
 

 

 
 

 
 תפילה על הנשמה

 

 

 

 

 

 ֲאצּוָלה ֵמרּוַח ַהּקֶדׁש
 ָבָרה ִמַנֲחֵלי בור ִנְמֶׁשֶכת

 ְגלּוָיה ַלֵלב ְוֶנְעֶלֶמת ִמַמְרֶאה
 ה נוֵשאת ַהגּוף ְבִלי ִמְׁשָעןּדל

 ַהִמְתַאֶמֶצת ְלַהֲחִזיק ְבׁשּוָליו

 רבי יהודה הלוי

 
 

 

 

 

 יםכיפורהיום מחברת 
 קהילה ארצישראלית .ציון
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 ִאם ֵיְׁשָך

 )ֵאין ָכמֹוָך ֵיְׁשָך(
 ַאל ַתְסִתיר ָפִנים

 ְבֵני ָאָדם ְמַדְבִרים ֵאֶליָך
 לֹא ֲאָבִנים

 
 אברהם חלפי                      
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ְך רֶּ דֶּ ְמרּור ְיָלִדים בַּ  ֵיׁש תַּ
ָילֹות רֹוֵמז ָכאן עֹוְברֹות אַּ ְמרּור ׁשֶּ  ֵיׁש תַּ
ְמרּור ָלֱאֹלִהים ָהעֹוֵבר ְבעֹוָלמוֹ   ְוֵאין תַּ

ֵאט ְמרּור הַּ  ְלָפנֶּיָך ָמהְנׁשָ : ְוֵאין תַּ

 

 שפי-סיון הר/ בדרך                           

 

 

 

 

 

ֵאט ְלָפנֶּיָך ָמהְנׁשָ  הַּ  
 כניסה לזמן נשמה

  



4 

                                                  

 ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי 
 .ִכי ְיהָוה ָגַמל ָעָלְיִכי

 ִכי ִחַלְצָת ַנְפִׁשי ִמָמֶות 
 ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה 

 ח-תהלים קטז ז  .ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי

 
 הגוף לתוך יורדת הנשמה

  וואי וואי צועקת היא
  עלייה צורך זו ירידה

 ז"ד ק"ספר הניגונים חב  כדאי הוא זה לכש עד

 

 ָצִריְך ָכל ָאָדם 
ָיבֹוא ָעָליו  ׁשֶּ
ה ִמְכחֹול  ֵאיזֶּ

 אֹו ָמחֹול

ָייו ת חַּ ֲהֹפְך אֶּ יַּ  ׁשֶּ
ח אֹותוֹ   ְוִיְמתַּ

ר  ֵמֵעבֶּ
ְצמוֹ  ל עַּ ִמְגָבלֹות ׁשֶּ  לַּ

 ָצִריְך ָכל ָאָדם
ִיָכֵנס בֹו ָהֱאֹלִהים  ׁשֶּ

ָחת ָייו ִמתַּ  לחליפת ִהָשְרדּות חַּ

ְנִגיָנה ח בֹו מַּ  ְוִיְׁשלַּ
ת ֵעיָניו ח אֶּ  ְוִיְפקַּ

ִיים ְמלֵאי ִׁשיָרה ה בֹו חַּ  ְויֲַּעשֶּ

ר ִתְרֹקד ְבתֹוכֹו ֹאׁשֶּ  ׁשֶּ
 ִייםְוִתְכֹתב אֹותֹו ְלחַּ 

 טֹוִבים

 ראובןחלי                                                            
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 ? ילדה, מה לך בחוץ

 . מנוח לא מצאה רגלך
 חזרי אלי , ציפור פצועה
 . ושובי לביתך

 
 , האזיני לקולות

 , הרעם על גגות בתים
 . שמרי נפשך, מקול סופה
 . 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

'יה רביקוביץדל                          

 
 יהודי ארצות המזרח וצפון אפריקה נהגו לפתוח את תפילת ערב יום הכיפורים בשיר זה 

 . שמילותיו מילות דבקות וכיסופים לפני כל נדרי, עזרא -של רבי אברהם אבן

 : ְבָך ֶחְׁשִקי ְוַאֲהָבִתי. ְלָך ֵאִלי ְתׁשּוָקִתי

 : ְלָך רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי. ְוִכְליוַתיְלָך ִלִבי 

 : ּוִמָמְך ִהיא ְתכּוָנִתי. ְלָך ָיַדי ְלָך ַרְגַלי

 : ְועוִרי ִעם ְגִוָיִתי. ְלָך ַעְצִמי ְלָך ָדִמי

 : ְוצּוָרִתי ְוַתְבִניִתי. ְלָך ֵעיַני ְוַרְעיוַני

 : ּוִמְבָטִחי ְוִתְקָוִתי. ְלָך רּוִחי ְלָך כִחי

 : ֲעֵלי ֶחְטִאי ְוִרְׁשָעִתי. ְוֶאְתַוֶּדהְלָך אוֶדה 

 : ְוֶאת ִפְׁשִעי ְוַאְׁשָמִתי. ְלָך ִיְׁשִעי ְסַלח ִרְׁשִעי

 : ְׁשַמע ָנא ֶאת ְתִחָנִתי. ְלָך ֶאַכף ְוֶאְפרש ַכף

 : ְברב ִשיִחי ְותּוָגִתי. ְלָך ֶאְבֶכה ְבֵלב ִנְדֶכה

  : ל ְתָלאוִתיֲחמול ַעל כָ . ְלָך ֶחֶסד ְלָך ֶחְמָלה
 : ּוַמה ִתְהֶיה ְתׁשּוָבִתי. ְוֶאֱעמד ֶנְגְּדָך ֵערום

 : ְוִתְרֶצה ֶאת ְתׁשּוָבִתי. ֲהִׁשיֵבִני ְוָאׁשּוָבה

 : ְוַיֵשר ֶאת ְנִתיָבִתי. ְוהוֵרִני ְדָרֶכיָך

 : ְוַתֲעֶנה ֶאת ֲעִתיָרִתי. ְוִתְׁשַמע ֶאת ְתִפָלִתי
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 : ֲעֵנִני ָיּה ְּדִריָׁשִתי. ְּדַרְׁשִתיָךְבָכל ִלִבי 

 : ְמֵחה ֶחְטִאי ְבִדְמָעִתי. ֲאַנֵסְך ֶאת ְּדָמַעי ָלְך

 : ִהיא ְוַנֲחָלִתי' ה. ְוַנְפִׁשי ָאְמָרה ֶחְלִקי

 : ְבַחְסָּדְך יום ֲאִסיָפִתי. ֱאסוף ָנא ֶאת ֲעונוַתי

 : ְרֵצה ָנא ֶאת ֲהִליָכִתי. ְויום ֶלְכִתי ְלָפֶניָך

 : ְתָנה ְשַכר ְפֻעָלִתי. ְוִעם עוֵשי ְרצוֶנָך

 : ְוֵיְצאּו ָנא ְלֻעָמִתי. ְוִתְׁשַלח ַמְלֲאֵכי ַהֵחן

 : ְבקול ֶאָחד ְבִביָאִתי. ְוָׁשלום בוֲאָך יאְמרּו

 : ְוָׁשם ִתְהֶיה ְיִׁשיָבִתי. ְיִביאּוִני ְלַגן ֶעְדָנְך

 : ד ְמנּוָחִתיְוִשים ָכבו. ְוֶאְתַעֵּדן ְבאוֶרָך
 : ְיִהי ִסְתִרי ְוֻסָכִתי. ְואור ָגנּוז ְלָפֶניָך

 : ְתָנה ָנא ֶאת ְמִחָצִתי. ְוַתַחת ֵצל ְכָנֶפיָך
 

 , אחרון הגאונים, י רב האיי גאון"שנתחבר ע, פיוט עתיק זה
 . כל נדריונאמר בערב יום כיפור לפני אמירת וצפון אפריקה  בכל מחזורי עדות המזרח מופיע

 : ְוָהֵאל ַהְמַקֵבל ַהְתִפלות. ְׁשַמע קוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְבקולות
ְוֶהָחָכם ְוַהַּקָים : ְוִנְפָלאות ְוַהנוָרא ֲעִלילות. ְוָהעוֶשה ְבִלי ֵחֶקר ְגדולות

ְוֶהָחִסיד . ְוָהַרחּום ְוַהַחנּון ְוַהּטוב : ְוַהִגבור ֲעֵלי ָכל ַהְיכולות. ְלעוָלם
ְוָהֵאל ַהְמַקֵבל . ְׁשַמע קוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְבקולות : ְוַהַמְרֶבה ְמִחילות

 : ְוִיְשָרֵאל ְלַמְלאות ָכל ְׁשֵאלות. ֲאֶׁשר ָעָנה ְלַאְבָרָהם ְוִיְצָחק : ַהְתִפלות
. וֶנה ְבִמְצַרִים ְלַעמוְוָהע : ּוִמבור ֶהֱעָלהּו ַלְגֻדלות. ְוָהעוֶנה ְבֵבית ֶכֶלא ְליוֵסף

ְוִטַבע אוְיֵביֶהם . ְוָהעוֶנה ַבָים ַוַיֲעִביֵרם : ְוהוִציָאם ְלֵחרּות ִמְסָבלות
 : ְוָהֵאל ַהְמַקֵבל ַהְתִפלות. ְׁשַמע קוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְבקולות : ַבְמצּולות

ְוָהעוֶנה ְלָכל ַצִּדיק  : ַבְגאּולותּוִבַשְרתו ְבטּוְבָך . ְוָהעוֶנה ְבַהר ִסיַני ְלמֶׁשה
ְוָהעוֶנה . ְוָהעוֶנה ֳאִניות ָים ְבַסֲערות : ֲאֶׁשר ָהיּו ְבָכל ּדור ַבְּקִהלות. ְוָחִסיד

 : ְוָהעוֶנה ֲאִסיִרים ַבְכָבלות. ְוָהעוֶנה ְלהוְלִכים ַבְיִׁשימון : ְלִמְתַעֶנה ְבַמְחלות
ְוָהעוֶנה ְלָכל : ְוָהֵאל ַהְמַקֵבל ַהְתִפלות. ִיְׁשַמע ְבקולותְׁשַמע קוִלי ֲאֶׁשר 

ְוָשא . ֲעֵנה ָעִני ְׁשַפל ָכל ַהְשָפִלים : ְוָכל ָבִאים ְלָפֶניָך ְלַחלות. צוֵעק ְוקוֵרא
 ְוַצֵּוה ָכל ְׁשֵאלוָתיו. ְוַהֲאֵרְך ָנא ְבַרֲחֶמיָך ְׁשנוָתיו : ֶחְטאו ְמַקֵבל ַהְתִפלות

ְוָהֵאל  : ְלָפֶניָך ְכָקְרָבנות ְועולות. ְוַתְחׁשב ָכל ְתִפלוָתיו ְקטֶרת : ְלַמְלאות
  : ְבקולות ַהְמַקֵבל ַהְתִפלות ְׁשַמע קוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע
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 ברכת הילדים 

 בפתח יום הכיפורים נוהגים לעטוף את הילדים בטלית ולברכם
 

ישימך אלהים כאפרים וכמנשה :לבנים  
הים כשרה רבקה רחל ולאהישימך אל :לבנות  

 ךְוִיְׁשְמר ֲאדָני ךְיָבֶרכְ 
 ךִויֻחנֶ  ךָפָניו ֵאֶלי ֲאדָניָיֵאר 
 :ָׁשלֹום ךְוָיֵשם ל ךָפָניו ֵאֶלי ֲאדָניִיָשא 

