בס"ד

אברח ממך אליך

הרופא ,חמור סבר היה .פניו הרצינו עוד יותר ,כאשר חזה בתוצאות הבדיקות.
והחולה ,ישב מולו ,ורעד .ישב וחיכה למוצא פיו .כאשר החל הרופא לכתוב את דרך
הטיפול ,והדפים הלכו והתמלאו ,וערימת המרשמים הלכה וגבהה ,הפך הרעד
לבעתה .אם כה קשה היא ארוכתו ,סימן שמחלתו אינה כה פשוטה כפי שקיווה.
לפתע קם הרופא ממקומו .קם ,וניגש אל מכשיר הטלפון ,והזמין את הפרופסור
מהעיר הגדולה ,כדי שיחווה את דעתו .ולא עוד אלא אף ביקש מהפרופסור ,שיבא
בכבודו ובעצמו ,להשתתף בתהליך רפויו של האיש.
אז החל להבין .רק כאשר הפרופסור הוזמן ,החל להבין באמת את חומרת מצבו .כי
אם יש צורך בפרופסור הגדול ,ברופא הנודע ,שיבא לרפאותו ,אות הוא כי מחלתו
אנושה.
אך מי הוא החולה האנוש? מה היא מחלתו? מדוע הינה כה חמורה? ומי הוא
הפרופסור הדגול ,שבא לפקח על תהליך רפואתו?
אמת .המעשה אינו אלא משל .אך החולה ,מכתו אנושה .עד כדי צורך בפרופסור.
ונבאר את הנמשל!
יְׁצּורי ע ֹול ִָמים.
ֵ
הַ ּיוֹם הֲ ַרת ע ֹולָם .הַ ּיוֹם ַיע ֲִמיד בַ ִמ ְׁשפָ ט כָ ל
בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון .כולם ,כולנו ,כל אחד ואחד
מאיתנו יעבור לפני הקב"ה .נעמוד לפניו לדין ,אחד אחד .כבני מרון .כל אחד נדון
בנפרד ,על פי מעשיו ,ולפי מצבו.
ואנו?! באיזה מצב אנו נמצאים? האם כה טובים אנו ,עד שאין לנו מה לחשוש מיום
הדין? היש דרך לבדוק זאת?
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לב יודע מרת נפשו .כל אחד יודע ומרגיש בליבו במה עליו להשתפר.
התפילות! וכי אנו מתפללות כעומדות לפני מלך?
ואת פינו! האם נשמור אותו מדבורים אסורים? וממאכלות אסורות?
ובין אדם לחברו! האם לא צערנו את חברותינו? ולא הלכנו רכיל?
הן די לנו לעבור על סדר הוידוי ,בכדי לדעת את הטעון תיקון .מספיק להעיף מבט על
פירושו של בעל החיי אדם לסדר הוידוי ,כדי לאבחן את חומרת מחלתנו.
אבל - ,ננסה להירגע מעט  -אולי אנו מגזימים? שמא אנו נסחפים? כלום לא יתכן,
כי מצבנו שפיר יותר מאשר תיארנוהו עד כה?
ברם ,נתבונן .נביט ונבין .הן הקב"ה חפץ ברפואתנו .חפץ לזכותנו בדין .ועל כן זירז
אותנו חודש שלם קודם הדין ,להכין את עצמנו לקראתו .ואף ציוה עלינו לתקוע
בש ופר ,כדי שיזכור לנו עקידת יצחק .ואף נתן לנו את עשרת ימי התשובה ,ואת יום
הכיפורים .והכל למען נזכה בדין.
אך כל זה אינו מספיק .אין די באלול ,ואף לא בעשרת ימי תשובה ,ואפילו לא
בתקיעת שופר ,וביום הכיפורים ,כדי להוציאנו זכאים בדין.
הפרופסור בכבודו ובעצמו ,צריך לבא אלינו ,ואולי תעלה ארוכה למכתנו.
יש צורך שבורא העולם ,בכבודו ובעצמו ,יגיע עדינו ,כדי להשתדל לזכותנו בדין.
