמ ְׁשעָ ן
הַ ִמ ְת ַאמֶ צֶ ת לְהַ חֲ זִ יק בְ ׁשּולָיו
רבי יהודה הלוי

מחברת יום הכיפורים
ציון .קהילה ארצישראלית

ִאם י ְֵׁשָך
) ֵאין כָ מֹוָך י ְֵׁשָך(
ַאל ַת ְס ִתיר ָפנִ ים
ְבנֵי ָא ָדם ְמ ַד ְב ִרים ֵאלֶ יָך
ל ֹא אֲ בָ נִ ים
אברהם חלפי
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יֵׁש תַּ ְמרּור ְיל ִָדים בַּ ֶּד ֶּרְך
יֵׁש תַּ ְמרּור ׁשֶּ רוֹמֵ ז כָאן עוֹבְ רוֹת אַּ יָלוֹת
וְ אֵ ין תַּ ְמרּור ָלאֱֹלהִ ים הָ עוֹבֵ ר בְ ע ֹולָמ ֹו
וְ אֵ ין תַּ ְמרּור הַּ אֵ ט :נְׁשָ מָ ה לְ פָ נֶּיָך
בדרך  /סיון הר-שפי

הַּ אֵ ט נְׁשָ מָ ה לְ פָ נֶּיָך
כניסה לזמן נשמה
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ׁשּובִ י נַפְ ִׁשי ל ְִמנּוחָ יְכִ י
כִ י ְיה ָוה גָמַ ל עָ ָליְכִ י.
כִ י ִחלַצְ ָת נַפְ ִׁשי ִממָ וֶת
ֶאת עֵ ינִי ִמן ִּד ְמעָ ה
מּדֶ ִחי .תהלים קטז ז-ח
ֶאת ַרגְ לִי ִ
הנשמה יורדת לתוך הגוף
היא צועקת וואי וואי
ירידה זו צורך עלייה
עד שכל זה הוא כדאי ספר הניגונים חב"ד ק"ז

ָאדם
צָ ִריְך כָל ָ
ׁשֶּ יָבוֹא עָ לָיו
אֵ יזֶּה ִמכְ חוֹל
א ֹו מָ חוֹל
ׁשֶּ ַּיהֲפֹ ְך אֶּ ת חַּ יָיו
וְ י ְִמתַּ ח אוֹת ֹו
מֵ עֵ בֶּ ר
ל ִַּמגְ בָ לוֹת ׁשֶּ ל עַּ צְ מ ֹו
ָאדם
צָ ִריְך כָל ָ
ׁשֶּ יִ ָכנֵס ב ֹו הָ אֱֹלהִ ים
ִמתַּ חָ ת לחליפת הִ שָ ְרדּות חַּ יָיו
וְ י ְִׁשלַּח ב ֹו מַּ נְגִ ינָה
וְ יִפְ קַּ ח אֶּ ת עֵ ינָיו
וְ ַּיעֲשֶּ ה ב ֹו חַּ יִ ים ְמלאֵ י ִׁש ָירה
ׁשֶּ תִ ְרקֹ ד בְ תוֹכ ֹו אֹ ׁשֶּ ר
וְ תִ כְ תֹ ב אוֹת ֹו לְ חַּ יִ ים
טוֹבִ ים
חלי ראובן
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מה לך בחוץ ,ילדה?
מנוח לא מצאה רגלך.
ציפור פצועה ,חזרי אלי
ושובי לביתך.
האזיני לקולות,
הרעם על גגות בתים,
מקול סופה ,שמרי נפשך.
שובי לביתך.
סהר חצות גבוה,
אור על ענפי אילן,
תני לנפשך לשמוע
זמר קטן.

שם צמח לענה,
שם נפש מרעידה מקור.
חלון אפל ותריס מוגף.
שובי לביתך.
סהר חצות גבוה,
אור על ענפי אילן,
תני לנפשך לשמוע
זמר קטן.
שאי עין למרום,
כבר סדק שחר מאפיר.
נעורה כבר ציפור אחת.
שובי לביתך.
דליה רביקוביץ'

יהודי ארצות המזרח וצפון אפריקה נהגו לפתוח את תפילת ערב יום הכיפורים בשיר זה
של רבי אברהם אבן-עזרא  ,שמילותיו מילות דבקות וכיסופים לפני כל נדרי.

ׁשּוק ִתי .בְ ָך חֶ ְׁש ִקי וְ ַאהֲ בָ ִתי :
לְָך ֵאלִי ְת ָ
רּוחי וְ נ ְִׁשמָ ִתי :
ְיותי .לְָך ִ
לְָך לִבִ י וְ כִ ל ַ
ּוממָ ְך ִהיא ְתכּונ ִָתי :
לְָך יָדַ י לְָך ַרגְ לַיִ .
עורי עִ ם גְ וִ י ִָתי :
לְָך עַ צְ ִמי לְָך דָ ִמי .וְ ִ
ִיתי :
צּור ִתי וְ ַתבְ נ ִ
לְָך עֵ ינַי וְ ַרעְ יונַי .וְ ָ
ּומבְ טָ ִחי וְ ִת ְקו ִָתי :
כחיִ .
רּוחי לְָך ִ
לְָך ִ
לְָך אודֶ ה וְ ֶא ְתוַּדֶ הֲ .עלֵי חֶ ְט ִאי וְ ִר ְׁשעָ ִתי :
לְָך י ְִׁשעִ י ְס ַלח ִר ְׁשעִ י .וְ ֶאת פִ ְׁשעִ י וְ ַא ְׁשמָ ִתי :
לְָך ֶאכַף וְ ֶאפְ רש כַףְׁ .שמַ ע נָא ֶאת ְת ִחנ ִָתי :
יחי וְ תּוג ִָתי :
לְָך ֶאבְ כֶה בְ לֵב נ ְִד ֶכה .בְ רב ִש ִ
ָאותי :
לְָך חֶ סֶ ד לְָך חֶ ְמלָה .חֲ מול עַ ל ָכל ְתל ִ
וְ ֶאעֱמד נֶגְ ְּדָך עֵ רוםּ .ומַ ה ִת ְהיֶה ְתׁשּובָ ִתי :
הֲ ִׁשיבֵ נִי וְ ָאׁשּובָ ה .וְ ִת ְרצֶ ה ֶאת ְתׁשּובָ ִתי :
הורנִי ְד ָרכֶיָך .וְ יַשֵ ר ֶאת נ ְִתיבָ ִתי :
וְ ֵ
יר ִתי :
וְ ִת ְׁשמַ ע ֶאת ְתפִ ל ִָתי .וְ ַת ֲענֶה ֶאת ע ֲִת ָ
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בְ כָל לִבִ י ְּד ַר ְׁש ִתיָךֲ .ע ֵננִי יָּה ְּד ִריׁשָ ִתי :
אֲ נַסֵ ְך ֶאת ְּדמָ עַ י לְָךְ .מחֵ ה חֶ ְט ִאי בְ ִד ְמעָ ִתי :
וְ נַפְ ִׁשי ָא ְמ ָרה חֶ ל ְִקי .ה' ִהיא וְ נַחֲ ל ִָתי :
ֲונותי .בְ חַ ְסּדָ ְך יום אֲ ִסיפ ִָתי :
אֱ סוף נָא ֶאת ע ַ
וְ יום לֶכְ ִתי ְל ָפנֶיָךְ .רצֵ ה נָא ֶאת הֲ לִיכ ִָתי :
וְ עִ ם עושֵ י ְרצונֶָךְ .תנָה ְשכַר פְ ֻעל ִָתי :
וְ ִת ְׁשלַח מַ לְאֲ כֵי הַ חֵ ן .וְ יֵצְ אּו נָא ְלעֻמָ ִתי :
יא ִתי :
יאמרּו .בְ קול ֶאחָ ד בְ בִ ָ
וְ ׁשָ לום בואֲ ָך ְ
יְבִ יאּונִי ְלגַן עֶ ְדנְָך .וְ ׁשָ ם ִת ְהיֶה י ְִׁשיבָ ִתי :
אורָך .וְ ִשים כָבוד ְמנּוחָ ִתי :
וְ ֶא ְתעַ ּדֵ ן בְ ֶ
וְ אור גָנּוז ְל ָפנֶיָךְ .י ִהי ִס ְת ִרי וְ סֻ כ ִָתי :
וְ ַתחַ ת צֵ ל כְ ָנפֶיָךְ .תנָה נָא ֶאת ְמ ִחצָ ִתי :
פיוט עתיק זה ,שנתחבר ע"י רב האיי גאון ,אחרון הגאונים,
מופיע בכל מחזורי עדות המזרח וצפון אפריקה ונאמר בערב יום כיפור לפני אמירת כל נדרי.

ְׁשמַ ע קולִי אֲ ׁשֶ ר י ְִׁשמַ ע בְ קולות .וְ הָ ֵאל הַ ְמ ַקבֵ ל הַ ְתפִ לות :
נורא ֲעלִילות :וְ הֶ חָ כָם וְ הַ ַּקיָם
וְ הָ עושֶ ה בְ לִי חֵ ֶקר גְ דולות .וְ נִפְ לָאות וְ הַ ָ
לְעולָם .וְ הַ גִ בור ֲעלֵי כָל הַ יְכולות  :וְ הָ ַרחּום וְ הַ חַ נּון וְ הַ ּטוב .וְ הֶ חָ ִסיד
וְ הַ מַ ְרבֶ ה ְמ ִחילות ְׁ :שמַ ע קולִי אֲ ׁשֶ ר י ְִׁשמַ ע בְ קולות .וְ הָ ֵאל הַ ְמ ַקבֵ ל
הַ ְתפִ לות  :אֲ ׁשֶ ר עָ נָה ל ְַאבְ ָרהָ ם וְ יִצְ חָ ק .וְ י ְִש ָר ֵאל לְמַ לְאות כָל ְׁש ֵאלות :
ּומבור הֶ ֱעלָהּו לַגְ דֻלות  :וְ הָ עונֶה בְ ִמצְ ַריִם לְעַ מו.
וְ הָ עונֶה בְ בֵ ית ֶכלֶא לְיוסֵ ףִ .
ירם .וְ ִטבַ ע אויְבֵ יהֶ ם
יאם לְחֵ רּות ִמ ְסבָ לות  :וְ הָ עונֶה בַ יָם ַו ַיעֲבִ ֵ
וְ הוצִ ָ
בַ ְמצּולות ְׁ :שמַ ע קולִי אֲ ׁשֶ ר י ְִׁשמַ ע בְ קולות .וְ הָ ֵאל הַ ְמ ַקבֵ ל הַ ְתפִ לות :
וְ הָ עונֶה בְ הַ ר ִסינַי לְמׁשֶ הּ .ובִ שַ ְרתו בְ טּובְ ָך בַ גְ אּולות  :וְ הָ עונֶה ְלכָל צַ ִּדיק
וְ חָ ִסיד .אֲ ׁשֶ ר הָ יּו בְ כָל ּדור בַ ְּק ִהלות  :וְ הָ עונֶה אֳ נִיות יָם בְ סַ עֲרות .וְ הָ עונֶה
ל ְִמ ְתעַ נֶה בְ מַ ְחלות  :וְ הָ עונֶה לְהולְכִ ים בַ י ְִׁשימון .וְ הָ עונֶה אֲ ִס ִירים בַ כְ בָ לות :
ְׁשמַ ע קולִי אֲ ׁשֶ ר י ְִׁשמַ ע בְ קולות .וְ הָ ֵאל הַ ְמ ַקבֵ ל הַ ְתפִ לות :וְ הָ עונֶה ְלכָל
קורא .וְ כָל בָ ִאים ְל ָפנֶיָך ְלחַ לות ֲ :ענֵה עָ נִי ְׁשפַל כָל הַ ְש ָפלִים .וְ שָ א
צועֵ ק וְ ֵ
לותיו
נותיו .וְ צַ ּוֵה כָל ְׁש ֵא ָ
חֶ ְטאו ְמ ַקבֵ ל הַ ְתפִ לות  :וְ הַ אֲ ֵרְך נָא בְ ַרחֲ מֶ יָך ְׁש ָ
טרתְ .ל ָפנֶיָך כְ ָק ְרבָ נות וְ עולות  :וְ הָ ֵאל
לותיו ְק ֶ
לְמַ לְאות  :וְ ַת ְחׁשב כָל ְתפִ ָ
הַ ְמ ַקבֵ ל הַ ְתפִ לות ְׁשמַ ע קולִי אֲ ׁשֶ ר י ְִׁשמַ ע בְ קולות :
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ברכת הילדים