 

 ָאָנא ְבֹכַח ְגֻדַלת ְיִמיֶנָך ַתִתיר ְצרּוָרה
 ַעֶמָך ַשְגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא ַקֵבל ִרַנת

 ָנא ִגבֹור ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוֶדָך ְכָבַבת ָׁשְמֵרם
 ָבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך ָתִמיד ָגְמֵלם

 ֲחִסין ָקדֹוׁש ְברֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך
 ָיִחיד ֵגֶאה ְלַעְמָך ְפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָשֶתָך

 ֵבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲעלּומֹותַׁשְוָעֵתנּו ַק 
ֶעד ם וָּ עולָּ כּותו לְּ בוד ַמלְּ ם כְּ רּוְך שֵׁ  :בָּ

 

 

שפי-סיון הר  

 

  במחזור 81עוברים לעמוד 
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 פרק סליחות 
 בנוסח יהודי עדות המזרח וצפון אפריקה לליל כיפור

 
 ְׁשָמָעה' ה   ָאָנא ְבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו

 ְסָלָחה' ה   ְבַרֲחֶמיָך ֲעֹון ִבְצֵענּוָאָנא 
   

 'ְׁשַמע ה   ְּדָבִרים ָלַקְחִתי

 'ְסַלח ה   ְוֵחְטא בֹו יּוַחְמִתי

 ְׁשָמָעה' ה   ָאָנא ְבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו
   

 'ְׁשַמע ה   ּוִמְמעֹון ָׁשֶמיָך

 'ְסַלח ה   ְוַחַּטאת ַעֶמָך

 ְסָלָחה' ה   ֲעֹון ִבְצֵענּוָאָנא ְבַרֲחֶמיָך 
   

 'ְׁשַמע ה   יֹום ָעְרִכי ְׁשָבָחּה

 'ְסַלח ה   ְמׁשּוָבה ִנָצָחּה

 ְׁשָמָעה' ה   ָאָנא ְבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו
   

 'ְׁשַמע ה   ַּדִלים ְוֶאְביֹוִנים

 'ְסַלח ה   ֲאֻדִמים ַכָשִנים

 ְסָלָחה' ה   ִבְצֵענּוָאָנא ְבַרֲחֶמיָך ֲעֹון 
   

 'ְׁשַמע ה   ֲחֵרִדים ֶנְגְּדָך

 'ְסַלח ה   ּוְלִיְשָרֵאל ַעֶמְך

 ְׁשָמָעה' ה   ָאָנא ְבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו
   

 'ְׁשַמע ה             ְזִמירֹות ַמֲהָלַלי
 'ְסַלח ה             ְורֹוַע ַמֲעָלַלי

 ְסָלָחה' ה           ִבְצֵענּוָאָנא ְבַרֲחֶמיָך ֲעֹון 
   

 'ְׁשַמע ה             קֹול ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב
 'ְסַלח ה               ֲעֹון ָכל ֵלב ָעֹקב

 ְסָלָחה' ה   ָאָנא ְבַרֲחֶמיָך ֲעֹון ִבְצֵענּו

 
 דוד אבן בקודה' ר                                                   
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 ְלַמַעְנָך ֱאלַהי . ֲאדָני ְׁשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵשה ַאל ְתַאַחר

 ֵלילֹות ַאף ְיָעָצִני ֲאֶׁשרֲאדָני  ֶאת ֲאָבֵרְך  :ִכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶמָך
 :ִפי ַיֲעָבר ַבל ַזֹמִתי ִתְמָצא ַבל ְצַרְפַתִני ַלְיָלה ָפַקְדָת  ִלִבי ָבַחְנָת  :ָתיִכְליֹו ִיְסרּוִני

 ַבֹבֶקר ְלַהִגיד :ַחָיי ְלֵאל ְתִפָלה ִעִמי ִׁשירֹו ּוַבַלְיָלה ַחְסּדֹוֲאדָני  ְיַצֶּוה יֹוָמם
 ַוֲאִני :ֵמיָׁשִרים ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך ֵיֵצא ִמְׁשָפִטי ִמְלָפֶניָך :ַבֵלילֹות ֶוֱאמּוָנְתָך ַחְסֶּדָך

ֲאדָני  ֲהִׁשיֵבנּו :ִיְׁשֶעָך ֶבֱאֶמת ֲעֵנִני ַחְסֶּדָך ְבָרב ֱאֹלִהים ָרצֹון ֵעתֲאדָני  ְלָך ְתִפָלִתי
 :ְכֶקֶדם ָיֵמינּו ַחֵּדׁש ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך

 
מוֵחל ֲעונות ַעמו ַמֲעִביר . ּוִמְתַנֵהג ַבֲחִסידּותֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים 

עוֶשה ְצָדקות ִעם . ּוְסִליָחה ַלפוְׁשִעים. ַמְרֶבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ִראׁשון ִראׁשון
. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְשֵרה. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם גוֵמל. ָכל ָבָשר ְורּוחַ 
ְוֵכן ָכתּוב . ְכמו ֶׁשהוַדְעָת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְבִרית ְׁשלׁש ֶעְשֵרה ְזכר ָלנּו ַהיום

   :ְוָׁשם ֶנֱאַמר. ' ה, ַוִיְקָרא ְבֵׁשם. ֶבָעָנן ַוִיְתַיֵצב ִעמו ָׁשם' ַוֵיֶרד ה  :ְבתוָרָתְך
 

 ַאַפִים  הֶרְך ֶא  ד, ְוַחנּון גַרחּום  בֵאל  א' ה' ה  :ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא' ַוַיֲעבר ה
  ְוַחָּטָאה יבָוֶפַׁשע  יאנֵשא ָעון  יָלֲאָלִפים  טנֵצר ֶחֶסד  ח  :ֶוֱאֶמת זְוַרב ֶחֶסד  ו

ִכי ַביום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם   : ְוָסַלְחָת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָתנּו : ְוַנֵּקה יג
  :ִתְטָהרּו' ִלְפֵני הִמכל ַחּטאֵתיֶכם . ְלַטֵהר ֶאְתֶכם

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעקב ְׁשֵליָמא ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדמֶׁשה ְנִביָאה ְבִדיל ַוַיֲעברַרֲחָמָנא ִאְד 

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהרן ַכֲהָנא ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיוֵסף ַצִּדיָקא ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :א ְבִדיל ַוַיֲעברַרֲחָמָנא ִאְדַכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָכא ְמִׁשיחָ 

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָנָאה ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ִאְדַכר ָלן ְצלוֵתּה ִּדְׁשלמה ַמְלָכא ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻפְרָקָנְך ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :י ַאִפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָמְך ַרֵחם ֲעָלן ְבִדיל ַוַיֲעברַרֲחָמָנא ְבִכסּופֵ 

  :ַרֲחָמָנא ַגֵלי ְגֻבְרָתְך ּוְפרק ָלן ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵפיק ִלְנהוָרא ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵיי ָטֵבי ְגזר ֲעָלן ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ָמָנא ַהְדָרְך ַׁשִּוי ֲעָלן ְבִדיל ַוַיֲעברַרחֲ 

  :ַרֲחָמָנא ְוָלא ִתְתְפַרע ְכעוָבָדָנא ִביִׁשין ִמָנן ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ִזיָוְך ַאְׁשֵרי ֲעָלן ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ֲחׁשוב ֲעָלן ַטְבָון ְבִדיל ַוַיֲעבר
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  :ן ַאְייֵתי ֲעָלן ְבִדיל ַוַיֲעברַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסִגיָא 

  :ַרֲחָמָנא ִיְתַגְלְגלּון ַרֲחָמְך ֲעָלן ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ַכְתִביָנן ְבִסְפָרא ְדַחֵיי ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ַכְתִביָנן ְבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ְבִדיל ַוַיֲעבר ַרֲחָמָנא ַכְתִביָנן ְבִסְפָרא

  :ַרֲחָמָנא ַכְתִביָנן ְבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ַכְתִביָנן ְבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָתא ּוְמזוֵני ָטֵבי ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ִדיל ַוַיֲעברַרֲחָמָנא ְכבׁש ֶחְמָתא ְוֻרְגָזא ִמָנן בְ 

  :ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵביד ְגִמיָרא ָלן ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ְמחל ּוְׁשבק ְלחוִבין ְוַלֲעָוָין ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָמָנא ָאָתא ְלַטב ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ְפַתח ְׁשַמָיא ִלְצלוִתין ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקֵבל ְבַרֲעָוא ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא ַקֵבל ְצלוִתין ּוָבעּוִתין ְבִעָּדן ַעְקִתין ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין ְבִדיל ַוַיֲעברַרחֲ 

  :ַרֲחָמָנא ַׁשָתא ַטְבָתא ַאְייֵתי ֲעָלן ְבִדיל ַוַיֲעבר

  :ַרֲחָמָנא תּוב ֵמֻרְגָזְך ְבִדיל ַוַיֲעבר

 : ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָמְך ְבִדיל ַוַיֲעבר

 ַאַפִים  הֶאֶרְך  ד, ְוַחנּון גַרחּום  בֵאל  א' ה' ה  :ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא' ַוַיֲעבר ה
 ְוַחָּטָאה יבָוֶפַׁשע  יאנֵשא ָעון  יָלֲאָלִפים  טנֵצר ֶחֶסד  ח  :ֶוֱאֶמת זְוַרב ֶחֶסד  ו

 ִכי ַביום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם  : ְוָסַלְחָת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָתנּו : ְוַנֵּקה יג
  :ִתְטָהרּו' ִמכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה. ְלַטֵהר ֶאְתֶכם

  :ב"על סדר א

ּדוִחים ֶאת   .ִגבוִרים ַלֲעמד ַבֶפֶרץ  :ָבִאים ְבכַח ַמֲעֵשיֶהם  .ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדּו
ֵחָמה   .םזוֲעִכים ַאף ְבַלֲחׁשָ   :ּוְלַמְחֶסה ְביום ַזַעם  .ָהיּו ָלנּו ְלחוָמה  :ַהְגֵזרות

ְכָאב ִרַחְמָת   :יוְדִעים ַלֲעתר ּוְלַרצות  .ֶטֶרם ְקָראּוָך ֲעִניָתם  :ָעְצרּו ְבַׁשְּוָעם
ֶנֶאְספּו ֶמנּו   .ֵמרב ֲעוֵנינּו ֲאַבְדנּום  :לא ֱהִׁשיבוָת ְפֵניֶהם ֵריָקם  .ְלַמֲעָנם

  .ַפסּו גוְדֵרי ָגֵדר  :ַלֲאָנחותָעְזבּו אוָתנּו   .ָסעּו ֵהָמה ִלְמנּוחות  :ַבֲחָטֵאינּו
ׁשוַטְטנּו   :ְראּוִיים ְלַרצוְתָך ָאֵפסּו  .ָקִמים ַבֶפֶרץ ַאִין  :ֻצְמתּו ְמִׁשיֵבי ֵחָמה