ִד ְׁרשּו השם בְׁ ִהמָ ְׁצא ֹו ְׁק ָראֻ הּו בִ ְׁהיוֹת ֹו ָקרוֹב ,אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום
הכיפורים .אלו עשרה ימים ,שבהם  -בעשרה ימים אלו  -הקב"ה מתקרב אלינו.
כאשר מזמינים את הפרופסור ,זהו סימן על המחלה הקשה.
וכאשר הבורא הגדול והנורא ,מזמין את עצמו אלינו  -כדי שנוכל לזכות בדין  -אות
הוא ,כי אכן מכאובנו כבד מאד.
אך מדוע? למה כה נואש מצבנו? ועל מה ייסוב דיננו? ומפני מה ,כה נפחד ונרעש
מפניו? האמנם כה קשה הוא הדין? והאמנם כה נורא ומפחיד הינו?
הלא נדע את התשובה .הרי נשכיל ונבין ,עד כמה הדין חמור .ועד כמה הוא נוקב .ומי
לנו גדול מדוד מלך ישראל .מי גיבור כגבורתו ,עד שאמר גַם אֶ ת הָ אֲ ִרי גַם הַ דוֹב ִהכָה
עַ בְׁ ֶדָך .וגבור זה ,שהצליח להתגבר ולהכות חיות אמיצות אלה ,הוא עצמו מספר על
יראתו מיום הדין .דוד המלך בספרו  -ספר תהלים  -בתמניא אפי ,כותב מפורשות.
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מביע עלי כתב ,בצורה עזה ביותר ,את פחדו מהמשפט .וכך הוא אומר .סָ מַ ר ִמפַ ְׁח ְׁדָך
אתי.
ּומ ִמ ְׁשפָ טֶ יָך י ֵָר ִ
בְׁ ָש ִרי ִ
ואם דוד המלך כך ,מה נאמר אנו .אם דוד המלך ,הגדול בצדקותו ,והחזק בגבורתו,
כך רועד מאימת הדין  -אנו ,מה נאמר?!
אולם עדיין נרצה להבין ,מדוע כה מפחיד הדין? מה יקבע ביום זה ,שכה נרעד
ונפחד?
היום הרת עולם .יום ראש השנה ,הוא יום תחילת בריאת העולם .זה היום תחילת
מעשיך .כמו בעל עסק ,כך בורא העולם .כמו בעל עסק ,אשר בכל שנה ושנה יערוך
מאזן ,ויראה מה התועלת לו בעסקו ,מה מועיל לעסקיו ,ומה רק מפסיד את נכסיו,
כך הקב"ה.
אתה זוכר את כל המפעל .העולם הזה הוא מפעלו של תמים דעים .זוהי התעשייה
של הבורא .כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו .זוהי כוונת בריאת
העולם .שיכירו כולם את הבורא ,ויעבדוהו ,ויתנו כבוד לשמו.
ובראש השנה ,מקיים בורא העולם את המאזן .ובודק וחוקר ,מי הועיל לעולם ,ומי
לאו .מי מילא את ייעודו ,ומי לא כל כך .ועל כן ייקבע ביום זה ,מי יישאר פה בעולם,
וימשיך לעבוד את האלוקים ,ומי ח"ו להיפך .וכן יוחלט אילו אמצעים יקבל כל אחד
לעבודתו .אילו כלי עבודה ינתנו לנו1 .כלים שלמים וטובים ,או חלילה כלים פגומים
ושבורים .האם נוכל לעבוד את הבורא מתוך בריאות עושר ושלווה ,או שיגזר חלילה,
אחרת.
וגזר הדין ,יכתב בראש השנה ,ויחתם ביום הכיפורים.
בְׁ רֹאש הַ ָשנָה יִ ָכתֵ בּוןּ .ובְׁ יוֹם צוֹם כִ פּור יֵחָ תֵ מּון.
ּומי ֹלא בְׁ ִקּצוֹ.