בפתח יום הכיפורים נוהגים לעטוף את הילדים בטלית ולברכם

לבנים :ישימך אלהים כאפרים וכמנשה
לבנות :ישימך אלהים כשרה רבקה רחל ולאה
יְ בָ ֶרכְ ך אֲ דנָי וְ יִ ְׁש ְמרך
י ֵָאר אֲ דנָי פָ נָיו ֵאלֶ יך וִ יחֻ ֶנך
יִ שָ א אֲ דנָי פָ נָיו ֵאלֶ יך וְ יָשֵ ם לך ׁשָ לֹום:

רּורה
ָאנָא בְ כֹחַ גְ ֻדלַת י ְִמינֶָך ַת ִתיר צְ ָ
נֹורא
ַקבֵ ל ִרנַת עַ מֶ ָך שַ גְ בֵ נּו טַ הֲ ֵרנּו ָ
ּדֹורׁשֵ י ִיחּודֶ ָך כְ בָ בַ ת ׁשָ ְמ ֵרם
נָא גִ בֹור ְ
בָ ְרכֵם טַ הֲ ֵרם ַרחֲ מֵ י צִ ְד ָק ֶתָך ָת ִמיד ג ְָמלֵם
חֲ ִסין ָקדֹוׁש בְ רֹוב טּובְ ָך נַהֵ ל עֲדָ ֶתָך
י ִָחיד ג ֵֶאה לְעַ ְמָך פְ נֵה זֹוכְ ֵרי ְקדֻשָ ֶתָך
ּוׁשמַ ע צַ ע ֲָק ֵתנּו יֹודֵ עַ ַתעֲלּומֹות
ׁשַ וְ עָ ֵתנּו ַקבֵ ל ְ
בָּ רּוְך ֵׁשם כְּ בוד מַ לְּ כּותו לְּ עולָּם וָּ עֶ ד:

סיון הר-שפי

עוברים לעמוד  81במחזור
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פרק סליחות
בנוסח יהודי עדות המזרח וצפון אפריקה לליל כיפור
ָאנָא בְ ָק ְר ֵאנּו לְ קֹול ׁשַ וְ עֵ נּו
ָאנָא בְ ַרחֲ מֶ יָך עֲֹון בִ צְ עֵ נּו

ה' ְׁשמָ עָ ה
ה' ְסלָ חָ ה

ְּדבָ ִרים לָ ַק ְח ִתי
וְ חֵ ְטא בֹו יּוחַ ְמ ִתי
ָאנָא בְ ָק ְר ֵאנּו לְ קֹול ׁשַ וְ עֵ נּו

ְׁשמַ ע ה'
ְסלַ ח ה'
ה' ְׁשמָ עָ ה

ּומ ְמעֹון ׁשָ מֶ יָך
ִ
וְ חַ ּטַ את עַ מֶ ָך
ָאנָא בְ ַרחֲ מֶ יָך עֲֹון בִ צְ עֵ נּו

ְׁשמַ ע ה'
ְסלַ ח ה'
ה' ְסלָ חָ ה

יֹום עָ ְרכִ י ְׁשבָ חָ ּה
ְמׁשּובָ ה נִ צָ חָ ּה
ָאנָא בְ ָק ְר ֵאנּו לְ קֹול ׁשַ וְ עֵ נּו

ְׁשמַ ע ה'
ְסלַ ח ה'
ה' ְׁשמָ עָ ה

ּדַ לִ ים וְ ֶאבְ יֹונִ ים
אֲ דֻ ִמים כַ שָ נִ ים
ָאנָא בְ ַרחֲ מֶ יָך עֲֹון בִ צְ עֵ נּו

ְׁשמַ ע ה'
ְסלַ ח ה'
ה' ְסלָ חָ ה

חֲ ֵר ִדים נֶגְ ְּדָך
ּולְ יִ ְש ָר ֵאל עַ מֶ ְך
ָאנָא בְ ָק ְר ֵאנּו לְ קֹול ׁשַ וְ עֵ נּו

ְׁשמַ ע ה'
ְסלַ ח ה'
ה' ְׁשמָ עָ ה

זְ ִמירֹות מַ הֲ לָ לַ י
וְ רֹועַ מַ עֲלָ לַ י
ָאנָא בְ ַרחֲ מֶ יָך עֲֹון בִ צְ עֵ נּו
קֹול ְׁש ֵא ִרית ַי ֲעקֹב
עֲֹון כָ ל לֵ ב עָ קֹב
ָאנָא בְ ַרחֲ מֶ יָך עֲֹון בִ צְ עֵ נּו

ְׁשמַ ע ה'
ְסלַ ח ה'
ה' ְסלָ חָ ה
ְׁשמַ ע ה'
ְסלַ ח ה'
ה' ְסלָ חָ ה
ר' דוד אבן בקודה
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אֲ דנָי ְׁשמָ עָ ה אֲ דנָי ְסלָ חָ ה אֲ דנָי הַ ְק ִׁשיבָ ה וַ עֲשֵ ה ַאל ְת ַאחַ ר .לְ מַ עַ נְ ָך אֱ להַ י
כִ י ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא עַ ל עִ ְירָך וְ עַ ל עַ מֶ ָך  :אֲ בָ ֵרְך ֶאת אֲ דנָי אֲ ׁשֶ ר יְ עָ צָ נִ י ַאף לֵ ילֹות
יִ ְסרּונִ י כִ לְ יֹו ָתי :בָ חַ נְ ָת לִ בִ י פָ ַק ְד ָת לַ יְ לָ ה צְ ַרפְ ַתנִ י בַ ל ִת ְמצָ א זַ מ ִֹתי בַ ל ַיעֲבָ ר פִ י:
יֹומָ ם יְ צַ ּוֶ ה אֲ דנָי חַ ְסּדֹו ּובַ לַ יְלָ ה ִׁשירֹו עִ ִמי ְתפִ לָ ה לְ ֵאל חַ יָי :לְ הַ גִ יד בַ ב ֶֹקר
חַ ְסּדֶ ָך וֶ אֱ מּונ ְָתָך בַ לֵ ילֹותִ :מלְ פָ נֶיָך ִמ ְׁשפָ ִטי יֵצֵ א עֵ ינֶיָך ֶתחֱ זֶ ינָה מֵ יׁשָ ִרים :וַ אֲ נִ י
ֹלהים בְ ָרב חַ ְסּדֶ ָך ֲענֵנִ י בֶ אֱ מֶ ת יִ ְׁשעֶ ָך :הֲ ִׁשיבֵ נּו אֲ דנָי
ְתפִ לָ ִתי לְ ָך אֲ דנָי עֵ ת ָרצֹון אֱ ִ
ֵאלֶ יָך וְ נָׁשּובָ ה חַ ּדֵ ׁש יָמֵ ינּו כְ ֶקדֶ ם:
ּומ ְתנַהֵ ג בַ חֲ ִסידּות .מוחֵ ל עֲונות עַ מו מַ עֲבִ יר
ֵאל מֶ לֶ ְך יוׁשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרחֲ ִמים ִ
פוׁשעִ ים .עושֶ ה צְ דָ קות עִ ם
ּוסלִ יחָ ה לַ ְ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְרבֶ ה ְמ ִחילָה לַ חַ ּטָ ִאיםְ .
הור ָתנּו לומַ ר ִמּדות ְׁשלׁש עֶ ְש ֵרה.
כָ ל בָ שָ ר וְ רּוחַ  .לא כְ ָרעָ ָתם לָ הֶ ם גומֵ לֵ .אל ֵ
זְ כר לָ נּו הַ יום בְ ִרית ְׁשלׁש עֶ ְש ֵרה .כְ מו ׁשֶ הודַ עְ ָת לֶ עָ נָו ִמ ֶּקדֶ ם .וְ כֵ ן כָ תּוב
יִתיַצֵ ב עִ מו ׁשָ ם .וַ יִ ְק ָרא בְ ׁשֵ ם ,ה'  .וְ ׁשָ ם נֶאֱ מַ ר :
תור ָתְך  :וַ י ֵֶרד ה' בֶ עָ נָן וַ ְ
בְ ָ
וַ ַיעֲבר ה' עַ ל פָ נָיו וַ יִ ְק ָרא  :ה' ה' א ֵאל ב ַרחּום ג וְ חַ נּון ,ד ֶא ֶרְך ה ַאפַ יִ ם
ו וְ ַרב חֶ סֶ ד ז וֶ אֱ מֶ ת  :ח נצֵ ר חֶ סֶ ד ט לָ אֲ לָ פִ ים י נשֵ א עָ ון יא וָ פֶ ׁשַ ע יב וְ חַ ּטָ ָאה
אתנּו ּונְ חַ לְ ָתנּו  :כִ י בַ יום הַ זֶ ה יְ כַ פֵ ר עֲלֵ יכֶ ם
יג וְ נ ֵַּקה  :וְ סָ לַ ְח ָת לַ עֲונֵנּו ּולְ חַ ּטָ ֵ
ּטאתיכֶ ם לִ פְ נֵי ה' ִת ְטהָ רּו :
ֵ
לְ טַ הֵ ר ֶא ְתכֶ םִ .מכל חַ
ַרחֲ מָ נָא ִא ְדכַ ר לָ ן ְקיָמֵ ּה ְּד ַאבְ ָרהָ ם ְר ִחימָ א בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא ִא ְדכַ ר לָ ן ְקיָמֵ ּה ְּדיִצְ חָ ק ע ֲֵקידָ א בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא ִא ְדכַ ר לָ ן ְקיָמֵ ּה ְּד ַיעֲקב ְׁשלֵ ימָ א בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
יאה בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא ִא ְדכַ ר לָ ן ְקיָמֵ ּה ְּדמׁשֶ ה נְ בִ ָ
ַרחֲ מָ נָא ִא ְדכַ ר לָ ן ְקיָמֵ ּה ְּד ַאהֲ רן כַ הֲ נָא בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
יקא בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
כּותּה ְּדיוסֵ ף צַ ִּד ָ
ַרחֲ מָ נָא ִא ְדכַ ר לָ ן זְ ֵ
ַרחֲ מָ נָא ִא ְדכַ ר לָ ן ְקיָמֵ ּה ְּדדָ וִ ד מַ לְ כָ א ְמ ִׁשיחָ א בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא ִא ְדכַ ר לָ ן ְקיָמֵ ּה ְּדפִ ינְ חָ ס ַקנ ָָאה בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
לותּה ִּד ְׁשלמה מַ לְ כָ א בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא ִא ְדכַ ר לָ ן צְ ֵ
ַרחֲ מָ נָא ָא ֵרים יְ ִמינְָך וְ ַאצְ מַ ח פ ְֻר ָקנְָך בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא בְ כִ סּופֵ י ַאפִ ין ָא ֵתינָא לְ ִמ ְק ֵרי ַקמָ ְך ַרחֵ ם עֲלָ ן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא גַלֵ י גְ ב ְֻר ָתְך ּופְ רק לָן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
הורא בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא ִּדינָן ַאפֵ יק לִ נְ ָ
ַרחֲ מָ נָא ִּדינָא ְדחַ יֵי טָ בֵ י גְ זר עֲלָ ן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא הַ ְד ָרְך ׁשַ ּוִ י עֲלָ ן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
יׁשין ִמנָן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא וְ לָ א ִת ְתפְ ַרע כְ עובָ דָ נָא בִ ִ
ַרחֲ מָ נָא זִ יוָ ְך ַא ְׁש ֵרי עֲלָ ן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא חֲ ׁשוב עֲלָ ן טַ בְ וָ ן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
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יתי עֲלָ ן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
יאן ַאיְ ֵ
ַרחֲ מָ נָא טַ בְ וָ ן סַ גִ ָ
ַרחֲ מָ נָא יִ ְתגַלְ גְ לּון ַרחֲ מָ ְך ֲעלָן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא כַ ְתבִ ינָן בְ ִספְ ָרא ְדחַ יֵי בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא כַ ְתבִ ינָן בְ ִספְ ָרא ְד ַרחֲ מֵ י בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
יקי וַ חֲ ִסידֵ י בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא כַ ְתבִ ינָן בְ ִספְ ָרא ְדצַ ִּד ֵ
ּות ִמימֵ י בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא כַ ְתבִ ינָן בְ ִספְ ָרא ִדיׁשָ ֵרי ְ
ּומזונֵי טָ בֵ י בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא כַ ְתבִ ינָן בְ ִספְ ָרא ְדפ ְַרנָסָ ָתא טַ בְ ָתא ְ
ַרחֲ מָ נָא כְ בׁש חֶ ְמ ָתא וְ רֻ גְ זָ א ִמנָן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ירא לָן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא לָ א ַתעְ בֵ יד גְ ִמ ָ
ּוׁשבק לְ חובִ ין וְ לַ עֲוָ יָן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא ְמחל ְ
ַרחֲ מָ נָא נְ הור טּובָ ְך ַאנְ הַ ר עֲלָ ן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ּוס ִמיְך הֱ וֵ י לָן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא ְסעִ יד ְ
ַרחֲ מָ נָא עֲבֵ יד עִ מָ נָא ָא ָתא לְטַ ב בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
לותין בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא פְ ַתח ְׁשמַ יָא לִ צְ ִ
לותנָא ַקבֵ ל בְ ַר ֲעוָא בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא צְ ָ
עּותין בְ עִ ּדָ ן עַ ְק ִתין בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
לותין ּובָ ִ
ַרחֲ מָ נָא ַקבֵ ל צְ ִ
ַרחֲ מָ נָא ַרחֵ ם עַ ל נִ ְׁשמָ ִתין בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
יתי עֲלָ ן בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא ׁשַ ָתא טַ בְ ָתא ַאיְ ֵ
ַרחֲ מָ נָא תּוב מֵ רֻ גְ זָ ְך בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
יקם ִמן ַקמָ ְך בְ ִדיל וַ ַיעֲבר :
ַרחֲ מָ נָא וְ לָ א נ ְֶהּדָ ר ֵר ָ
וַ ַיעֲבר ה' עַ ל פָ נָיו וַ יִ ְק ָרא  :ה' ה' א ֵאל ב ַרחּום ג וְ חַ נּון ,ד ֶא ֶרְך ה ַאפַ יִ ם
ו וְ ַרב חֶ סֶ ד ז וֶ אֱ מֶ ת  :ח נצֵ ר חֶ סֶ ד ט לָ אֲ לָ פִ ים י נשֵ א עָ ון יא וָ פֶ ׁשַ ע יב וְ חַ ּטָ ָאה
אתנּו ּונְ חַ לְ ָתנּו  :כִ י בַ יום הַ זֶ ה יְ כַ פֵ ר עֲלֵ יכֶ ם
יג וְ נ ֵַּקה  :וְ סָ לַ ְח ָת לַ עֲונֵנּו ּולְ חַ ּטָ ֵ
ּטאתיכֶ ם לִ פְ נֵי ה' ִת ְטהָ רּו :
ֵ
לְ טַ הֵ ר ֶא ְתכֶ םִ .מכל חַ
על סדר א"ב :