ְלַׁשֲחָרְך ֵאל ְבֵעת . ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְבבֶׁשת ָפֵנינּו  :ְתרּוָפה לא ָמָצאנּו  .ְבַאְרַבע ִפנות
  :ְסִליָחֵתנּו
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מוֵחל ֲעונות ַעמו ַמֲעִביר . ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַבֲחִסידּות ֵאל
עוֶשה ְצָדקות ִעם . ּוְסִליָחה ַלפוְׁשִעים. ַמְרֶבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ִראׁשון ִראׁשון
. ת ְׁשלׁש ֶעְשֵרהֵאל הוֵרָתנּו לוַמר ִמּדו. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם גוֵמל. ָכל ָבָשר ְורּוחַ 

ְוֵכן ָכתּוב . ְכמו ֶׁשהוַדְעָת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְזכר ָלנּו ַהיום ְבִרית ְׁשלׁש ֶעְשֵרה
  :ְוָׁשם ֶנֱאַמר. ' ה, ַוִיְקָרא ְבֵׁשם. ֶבָעָנן ַוִיְתַיֵצב ִעמו ָׁשם' ַוֵיֶרד ה. ְבתוָרָתְך

 

 ַאַפִים  הֶאֶרְך  ד, ְוַחנּון גַרחּום  בֵאל  א' ה' ה  :ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא' ַוַיֲעבר ה
 ְוַחָּטָאה יבָוֶפַׁשע  יאנֵשא ָעון  יָלֲאָלִפים  טנֵצר ֶחֶסד  ח  :ֶוֱאֶמת זְוַרב ֶחֶסד  ו

ִכי ַביום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם  : ְוָסַלְחָת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָתנּו : ְוַנֵּקה יג
  :ִתְטָהרּו' ִמכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה. ְלַטֵהר ֶאְתֶכם

  :ק"על סדר תשר

ַרחּום   :ָׁשַפְלנּו ַעד ָעָפר. ַׁשְחנּו ַעד ִלְמאד  :ָתַׁשׁש כֵחנּו ִמָצרות. ָתַמְהנּו ֵמָרעות
ְפַתְלתל . נּוָצַעְקנּו ְבִפינּו ָחָטא  :ְקֵׁשי עֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנּו. ַכְך ִהיא ִמָּדֵתנּו

ַמֵּטה . ִנָחם ַעל ָהָרָעה  :ְסִליָחה ִעְמָך ִהיא. ֶעְליון ַרֲחֶמיָך ֵמעוָלם  :ְוִעֵּקׁש ִלֵבנּו
ִיָּוַדע ְלֵעיֵני   :ִכי ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאַנְחנּו. לא ִתְתַעָלם ְבִעתות ָכֵאל  :ְכַלֵפי ֶחֶסד

  :ְזעם בו ְוִיּדום. ֶפה ָשָטן ְוַאל ַיְשִטין ָעֵלינּו ֲחתם  :טּוְבָך ְוַחְסְּדָך ִעָמנּו. ַהכל
ִגִליָת ְלֶנֱאַמן . ְּדָרֶכיָך ַרחּום ְוַחנּון  :הּוא ַיִגיד ָיְׁשֵרנּו. ְוַיֲעמד ֵמִליץ טוב ְלַצְּדֵקנּו

  :ֱאמּוָנְתָך הוַדְעָת לו. ְבַבְקׁשו ָאז ִמְלָפֶניָך  :ַבִית

 
מוֵחל ֲעונות ַעמו ַמֲעִביר . ִכֵסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַבֲחִסידּות ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל

עוֶשה ְצָדקות ִעם . ּוְסִליָחה ַלפוְׁשִעים. ַמְרֶבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ִראׁשון ִראׁשון
 .ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְשֵרה. לא ְכָרָעָתם ָלֶהם גוֵמל. ָכל ָבָשר ְורּוחַ 

ְוֵכן ָכתּוב . ְכמו ֶׁשהוַדְעָת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְזכר ָלנּו ַהיום ְבִרית ְׁשלׁש ֶעְשֵרה
  :ְוָׁשם ֶנֱאַמר. ' ה, ַוִיְקָרא ְבֵׁשם. ֶבָעָנן ַוִיְתַיֵצב ִעמו ָׁשם' ַוֵיֶרד ה. ְבתוָרָתְך

 

 ַאַפִים  הֶאֶרְך  ד, ְוַחנּון גַרחּום  בֵאל  א' ה' ה  :ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא' ַוַיֲעבר ה
 ְוַחָּטָאה יבָוֶפַׁשע  יאנֵשא ָעון  יָלֲאָלִפים  טנֵצר ֶחֶסד  ח  :ֶוֱאֶמת זְוַרב ֶחֶסד  ו

ִכי ַביום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם   : ְוָסַלְחָת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָתנּו : ְוַנֵּקה יג
  :ִתְטָהרּו' ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני הִמכל . ְלַטֵהר ֶאְתֶכם

ַלאדָני ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים   :ִכי ָחָטאנּו לו. ַלאדָני ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְסִליחות
ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר   :ִכי ָמַרְדנּו בו. ְוַהְסִלחות

  :פעמים' ב  :ָלנּו יוְצֵרנּו ְסַלח. ָחָטאנּו צּוֵרנּו  :ָחָטאנּו
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  :ֶאָחד' ה ֱאלֵהינּו' ה ְׁשַמע ִיְשָרֵאל

  :ְלעוָלם ָוֶעד ַמְלכּותוֵׁשם ְכבוד  ָברּוְך

  :פעמים' ב  :הּוא ָהֱאלִהים' ה. הּוא ָהֱאלִהים' ה
 

 . ֲאדוֵננּו' אוְמִרים ה. ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה
 . עוִנים ְואוְמִרים. ְבִחיֵרי ְסגָֻלה

   :הּוא ָהֱאלִהים' ה
  :ָהֱאלִהיםהוא ' ה

 
 . ֲאדוֵננּו' אוְמִרים ה. ַגְלַגֵלי ַמְעָלה

 . עוִנים ְואוְמִרים. ְּדגּוֵלי ְסגָֻלה
   :הּוא ָהֱאלִהים' ה
  :הוא ָהֱאלִהים' ה

 
 . ֲאדוֵננּו' אוְמִרים ה. ֲהמוֵני ַמְעָלה

 . ִיְשָרֵאל ְבָצָרָתם ּוְבָגלּוָתם עוִנים ְואוְמִרים
 . הּוא ָהֱאלִהים' ה
  :הּוא ָהֱאלִהים' ה

 

  :פעמים' ב  :ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד' ה. ָמָלְך' ה. ֶמֶלְך' ה
 

 . ֶמֶלְך' ה. ְבֶטֶרם ְׁשָחִקים ַוֲאָרִקים ִנְמָתחּו
 . ָמָלְך' ה. ְוַעד לא ְמאורות ָזָרחּו

 ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד' ה. ְוָׁשַמִים ְכָעָׁשן ִנְמָלחּו. ְוָהָאֶרץ ַכֶבֶגד ִתְבֶלה
  :ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד' ה. ָמָלְך' ה. ֶמֶלְך' ה

:   
 . ֶמֶלְך' ה. ְוַעד לא ָעָשה ֶאֶרץ ְוחּוצות

 . ָמָלְך' ה. ּוַבֲהִכינו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצות
   :ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד' ה. ְתפּוצות  ְנפּוִצים ֵמַאְרַבעְוֵעת ְיַקֵבץ 

  :ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד' ה. ָמָלְך' ה. ֶמֶלְך' ה
 

הּוא ֵמִמית . הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה. ְמיּוָחד ְבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה
 :ְוַאֲחָריו לא ִיְהֶיה. ְלָפָניו לא נוַצר ֵאל. ּוְמַחֶיה

 

 במחזור 05עוברים לעמוד 
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 שער וידוי

 

  י המבנה המסורתי"עפ, בשער זה ניתן למצוא וידוי משלים או חלופי
 במהלך יום הכיפורים לכל אחת מן התפילותחלופי / משלים  על חטאתחילה וידוי ואחריו פרק 

 

 לקראת וידוי

 .ם ָבָדדעַּ יֹות פַּ טֹוב ָלָאָדם הֱ 
ר  , ֹלא ֵרעַּ , ֹלא ֵספֶּ

 ,טֹלא ִצבּור ְוֹלא ְפָר 

ק הּוא ִעם ִלבוֹ   , רַּ
ק ִבְלָבד ֵלב רַּ  ,ִעם הַּ

 .ם ָבָדדעַּ יֹות פַּ טֹוב ָלָאָדם הֱ 

 

 

 ,ם ֵריק ִמְנָכָסיועַּ ְוטֹוב ִכי ֵיֵצא פַּ 
יִ  ה, תֹלא בַּ ָיב, ֹלא ִנְדָרׁש, ֹלא ָשדֶּ  .ֹלא חַּ

ל ִלבֹו ְויֲַּחִריׁש חֶּ  ק יְַּקִׁשיב אֶּ ברַּ ׁש רַּ  רֶּ
 .ִמְנָכָסיוטֹוב ִכי ֵיֵצא ָהָאָדם 

ָייו ל ִלבֹו ְוָיִבין ְלחַּ  ִכי יְַּקִׁשיב אֶּ
ָיב ה חַּ ר ֵיׁש ְוָיחּוׁש מַּ ׁשֶּ ע אַּ  .ְוֵידַּ

 זלמן שזר

 
זאת , לתת דין וחשבון לאלוהים, לתת דין וחשבון לעצמי, רצוני להתוודות

הטהור ביותר אשר , אומרת למדוד את חיי ומעשיי לעומת האידיאל הגבוה
. חטאתי לארץ כשדנתי באופן שטחי ולא התעמקתי די בחוויותיה... עומד לפניי

כוחות חטאתי לעצמי בבזבוז . בחביבות חיצונית, חטאתי לאנשים באדישות
ובכל זאת איני יראה לעמוד בפני . בחוסר התפתחות רוחנית, בהנחה, וכשרונות

, אם לא הייתי די חזקה, אם נכשלתי. חטאתי לשם מטרה ורצוני היה טוב. הדין
 . רק מצטערת על כך, איני מתביישת, את הצורה, אם לא מצאתי את הדרך

 
 חנה סנש       

 ,ְוִאמֹוֵתינּו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו
ם ִמְתִחָנֵתנּו ָתבֹוא ְלָפנֶּיָך ְתִפָלֵתנּו לַּ  ,ְוַאל ִתְתעַּ

ר ְלָפנֶּיָך ף לֹומַּ ֵזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֹערֶּ ֵאין ֲאנְַּחנּו עַּ  :ׁשֶּ
ִדיִקים ֲאנְַּחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו' ה  , ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו צַּ

ֲאבֹוֵתינּו ָחָטא  :נּוֲאָבל ֲאנְַּחנּו וַּ
 

ְמנּו ְשנּו, ָאלַּ ְלנּו, בֹושַּ ָד , ִדלינּו, ָגזַּ ְרנּו, נּופְ הַּ ְפנּו, ִזָיְפנּו, ִותַּ אנּו, ָחלַּ  ִטאטַּ
ְענּו ְשנו, ָידַּ ְרנּו, ִנְמנְַּענּו, ֹלא ָמנְַּענּו, ִכחַּ ְמנּו, ָסכַּ ְדנוֹ , ָעצַּ  ִקִשינּו, ֵצעְרנּו, ָפחַּ
ְצנּו, ִשחְתנּו, ָרִפינּו ָאָדם , ֵתרַּ בַּ ם ֱאֹלִהים שֶּ לֶּ  .ְוֹלא ָׁשָוה ָלנּוָסְרנּו ִמצֶּ
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 דליה מרקס   
 