ּדוחים ֶאת
בורים לַ עֲמד בַ פֶ ֶרץ ִ .
ַאנְ ׁשֵ י אֱ מּונָה ָאבָ דּו  .בָ ִאים בְ כחַ מַ עֲשֵ יהֶ ם  :גִ ִ
הַ גְ זֵ רות  :הָ יּו לָ נּו לְ חומָ ה ּ .ולְ מַ ְחסֶ ה בְ יום זַ עַ ם  :זועֲכִ ים ַאף בְ לַ חֲ ׁשָ ם  .חֵ מָ ה
ּולְרצות  :כְ ָאב ִרחַ ְמ ָת
יודעִ ים לַ עֲתר ַ
יתם ְ .
עָ צְ רּו בְ ׁשַ ּוְ עָ ם  :טֶ ֶרם ְק ָראּוָך עֲנִ ָ
יקם  :מֵ רב עֲונֵינּו אֲ בַ ְדנּום  .נ ֶֶא ְספּו מֶ נּו
יבות פְ נֵיהֶ ם ֵר ָ
לְ מַ ֲענָם  .לא הֱ ִׁש ָ
גוד ֵרי גָדֵ ר .
אותנּו לַ אֲ נָחות  :פַ סּו ְ
בַ חֲ טָ ֵאינּו  :סָ עּו הֵ מָ ה לִ ְמנּוחות  .עָ זְ בּו ָ
צותָך ָאפֵ סּו ׁ :שוטַ ְטנּו
צ ְֻמתּו ְמ ִׁשיבֵ י חֵ מָ ה ָ :ק ִמים בַ פֶ ֶרץ ַאיִ ן ְ .ראּויִ ים לְ ַר ְ
בְ ַא ְרבַ ע פִ נות ְ .תרּופָ ה לא מָ צָ אנּו ׁ :שַ בְ נּו ֵאלֶ יָך בְ בׁשֶ ת ָפנֵינּו .לְ ׁשַ חֲ ָרְך ֵאל בְ עֵ ת
ְסלִ יחָ ֵתנּו :
01

ּומ ְתנַהֵ ג בַ חֲ ִסידּות .מוחֵ ל עֲונות עַ מו מַ עֲבִ יר
ֵאל מֶ לֶ ְך יוׁשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרחֲ ִמים ִ
פוׁשעִ ים .עושֶ ה צְ דָ קות עִ ם
ּוסלִ יחָ ה לַ ְ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְרבֶ ה ְמ ִחילָה לַ חַ ּטָ ִאיםְ .
הור ָתנּו לומַ ר ִמּדות ְׁשלׁש עֶ ְש ֵרה.
כָ ל בָ שָ ר וְ רּוחַ  .לא כְ ָרעָ ָתם לָ הֶ ם גומֵ לֵ .אל ֵ
זְ כר לָ נּו הַ יום בְ ִרית ְׁשלׁש עֶ ְש ֵרה .כְ מו ׁשֶ הודַ עְ ָת לֶ עָ נָו ִמ ֶּקדֶ ם .וְ כֵ ן כָ תּוב
תור ָתְך .וַ י ֵֶרד ה' בֶ עָ נָן וַ יִ ְתיַצֵ ב עִ מו ׁשָ ם .וַ יִ ְק ָרא בְ ׁשֵ ם ,ה'  .וְ ׁשָ ם נֶאֱ מַ ר :
בְ ָ
וַ ַיעֲבר ה' עַ ל פָ נָיו וַ יִ ְק ָרא  :ה' ה' א ֵאל ב ַרחּום ג וְ חַ נּון ,ד ֶא ֶרְך ה ַאפַ יִ ם
ו וְ ַרב חֶ סֶ ד ז וֶ אֱ מֶ ת  :ח נצֵ ר חֶ סֶ ד ט לָ אֲ לָ פִ ים י נשֵ א עָ ון יא וָ פֶ ׁשַ ע יב וְ חַ ּטָ ָאה
אתנּו ּונְ חַ לְ ָתנּו  :כִ י בַ יום הַ זֶ ה יְ כַ פֵ ר עֲלֵ יכֶ ם
יג וְ נ ֵַּקה  :וְ סָ לַ ְח ָת לַ עֲונֵנּו ּולְ חַ ּטָ ֵ
ּטאתיכֶ ם לִ פְ נֵי ה' ִת ְטהָ רּו :
ֵ
לְ טַ הֵ ר ֶא ְתכֶ םִ .מכל חַ
על סדר תשר"ק :

ָתמַ ְהנּו מֵ ָרעותָ .תׁשַ ׁש כחֵ נּו ִמצָ רות ׁ :שַ ְחנּו עַ ד לִ ְמאדׁ .שָ פַ לְ נּו עַ ד עָ פָ ר ַ :רחּום
ערף ּומַ ְמ ִרים אֲ נ ְַחנּו  :צָ עַ ְקנּו בְ פִ ינּו חָ טָ אנּו .פְ ַתלְ תל
כַ ְך ִהיא ִמּדָ ֵתנּוְ .קׁשֵ י ֶ
וְ עִ ֵּקׁש לִ בֵ נּו  :עֶ לְ יון ַרחֲ מֶ יָך מֵ עולָ םְ .סלִ יחָ ה עִ ְמָך ִהיא  :נִ חָ ם עַ ל הָ ָרעָ ה .מַ ּטֵ ה
כְ לַ פֵ י חֶ סֶ ד  :לא ִת ְתעַ לָ ם בְ עִ תות כָ ֵאל .כִ י בְ צָ ָרה גְ דולָ ה אֲ נ ְַחנּו  :יִ ּוָ דַ ע לְ עֵ ינֵי
הַ כל .טּובְ ָך וְ חַ ְס ְּדָך עִ מָ נּו  :חֲ תם פֶ ה שָ טָ ן וְ ַאל י ְַש ִטין עָ לֵ ינּו .זְ עם בו וְ יִ ּדום :
ית לְ נֶאֱ מַ ן
וְ ַיעֲמד מֵ לִ יץ טוב לְ צַ ְּד ֵקנּו .הּוא יַגִ יד י ְָׁש ֵרנּו ְּ :ד ָרכֶ יָך ַרחּום וְ חַ נּון .גִ לִ ָ
בַ יִ ת  :בְ בַ ְקׁשו ָאז ִמלְ פָ נֶיָך .אֱ מּונ ְָתָך הודַ עְ ָת לו :
ּומ ְתנַהֵ ג בַ חֲ ִסידּות .מוחֵ ל עֲונות עַ מו מַ עֲבִ יר
ֵאל מֶ לֶ ְך יוׁשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרחֲ ִמים ִ
פוׁשעִ ים .עושֶ ה צְ דָ קות עִ ם
ּוסלִ יחָ ה לַ ְ
ִראׁשון ִראׁשון .מַ ְרבֶ ה ְמ ִחילָה לַ חַ ּטָ ִאיםְ .
הור ָתנּו לומַ ר ִמּדות ְׁשלׁש עֶ ְש ֵרה.
כָ ל בָ שָ ר וְ רּוחַ  .לא כְ ָרעָ ָתם לָ הֶ ם גומֵ לֵ .אל ֵ
זְ כר לָ נּו הַ יום בְ ִרית ְׁשלׁש עֶ ְש ֵרה .כְ מו ׁשֶ הודַ עְ ָת לֶ עָ נָו ִמ ֶּקדֶ ם .וְ כֵ ן כָ תּוב
תור ָתְך .וַ י ֵֶרד ה' בֶ עָ נָן וַ יִ ְתיַצֵ ב עִ מו ׁשָ ם .וַ יִ ְק ָרא בְ ׁשֵ ם ,ה'  .וְ ׁשָ ם נֶאֱ מַ ר :
בְ ָ
וַ ַיעֲבר ה' עַ ל פָ נָיו וַ יִ ְק ָרא  :ה' ה' א ֵאל ב ַרחּום ג וְ חַ נּון ,ד ֶא ֶרְך ה ַאפַ יִ ם
ו וְ ַרב חֶ סֶ ד ז וֶ אֱ מֶ ת  :ח נצֵ ר חֶ סֶ ד ט לָ אֲ לָ פִ ים י נשֵ א עָ ון יא וָ פֶ ׁשַ ע יב וְ חַ ּטָ ָאה
אתנּו ּונְ חַ לְ ָתנּו  :כִ י בַ יום הַ זֶ ה יְ כַ פֵ ר עֲלֵ יכֶ ם
יג וְ נ ֵַּקה  :וְ סָ לַ ְח ָת לַ עֲונֵנּו ּולְ חַ ּטָ ֵ
ּטאתיכֶ ם לִ פְ נֵי ה' ִת ְטהָ רּו :
ֵ
לְ טַ הֵ ר ֶא ְתכֶ םִ .מכל חַ
לַ אדנָי אֱ להֵ ינּו הָ ַרחֲ ִמים וְ הַ ְסלִ יחות .כִ י חָ טָ אנּו לו  :לַ אדנָי אֱ להֵ ינּו הָ ַרחֲ ִמים
נואלְ נּו וַ אֲ ׁשֶ ר
וְ הַ ְסלִ חות .כִ י מָ ַר ְדנּו בו ַ :אל נָא ָתׁשֵ ת עָ לֵ ינּו חַ ּטָ את אֲ ׁשֶ ר ַ
צּורנּוְ .סלַח לָ נּו יוצְ ֵרנּו  :ב' פעמים :
חָ טָ אנּו  :חָ טָ אנּו ֵ
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ְׁשמַ ע י ְִש ָר ֵאל ה' אֱ להֵ ינּו ה' ֶאחָ ד :
בָ רּוְך ׁשֵ ם כְ בוד מַ ְלכּותו לְעו ָלם וָעֶ ד :
להים  :ב' פעמים :
להים .ה' הּוא ָהאֱ ִ
ה' הּוא הָ אֱ ִ
אומ ִרים ה' אֲ דונֵנּו.
ֶא ְר ֵאלֵ י מַ עְ לָ הְ .
אומ ִרים.
ירי ְסגֻלָ ה .עונִ ים וְ ְ
בְ ִח ֵ
להים :
ה' הּוא הָ אֱ ִ
להים :
ה' הוא הָ אֱ ִ
אומ ִרים ה' אֲ דונֵנּו.
גַלְ גַלֵ י מַ עְ לָ הְ .
אומ ִרים.
ְּדגּולֵ י ְסגֻלָ ה .עונִ ים וְ ְ
להים :
ה' הּוא הָ אֱ ִ
להים :
ה' הוא הָ אֱ ִ
אומ ִרים ה' אֲ דונֵנּו.
הֲ מונֵי מַ עְ לָ הְ .
אומ ִרים.
ָלּותם עונִ ים וְ ְ
יִ ְש ָר ֵאל בְ צָ ָר ָתם ּובְ ג ָ
להים.
ה' הּוא הָ אֱ ִ
להים :
ה' הּוא הָ אֱ ִ