 על חטא לליל יום הכיפורים
ם ְקָרב רֶּ ב מֹוֵעד ּוְבטֶּ רֶּ   ְבעֶּ

ת ֲחָטָאיו   ָהָיה מֹונֶּה אֶּ
ָחָטאִתי ל ֵחְטא ׁשֶּ   עַּ

ת עַּ דַּ   ְבִיּׁשּוב הַּ
ְזִתי  ֹּלא ֵהעַּ תׁשֶּ עַּ   ָלגַּ

ְצִליִלים ְנִתי ְלָכל הַּ ֱאזַּ ֹּלא הֶּ   ׁשֶּ
ת ָהעֹוָלִלים ְחִתי אֶּ ֹּלא ִטפַּ   ׁשֶּ

ֵיינֹות ְמִתי ִמָכל הַּ ֹּלא ָטעַּ ל ֵחְטא ׁשֶּ   עַּ
נֹות ְזִתי ִלְקטַּ ֹּלא בַּ   ׁשֶּ

ּסֹודֹות ת הַּ ֹּלא ִפְענְַּחִתי אֶּ   ׁשֶּ
ֲחָרדֹות ל הַּ ְרִתי עַּ ֹּלא ָגבַּ   ׁשֶּ

ֹּל ל ֵחְטא ׁשֶּ ִתינֹוקֹותעַּ ת הַּ   א ָמִחיִתי ִדְמעַּ
ְּׁשִתיקֹות ְבִתי לַּ ֹּלא ִהְקׁשַּ  . ׁשֶּ

ֲאוֹות תַּ ְנִתי ֵבין הַּ ֹּלא ִהְבחַּ   ׁשֶּ
ת ָכל ָהֲאָהבֹות ְבִתי אֶּ ֹּלא ָאהַּ ל ֵחְטא ׁשֶּ   עַּ

נֲַּעִנים ת הַּ ְחִתי אֶּ ֹּלא ִשמַּ ל ֵחְטא ׁשֶּ   עַּ
ְזֵקִנים ל הַּ ְמִתי ְדָבָרם ׁשֶּ ֹּלא ִקיַּ   ׁשֶּ
ְזָעקֹות ת הַּ ְקִתי אֶּ ָּׁשתַּ ל ֵחְטא ׁשֶּ   עַּ

ֲחָלקֹות ת דֹוְבֵרי הַּ ֹּלא ִבִזיִתי אֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ   עַּ
ֵמיָתִרים ל הַּ ְטִתי עַּ ֹּלא ָפרַּ ל ֵחְטא ׁשֶּ   עַּ

ִמְסָתִרים ְבִכי בַּ ְדִתי לַּ ֹּלא נְֶּחרַּ ל ֵחְטא ׁשֶּ   עַּ
ֵאין ִלְׁשֹכחַּ  ת ׁשֶּ ְרִתי אֶּ ֹּלא ָזכַּ ל ֵחְטא ׁשֶּ   עַּ

ְחִתי ְכֵדי ִלְסֹלחַּ  ֹּלא ָׁשכַּ ל ֵחְטא ׁשֶּ  . עַּ
 מעגן מיכאל, אריה אורי     

 
 על חטא לשחרית יום הכיפורים

 
. דיברנו בלי דעת. גזלנו בלי גבולות. בגדנו בלי בושה. אכלנו בלי חשבון

טפלנו . חיללנו כל קודש. זלזלנו בכל חוק. והתגאינו לשווא. השפענו לרעה
מיהרנו . לא למדנו לקח. כעסנו בלא צדק. עצות רעותיעצנו . אשמות שקר

פגענו . עצלנו בשמירה. סחרנו בערכים. נהנינו מקלון אחרים. לשפוט ולבקר
רמסנו . קילקלנו מה שכבר תוקן. ציערנו הורים חברים וציבור. בכבוד ובאמון

  .רק לא מעצמנו, תבענו מכולם. שיקרנו גם לעצמנו. חסרי ישע

                                                                
נון-יואל בן                                                                                                
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למוסף יום הכיפוריםעל חטא   

ן ת ֹאזֶּ ֲאִטימַּ ם בַּ ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ ,עַּ  
ת ֵרִעים  ם ִבְבִגידַּ ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ  ְועַּ

ם ְבִהּסּוס ּוְבִהְרהּור ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ ,עַּ  
ם ִבְוִעידֹות ָׁשְוא ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ .ְועַּ  

ם ִבְזהִ  ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ רעַּ ירּות יֶּתֶּ  
ִים ם ְבִחבּוק ָידַּ ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ  ְועַּ

ֹמחַּ  ם ְבִטְמטּום הַּ ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ ,עַּ  
ת עַּ ם ְבֵיאּוׁש ִמדַּ ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ .   ְועַּ  

ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפנֵ  ל ֵחְטא ׁשֶּ ְבָלנּותעַּ ם ְבסַּ ,  יהֶּ  
ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלפְ  ל ֵחְטא ׁשֶּ ֵיינוְועַּ ִליזּות חַּ ם ְבעַּ .ֵניהֶּ  

ם ְבִפצּוי ּוְבִפיּוס ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ ,עַּ  
ִדין ם ְבִצדּוק הַּ ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ .ְועַּ  

ָחָטאנּו ְלָפנֶּ  ל ֵחְטא ׁשֶּ ֲאנַּנּות רּוחַּ עַּ ם ְבׁשַּ ,יָך ְוִלְפֵניהֶּ  
ם ְבִשְנַאת ִחָנם ָחָטאנּו ְלָפנֶּיָך ְוִלְפֵניהֶּ ל ֵחְטא ׁשֶּ .ְועַּ  

ל כָֻּלם ֱאֹלהַּ ְסִליחֹות ח ָלנּו, ְועַּ ל ָלנּו, ְסלַּ ֵפר ָלנּו, ְמחַּ . כַּ  

 
 אברהם הולץ                   

 
  על חטא למנחה יום הכיפורים

 שוויון ואחווה, חרות: הפנמת ערכי היסוד של השמיטהבאי  .אשמנו
 .ולא שמרנו" לעובדה ולשומרה"הצטווינו   .בגדנו בתפקידנו .בגדנו
 .מאלו הצריכים אותם יותר מאיתנוגזלנו ופירות רכושינו לא הפקרנו   .גזלנו

 .ופת היא כדור הארץולא התבוננו איזו יצירת מקיטרנו  .דיברנו דופי
 .חיפשנו חומרות מוזרות ולא נצמדנו לעיקר  .מהדרך הישרהסטינו  .העוינו

 .ההדדית לא הבנו את מושג הערבות  .גרמנו לאחרים לטעות .והרשענו
 .את נחליו ואגמיו, את ימיו וחופיו, זיהמנו את כדור הארץ .זדנו

 .לא שמטנו חובותינו מאלו הזקוקים להם יותר מאיתנו .חמסנו
 .נצמדנו לטפל והריהו שקר   .לטפל רלא הבחנו בין עיק .טפלנו שקר

 .סעיף בהלכות כשרותוהפכה  שמיטה לציבור הרחב אור לא הראינו .יעצנו רע
 .שקרנו לעצמנו כי תרבות המותרות הינה צורך .כיזבנו

 .בין הגינה שבחצר לפירות במקרר הפכנו את השמיטה לבדיחה .לצנו
 .לא מרדנו .מרדנו
 .המדינה ליותר חשובה מהארץאת הפכנו ( נציונליזם) .ניאצנו
 ."בהלה לזהב"אל ה שביל הזהבמסרנו  .סררנו
 .עבדים מודרניים ושכחנו כי בני חרות אנחנוהפכנו   .עווינו

 .כלפי הדורות הבאים פשענו .פשענו
 .צררנו את כספנו היטב ולא השתמשנו בו כראוי .צררנו
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 .לא הקשבנו לאזהרות האקולוגים .קישינו עורף
 ?מה לך ולספר חוקי: ולרשע אמר אלוהים .רשענו

 .שיחתנו את הארץ הטובה .שיחתנו
  .תיעבנו את החיים הפשוטים .תיעבנו

   .תעינו במצולות החומר .תעינו
 .תעתענו בציבור. תעתענו

 יוסי צוריה     
 

 על חטא לנעילה
.מלילי מזיוי מסיגי, על חטא שלא דליתי את נפשי מתהומי  

.שלי הסתרתי מאש הזמר בשווקים ובמערות" אני"על חטא שאלפי   
 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  
.סוף-על חטא שקרעתי דם ואפר וסחי למקדש האין  

 זלדה      
 תפילה

הּו, ֵאִלי ּׁשֶּ ִגיד מַּ י ְלהַּ ָעלַּ ל ָכל נֹוֵשא ׁשֶּ ְמנּות ְועַּ ְחֹׁשב ְבָכל ִהְזדַּ ֹּלא אֶּ י ׁשֶּ  .ְׁשֹמר ָעלַּ
ֵדר ִעְנְיֵני כָֻּלם ף ְלסַּ חַּ דַּ ְחֵרר אֹוִתי ֵמהַּ ְחָׁשָבה. ׁשַּ ל מַּ עַּ ל , ֲעֵשה אֹוִתי בַּ עַּ ְך ֹלא בַּ אַּ

ְצֵבי רּוחַּ  ל ָרצֹון  ,מַּ עַּ ֲעֹזרבַּ ל ָרצֹון ָלֵתת הֹוָראֹות ְלכָֻּלם, לַּ עַּ ְך ֹלא בַּ , ָאְמָנם, ֵיׁש ִבי .אַּ
ל ָחְכָמה ֵער ֹלא, אֹוָצר ָגדֹול ׁשֶּ ה ְמצַּ ֵמׁש בֹו  ְוִיְהיֶּה זֶּ ל ָדָבר  –ְלִהְׁשתַּ ְך ְבסֹופֹו ׁשֶּ אַּ

ה ר ְיִדיִדים, ֵאִלי, ֲאִני רֹוצֶּ ם ִמְספַּ ִיְהיּו ִלי גַּ ֵתן ; א ְלִהָכֵנס ִלְפָרֵטי ְפָרִטיםֲעֹזר ִלי ֹל .ׁשֶּ
ָדה ָהִעָקִרית ְנקֻּ ִגיעַּ לַּ ל ְכֵאִבים .ִלי ְתנּוָפה ְלהַּ ל ְלִהְתאֹוֵנן עַּ ֹּלא אּוכַּ ֵאינִֶּני  .ֲחֹתם ִפי ׁשֶּ

ת זּולַּ ל הַּ ֹּלא ֵלָהנֹות ִמִּספּוֵרי ִיּסּוָריו ׁשֶּ ְסְדָך ׁשֶּ ת חַּ ֵקׁש אֶּ ְך ֲעֹזר ִלי, ֵמֵעז ְלבַּ , ְלָפחֹות ,אַּ
ְבָלנּות ם ֲאִני ָיֹכל ִלְטעֹות .ִלְׁשֹמעַּ אֹוָתם ְבסַּ ְלִעִתים גַּ ן ִלי ְלָהִבין ׁשֶּ י  . תַּ ְׁשֹמר ָעלַּ

ֱהיֶּה ְנִעים ֲהִליכֹות ְבִמָדה ְסִביָרה אֶּ ת ִלְראֹות ְדָבִרים טֹוִבים . ׁשֶּ ְיֹכלֶּ ת הַּ ן ִלי אֶּ תַּ
ם ֹּלא ִצִפיִתי ָלהֶּ ְבִחיןּולְ , ִבְמקֹומֹות ׁשֶּ ל ְבֵני ָאָדם הַּ ם ׁשֶּ  . ְבִכְׁשרֹונֹוֵתיהֶּ

ם ֹזאת: ְוָהִעָקר ר ָלהֶּ ל לֹומַּ אּוכַּ ד ׁשֶּ סֶּ חֶּ ת הַּ ֲעֵנק ִלי אֶּ   .הַּ
 מעזבונו של שמואל הוגו ברגמן      

 
 

מן הכעס והקפדנות והעצבות והרכילות ושאר , תשמרנו מן הפניות והגאוות
ולא תעלה קנאת אדם על לבנו ולא , ותצילנו מקנאת איש מרעהו. רעות מידות

תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא , אדרבא. קנאתם על אחרים
ולא תעלה שום  ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך  חסרונם

-שיהיה הכל נחת, ותחזק אותנו באהבה אליך חלילה , חברו שנאה מאחד על
 .אמן כן יהי רצון רוח
  אלימלך מליזנסקרבי        
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 סדר הזכרת נשמות
 

 כי שירי הוא בת קול ברוח 
 מכתבי השלוח 

 מסילת חיי געגועי 
 . הד תפילותי

 
 כי שירי הוא עלה ברוח 

 השכוח , הנידף
 הוא האור הרך הנפקח בלילותי 

 . הוא אתה ההולך אלי
 

 בנדודי חולפות עלי 
 תמונות ונשמות 

 ושמות שמות 
 . אתה בא והולך אלי

 
 
 
 

 עלטה סביב  אי
 הלוואי שאתה מקשיב 

 אולי  אולי אולי
 . אתה בא והולך אלי

 
 בדרכי הולכים איתי 

 נופים וניגונים 
 פנים , ופנים

 . והולך אליאתה בא 
 

 יה דומיה סביב 
 והיה אם אתה מקשיב 

 אולי  אולי אולי
 .אתה בא והולך אלי

 
 כי שירי הוא משב הרוח 

 חלוני הפתוח 
 צחוק ובכי קץ ייסורי , מעין כוחי

 .אתה בא והולך אלי
 

 שלום חנוך
 
 

  .ואינם עוד ,נאספנו כדי לזכור את אלו שהיו עמנו -ואנו כאן 
  ,דרך החיים הארוכה, את הורינו הזקנים אשר הלכו בדרכם

  .ורק בערוב יומם אל ביתנו באו
 , את הילדים אשר נקטפו באיבם

  .כבה מאור עיניהם עוד בטרם ראו ימים
  .וקודם זמנם הלכו לעולמם אשר כרעו בחוליים אלהאת 
  .ועתה אינם עוד צעדו עמנוש, אלהאת 

  ,ברי הלב ועזי הנפש, הלוחמיםוהבנות את הבנים 
  .חיילינו אשר נפלו במערכות ישראל

  ,בשעה זו נתייחד עם זכרם בדומיה
                                       .את כולם, נזכור את כולם

  קיבוץ אלונים                   
 



08 

ֹכל בלחש ל הֹוֵלְך הַּ ָחד ָמקֹום אֶּ ֹכל אֶּ ָעָפר ִמן ָהָיה הַּ ֹכל הֶּ ל ָׁשב ְוהַּ ָעָפר אֶּ  יֹוֵדעַּ  ִמי .הֶּ
ר טֹוב ֵאין ִכי ְוָרִאיִתי .ְלָמְעָלה ִהיא ָהֹעָלה ָהָאָדם ְבֵני רּוחַּ  ח ֵמֲאׁשֶּ  ָהָאָדם ִיְשמַּ

ֲעָשיו ְלקוֹ  ִכי־הּוא ְבמַּ ָעָפר ְוָיֹׁשב : חֶּ ל הֶּ ץ עַּ ָהָיה ָהָארֶּ ל ָתׁשּוב ְוָהרּוחַּ   ,ְכׁשֶּ  אֶּ
ר ָהֱאֹלִהים ֹזאת ָבֵעת  .ְנָתָנה ֲאׁשֶּ ת ִנְזֹכר .ִנְזֹכר הַּ ְיָקִרים ְקרֹוֵבינּו אֶּ ָהְלכּו הַּ  ֵמִאָתנּו ׁשֶּ
ֵיינּו ָחָלל ְוִהְׁשִאירּו קוהוא  ְבחַּ ם ִנְזֹכר. ָבנּו ָיָקר ֵחלֶּ ת גַּ ֵמנּו ְקדֹוֵׁשי אֶּ ר עַּ  ָנְפלּו ֲאׁשֶּ

ל ל ְלָהֵגן ִבְקׁשּו ִכי אוֹ , ְיהּוִדים ֱהיֹוָתם ְבׁשֶּ ָמם עַּ ל עַּ ִבים. ַאְרָצם ְועַּ  ֵאין ִמתֹוָכם ְלרַּ
ר ָקרֹוב ר ֲאׁשֶּ ם ֹיאמַּ ִדיׁש ֲעֵליהֶּ ם ִנְהיֶּה. קַּ ה, ִלְקרֹוִבים ָלהֶּ יֶּ ת ּוְנחַּ  .ִזְכָרם אֶּ

 
 זמן געגוע אישי

 
ֲחִמים ַאב ר, ָהרַּ ִיים נְַּפׁשֹות ְבָיְדָך ֲאׁשֶּ חַּ ֵמִתים הַּ יָך, ְוהַּ ְנחּומֶּ ֲעְׁשעּו תַּ  נְַּפֵׁשנּו ְיׁשַּ

ה ָקדֹוׁש ְביֹום ְבָזְכֵרנּו ת זֶּ ְיָקִרים ְקרֹוֵבינּו אֶּ ר הַּ ת ָהְלכּו ֲאׁשֶּ  הֹוֵרינּו: עֹוָלִמים ִלְמנּוחַּ
ֲאָחיֹות ַאִחים/  ָהֲאהּוִבים ֵזק־ָנא. ּוָבנֹות ָבִנים/  זּוג ְבֵני/  וַּ ת חַּ יֹום ִלֵבנּו אֶּ ָקדֹוׁש בַּ  הַּ

ה זֶּ ר ֲאהּוֵבינּו ְבִזְכרֹונֹות ְלִהְתָבֵרְך, הַּ ל ְוֵהם, עֹוד ֵאיָנם ֲאׁשֶּ  . ְבָׁשלֹום ָינּוחּו ִמְׁשָכָבם עַּ

 : בלחש פרטיות אזכרות
 

ת ֱאֹלִהים ִיְזֹכר ָיָקר ִאיִׁשי/  מֹוִרי ָאִבי ִנְׁשמַּ ָיָקר ָאִחי/  ָהָאהּוב ְבִני/  הַּ  [העברי השם]  הַּ

ְך ָהלַּ ִיים ִבְצרֹור ְצרּוָרה נְַּפׁשוֹ  ְתִהי ָאָנא.  ְלעֹוָלמוֹ  ׁשֶּ חַּ ע. ָכבֹוד ְמנּוָחתוֹ  ּוְתִהי, הַּ  ֹשבַּ
ת ְשָמחֹות ח ִביִמיְנָך ְנִעימֹות, ָפנֶּיָך אֶּ ר ָרצֹון ְיִהי ְוֵכן. נֶּצַּ  .ָאֵמן ְוֹנאמַּ

 
ת ֱאֹלִהים ִיְזֹכר ְיָקָרה ִאְׁשִתי/  מֹוָרִתי ִאִמי ִנְׁשמַּ ְיָקָרה ֲאחֹוִתי/  ָהֲאהּוָבה ִבִתי/  הַּ  הַּ

ָהְלָכה [העברי השם] ִיים ִבְצרֹור ְצרּוָרה נְַּפָׁשה ְתִהי ָאָנא. ְלעֹוָלָמה ׁשֶּ חַּ  ְמנּוָחָתה ּוְתִהי, הַּ
ע. ָכבֹוד ת ְשָמחֹות שֹבַּ ח ִביִמיְנָך ְנִעימֹות, ָפנֶּיָך אֶּ ר ָרצֹון ְיִהי ְוֵכן. נֶּצַּ  .ָאֵמן ְוֹנאמַּ

 
י ָכל ִנְׁשמֹות ֱאֹלִהים ִיְזֹכר י ְקרֹובַּ ֲאהּובַּ ָהְלכּו וַּ  ְצרּוָרה נְַּפָׁשם ְתִהי ָאָנא. ְלעֹוָלָמם ׁשֶּ

ִיים ִבְצרֹור חַּ ע. ָכבֹוד ְמנּוָחָתם ּוְתִהי, הַּ ת ְשָמחֹות ֹשבַּ ח ִביִמיְנָך ְנִעימֹות, ָפנֶּיָך אֶּ . נֶּצַּ
ר ָרצֹון ְיִהי ְוֵכן  .ָאֵמן ְוֹנאמַּ
 
 נשמות הזכרת בשעת זו תפילה לומר יכול בחיים עדיין הוריו ששני מי

ֲחִמים ַאב ְמָך, ָהרַּ ְזִכיר זוֹ  ְבָׁשָעה ְלָפנֶּיָך עֹוֵמד ִיְשָרֵאל עַּ ָהְלכּו ֲאהּוִבים ִנְׁשמֹות ְלהַּ  ׁשֶּ
ת ְסדלך ִכי  תֹודה נֹוֵתן ֲאִניוַּ  .עֹוָלִמים ִלְמנּוחַּ ָגדֹול ךְבחַּ  ,ִאְשִתי/ִאיִׁשי, ִאִמיוְ  ָאִבי הַּ

יְח ַאוְ /ֲאחֹוִתיוְ י חַּ ַא/ָאִחי דפְ נִ  ֹלא, ִעָמִדי כֻּלם יֹותַּ נּו ִאיש קַּ ִיים. ִממֶּ  ,ִמְמָך ָּׁשֲאלּו חַּ
תָ  ם ָנתַּ ִיים ְמקֹור ִעְמָך ִכי, ָלהֶּ ה ְבאֹוְרָך חַּ  יהוה, ָרע ִמָכל ָּׁשְמֵרם יהוה .אֹור ִנְראֶּ

ֲאִריך יהוה .ּובֹוָאם ֵצאתם ְשמֹור ם הַּ ְנִעיִמים ְיֵמיהֶּ  ְויְַּלֵדי ּוָבנֹות ָבִנים ִלְראֹות בַּ
ם תֹורה ּוְבִמְצוֹות עֹוְּסִקים יְַּלֵדיהֶּ  ָחֵנִני ֵלב ְבָכל ָפנֶּיָך ִחִליִתי .ּוִמְׁשָפט ְצָדָקה, בַּ

ָך ָכתּוב ,ְכִאְמָרתֶּ ֹנִתי: כַּ ת ְוחַּ ר אֶּ ְמִתי ָאֹחן ֲאׁשֶּ ת ְוִרחַּ ר אֶּ ֵחם ֲאׁשֶּ  ָרצֹון ְיִהי .ֲארַּ
םׁשֶּ  ִמְלָפנֶּיָך ה ְביֹום ְתָבְרכֶּ ֲאִריכּות זֶּ ִיים, ִלְבָרָכה, ָיִמים לַּ  ְוֵכן.  ּוְלָׁשלֹום טֹוִבים ְלחַּ