ה' מֶ לְֶך .ה' מָ ָלְך .ה' יִ ְמלְך לְעולָ ם וָעֶ ד :

ב' פעמים :

נִמ ָתחּו .ה' מֶ לֶ ְך.
בְ טֶ ֶרם ְׁשחָ ִקים וַ אֲ ָר ִקים ְ
וְ עַ ד לא ְמאורות זָ ָרחּו .ה' מָ לָ ְך.
וְ הָ ָא ֶרץ כַ בֶ גֶד ִתבְ לֶ ה .וְ ׁשָ מַ יִם כְ עָ ׁשָ ן נִ ְמלָ חּו .ה' יִ ְמלְך לְעולָ ם וָ עֶ ד
ה' מֶ לֶ ְך .ה' מָ לָ ְך .ה' יִ ְמלְך לְעולָ ם וָ עֶ ד :
:
וְ עַ ד לא עָ שָ ה ֶא ֶרץ וְ חּוצות .ה' מֶ לֶ ְך.
צּורים עֲלֵ י אֲ ָרצות .ה' מָ לָ ְך.
ּובַ הֲ כִ ינו יְ ִ
וְ עֵ ת יְ ַקבֵ ץ נְ פּוצִ ים מֵ ַא ְרבַ ע ְתפּוצות .ה' יִ ְמלְך לְ עולָ ם וָעֶ ד :
ה' מֶ לֶ ְך .ה' מָ לָ ְך .ה' יִ ְמלְך לְעולָ ם וָ עֶ ד :
ְמיּוחָ ד בְ ֶא ְהיֶה אֲ ׁשֶ ר ֶא ְהיֶה .הּוא הָ יָה וְ הּוא הוֶ ה וְ הּוא י ְִהיֶה .הּוא מֵ ִמית
ּומחַ יֶה .לְ פָ נָיו לא נוצַ ר ֵאל .וְ ַאחֲ ָריו לא יִ ְהיֶה:
ְ
עוברים לעמוד  05במחזור
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שער וידוי
בשער זה ניתן למצוא וידוי משלים או חלופי ,עפ"י המבנה המסורתי
תחילה וידוי ואחריו פרק על חטא משלים  /חלופי לכל אחת מן התפילות במהלך יום הכיפורים

לקראת וידוי

ָָאדם ֱהיוֹת פַּ עַּ ם בָ ָדד.
טוֹב ל ָ
ֹלא סֵ פֶּ רֹ ,לא ֵרעַּ ,
ֹלא צִ בּור וְ ֹלא פְ ָרט,
ַּרק הּוא עִ ם לִ ב ֹו,
עִ ם הַּ לֵב ַּרק בִ לְ בָ ד,
ָָאדם ֱהיוֹת פַּ עַּ ם בָ ָדד.
טוֹב ל ָ

וְ טוֹב כִ י יֵצֵ א פַּ עַּ ם ֵריק ִמ ְנכָסָ יו,
ֹלא בַּ ִיתֹ ,לא שָ ֶּדהֹ ,לא נ ְִד ָרׁשֹ ,לא חַּ יָב.
ַּרק י ְַּק ִׁשיב אֶּ ל לִ ב ֹו וְ ַּיח ֲִריׁש חֶּ ֶּרׁש ַּרב
ָאדם ִמ ְנכָסָ יו.
טוֹב כִ י יֵצֵ א הָ ָ
כִ י י ְַּק ִׁשיב אֶּ ל לִ ב ֹו וְ יָבִ ין לְ חַּ יָיו
וְ י ֵַּדע אַּ ׁשֶּ ר יֵׁש וְ יָחּוׁש מַּ ה חַּ יָב.
זלמן שזר

רצוני להתוודות ,לתת דין וחשבון לעצמי ,לתת דין וחשבון לאלוהים ,זאת
אומרת למדוד את חיי ומעשיי לעומת האידיאל הגבוה ,הטהור ביותר אשר
עומד לפניי ...חטאתי לארץ כשדנתי באופן שטחי ולא התעמקתי די בחוויותיה.
חטאתי לאנשים באדישות ,בחביבות חיצונית .חטאתי לעצמי בבזבוז כוחות
וכשרונות ,בהנחה ,בחוסר התפתחות רוחנית .ובכל זאת איני יראה לעמוד בפני
הדין .חטאתי לשם מטרה ורצוני היה טוב .אם נכשלתי ,אם לא הייתי די חזקה,
אם לא מצאתי את הדרך ,את הצורה ,איני מתביישת ,רק מצטערת על כך.
חנה סנש

אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו,
תָ בוֹא לְ פָ נֶּיָך תְ פִ לָתֵ נּו וְ ַאל תִ תְ עַּ לַּם ִמתְ ִחנָתֵ נּו,
ּוקׁשֵ י עֹ ֶּרף לוֹמַּ ר לְ פָ נֶּיָך:
ׁשֶּ אֵ ין ֲאנ ְַּחנּו עַּ זֵי פָ נִים ְ
ה' אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו צַּ ִד ִיקים ֲאנ ְַּחנּו וְ ֹלא חָ טָ אנּו,
אֲבָ ל ֲאנ ְַּחנּו וַּ אֲבוֹתֵ ינּו חָ טָ אנּו:
ָאל ְַּמנּו ,בוֹשַּ ְשנּוָ ,גזַּלְ נּוִ ,דלינּו ,הַּ ָדפְ נּו ,וִ תַּ ְרנּו ,זִ יָפְ נּו ,חָ לַּפְ נּוִ ,טאטַּ אנּו
ערנּוִ ,ק ִשינּו
י ַָּדעְ נּו ,כִ חַּ ְשנוֹ ,לא מָ נַּעְ נּו ,נ ְִמנַּעְ נּו ,סָ כ ְַּרנּו ,עָ צַּ ְמנּו ,פָ חַּ ְדנ ֹו ,צֵ ְ
ָאדם וְ ֹלא ׁשָ וָה לָנּו.
ָרפִ ינּוִ ,שחתְ נּו ,תֵ ַּרצְ נּו ,סָ ְרנּו ִמצֶּ לֶּם אֱֹלהִ ים שֶּ בַּ ָ
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דליה מרקס

על חטא לליל יום הכיפורים
בְ עֶּ רֶּ ב מוֹעֵ ד ּובְ טֶּ רֶּ ם ְקרָ ב
הָ יָה מ ֹונֶּה אֶּ ת חֲטָ ָאיו
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אתִ י
בְ יִּׁשּוב הַּ ַּדעַּ ת
ׁשֶּ ֹּלא הֵ עַּ זְ תִ י ָלגַּעַּ ת
ׁשֶּ ֹּלא הֶּ ֱא ַּזנְתִ י לְ כָל הַּ צְ לִ ילִ ים
ׁשֶּ ֹּלא ִטפַּ ְחתִ י אֶּ ת הָ ע ֹולָלִ ים
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ֹּלא טָ עַּ ְמתִ י מִ כָל הַּ יֵינוֹת
ׁשֶּ ֹּלא בַּ זְ תִ י לִ ְקטַּ נוֹת
ׁשֶּ ֹּלא פִ עְ נ ְַּחתִ י אֶּ ת הַּ ּסוֹדוֹת
ׁשֶּ ֹּלא גָבַּ ְרתִ י עַּ ל הַּ חֲרָ דוֹת
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ֹּלא מָ ִחיתִ י ִד ְמעַּ ת הַּ תִ ינוֹקוֹת
ׁשֶּ ֹּלא הִ ְקׁשַּ בְ תִ י ל ְַּּׁשתִ יקוֹת .
ׁשֶּ ֹּלא הִ בְ חַּ נְתִ י בֵ ין הַּ תַּ אֲווֹת
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ֹּלא ָאהַּ בְ תִ י אֶּ ת כָל הָ אֲהָ בוֹת
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ֹּלא ִשמַּ ְחתִ י אֶּ ת הַּ ַּנ ֲענִים
ׁשֶּ ֹּלא ִקי ְַּמתִ י ְדבָ רָ ם ׁשֶּ ל הַּ זְ קֵ נִים
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ּׁשָ תַּ ְקתִ י אֶּ ת הַּ זְ עָ קוֹת
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ֹּלא בִ זִ יתִ י אֶּ ת דוֹבְ רֵ י הַּ ֲחלָקוֹת
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ֹּלא פָ רַּ ְטתִ י עַּ ל הַּ מֵ יתָ ִרים
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ֹּלא נֶּחְ רַּ ְדתִ י לַּבְ כִ י בַּ מִ סְ תָ ִרים
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ֹּלא ָזכ ְַּרתִ י אֶּ ת ׁשֶּ אֵ ין לִ ְׁשכֹ חַּ
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ ֹּלא ׁשָ כ ְַּחתִ י כְ ֵדי לִ סְ ֹלחַּ .
אריה אורי ,מעגן מיכאל

על חטא לשחרית יום הכיפורים
אכלנו בלי חשבון .בגדנו בלי בושה .גזלנו בלי גבולות .דיברנו בלי דעת.
השפענו לרעה .והתגאינו לשווא .זלזלנו בכל חוק .חיללנו כל קודש .טפלנו
אשמות שקר .יעצנו עצות רעות .כעסנו בלא צדק .לא למדנו לקח .מיהרנו
לשפוט ולבקר .נהנינו מקלון אחרים .סחרנו בערכים .עצלנו בשמירה .פגענו
בכבוד ובאמון .ציערנו הורים חברים וציבור .קילקלנו מה שכבר תוקן .רמסנו
חסרי ישע .שיקרנו גם לעצמנו .תבענו מכולם ,רק לא מעצמנו.
יואל בן-נון
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על חטא למוסף יום הכיפורים
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בַּ א ֲִטימַּ ת אֹ זֶּן,
גִידת ֵרעִ ים
וְ עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בִ בְ ַּ
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בְ הִ ּסּוס ּובְ הִ ְרהּור,
וְ עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בִ וְ עִ ידוֹת ׁשָ וְ א.
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בִ זְ הִ ירּות יֶּתֶּ ר
וְ עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בְ ִחבּוק י ַָּדיִם
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בְ ִט ְמטּום הַּ מֹחַּ ,
וְ עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בְ יֵאּוׁש ִמ ַּדעַּ ת.
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ ֵניהֶּ ם בְ סַּ בְ לָנּות,
וְ עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בְ עַּ לִ יזּות חַּ יֵינו.
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בְ פִ צּוי ּובְ פִ יּוס,
וְ עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בְ צִ דּוק הַּ ִדין.
עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ ֶּניָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בְ ׁשַּ ֲאנַּנּות רּוחַּ ,
וְ עַּ ל חֵ ְטא ׁשֶּ חָ טָ אנּו לְ פָ נֶּיָך וְ לִ פְ נֵיהֶּ ם בְ ִשנְַאת ִחנָם.
וְ עַּ ל ֻּכלָם אֱֹלהַּ סְ לִ יחוֹת ,סְ לַּח לָנּוְ ,מחַּ ל לָנּו ,כַּפֵר לָנּו.
אברהם הולץ

על חטא למנחה יום הכיפורים
אשמנו .באי הפנמת ערכי היסוד של השמיטה :חרות ,שוויון ואחווה
בגדנו .בגדנו בתפקידנו .הצטווינו "לעובדה ולשומרה" ולא שמרנו.
גזלנו .לא הפקרנו פירות רכושינו וגזלנו מאלו הצריכים אותם יותר מאיתנו.
דיברנו דופי .קיטרנו ולא התבוננו איזו יצירת מופת היא כדור הארץ.
העוינו .סטינו מהדרך הישרה .חיפשנו חומרות מוזרות ולא נצמדנו לעיקר.
והרשענו .גרמנו לאחרים לטעות .לא הבנו את מושג הערבות ההדדית.
זדנו .זיהמנו את כדור הארץ ,את ימיו וחופיו ,את נחליו ואגמיו.
חמסנו .לא שמטנו חובותינו מאלו הזקוקים להם יותר מאיתנו.
טפלנו שקר .לא הבחנו בין עיקר לטפל .נצמדנו לטפל והריהו שקר.
יעצנו רע .לא הראינו אור שמיטה לציבור הרחב והפכה סעיף בהלכות כשרות.
כיזבנו .שקרנו לעצמנו כי תרבות המותרות הינה צורך.
לצנו .הפכנו את השמיטה לבדיחה בין הגינה שבחצר לפירות במקרר.
מרדנו .לא מרדנו.
ניאצנו( .נציונליזם) הפכנו את המדינה ליותר חשובה מהארץ.
סררנו .סרנו משביל הזהב אל ה"בהלה לזהב".
עווינו .הפכנו עבדים מודרניים ושכחנו כי בני חרות אנחנו.
פשענו .פשענו כלפי הדורות הבאים.
צררנו .צררנו את כספנו היטב ולא השתמשנו בו כראוי.
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קישינו עורף .לא הקשבנו לאזהרות האקולוגים.
רשענו .ולרשע אמר אלוהים :מה לך ולספר חוקי?
שיחתנו .שיחתנו את הארץ הטובה.
תיעבנו .תיעבנו את החיים הפשוטים.
תעינו .תעינו במצולות החומר.
תעתענו .תעתענו בציבור.

יוסי צוריה

על חטא לנעילה
על חטא שלא דליתי את נפשי מתהומי ,מלילי מזיוי מסיגי.
על חטא שאלפי "אני" שלי הסתרתי מאש הזמר בשווקים ובמערות.
על חטא שמכל קצותיי כפיים לא היתכתי אל שלהבת המסתורין
שבכל מילה ושבכל אות.
על חטא שנסתי בתמהון מן המוסיקה המאגית שבעורקיי.
על חטא שלחן של שרפים לחיץ חשבתי ביני ובין תבל.
על חטא שקרעתי דם ואפר וסחי למקדש האין-סוף.
זלדה

תפילה
אֵ לִ יְׁ ,שמֹר עָ לַּי ׁשֶּ ֹּלא אֶּ ְחׁשֹב בְ כָל הִ זְ ַּד ְמנּות וְ עַּ ל כָל נוֹשֵ א ׁשֶּ עָ לַּי לְ הַּ גִ יד מַּ ּׁשֶּ הּו.
ׁשַּ ְח ֵרר אוֹתִ י מֵ הַּ ַּדחַּ ף לְ סַּ ֵדר עִ ְנ ְינֵי ֻּכלָם .עֲשֵ ה אוֹתִ י בַּ עַּ ל מַּ ְחׁשָ בָ ה ,אַּ ְך ֹלא בַּ עַּ ל
ָאמנָם,
מַּ צְ בֵ י רּוחַּ  ,בַּ עַּ ל ָרצוֹן ַּל ֲעזֹר ,אַּ ְך ֹלא בַּ עַּ ל ָרצוֹן לָתֵ ת הו ָֹראוֹת לְ ֻּכלָם .יֵׁש בִ יְ ,
אוֹצָ ר גָדוֹל ׁשֶּ ל חָ כְ מָ ה ,וְ יִהְ יֶּה זֶּה ְמצַּ עֵ ר ֹלא לְ הִ ְׁשתַּ מֵ ׁש ב ֹו – אַּ ְך בְ סוֹפ ֹו ׁשֶּ ל ָדבָ ר
ֲאנִי רוֹצֶּ ה ,אֵ לִ יׁ ,שֶּ יִ הְ יּו לִ י גַּם ִמסְ פַּ ר י ְִד ִידיםֲ .עזֹר לִ י ֹלא לְ הִ ָכנֵס לִ פְ ָרטֵ י פְ ָר ִטים; תֵ ן
לִ י תְ נּופָ ה לְ הַּ גִ יעַּ ַּלנְקֻּ ָדה הָ עִ קָ ִרית .חֲתֹ ם פִ י ׁשֶּ ֹּלא אּוכַּל לְ הִ תְ א ֹונֵן עַּ ל כְ אֵ בִ ים .אֵ י ֶּננִי
ִּסּוריו ׁשֶּ ל הַּ זּולַּת ,אַּ ְך ֲעזֹר לִ י ,לְ פָ חוֹת,
פּורי י ָ
מֵ עֵ ז לְ בַּ קֵ ׁש אֶּ ת חַּ סְ ְדָך ׁשֶּ ֹּלא לֵהָ נוֹת ִמּסִ ֵ
לִ ְׁשמֹ עַּ אוֹתָ ם בְ סַּ בְ לָנּות .תַּ ן לִ י לְ הָ בִ ין ׁשֶּ לְ עִ תִ ים גַּם ֲאנִי יָכֹל לִ ְטעוֹתְׁ .שמֹר עָ לַּי
ׁשֶּ אֶּ ֱהיֶּה נְעִ ים הֲלִ יכוֹת בְ ִמ ָדה סְ בִ ָירה .תַּ ן לִ י אֶּ ת הַּ יְ ֹכלֶּת לִ ְראוֹת ְדבָ ִרים טוֹבִ ים
ָאדם.
בִ ְמקוֹמוֹת ׁשֶּ ֹּלא צִ פִ יתִ י לָהֶּ םּ ,ולְ הַּ בְ ִחין בְ כִ ְׁשרוֹנוֹתֵ יהֶּ ם ׁשֶּ ל בְ נֵי ָ
וְ הָ עִ קָ ר :הַּ ֲענֵק לִ י אֶּ ת הַּ חֶּ סֶּ ד ׁשֶּ אּוכַּל לוֹמַּ ר לָהֶּ ם זֹאת.
מעזבונו של שמואל הוגו ברגמן

תשמרנו מן הפניות והגאוות ,מן הכעס והקפדנות והעצבות והרכילות ושאר
מידות רעות .ותצילנו מקנאת איש מרעהו ,ולא תעלה קנאת אדם על לבנו ולא
קנאתם על אחרים .אדרבא ,תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא
חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ולא תעלה שום
שנאה מאחד על חברו ,חלילה ותחזק אותנו באהבה אליך ,שיהיה הכל נחת-
רוח אמן כן יהי רצון.
רבי אלימלך מליזנסק
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סדר הזכרת נשמות
כי שירי הוא בת קול ברוח
מכתבי השלוח
מסילת חיי געגועי
הד תפילותי.

אי עלטה סביב
הלוואי שאתה מקשיב
אולי אולי אולי
אתה בא והולך אלי.

כי שירי הוא עלה ברוח
הנידף ,השכוח
הוא האור הרך הנפקח בלילותי
הוא אתה ההולך אלי.

בדרכי הולכים איתי
נופים וניגונים
ופנים ,פנים
אתה בא והולך אלי.

בנדודי חולפות עלי
תמונות ונשמות
ושמות שמות
אתה בא והולך אלי.

יה דומיה סביב
והיה אם אתה מקשיב
אולי אולי אולי
אתה בא והולך אלי.
כי שירי הוא משב הרוח
חלוני הפתוח
מעין כוחי ,צחוק ובכי קץ ייסורי
אתה בא והולך אלי.
שלום חנוך

ואנו כאן  -נאספנו כדי לזכור את אלו שהיו עמנו ,ואינם עוד.
את הורינו הזקנים אשר הלכו בדרכם ,דרך החיים הארוכה,
ורק בערוב יומם אל ביתנו באו.
את הילדים אשר נקטפו באיבם,
עוד בטרם ראו ימים כבה מאור עיניהם.
את אלה אשר כרעו בחוליים וקודם זמנם הלכו לעולמם.
את אלה ,שצעדו עמנו ועתה אינם עוד.
את הבנים והבנות הלוחמים ,ברי הלב ועזי הנפש,
חיילינו אשר נפלו במערכות ישראל.
בשעה זו נתייחד עם זכרם בדומיה,
נזכור את כולם ,את כולם.
קיבוץ אלונים
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בלחש הַּ כֹ ל ה ֹולְֵך אֶּ ל מָ קוֹם אֶּ חָ ד הַּ כֹל הָ יָה ִמן הֶּ עָ פָ ר וְ הַּ כֹל ׁשָ ב אֶּ ל הֶּ עָ פָ רִ .מי יו ֵֹדעַּ
ָאדם
ָאדם הָ עֹ לָה הִ יא לְ מָ עְ לָה .וְ ָראִ יתִ י כִ י אֵ ין טוֹב מֵ אֲׁשֶּ ר י ְִשמַּ ח הָ ָ
רּוחַּ בְ נֵי הָ ָ
ָארץ כְ ׁשֶּ הָ יָה ,וְ הָ רּוחַּ תָ ׁשּוב אֶּ ל
בְ מַּ עֲשָ יו כִ י־הּוא חֶּ לְ ק ֹו :וְ ָיׁשֹב הֶּ עָ פָ ר עַּ ל הָ ֶּ
הָ אֱֹלהִ ים אֲׁשֶּ ר נְתָ נָה .בָ עֵ ת הַּ זֹאת נִזְ כֹר .נִזְ כֹר אֶּ ת ְקרוֹבֵ ינּו הַּ יְקָ ִרים ׁשֶּ הָ לְ כּו מֵ אִ תָ נּו
וְ הִ ְׁשאִ ירּו חָ לָל בְ חַּ יֵינּו והוא חֵ לֶּק יָקָ ר בָ נּו .נִזְ כֹר גַּם אֶּ ת ְקדוֹׁשֵ י עַּ מֵ נּו אֲׁשֶּ ר נָפְ לּו
ַארצָ ם .לְ ַּרבִ ים ִמת ֹוכָם אֵ ין
ְהּודים ,א ֹו כִ י בִ ְקׁשּו לְ הָ גֵן עַּ ל עַּ מָ ם וְ עַּ ל ְ
בְ ׁשֶּ ל הֱיוֹתָ ם י ִ
קָ רוֹב אֲׁשֶּ ר יֹאמַּ ר ֲעלֵיהֶּ ם קַּ ִדיׁש .נִהְ יֶּה לָהֶּ ם לִ ְקרוֹבִ יםּ ,ונְחַּ יֶּה אֶּ ת זִ כְ ָרם.
זמן געגוע אישי
ַאב הָ ַּרח ֲִמים ,אֲׁשֶּ ר בְ י ְָדָך נַּפְ ׁשוֹת הַּ חַּ יִ ים וְ הַּ מֵ תִ ים ,תַּ נְחּומֶּ יָך יְׁשַּ ע ְֲׁשעּו נַּפְ ׁשֵ נּו
בְ זָכְ ֵרנּו בְ יוֹם קָ דוֹׁש זֶּה אֶּ ת ְקרוֹבֵ ינּו הַּ יְקָ ִרים אֲׁשֶּ ר הָ לְ כּו לִ ְמנּוחַּ ת ע ֹול ִָמים :הו ֵֹרינּו
ַאחים וַּ אֲחָ יוֹת  /בְ נֵי זּוג  /בָ נִים ּובָ נוֹת .חַּ זֵק־נָא אֶּ ת לִ בֵ נּו בַּ יוֹם הַּ קָ דוֹׁש
הָ אֲהּובִ ים ִ /
הַּ זֶּה ,לְ הִ תְ בָ רֵ ְך בְ זִ כְ רוֹנוֹת אֲהּובֵ ינּו אֲׁשֶּ ר אֵ ינָם עוֹד ,וְ הֵ ם עַּ ל ִמ ְׁשכָבָ ם יָנּוחּו בְ ׁשָ לוֹם.
אזכרות פרטיות בלחש:

ָאחי הַּ יָקָ ר
יׁשי הַּ יָקָ ר  /בְ נִי הָ ָאהּוב ִ /
יִזְ כֹר אֱֹלהִ ים נ ְִׁשמַּ ת ָאבִ י מו ִֹרי  /אִ ִ
רּורה בִ צְ רוֹר הַּ חַּ יִ יםּ ,ותְ הִ י ְמנּוחָ ת ֹו כָבוֹד .שֹבַּ ע
ׁשֶּ הָ לְַּך לְ ע ֹולָמ ֹו .אָ נָא תְ הִ י נַּפְ ׁש ֹו צְ ָ
ימינְָך נֶּצַּ ח .וְ כֵן יְהִ י ָרצוֹן וְ נֹ אמַּ ר ָאמֵ ן.
ְשמָ חוֹת אֶּ ת פָ נֶּיָך ,נְעִ ימוֹת בִ ִ

[השם העברי]