 .ְוָאֵמן ָאֵמן. ָרצֹון ְיִהי
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ָתה םיש מוסיפי ּטֹוב ָהֵאל, ְועַּ ה, הַּ ֵבר מַּ ה ְנדַּ ָדק ּומַּ ל ֲעלֹות ִמֵדי ִנְצטַּ ר ִלֵבנּו עַּ  ָכל ֵזכֶּ

ּטֹוָבה ר הַּ יֹום ְפֵנה, ָאָנא. ָזִכינּו ָלה ֲאׁשֶּ ד הַּ סֶּ ֲחִמים ְבחֶּ ל ּוְברַּ ת אֶּ יָך ְתִפלַּ , ֲעָבדֶּ
ּׁשֹוְפִכים ְסְדָך, ָאָנא. ְלָפנֶּיָך נְַּפָׁשם הַּ ֲעֵלנּו ָנא ַאל. ָימּוׁש ַאל ֵמִאָתנּו חַּ ֲחִצי תַּ , ָיֵמינּו בַּ

ֵלא ת ְבָׁשלֹום ּוְנמַּ ְטִריֵפנּו. ָיֵמינּו רִמְספַּ  אֶּ ם הַּ חֶּ ֵקנּו לֶּ ְצִריֵכנּו ְוַאל חֻּ ְתנַּת ִליֵדי תַּ  מַּ
ְזֵקנּו ְבִיְרָאְתָך .ָוָדם ָבָשר ְמֵצנּו ּוְבתֹוָרְתָך ְתחַּ ֵכנּו ,ְתאַּ ֱאָצִאים ִלְראֹות ְוזַּ ֱאָצֵאי צֶּ  ְוצֶּ

ֱאָצִאים ֲעשֹות נֱֶּאָמִנים צֶּ ם ְיֵמי ָכל ּוִמְׁשָפט ְצָדָקה לַּ ֵייהֶּ , ִיְׁשֵענּו ֱאֹלֵהי, ָעְזֵרנּו .חַּ
ת ְלִהְתנֵַּהג ֱאמֶּ ֵיי ְׁשֵני ְיֵמי ָכל ּוְבָתִמים בֶּ ר. ֲאָדמֹות ֲעֵלי ְמגּוֵרינּו חַּ ֲאׁשֶּ  ִקֵצנּו יִַּגיעַּ  ְוכַּ
ה ָהעֹוָלם ִמן ְלִהָפֵרד זֶּ ָתה ֱהֵיה הַּ ִיים ִבְצרֹור ְצרּורֹות ִנְׁשמֹוֵתינּו ְוִתְהיֶּיָנה, ִעָמנּו אַּ חַּ  הַּ

ִדיִקים ָכל ִנְׁשמֹות ְוִעם ְוִאמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ִנְׁשמֹות ִעם ר, ָרצֹון ְיִהי ְוֵכן ,צַּ  .ָאֵמן ְוֹנאמַּ
 

 זמן געגוע משותף
 

 השם קידוש על להרוגים אזכרה
ֲחִמים ַאב ֲחָמיו. ְמרֹוִמים ׁשֹוֵכן ָהרַּ ֲחִמים ִיְפֹקד הּוא ָהֲעצּוִמים ְברַּ ֲחִסיִדים ְברַּ  הַּ

ְיָׁשִרים ְתִמיִמים ְוהַּ ׁש ְקִהלֹות ְוהַּ ֹקדֶּ ָמְסרּו הַּ ל נְַּפָׁשם ׁשֶּ ת עַּ ּׁשַּ ֵּׁשם ְקדֻּ נֱֶּאָהִבים: הַּ  הַּ
ְנִעיִמים ם ְוהַּ ֵייהֶּ ֲעבּור. ִנְפָרדּו ֹלא ּוְבמֹוָתם ְבחַּ ָאנּו בַּ ְלִלים ׁשֶּ ם ְלִעלּוי ִמְתפַּ . ִנְׁשמֹוֵתיהֶּ

ל ָלֵכן עַּ ֲחִמים בַּ ר יְַּסִתיֵרם ָהרַּ ִיים ִבְצרֹור ְוִיְצֹרר ְלעֹוָלִמים ְכָנָפיו ְבֵסתֶּ חַּ ת הַּ  אֶּ
ן, נֲַּחָלָתם הּוא יהוה ,ִנְׁשָמָתם ן ְבגַּ ל ְבָׁשלֹום ְוָינּוחּו, ְמנּוָחָתם ְתֵהא ֵעדֶּ , ִמְׁשְכבֹוָתם עַּ
ר  .ָאֵמן ְוֹנאמַּ

 
 השואה לקדושי אזכרה

ֲחִמים ָמֵלא ֵאל ְמרֹוִמים ׁשֹוֵכן רַּ ְמֵצא, בַּ ל ְנכֹוָנה ְמנּוָחה הַּ ְנֵפי עַּ ְּׁשִכיָנה כַּ ֲעלֹות הַּ  ְבמַּ
ר, ּוְטהֹוִרים ְקדֹוִׁשים ְזִהיִרים ָהָרִקיעַּ  ְכֹזהַּ ם ִרבֹוא ֵׁשׁש־ֵמאֹות ְלִנְׁשמֹות, מַּ , ִיְשָרֵאל ֵמעַּ

ְרגּו ,ָוָטף ָנִׁשים ְגָבִרים נֶּהֶּ נְֶּחְנקּו ׁשֶּ נִ  ְוׁשֶּ ִנְשְרפּו ְטְבחּוְוׁשֶּ ת ְוׁשֶּ חַּ ת תַּ לֶּ ְמׁשֶּ ָנאִצים מֶּ  הַּ
ם ִמים ִמְּׁשָאר ְועֹוְזֵריהֶּ ֲעבּור, ָהעַּ ָאנּו בַּ ְלִלים ׁשֶּ ם ְלִעלּוי ִמְתפַּ ל ָלֵכן. ִנְׁשמֹוֵתיהֶּ עַּ  בַּ
ֲחִמים ר יְַּסִתיֵרם ָהרַּ ִיים ִבְצרֹור ְוִיְצֹרר ְלעֹוָלִמים ְכָנָפיו ְבֵסתֶּ חַּ ת הַּ  יהוה ,ִנְׁשָמָתם אֶּ

ן, נֲַּחָלָתם הּוא ן ְבגַּ ל ְבָׁשלֹום ְוָינּוחּו, ְמנּוָחָתם ְתֵהא ֵעדֶּ ר, ִמְׁשְכבֹוָתם ְפזּוֵרי עַּ  ְוֹנאמַּ
 .ָאֵמן

ל ולנפגעי פעולות האיבה"חיילי צהל אזכרה  

ֲחִמים ָמֵלא ֵאל ְמרֹוִמים ׁשֹוֵכן רַּ ְמֵצא, בַּ ל ְנכֹוָנה ְמנּוָחה הַּ ְנֵפי עַּ ְּׁשִכיָנה כַּ  , הַּ
ֲעלֹות ר, ּוְטהֹוִרים ְקדֹוִׁשים ְבמַּ ְזִהיִרים ָהָרִקיעַּ  ְכֹזהַּ ְקדֹוִׁשים ְלִנְׁשמֹות, מַּ ִנְלֲחמּו הַּ  ׁשֶּ

ְרכֹות עַּ ת, ִיְשָרֵאל ְבמַּ רֶּ ְחתֶּ מַּ ִבָּטחֹון ְבֵׁשרּוֵתי, בַּ ֲהָגָנה ּוִבְצָבא הַּ ר, ְלִיְשָרֵאל הַּ ֲאׁשֶּ  וַּ
ת ָנְפלּו ְפִקיָדם ִמלּוי ִבְׁשעַּ ֲהִגָנם תַּ ל בַּ ֵיי עַּ ם חַּ  ,ּוִמחּוָצה־ָלה ְבַאְרצוֹ  ִיְשָרֵאל עַּ

ְקדֹוִׁשים ּוְלִנְׁשמֹות ר הַּ לֹות ָקְרָבן ָנְפלּו ֲאׁשֶּ רֹור ִבְפעֻּ ֲעבּור, טֶּ ָאנּו בַּ ְלִלים ׁשֶּ  ִמְתפַּ
ם ְלִעלּוי ל ָלֵכן. ִנְׁשמֹוֵתיהֶּ עַּ ֲחִמים בַּ רבְ  יְַּסִתיֵרם ָהרַּ  ְוִיְצֹרר ְלעֹוָלִמים ְכָנָפיו ֵסתֶּ
ִיים ִבְצרֹור חַּ ת הַּ ן, נֲַּחָלָתם הּוא יהוה ,ִנְׁשָמָתם אֶּ ן ְבגַּ  ְוָינּוחּו,  ְמנּוָחָתם ְתֵהא ֵעדֶּ

ל ְבָׁשלֹום ר, ִמְׁשָכָבם עַּ  .ָאֵמן ְוֹנאמַּ
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 כללית אזכרה

ֲחִמים ָמֵלא ֵאל ְמרֹוִמים ׁשֹוֵכן רַּ ְמֵצא, בַּ ל ְנכֹוָנה ְמנּוָחה הַּ ְנֵפי עַּ ְּׁשִכיָנה כַּ ֲעלֹות, הַּ  ְבמַּ
ר, ּוְטהֹוִרים ְקדֹוִׁשים ְזִהיִרים ָהָרִקיעַּ  ְכֹזהַּ ה ָכל ְלִנְׁשמֹות, מַּ ְרנּו ֵאלֶּ ִהְזכַּ יֹום ׁשֶּ  הַּ
ֲעבּור, ִלְבָרָכה ָאנּו בַּ ְלִלים ׁשֶּ ם ְלִעלּוי ִמְתפַּ ל ָלֵכן.  ִנְׁשמֹוֵתיהֶּ עַּ ֲחִמים בַּ  יְַּסִתיֵרם ָהרַּ
ר ִיים ִבְצרֹור ְוִיְצֹרר ְלעֹוָלִמים ְכָנָפיו ְבֵסתֶּ חַּ ת הַּ ן, נֲַּחָלָתם הּוא יהוה, ִנְׁשָמָתם אֶּ  ְבגַּ

ן ל ְבָׁשלֹום ְוָינּוחּו,  ְמנּוָחָתם ְתֵהא ֵעדֶּ ר, ִמְׁשָכָבם עַּ  .ָאֵמן ְוֹנאמַּ

 
ֲחִקי ֲחלֹומֹות, שַּ ל הַּ ֲחִקי עַּ חֹוֵלם ָשח ,שַּ  .זּו ֲאִני הַּ

ֲחִקי ִכי ָבָאָדם ַאֲאִמין ֲאִמין ָבְך ,שַּ ִני מַּ  .ִכי עֹודֶּ
ת פֶּ ְרִתיָה ְלֵעגֶּל ,ִכי עֹוד נְַּפִׁשי ְדרֹור ׁשֹואֶּ  ,ָפז-ֹלא ְמכַּ

ם ָבָאָדם ם ְברּוחוֹ  ,ִכי עֹוד ַאֲאִמין גַּ  .רּוחַּ ָעז, גַּ
 

ְבֵלי ל-רּוחֹו יְַּׁשִליְך כַּ בֶּ נּו ָבֳמֵתיְיר ,הֶּ   ;ָעל-ֹוְממֶּ
ׁש –ְדרֹור  ,ֹלא ָבָרָעב ָימּות עֹוֵבד נֶּפֶּ ת , לַּ ל –פַּ דַּ  .לַּ

ם ְבֵרעּות ַאֲאִמין ֲחִקי ִכי גַּ ְמָצא ֵלב ,שַּ  ,ַאֲאִמין ִכי עֹוד אֶּ
ם ִתְקוֹוָתיו –ֵלב  י גַּ ר ,ִתְקוֹותַּ  .ָיִבין ְכֵאב, ָיחּוׁש ֹאׁשֶּ
 

ָעִתיד ם בֶּ יֹום ,ַאֲאִמיָנה גַּ ה הַּ ק זֶּ  ,ַאף ִאם ִיְרחַּ
ְך בֹוא ָיבֹוא   .ִיְשאּו ָׁשלֹום ָאז ּוְבָרָכה ְלֹאם ִמְלֹאם –אַּ

ִמי ם עַּ ח ָאז גַּ ץ ָיקּום דֹור ,ָיׁשּוב ִיְפרַּ  ,ּוָבָארֶּ
ל ְרזֶּ נּו-בַּ ר מֶּ ִין ,ְכָבָליו יּוסַּ ה אֹור-עַּ ִין ִיְראֶּ  .ְבעַּ

 
 

 שאול טשרניחובסקי
 
 
 

    יחדיו הקהל כל
ל דַּ ׁש ִיְתגַּ דַּ ָבא ְׁשֵמיה ְוִיְתקַּ  ִכְרעּוֵתיה ְבָרא ִדי ְבָעְלָמא רַּ

ְלכּוֵתיה ְויְַּמִליְך ֵייכֹון מַּ ֵיי ּוְביֹוֵמיכֹון ְבחַּ ֲעָגָלא, ִיְשָרֵאל ֵבית ְדָכל ּוְבחַּ ן בַּ , ָקִריב ּוִבְזמַּ
ָבא ְׁשֵמיה ְיֵהא .ָאֵמן ְוִאְמרּו ְך רַּ ם ְמָברַּ ָיא ּוְלָעְלֵמי ְלָעלַּ ְך .ָעְלמַּ ח ִיְתָברַּ בַּ  ְוִיְׁשתַּ

ם ְוִיְתָפַאר ָדר ְוִיְתנֵַּשא ְוִיְתרֹומַּ ה ְוִיְתהַּ לֶּ ָלל ְוִיְתעַּ ְדָׁשא ְׁשֵמיה ְוִיְתהַּ . הּוא ְבִריְך, ְדקֻּ
ְׁשְבָחָתא, ְוִׁשיָרָתא ִבְרָכָתא ִמָכל ְלֵעָלאו ְלֵעָלא ֲאִמיָרן ְונֶָּחָמָתא תֻּ  ְוִאְמרּו, ְבָעְלָמא דַּ

ָבא ְׁשָלָמא ְיֵהא .ָאֵמן ָיא ִמן רַּ ִיים ְׁשמַּ ל ָעֵלינּו טֹוִבים ְוחַּ . ָאֵמן ְוִאְמרּו, ִיְשָרֵאל ָכל ְועַּ
ה ָּׁשלֹום ֹעשֶּ ה הּוא ִבְמרֹוָמיו הַּ ל ָעֵלינּו ָׁשלֹום יֲַּעשֶּ ל/  ִיְשָרֵאל ָכל ְועַּ  יֹוְׁשֵבי ָכל ְועַּ
 .ָאֵמן ְוִאְמרּו /ֵתֵבל
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 מוסף ליום הכיפורים
 
 

  היום ליבי אלייך יאיר
  היום קולי עלייך ישיר

  בדמיוניקרוב אני 
  וזכרוני שומר שנים

 
  בשיר געגועים נוגע
  ושיר געגועים יודע

 
  היום אני שובר שתיקה
  היום אני חובק תשוקה

  ואל הים אני הולך
  אני שופךאת המילים 

 
  בשיר געגועים נוגע
  ושיר געגועים יודע

 
  חולם שהיא תבוא אלי
  יאולי תבין את סודותי
  יאז מסתתר ברגשותי
  ותפילתי היא געגועי

 
  בשיר געגועים נוגע
  ושיר געגועים יודע

 

םישיר געגוע/ קובי אפללו                     
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 אשר אימתך באראלי אומן
 רבי אלעזר בירבי קליר / מיוחס ליניי

 
ר ָך ֲאׁשֶּ ן ֵאיָמתֶּ ֵלי ֹאמֶּ ְראֶּ ץ /  ְבאֶּ ִביֵרי ֹאמֶּ   ְבאַּ

ח     רַּ ח/   ִבְבלּוֵלי קֶּ דַּ ם    ִבְבדּוֵדי קֶּ  .ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליהֶּ
 

ְיא/   ִמְגלּוֵמי גּוׁש  ָאִביָת ְתִהָלהוְ   ִמָגֵרי גַּ
ל ש /  ִמְדלּוֵלי ֹפעַּ עַּ ֵלי מַּ ָך  ִמדַּ  .ְוִהיא ְתִהָלתֶּ

ָך ר ֵאיָמתֶּ ְלָאִכים  ֲאׁשֶּ ֲהמֹון מַּ ֲחנֹות/   בַּ  ְבִהלּוְך מַּ
ד ֲאָלִפים עַּ ח ְרָבבֹות /   ְבוַּ כַּ םּומֹוָרֲאָך  ְבוֶּ  .ֲעֵליהֶּ

ה /  ִמִזיו ׁשֹונֶּה ְוָאִביָת ְתִהָלה ר ָכבֶּ  ִמֹזהַּ
ל ע / ֵמֲחֵסֵרי ֵשכֶּ ׁשַּ ָך ֵמחֹוְרֵׁשי רֶּ  .ְוִהיא ְתִהָלתֶּ

ָך ר ֵאיָמתֶּ  ְבִטכּוס ְׁשָחִקים /  ְבִטפּוחַּ ֲעָרבֹות ֲאׁשֶּ
ל  ת ֲעָרפֶּ ת ְמעֹוָנה/  ְבִיְקרַּ ם ִביִריעַּ  .ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליהֶּ

ץ  ְוָאִביָת ְתִהָלה מֶּ ם/ִמְכתּוֵמי ׁשֶּ תֶּ  ִמְכמּוֵסי כֶּ
ח  ר/ ִמְלכּוֵדי פַּ ָך  ִמְלעּוֵני מַּ  .ְוִהיא ְתִהָלתֶּ

ָך ר ֵאיָמתֶּ ְסלּוֵלי ְזבּול  ֲאׁשֶּ ר/  ְבמַּ  ִבְמרֹוֵמי ְׁשפַּ
ת ֹדק ת ָעִבים / ִבְנִטיַּ ם  ִבְנִחיַּ  .ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליהֶּ

ש ְוָאִביָת ְתִהָלה עַּ ז / ִמְּסרּוֵחי מַּ  ִמְשֵבֵעי ֹרגֶּ
ת ן / ֵמֲעדּוֵרי ֱאמֶּ ָך ֵמֲעמּוֵסי ָבטֶּ  .ְוִהיא ְתִהָלתֶּ

ָך ר ֵאיָמתֶּ  ְבפֹוְצֵחי ָברּוְך / ְבפֹוְתֵחי ָקדֹוׁש ֲאׁשֶּ
ע ם ִבְצנּוֵפי ֵׁשׁש ֵׁשׁש / ִבְצדּוֵדי ַאְרבַּ  .ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליהֶּ

ִיןִמְקרּוֵאי  ְוָאִביָת ְתִהָלה  ִמקֹוְרֵאי ְבִחנּוף / עַּ
ת  ק/  ֵמְרֵחֵקי ֱאמֶּ דֶּ ָך ֵמֵריֵקי צֶּ  .ְוִהיא ְתִהָלתֶּ

ָך ר ֵאיָמתֶּ ִים / ִבְׁשִביֵבי ֵאׁש ֲאׁשֶּ  ִבְׁשִביֵלי מַּ
ה/  ִבְתלּוֵלי רֹום  ֵלי ֹגבַּ ְלתַּ ם ְבתַּ  .ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליהֶּ
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ל /  ִמָבָשר ָוָדם  ְוָאִביָת ְתִהָלה בֶּ  ָוֹתהּוֵמהֶּ
 ִמֵצל עֹוֵבר/ ֵמָחִציר ָיֵבׁש 
ׁש/ ּוִמִציץ נֹוֵבל  ְׁשִליֵמי נֶּפֶּ  מַּ
ְפִריֵחי רּוחַּ  ָיה / מַּ  ּוְמִעיֵפי חַּ

ֲחִניֵטי ְנָׁשָמה   ּומֹוִציֵאי ְיִחיָדה/  וַּ
ִדין  ִמְׁשָפט/  ְוִנְׁשָמִעים בַּ  ּוֵמִתים בַּ
ֲחִמים  ִיים ְברַּ י עֹוָלִמים ְונֹוְתִנים ְלָך ְפֵאר/  ְוחַּ  חַּ

ם  .ְוִתְפַאְרְתָך ֲעֵליהֶּ

 

 המלך
 חביבה פדיה

 שי צברי: לחן
 

ְך ְתִביֵאִני ֲחָדָרִיָך לֶּ מֶּ  הַּ
ִבים ָצִפיִתי  ָיִמים רַּ
 ּוְכלּום ֹלא ָרִאיִתי

ְעִתי ֹלא ָאִציץ  ִנְׁשבַּ
ֵים ל ִלי ְלקַּ  ְוקַּ

ָלא אֹוְתָך ה אֶּ ְראֶּ  ִכי ֹלא אֶּ
ְך ְתִביֵאִני  לֶּ מֶּ  ֲחָדִריםהַּ

ֵתן ִבְכִיי ְלָך  ָׁשם אֶּ
לּוִתי  ָׁשם גַּ

ְך ֲחָדִרים לֶּ מֶּ  הַּ
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 נוסח ע״מ/ תפילת הכהן הגדול בצאתו מקודש הקודשים 

ה ְׁשֵרי ָהָעם ׁשֶּ ָכָכה לו אַּ ְׁשֵרי ָהָעם ׁשֶּ  :ֱאלָהיו' אַּ
 

ֵהיָכל ְכמו ֵכן  ת כֵהן ָגדול בַּ ְעָת ְתִפלַּ ָּׁשמַּ ע ְותוִׁשיעַּ ּוְבֵכן ְכמו ׁשֶּ  :ִמִפינּו ִתְׁשמַּ
ָּׁשָנה ' ְיִהי ָרצון ִמְלָפנֶּיָך ה ְתֵהא הַּ  ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ׁשֶּ

ֵהם ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְבָכל ָמקום ׁשֶּ ל ָכל עַּ ָבָאה ָעֵלינּו ְועַּ זאת הַּ  .הַּ
 .ודה ְׁשנַּת .יָצהִד  ְׁשנַּת .יָלהגִ ְׁשנַּת  .ָרָכהבְ  ְׁשנַּת .וָרהא ְׁשנַּת
ד טובוַּ  ְׁשנַּת  .וָבהט ְׁשנַּת .ְדָוהחֶּ  ְׁשנַּת .ְמָרהזִ  ְׁשנַּת .עַּ
 .ְלָכָלהכַּ  ְׁשנַּת .ׁשּוָעהיְ  ְׁשנַּת .ִאם ְׁשחּוָנה, לּוָלה ְגׁשּוָמהְט  ְׁשנַּת
 .ְלצוןעֶּ  ְׁשנַּת .שוןשָ  ְׁשנַּת .ָחָמהנֶּ  ְׁשנַּת .נּוָחהְמ  ְׁשנַּת .מּודלִ  ְׁשנַּת