יִזְ כֹר אֱֹלהִ ים נ ְִׁשמַּ ת אִ ִמי מו ָֹרתִ י  /אִ ְׁשתִ י הַּ יְ קָ ָרה  /בִ תִ י הָ אֲהּובָ ה  /אֲחוֹתִ י הַּ יְ קָ ָרה
רּורה בִ צְ רוֹר הַּ חַּ יִ יםּ ,ותְ הִ י ְמנּוחָ תָ ה
[השם העברי] ׁשֶּ הָ לְ כָה לְ ע ֹולָמָ ה .אָ נָא תְ הִ י נַּפְ ׁשָ ה צְ ָ
ימינְָך נֶּצַּ ח .וְ כֵן יְהִ י ָרצוֹן וְ נֹ אמַּ ר ָאמֵ ן.
כָבוֹד .שֹבַּ ע ְשמָ חוֹת אֶּ ת פָ נֶּיָך ,נְעִ ימוֹת בִ ִ
רּורה
יִזְ כֹר אֱֹלהִ ים נ ְִׁשמוֹת כָל ְקרוֹבַּ י וַּ אֲהּובַּ י ׁשֶּ הָ לְ כּו לְ ע ֹולָמָ ם .אָ נָא תְ הִ י נַּפְ ׁשָ ם צְ ָ
ימינְָך נֶּצַּ ח.
בִ צְ רוֹר הַּ חַּ יִ יםּ ,ותְ הִ י ְמנּוחָ תָ ם כָבוֹד .שֹבַּ ע ְשמָ חוֹת אֶּ ת פָ נֶּיָך ,נְעִ ימוֹת בִ ִ
וְ כֵן יְהִ י ָרצוֹן וְ נֹ אמַּ ר ָאמֵ ן.
מי ששני הוריו עדיין בחיים יכול לומר תפילה זו בשעת הזכרת נשמות

ַאב הָ ַּרח ֲִמים ,עַּ ְמָך י ְִש ָראֵ ל עוֹמֵ ד לְ פָ נֶּיָך בְ ׁשָ עָ ה ז ֹו לְ הַּ זְ כִ יר נ ְִׁשמוֹת אֲהּובִ ים ׁשֶּ הָ לְ כּו
יׁשי/אִ ְשתִ י,
לִ ְמנּוחַּ ת ע ֹול ִָמים .וַּ ֲאנִי נוֹתֵ ן תוֹדה לך כִ י בְ חַּ סְ דך הַּ גָדוֹל ָאבִ י וְ אִ ִמי ,אִ ִ
ָאחיַ/אחַּ י וְ אֲחוֹתִ י/וְ ַא ְחיוֹתַּ י כֻּלם עִ מָ ִדיֹ ,לא ִנפְ קַּ ד ִממֶּ נּו אִ יש .חַּ יִ ים ּׁשָ אֲלּו ִמ ְמָך,
ִ
נָתַּ תָ לָהֶּ ם ,כִ י עִ ְמָך מְ קוֹר חַּ יִ ים בְ או ְֹרָך נ ְִראֶּ ה אוֹר .יהוה ּׁשָ ְמ ֵרם ִמכָל ָרע ,יהוה
ימים לִ ְראוֹת בָ נִים ּובָ נוֹת וְ יַּלְ ֵדי
ְשמוֹר צֵ אתם ּובוָֹאם .יהוה הַּ א ֲִריך יְמֵ יהֶּ ם בַּ נְעִ ִ
ּומ ְׁשפָ טִ .חלִ יתִ י פָ נֶּיָך בְ כָל לֵב חָ ֵננִי
יַּלְ ֵדיהֶּ ם עוֹּסְ ִקים בַּ תוֹרה ּובְ ִמצְ ווֹת ,צְ ָדקָ ה ִ
כְ אִ ְמ ָרתֶּ ָךַּ ,ככָתּוב :וְ חַּ נֹ תִ י אֶּ ת אֲׁשֶּ ר ָאחֹ ן וְ ִרחַּ ְמתִ י אֶּ ת אֲׁשֶּ ר א ֲַּרחֵ ם .יְהִ י ָרצוֹן
ִמלְ פָ נֶּיָך ׁשֶּ תְ בָ ְרכֶּם בְ יוֹם זֶּה ַּלא ֲִריכּות י ִָמים ,לִ בְ ָרכָה ,לְ חַּ יִ ים טוֹבִ ים ּולְ ׁשָ לוֹם .וְ כֵן
יְהִ י ָרצוֹןָ .אמֵ ן וְ ָאמֵ ן.
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יש מוסיפים וְ עַּ תָ ה ,הָ אֵ ל הַּ ּטוֹב ,מַּ ה נ ְַּדבֵ ר ּומַּ ה נִצְ טַּ ָדק ִמ ֵדי עֲלוֹת עַּ ל לִ בֵ נּו ֵזכֶּר כָל
הַּ ּטוֹבָ ה אֲׁשֶּ ר לָה זָכִ ינּו .אָ נָא ,פְ נֵה הַּ יוֹם בְ חֶּ סֶּ ד ּובְ ַּרח ֲִמים אֶּ ל תְ פִ לַּת עֲבָ ֶּדיָך,
הַּ ּׁשוֹפְ כִ ים נַּפְ ׁשָ ם לְ פָ נֶּיָך .אָ נָא ,חַּ סְ ְדָך מֵ אִ תָ נּו ַאל יָמּוׁשַ .אל נָא תַּ ֲעלֵנּו בַּ חֲצִ י יָמֵ ינּו,
ּונְמַּ לֵא בְ ׁשָ לוֹם אֶּ ת ִמסְ פַּ ר יָמֵ ינּו .הַּ ְט ִריפֵ נּו לֶּחֶּ ם חֻּ קֵ נּו וְ ַאל תַּ צְ ִריכֵנּו לִ ֵידי מַּ תְ נַּת
בָ שָ ר וָ ָדם .בְ י ְִרָאתְ ָך תְ חַּ זְ קֵ נּו ּובְ תו ָֹרתְ ָך תְ אַּ ְמצֵ נּו ,וְ ַּזכֵנּו לִ ְראוֹת צֶּ אֱצָ אִ ים וְ צֶּ אֱצָ אֵ י
ּומ ְׁשפָ ט כָל יְמֵ י חַּ יֵיהֶּ ם .עָ זְ ֵרנּו ,אֱֹלהֵ י י ְִׁשעֵ נּו,
צֶּ אֱצָ אִ ים ֶּנאֱמָ נִים ַּלעֲשוֹת צְ ָדקָ ה ִ
גּורינּו ֲעלֵי א ֲָדמוֹת .וְ ַּכאֲׁשֶּ ר יַּגִ יעַּ ִקצֵ נּו
לְ הִ תְ נַּהֵ ג בֶּ אֱמֶּ ת ּובְ תָ ִמים כָל יְמֵ י ְׁשנֵי חַּ יֵי ְמ ֵ
לְ הִ פָ ֵרד ִמן הָ ע ֹולָם הַּ זֶּה ֱהיֵה אַּ תָ ה עִ מָ נּו ,וְ תִ הְ יֶּינָה נ ְִׁשמוֹתֵ ינּו צְ רּורוֹת בִ צְ רוֹר הַּ חַּ יִ ים
עִ ם נ ְִׁשמוֹת אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו וְ עִ ם נ ְִׁשמוֹת כָל צַּ ִד ִיקים ,וְ כֵן יְהִ י ָרצוֹן ,וְ נֹ אמַּ ר ָאמֵ ן.
זמן געגוע משותף
אזכרה להרוגים על קידוש השם

ֲצּומים הּוא יִפְ קֹ ד בְ ַּרח ֲִמים הַּ חֲסִ ִידים
ַאב הָ ַּרח ֲִמים ׁש ֹוכֵן ְמרו ִֹמים .בְ ַּרחֲמָ יו הָ ע ִ
ימים ְקהִ לוֹת הַּ קֹ ֶּדׁש ׁשֶּ מָ סְ רּו נַּפְ ׁשָ ם עַּ ל ְקדֻּ ּׁשַּ ת הַּ ּׁשֵ ם :הַּ ֶּנאֱהָ בִ ים
וְ הַּ יְׁשָ ִרים וְ הַּ תְ ִמ ִ
ימים בְ חַּ יֵיהֶּ ם ּובְ מוֹתָ ם ֹלא נִפְ ָרדּו .בַּ עֲבּור ׁשֶּ ָאנּו ִמתְ פַּ לְ לִ ים לְ עִ לּוי נ ְִׁשמוֹתֵ יהֶּ ם.
וְ הַּ נְעִ ִ
ָלכֵן בַּ עַּ ל הָ ַּרח ֲִמים יַּסְ תִ ֵירם בְ סֵ תֶּ ר כְ נָפָ יו לְ ע ֹול ִָמים וְ יִצְ רֹר בִ צְ רוֹר הַּ חַּ יִ ים אֶּ ת
נ ְִׁשמָ תָ ם ,יהוה הּוא ַּנ ֲחלָתָ ם ,בְ גַּן עֵ ֶּדן תְ הֵ א ְמנּוחָ תָ ם ,וְ יָנּוחּו בְ ׁשָ לוֹם עַּ ל ִמ ְׁשכְ בוֹתָ ם,
וְ נֹ אמַּ ר ָאמֵ ן.
אזכרה לקדושי השואה

אֵ ל מָ לֵא ַּרח ֲִמים ׁש ֹוכֵן בַּ ְמרו ִֹמים ,הַּ ְמצֵ א ְמנּוחָ ה נְכ ֹונָה עַּ ל ַּכנְפֵ י הַּ ְּׁשכִ ינָה בְ מַּ עֲלוֹת
ּוטהו ִֹרים ,כְ זֹהַּ ר הָ ָר ִקיעַּ מַּ זְ הִ ִירים ,לְ נ ְִׁשמוֹת ׁשֵ ׁש־מֵ אוֹת ִרבוֹא מֵ עַּ ם י ְִש ָראֵ ל,
ְקדו ִֹׁשים ְ
גְ בָ ִרים נ ִָׁשים וָטָ ףׁ ,שֶּ נֶּהֶּ ְרגּו וְ ׁשֶּ נ ְֶּחנְקּו וְ ׁשֶּ ִנ ְטבְ חּו וְ ׁשֶּ נ ְִש ְרפּו תַּ חַּ ת מֶּ ְמׁשֶּ לֶּת הַּ נָאצִ ים
וְ עוֹזְ ֵריהֶּ ם ִמ ְּׁשָאר הָ עַּ ִמים ,בַּ עֲבּור ׁשֶּ ָאנּו ִמתְ פַּ לְ לִ ים לְ עִ לּוי נ ְִׁשמוֹתֵ יהֶּ םָ .לכֵן בַּ עַּ ל
הָ ַּרח ֲִמים יַּסְ תִ ֵירם בְ סֵ תֶּ ר כְ נָפָ יו לְ ע ֹול ִָמים וְ יִצְ רֹר בִ צְ רוֹר הַּ חַּ יִ ים אֶּ ת נ ְִׁשמָ תָ ם ,יהוה
זּורי ִמ ְׁשכְ בוֹתָ ם ,וְ נֹ אמַּ ר
הּוא ַּנ ֲחלָתָ ם ,בְ גַּן עֵ ֶּדן תְ הֵ א מְ נּוחָ תָ ם ,וְ יָנּוחּו בְ ׁשָ לוֹם עַּ ל פְ ֵ
ָאמֵ ן.
אזכרה לחיילי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה

אֵ ל מָ לֵא ַּרח ֲִמים ׁש ֹוכֵן בַּ ְמרו ִֹמים ,הַּ ְמצֵ א ְמנּוחָ ה נְכ ֹונָה עַּ ל ַּכנְפֵ י הַּ ְּׁשכִ ינָה,
ּוטהו ִֹרים ,כְ זֹהַּ ר הָ ָר ִקיעַּ מַּ זְ הִ ִירים ,לְ נִׁשְ מוֹת הַּ ְקדו ִֹׁשים ׁשֶּ נִלְ חֲמּו
בְ מַּ עֲלוֹת ְקדו ִֹׁשים ְ
בְ מַּ עַּ ְרכוֹת י ְִש ָראֵ ל ,בַּ מַּ ְחתֶּ ֶּרת ,בְ ׁשֵ רּותֵ י הַּ בִ ּטָ חוֹן ּובִ צְ בָ א הַּ ֲה ָגנָה לְ י ְִש ָראֵ ל ,וַּ אֲׁשֶּ ר
ּומחּוצָ ה־לָה,
ַארצ ֹו ִ
נָפְ לּו בִ ְׁשעַּ ת ִמלּוי תַּ פְ ִק ָידם בַּ הֲגִ נָם עַּ ל חַּ יֵי עַּ ם י ְִש ָראֵ ל בְ ְ
ּולְ נ ְִׁשמוֹת הַּ ְקדו ִֹׁשים אֲׁשֶּ ר נָפְ לּו קָ ְרבָ ן בִ פְ עֻּלוֹת טֶּ רוֹר ,בַּ עֲבּור ׁשֶּ ָאנּו ִמתְ פַּ לְ לִ ים
לְ עִ לּוי נ ְִׁשמוֹתֵ יהֶּ םָ .לכֵן בַּ עַּ ל הָ ַּרח ֲִמים יַּסְ תִ ֵירם בְ סֵ תֶּ ר כְ נָפָ יו לְ ע ֹול ִָמים וְ יִצְ רֹר
בִ צְ רוֹר הַּ חַּ יִ ים אֶּ ת נ ְִׁשמָ תָ ם ,יהוה הּוא ַּנ ֲחלָתָ ם ,בְ גַּן עֵ ֶּדן תְ הֵ א ְמנּוחָ תָ ם ,וְ יָנּוחּו
בְ ׁשָ לוֹם עַּ ל ִמ ְׁשכָבָ ם ,וְ נֹ אמַּ ר ָאמֵ ן.
09

אזכרה כללית

אֵ ל מָ לֵא ַּרח ֲִמים ׁש ֹוכֵן בַּ ְמרו ִֹמים ,הַּ ְמצֵ א ְמנּוחָ ה נְכ ֹונָה עַּ ל ַּכנְפֵ י הַּ ְּׁשכִ ינָה ,בְ מַּ עֲלוֹת
ּוטהו ִֹרים ,כְ זֹהַּ ר הָ ָר ִקיעַּ מַּ זְ הִ ִירים ,לְ נ ְִׁשמוֹת כָל אֵ לֶּה ׁשֶּ הִ זְ כ ְַּרנּו הַּ יוֹם
ְקדו ִֹׁשים ְ
לִ בְ ָרכָה ,בַּ עֲבּור ׁשֶּ ָאנּו ִמתְ פַּ לְ לִ ים לְ עִ לּוי נ ְִׁשמוֹתֵ יהֶּ םָ .לכֵן בַּ עַּ ל הָ ַּרח ֲִמים יַּסְ תִ ֵירם
בְ סֵ תֶּ ר כְ נָפָ יו לְ ע ֹול ִָמים וְ יִצְ רֹר בִ צְ רוֹר הַּ חַּ יִ ים אֶּ ת נ ְִׁשמָ תָ ם ,יהוה הּוא ַּנ ֲחלָתָ ם ,בְ גַּן
עֵ ֶּדן תְ הֵ א ְמנּוחָ תָ ם ,וְ יָנּוחּו בְ ׁשָ לוֹם עַּ ל ִמׁשְ כָבָ ם ,וְ נֹ אמַּ ר ָאמֵ ן.
שַּ ח ֲִקי ,שַּ ח ֲִקי עַּ ל הַּ חֲלוֹמוֹת ,זּו ֲאנִי הַּ ח ֹולֵם שָ ח.
ָאדם ַאא ֲִמין ,כִ י עו ֶֹּדנִי מַּ א ֲִמין בָ ְך.
שַּ ח ֲִקי כִ י בָ ָ
כִ י עוֹד נַּפְ ִׁשי ְדרוֹר ׁשוֹאֶּ פֶּ תֹ ,לא ְמכ ְַּרתִ יהָ לְ עֵ גֶּל-פָ ז,
ָאדם ,גַּם בְ רּוח ֹו ,רּוחַּ עָ ז.
כִ י עוֹד ַאא ֲִמין גַּם בָ ָ
רּוח ֹו י ְַּׁשלִ יְך כַּבְ לֵי-הֶּ בֶּ ל ,יְרו ְֹממֶּ נּו בָ מֳתֵ י-עָ ל;
ֹלא בָ ָרעָ ב יָמּות עוֹבֵ דְ ,דרוֹר – ַּלנֶּפֶּ ׁש ,פַּ ת – ל ַַּּדל.
שַּ ח ֲִקי כִ י גַּם בְ ֵרעּות ַאא ֲִמיןַ ,אא ֲִמין כִ י עוֹד אֶּ ְמצָ א לֵב,
לֵב – תִ ְקווֹתַּ י גַּם תִ ְקווֹתָ יו ,יָחּוׁש אֹ ׁשֶּ ר ,יָבִ ין כְ אֵ ב.
ַאא ֲִמינָה גַּם בֶּ עָ תִ ידַ ,אף אִ ם י ְִרחַּ ק זֶּה הַּ יוֹם,
אַּ ְך בוֹא יָבוֹא – י ְִשאּו ׁשָ לוֹם ָאז ּובְ ָרכָה לְ אֹ ם ִמלְ אֹם.
ָארץ יָקּום דוֹר,
יָׁשּוב יִפְ ַּרח ָאז גַּם עַּ ִמיּ ,ובָ ֶּ
בַּ ְרזֶּל-כְ בָ לָיו יּוסַּ ר מֶּ נּו ,עַּ יִן-בְ עַּ יִן י ְִראֶּ ה אוֹר.
שאול טשרניחובסקי

כל הקהל יחדיו

יִתְ ג ַַּּדל וְ יִתְ קַּ ַּדׁש ְׁשמֵ יה ַּרבָ א בְ עָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִ ְרעּותֵ יה
וְ י ְַּמלִ יְך מַּ לְ כּותֵ יה בְ חַּ יֵיכוֹן ּובְ יוֹמֵ יכוֹן ּובְ חַּ יֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ,בַּ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַּ ן קָ ִריב,
וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן .יְהֵ א ְׁשמֵ יה ַּרבָ א ְמבָ ַּרְך לְ עָ לַּם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַּ יָא .יִתְ בָ ַּרְך וְ י ְִׁשתַּ בַּ ח
וְ יִתְ פָ ַאר וְ יִתְ רוֹמַּ ם וְ יִתְ נַּשֵ א וְ יִתְ הַּ ָדר וְ יִתְ עַּ לֶּה וְ יִתְ הַּ לָל ְׁשמֵ יה ְדקֻּ ְדׁשָ א ,בְ ִריְך הּוא.
לְ עֵ לָא ולְ עֵ לָא מִ כָל בִ ְרכָתָ א וְ ִׁש ָירתָ א ,ת ְֻּׁשבְ חָ תָ א וְ נֶּחָ מָ תָ א ַּדא ֲִמ ָירן בְ עָ לְ מָ א ,וְ אִ ְמרּו
ָאמֵ ן .יְהֵ א ְׁשלָמָ א ַּרבָ א ִמן ְׁשמַּ יָא וְ חַּ יִ ים טוֹבִ ים עָ לֵינּו וְ עַּ ל כָל י ְִש ָראֵ ל ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן.
עֹ שֶּ ה הַּ ּׁשָ לוֹם בִ ְמרוֹמָ יו הּוא ַּיעֲשֶּ ה ׁשָ לוֹם עָ לֵינּו וְ עַּ ל כָל י ְִש ָראֵ ל  /וְ עַּ ל כָל יו ְֹׁשבֵ י
תֵ בֵ ל /וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן.
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מוסף ליום הכיפורים
היום ליבי אלייך יאיר
היום קולי עלייך ישיר
קרוב אני בדמיוני
וזכרוני שומר שנים
בשיר געגועים נוגע
ושיר געגועים יודע
היום אני שובר שתיקה
היום אני חובק תשוקה
ואל הים אני הולך
את המילים אני שופך
בשיר געגועים נוגע
ושיר געגועים יודע
חולם שהיא תבוא אלי
אולי תבין את סודותיי
אז מסתתר ברגשותיי
ותפילתי היא געגועי
בשיר געגועים נוגע
ושיר געגועים יודע
קובי אפללו  /שיר געגועים
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אשר אימתך באראלי אומן
מיוחס ליניי  /רבי אלעזר בירבי קליר
אֲׁשֶּ ר אֵ ימָ תֶּ ָך

בְ אֶּ ְראֶּ לֵי אֹמֶּ ן  /בְ אַּ בִ ֵירי אֹמֶּ ץ
דּודי קֶּ ַּדח
בִ בְ לּולֵי קֶּ ַּרח  /בִ בְ ֵ

וְ ָאבִ יתָ תְ הִ לָה

ִמגְ לּומֵ י גּוׁש ִ /מג ֵָרי ַּגיְא
ִמ ְדלּולֵי פֹ עַּ ל ִ /מ ַּדלֵי מַּ עַּ ש

אֲׁשֶּ ר אֵ ימָ תֶּ ָך

בַּ הֲמוֹן מַּ לְ ָאכִ ים  /בְ הִ לּוְך מַּ חֲנוֹת
בְ וַּ עַּ ד ֲאלָפִ ים  /בְ וֶּ כַּח ְרבָ בוֹת ּומו ָֹראֲָך ֲעלֵיהֶּ ם.

וְ ָאבִ יתָ תְ הִ לָה

ִמזִ יו ׁש ֹונֶּה ִ /מזֹהַּ ר כָבֶּ ה
מֵ חֲסֵ ֵרי שֵ כֶּל  /מֵ חו ְֹרׁשֵ י ֶּרׁשַּ ע

אֲׁשֶּ ר אֵ ימָ תֶּ ָך

בְ ִטפּוחַּ ע ֲָרבוֹת  /בְ ִטכּוס ְׁשחָ ִקים
בְ י ְִק ַּרת ע ֲָרפֶּ ל  /בִ ִיריעַּ ת ְמע ֹונָה ּומו ָֹראֲָך ֲעלֵיהֶּ ם.

וְ ָאבִ יתָ תְ הִ לָה

ִמכְ תּומֵ י ׁשֶּ מֶּ ץ ִ /מכְ מּוסֵ י כֶּתֶּ ם
כּודי פַּ ח ִ /מלְ עּונֵי מַּ ר
ִמלְ ֵ

אֲׁשֶּ ר אֵ ימָ תֶּ ָך

בְ מַּ סְ לּולֵי זְ בּול  /בִ ְמרוֹמֵ י ׁשְ פַּ ר
ּומו ָֹראֲָך ֲעלֵיהֶּ ם.
בִ נ ְִטיַּת דֹק  /בִ נ ְִחיַּת עָ בִ ים

וְ ָאבִ יתָ תְ הִ לָה

ִמּסְ רּוחֵ י מַּ עַּ ש ִ /מ ְשבֵ עֵ י ֹרגֶּז
ֲדּורי אֱמֶּ ת  /מֵ עֲמּוסֵ י בָ טֶּ ן
מֵ ע ֵ

אֲׁשֶּ ר אֵ ימָ תֶּ ָך

בְ פוֹתְ חֵ י קָ דוֹׁש  /בְ פוֹצְ חֵ י בָ רּוְך
ַארבַּ ע  /בִ צְ נּופֵ י ׁשֵ ׁש ׁשֵ ׁש ּומו ָֹראֲָך ֲעלֵיהֶּ ם.
דּודי ְ
בִ צְ ֵ

וְ ָאבִ יתָ תְ הִ לָה

ִמ ְקרּואֵ י עַּ יִן ִ /מקו ְֹראֵ י בְ ִחנּוף
מֵ ְרחֵ קֵ י אֱמֶּ ת  /מֵ ֵריקֵ י צֶּ ֶּדק

וְ הִ יא תְ הִ לָתֶּ ָך.

אֲׁשֶּ ר אֵ ימָ תֶּ ָך

בִ ְׁשבִ יבֵ י אֵ ׁש  /בִ ׁשְ בִ ילֵי מַּ יִם
בִ תְ לּולֵי רוֹם  /בְ תַּ לְ תַּ לֵי גֹ בַּ ה

ּומו ָֹראֲָך ֲעלֵיהֶּ ם.

ּומו ָֹראֲָך ֲעלֵיהֶּ ם.

וְ הִ יא תְ הִ לָתֶּ ָך.

וְ הִ יא תְ הִ לָתֶּ ָך.

וְ הִ יא תְ הִ לָתֶּ ָך.