 .בּוץ ָגלֻּיותִק  ְׁשנַּת.וְמִמיּותק ְׁשנַּת .ֳהָלהצָ  ְׁשנַּת .דּותפְ  ְׁשנַּת
 .ָבעשָ  ְׁשנַּת .לוםׁשָ  ְׁשנַּת .צוןָר  ְׁשנַּת .בּול ְתִפלותִק  ְׁשנַּת

 .וִליֵכנּו ָבה קוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּותָׁשָנה ׁשֶּ 
ִיים טוִביםתִ ָׁשָנה ׁשֶּ    .ְכְתֵבנּו ְלחַּ

לא ִיְצָטְרכּו  ם ַאֵחרָׁשָנה ׁשֶּ ה ְולא ְלעַּ ה ָלזֶּ ְרָנָסה זֶּ ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְלפַּ  .עַּ
ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ל ָכל עַּ ְׁשִחית ֵמָעֵלינּו ּוֵמעַּ מַּ ֵגָפה ְוהַּ מַּ ֲעצר הַּ תַּ  .ָׁשָנה ׁשֶּ

ִפיל ִאָּׁשה ְפִרי ִבְטָנה לא תַּ  :ָׁשָנה ׁשֶּ
 

ָתה ה יָך ָהרַּ ' ּוְבֵכן ְועַּ ֲחמֶּ ל רַּ  ִבים ֲאנְַּחנּו ְבטּוִחים ֱאלֵהינּו עַּ

ִּוים  יָך ֲאנְַּחנּו ְמקַּ יָך ֲאנְַּחנּו ִנְׁשָעִנים ְוִלְסִליחותֶּ ל ֲחָסדֶּ  ְועַּ

ָתה ה ה ' ִכי אַּ ְרבֶּ ד ּומַּ סֶּ ב חֶּ ִים ְורַּ פַּ ְך אַּ רֶּ נּון אֶּ חּום ְוחַּ  ֵאל רַּ

ֲחִמ  ת ָהרַּ ד ּוְבִמדַּ סֶּ חֶּ ת הַּ ת ָהעוָלם כֻּלו ְבִמדַּ ְנִהיג אֶּ  :יםְלֵהיִטיב ּומַּ
ל ָפנֶּיָך  ר ֲאִני ַאֲעִביר ָכל טּוִבי עַּ יאמֶּ ָך וַּ ְבדֶּ ה עַּ ת מׁשֶּ ָכתּוב ְבתורַּ  כַּ

ֵחם' ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה ר ֲארַּ ת ֲאׁשֶּ ְמִתי אֶּ ר ָאחן ְוִרחַּ ת ֲאׁשֶּ נוִתי אֶּ  :ְלָפנֶּיָך ְוחַּ
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 ֵתָענּו ְוֵתָעְתרּוקדיש 

ָבא ׁש ְׁשֵמה רַּ דַּ ל ְוִיְתקַּ דַּ ְלכּוֵתיה. ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיה. ִיְתגַּ ְוַיְצַמח  .ְויְַּמִליְך מַּ

ְרָקֵניּה ן  .ִויָקֵרב ְמִשיֵחיּה. פֻּ ֲעָגָלא ּוִבְזמַּ ֵיי ְדכל ֵבית ִיְשָרֵאל בַּ ֵייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבחַּ ְבחַּ
ְך. ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן ָיא ִיְתָברַּ ם ּוְלָעְלֵמי ָעְלמַּ ְך ְלָעלַּ ָבא ְמָברַּ ח. ְיֵהא ְׁשֵמה רַּ בַּ . ְוִיְׁשתַּ

ם. ְוִיְתָפַאר ָדר. אְוִיְתנַּשֵ . ְוִיְתרומַּ הְוִיתְ . ְוִיְתהַּ לֶּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא עַּ ָלל ְׁשֵמיה ְדקֻּ . ְוִיְתהַּ
ֲאִמיָרן ְבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִתְׁשְבָחָתא ְונֶָּחָמָתא. ִׁשיָרָתא. ְלֵעיָלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא . דַּ
ֲחִמ  ִים ים ִמןֵתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְברַּ ָּׁשמַּ ם. הַּ ְתכֶּ ֲעקַּ ל צַּ בַּ ע ְתִפלַּ . ְתקֻּ ם ְבָרצוןִתָּׁשמַּ . ְתכֶּ
ם ְתכֶּ ח ה. ְוֵיָענֶּה קול ֲעִתירַּ ֵהם ' ְוִיְפתַּ  ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָרֵאל ַאֵחינּו ְבָכל ָמקום ׁשֶּ

ֲעֵרי אוָרה ֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ׁשַּ ֲעֵרי ְבָרָכה. ׁשַּ ֲעֵרי ֵבית ִמְקָדׁשו. ׁשַּ ָלה. ׁשַּ ֲעֵרי ְגאֻּ . ׁשַּ
ֲעֵרי ִגיָלה ֲעֵר . ׁשַּ ְשֵכל. י ִדיָצהׁשַּ ֲעֵרי ֵדָעה ְוהַּ ֲעֵרי הוד ְוָהָדר . ׁשַּ ְצָלָחה . ׁשַּ ֲעֵרי הַּ ׁשַּ

ְרָוָחה ד טוב. ְוהַּ עַּ ֲעֵרי וַּ ֲעֵרי ָוִתיקּות. ׁשַּ ֲעֵרי ָזִכיות. ׁשַּ ֲעֵרי ְזִריזּות. ׁשַּ ְדָוה. ׁשַּ ֲעֵרי חֶּ . ׁשַּ
ֲעֵרי ָחְכָמה ד. ׁשַּ סֶּ ֲעֵרי ֵחן ָוחֶּ ִיים טוִבים. ׁשַּ ֲעֵרי חַּ ל ּוָמָטר . ֲעֵרי ָטֳהָרהׁשַּ . ׁשַּ ֲעֵרי טַּ ׁשַּ

ֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ִלְבָרָכה ָפָרה. ׁשַּ ֲעֵרי כַּ ְלָכָלה. ׁשַּ ֲעֵרי כַּ ֲעֵרי ָכבוד. ׁשַּ ֲעֵרי ִלמּוד . ׁשַּ ׁשַּ
ֲעֵרי ֵלב טוב. תוָרה ִלְׁשָמה ֲעֵרי ָמזון . ׁשַּ ֲעֵרי ְמִחיָלה. ׁשַּ ֲעֵרי נֶָּחָמה. ׁשַּ ֲעֵרי . ׁשַּ ׁשַּ

ֲעֵרי סודות תוָרתו .ְנִעימּות ֲעֵרי ְסִליָחה. ׁשַּ ְזָרה. ׁשַּ ֲעֵרי עֶּ ֲעֵרי ְפדּות. ׁשַּ ֲעֵרי . ׁשַּ ׁשַּ
ְרָנָסה טוָבה. ִפְרָיה ְוִרְבָיה ֲעֵרי פַּ ֲעֵרי ְצָדָקה. ׁשַּ ֲעֵרי ָצֳהָלה. ׁשַּ ֲעֵרי קוְמִמיּות. ׁשַּ . ׁשַּ

ֲעֵרי ִקבּול ְתִפלות ֲעֵרי ִקבּוץ ָגלֻּיות. ׁשַּ ֲעֵרי  . ׁשַּ ֲחִמים. ְרפּוָאה ְׁשֵלָמהׁשַּ ֲעֵרי רַּ . ׁשַּ
ֲעֵרי ָרצון ֲעֵרי ָׁשלום . ׁשַּ ְלָוה. ׁשַּ ֲעֵרי ׁשַּ ֲעֵרי תוָרה. ׁשַּ ֲעֵרי ְתִפָלה. ׁשַּ ֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ׁשַּ . ׁשַּ

ֲעֵרי ְתׁשּוָבה   .ׁשַּ

 

ְחרּות ם ִקְנָאה ְוִשְנָאה ְותַּ ָכתּוב. ְוָיִסיר ִמתוְככֶּ ם ִמְקָרא ׁשֶּ ֵים ָבכֶּ ֱאלֵהי ' ה : ִויקַּ
ף ְפָעִמים לֶּ ם אֶּ ם ָככֶּ ם יֵסף ֲעֵליכֶּ ם, ֲאבוֵתכֶּ ר ָלכֶּ ר ִדבֶּ ֲאׁשֶּ ם כַּ ְתכֶּ ם  . ִויָבֵרְך אֶּ ְוִיְכָתְבכֶּ

ִיים טוִבים ר חַּ ר ָאֵמן. ָהֵאל ְבֵספֶּ  . ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאמַּ

ָיא ְוִאְמרּו ָאֵמן ל ְצלוְתהון ּוָבעּוְתהון ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְׁשמַּ בַּ . ִתְתקַּ
ָיא ָבא ִמן ְׁשמַּ ָלה ּוְסִליָחה  .ְיֵהא ְׁשָלָמא רַּ ַחִיים ְוָשָבע ִוישּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגאֻּ

ל ָכל ִישָרֵאלוְ .ְוַכָפָרה ְוֶרַוח ְוַהָצָלה ִיים ָעֵלינּו ְועַּ   :ְוִאְמרּו ָאֵמן. חַּ

ָּׁשלום ִבְמרוָמיו הּוא יֲַּעשה ָׁשלום ָעֵלינּו   עושה הַּ

ל ָכל ִישָרֵאל  : ְוִאְמרּו ָאֵמן ועל כל יושבי תבל ְועַּ
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 , שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה... וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה'
  (ג, ן ו"ליקוטי מוהר) '.שאמר" פשעתי, עִויתי, חטאתי"הְיינו על 

 

 נעמה שקד/ תודה וידוי 

 הבנוא

כנוב  חרנוב, רַּ

 דלנוג

 יברנוד

 גינוהָ , וכחנוה, שתעשענוה

 יתרנוו

 רענוז

 יבקנוח, ידשנוח

 יפלנוט

 עצנו טובי

 מהנוכ

 מדנול

 חינומָ 

 גענונ

 מחנוש, לחנוס

 מלנוע

 תחנופ

 חקנוצ

 נובליִק 

 צינור

 מענוש, תקנוש, אלנוש

  ה ד ו ת
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מחזור יום הכיפורים : ביניהם, לוקטה ממקורות שוניםקהילה ארצישראלית יום הכיפורים לציון  מחברת
, חוברת קהילת ניגון הלב ליום הכיפורים ,חגיגה של חגים מכון שטיםאתר , ליוצאי עדות המזרח באתר דעת

אתר , אתר הזמנה לפיוט ,מקורות יום הכיפורים ליהורם מזור, יהוידע וגולי עמירחוברת מבקשי פניך בעריכת 
 .משיב הרוח /  6תפילות שלנו , שפי-סיון הר/ שמש שקהלת לא ידע , שירונט
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 אופיר ירחי                  

 

 גמר חתימה טובה

 
 