וְ הִ יא תְ הִ לָתֶּ ָך.
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וְ ָאבִ יתָ תְ הִ לָה

ִמבָ שָ ר וָ ָדם  /מֵ הֶּ בֶּ ל וָ תֹ הּו
מֵ חָ צִ יר יָבֵ ׁש ִ /מצֵ ל עוֹבֵ ר
ּומצִ יץ נוֹבֵ ל  /מַּ ְׁשלִ ימֵ י נֶּפֶּ ׁש
ִ
ּומעִ יפֵ י חַּ יָה
מַּ פְ ִריחֵ י רּוחַּ ְ /
וַּ ֲחנִיטֵ י נְׁשָ מָ ה ּ /ומוֹצִ יאֵ י י ְִח ָידה
וְ נ ְִׁשמָ עִ ים בַּ ִדין ּ /ומֵ תִ ים בַּ ִמ ְׁשפָ ט
וְ חַּ יִ ים בְ ַּרח ֲִמים  /וְ נוֹתְ נִים לְ ָך פְ אֵ ר חַּ י ע ֹול ִָמים
ַארתְ ָך ֲעלֵיהֶּ ם.
וְ תִ פְ ְ

המלך
חביבה פדיה
לחן :שי צברי

הַּ מֶּ לְֶּך תְ בִ יאֵ נִי ח ֲָד ָריִָך
י ִָמים ַּרבִ ים צָ פִ יתִ י
ּוכְ לּום ֹלא ָראִ יתִ י
נ ְִׁשבַּ עְ תִ י ֹלא ָאצִ יץ
וְ קַּ ל לִ י לְ קַּ יֵם
כִ י ֹלא אֶּ ְראֶּ ה אֶּ לָא אוֹתְ ָך
הַּ מֶּ לְֶּך תְ בִ יאֵ נִי ח ֲָד ִרים
ׁשָ ם אֶּ תֵ ן בִ כְ יִי לְ ָך
ׁשָ ם גַּלּותִ י
הַּ מֶּ לְֶּך ח ֲָד ִרים
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תפילת הכהן הגדול בצאתו מקודש הקודשים  /נוסח ע״מ
אַּ ׁשְ רֵ י הָ עָם ׁשֶּ ָככָה לו אַּ ׁשְ רֵ י הָ עָ ם ׁשֶּ ה' אֱלהָ יו:
ּובְ כֵן כְמו ׁשֶּ ּׁשָ מַּ עְ תָ תְ פִ לַּת כהֵ ן גָדול בַּ הֵ יכָל כְמו כֵן מִ פִ ינּו תִ ׁשְ מַּ ע וְ תוׁשִ יעַּ :
יְהִ י ָרצון ִמלְ פָ נֶּיָך ה' אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲבותֵ ינּו ׁשֶּ תְ הֵ א הַּ ּׁשָ נָה
הַּ זאת הַּ בָ ָאה עָ לֵינּו וְ עַּ ל כָל עַּ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בְ כָל מָ קום ׁשֶּ הֵ ם.
ְׁשנַּת א ָורהְׁ .שנַּת בְ ָרכָהְׁ .שנַּת גִ ילָהְׁ .שנַּת ִדיצָ הְׁ .שנַּת הוד.
ְׁשנַּת וַּ עַּ ד טובְׁ .שנַּת זִ ְמ ָרהְׁ .שנַּת חֶּ ְדוָ הְׁ .שנַּת טובָ ה.
ְׁשנַּת ְטלּולָה גְ ׁשּומָ ה ,אִ ם ְׁשחּונָהְׁ .שנַּת ְיׁשּועָ הְׁ .שנַּת ַּכלְ ָכלָה.
ְׁשנַּת לִ מּודְׁ .שנַּת ְמנּוחָ הְׁ .שנַּת ֶּנחָ מָ הְׁ .שנַּת שָ שוןְׁ .שנַּת עֶּ לְ צון.
ומ ִמיּותְׁ .שנַּת ִקבּוץ ָגלֻּיות.
ְׁשנַּת פְ דּותְׁ .שנַּת צָ ֳהלָהְׁ .שנַּת ק ְ
ְׁשנַּת ִקבּול תְ פִ לותְׁ .שנַּת ָרצוןְׁ .שנַּת ׁשָ לוםְׁ .שנַּת שָ בָ ע.
ַארצֵ נּו.
קומ ִמיּות לְ ְ
ׁשָ נָה ׁשֶּ תולִ יכֵנּו בָ ה ְ
ׁשָ נָה ׁשֶּ תִ כְ תְ בֵ נּו לְ חַּ יִים טובִ ים.
ׁשָ נָה ׁשֶּ לא יִצְ טָ ְרכּו עַּ מְ ָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל לְ פַּ ְרנָסָ ה זֶּה ָלזֶּה וְ לא לְ עַּ ם ַאחֵ ר.
ׁשָ נָה ׁשֶּ תַּ עֲצר הַּ מַּ גֵפָ ה וְ הַּ מַּ ׁשְ ִחית מֵ עָ לֵינּו ּומֵ עַּ ל כָל עַּ מְ ָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל.
ׁשָ נָה ׁשֶּ לא תַּ פִ יל אִ ּׁשָ ה פְ ִרי בִ ְטנָה:
טּוחים
ּובְ כֵן וְ עַּ תָ ה ה' אֱלהֵ ינּו עַּ ל ַּרחֲמֶּ יָך הָ ַּרבִ ים ֲאנ ְַּחנּו בְ ִ
וְ עַּ ל חֲסָ ֶּדיָך ֲאנ ְַּחנּו נ ְִׁשעָ נִים וְ לִ סְ לִ יחותֶּ יָך ֲאנ ְַּחנּו ְמקַּ ּוִ ים
כִ י אַּ תָ ה ה' אֵ ל ַּרחּום וְ חַּ נּון אֶּ ֶּרְך אַּ פַּ יִם וְ ַּרב חֶּ סֶּ ד ּומַּ ְרבֶּ ה
יטיב ּומַּ נְהִ יג אֶּ ת הָ עולָם כֻּלו בְ ִמ ַּדת הַּ חֶּ סֶּ ד ּובְ ִמ ַּדת הָ ַּרח ֲִמים:
לְ הֵ ִ
תורת מׁשֶּ ה עַּ בְ ֶּדָך וַּיאמֶּ ר ֲאנִי ַאעֲבִ יר כָל טּובִ י עַּ ל פָ נֶּיָך
ַּככָתּוב בְ ַּ
וְ קָ ָראתִ י בְ ׁשֵ ם ה' לְ פָ נֶּיָך וְ חַּ נותִ י אֶּ ת אֲׁשֶּ ר ָאחן וְ ִרחַּ ְמתִ י אֶּ ת אֲׁשֶּ ר א ֲַּרחֵ ם:
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קדיש תֵ עָ נּו וְ תֵ עָ תְ רּו
יִתְ ג ַַּּדל וְ יִתְ קַּ ַּדׁש ְׁשמֵ ה ַּרבָ א .בְ עָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִ ְרעּותֵ יה .וְ י ְַּמלִ יְך מַּ לְ כּותֵ יה.
פ ְֻּר ָקנֵיּה .ו ִָיק ֵרב ְמ ִש ֵיחיּה .בְ חַּ יֵיכון ּובְ יומֵ יכון ּובְ חַּ יֵי ְדכל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בַּ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַּ ן
קָ ִריב וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן .יְהֵ א ְׁשמֵ ה ַּרבָ א ְמבָ ַּרְך לְ עָ לַּם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַּ יָא יִתְ בָ ַּרְך .וְ י ְִׁשתַּ בַּ ח.
וְ יִתְ פָ ַאר .וְ יִתְ רומַּ ם .וְ יִתְ נַּשֵ א .וְ יִתְ הַּ ָדר .וְ יִתְ עַּ לֶּה וְ יִתְ הַּ לָל ׁשְ מֵ יה ְדקֻּ ְדׁשָ א בְ ִריְך הּוא.
לְ עֵ ילָא ִמן כָל בִ ְרכָתָ אִׁ .ש ָירתָ א .תִ ְׁשבְ חָ תָ א וְ נֶּחָ מָ תָ אַּ .דא ֲִמ ָירן בְ עָ לְ מָ א וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן.
תֵ עָ נּו וְ תֵ עָ תְ רּו בְ ַּרח ֲִמים ִמן הַּ ּׁשָ מַּ יִם .תְ קֻּ בַּ ל צַּ עֲקַּ תְ כֶּם .תִ ּׁשָ מַּ ע תְ פִ ַּלתְ כֶּם בְ ָרצון.
וְ יֵעָ נֶּה קול עֲתִ ַּירתְ כֶּם .וְ יִפְ תַּ ח ה' אֱלהֵ ינּו לָנּו ּולְ כָל י ְִש ָראֵ ל ַאחֵ ינּו בְ כָל מָ קום ׁשֶּ הֵ ם
ְויַצְ ַמח

ַאחוָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי בְ ָרכָהׁ .שַּ ע ֲֵרי בֵ ית ִמ ְק ָדׁשוׁ .שַּ ע ֲֵרי גְ ֻּאלָה.
אורהׁ .שַּ ע ֲֵרי ַאהֲבָ ה וְ ְ
ׁשַּ ע ֲֵרי ָ
ׁשַּ ע ֲֵרי גִ ילָהׁ .שַּ ע ֲֵרי ִדיצָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי ֵדעָ ה וְ הַּ ְשכֵלׁ .שַּ ע ֲֵרי הוד וְ הָ ָדרׁ .שַּ ע ֲֵרי הַּ צְ לָחָ ה
וְ הַּ ְרוָחָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי וַּ עַּ ד טובׁ .שַּ ע ֲֵרי וָ תִ יקּותׁ .שַּ ע ֲֵרי זָכִ יותׁ .שַּ ע ֲֵרי זְ ִריזּותׁ .שַּ ע ֲֵרי חֶּ ְדוָ ה.
ׁשַּ ע ֲֵרי חָ כְ מָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי חֵ ן וָחֶּ סֶּ דׁ .שַּ ע ֲֵרי חַּ יִ ים טובִ יםׁ .שַּ ע ֲֵרי טָ ה ֳָרהׁ .שַּ ע ֲֵרי טַּ ל ּומָ טָ ר
לִ בְ ָרכָהׁ .שַּ ע ֲֵרי יְׁשּועָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי כַּפָ ָרהׁ .שַּ ע ֲֵרי כַּלְ ָכלָהׁ .שַּ ע ֲֵרי כָבודׁ .שַּ ע ֲֵרי לִ מּוד
תורה לִ ְׁשמָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי לֵב טובׁ .שַּ ע ֲֵרי מָ זוןׁ .שַּ ע ֲֵרי ְמ ִחילָהׁ .שַּ ע ֲֵרי נֶּחָ מָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי
ָ
תורתוׁ .שַּ ע ֲֵרי סְ לִ יחָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי עֶּ זְ ָרהׁ .שַּ ע ֲֵרי פְ דּותׁ .שַּ ע ֲֵרי
נְעִ ימּותׁ .שַּ ע ֲֵרי סודות ָ
קומ ִמיּות.
פִ ְריָה וְ ִרבְ יָהׁ .שַּ ע ֲֵרי פַּ ְרנָסָ ה טובָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי צְ ָדקָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי צָ ֳהלָהׁ .שַּ ע ֲֵרי ְ
ׁשַּ ע ֲֵרי ִקבּול תְ פִ לותׁ .שַּ ע ֲֵרי ִקבּוץ ָגלֻּיותׁ .שַּ ע ֲֵרי ְרפּוָאה ְׁשלֵמָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי ַּרח ֲִמים.
תורהׁ .שַּ עֲרֵ י תְ פִ לָהׁ .שַּ ע ֲֵרי תְ ׁשּועָ ה.
ׁשַּ ע ֲֵרי ָרצוןׁ .שַּ ע ֲֵרי ׁשָ לוםׁ .שַּ ע ֲֵרי ׁשַּ לְ וָ הׁ .שַּ ע ֲֵרי ָ
ׁשַּ ע ֲֵרי תְ ׁשּובָ ה.
וְ יָסִ יר ִמתוכְ כֶּם ִקנְָאה וְ ִשנְָאה וְ תַּ ְחרּות .וִ יקַּ יֵם בָ כֶּם ִמ ְק ָרא ׁשֶּ כָתּוב  :ה' אֱלהֵ י
אֲבותֵ כֶּם יסֵ ף ֲעלֵיכֶּם ָככֶּם אֶּ לֶּף פְ עָ ִמים ,וִ יבָ ֵרְך אֶּ תְ כֶּם ַּכאֲׁשֶּ ר ִדבֶּ ר ָלכֶּם .וְ יִכְ תָ בְ כֶּם
הָ אֵ ל בְ סֵ פֶּ ר חַּ יִ ים טובִ ים .וְ כֵן יְהִ י ָרצון וְ נאמַּ ר ָאמֵ ן.
תִ תְ קַּ בַּ ל צְ לותְ הון ּובָ עּותְ הון ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל קֳ ָדם אֲבּונָא ְדבִ ְׁשמַּ יָא וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן.
ּוס ִליחָ ה
ְשיזָבָ א ְּורפּואָ ה ּוגְ אֻּ לָ ה ְ
ְשבָ ע וִישּועָ ה ְונֶחָ ָמה ו ֵ
ׁשמַּ יָא .חַ יִ ים ו ָ
יְהֵ א ְׁשלָמָ א ַּרבָ א ִמן ְ
ִשראֵ ל .וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן:
ְוכַפָ ָרה ו ְֶרוַח וְהַ צָ לָ ה.וְ חַּ יִ ים עָ לֵינּו וְ עַּ ל כָל י ָ
עושה הַּ ּׁשָ לום בִ ְמרומָ יו הּוא ַּיעֲשה ׁשָ לום עָ לֵינּו
ִשראֵ ל ועל כל יושבי תבל וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן :
וְ עַּ ל כָל י ָ
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