ּומי יָמּותִ .מי ְׁב ִקּצוִֹ .
כַמָ ה יַעַ בְׁ רּון .וְׁ כַמָ ה יִ בָ ֵראּוןִ .מי יִ ְׁחיֶה ִ
ּומי בַ ּצָ ָמא.
ּומי בַ חַ ּיָהִ .מי בָ ָרעָ בִ .
ּומי בָ אֵ שִ .מי בַ חֶ ֶרבִ .
ִמי בַ מַ יִ םִ .
ּומי יָנּועַ .
ּומי בַ ְׁס ִקילָהִ .מי יָנּוחַ ִ .
ִיקהִ .
ּומי בַ מַ גֵפָ הִ .מי בַ חֲ נ ָ
ִמי בָ ַרעַ שִ .
ּומי יֵעָ ֵשר.
ּומי יִ ְׁתיַסָ רִ .מי יֵעָ נִיִ .
ּומי יִ ָשלֵוִ .מי יִ טָ ֵרףִ .
ִמי יִ ָש ֵקטִ .
ּומי יָרּום.
ִמי יִ ָשפֵ ל ִ

 1עיין "כחומר ביד היוצר".
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אולם מה הפיתרון? אם הדין כה קשה ,מה ניתן לעשות? כיצד ניתן להמתיק את
גזר הדין? כיצד ניתן לברוח ,ממשפט איום זה?
חייבים לברוח .אם יידע אדם טרם משפטו ,כי אפסו סכוייו לצאת זכאי בדינו ,ינוס
טרם יפסקו את פסוקו .ינוס ,שהרי לא ידע מה יפסקו בדינו.
אך אי אפשר לברוח מהשם יתברך .וכך מתאר זאת ,נעים זמירות ישראל בספר
התהלים.
ָאנָה אֵ לְֵך מֵ רּוחֶ ָך וְׁ ָאנָה ִמפָ נֶיָך אֶ בְׁ ָרחִ .אם אֶ סַ ק ָשמַ יִ ם ָשם אָ ָתה
ָשחַ ר אֶ ְׁשכְׁ נָה בְׁ ַאחֲ ִרית יָם.
ַכנְׁפֵ י
וְׁ אַ ִּציעָ ה ְׁשאוֹל ִה ֶנ ָך .אֶ שָ א
גַם ָשם י ְָׁדָך תַ נְׁחֵ נִי וְׁ תֹאחֲ זֵ ִני יְׁ ִמינֶָך .וָ אֹמַ ר אַ ְך ח ֶֹשְך יְׁ שּופֵ נִי וְׁ לַיְׁ לָה אוֹר בַ ע ֲֵדנִי.
גַם ח ֶֹשְך ֹלא י ְַׁח ִשיְך ִממֶ ָך וְׁ לַיְׁ לָה כַּיוֹם י ִָאיר כַחֲ ֵשיכָה כָאו ָֹרה.

אם כן לאן ננוס ,ואי אפשר לברוח מהשם יתברך? איה נמצא מקום המפלט מאימת
הדין ,ועיני השם ,משוטטות בכל הארץ? איכן נגלה את פתרון החידה? איה נמצא
תשובה לשאלה דוקרת זו?
ירושלים ,בימי האימה .ירושלים ,העיר בה חיו יהודים ,בצמצום ובחוסר כל ,אך
בשלוה .והימים ,ימי האימה ,ימי מלחמת העולם השניה ,המחסור החריף ,ומוצרי
מזון חיוניים ,הפכו נדירים ויקרים.
במקום כזה  -בירושלים ,ובזמן כזה  -בימי מלחמת העולם ,ניתן רק לדמיין ,מה
שוויה של כוס חלב .אך לא ניתן לצייר ולתאר את אושרה של אם ,שהצליחה לרכוש
בקבוק שלם של חלב .ליטר חלב ,לילדים .שבוע של תזונה לתינוקות.
והבקבוק הונח בחרדת קודש ,כמעט ,במרכז השיש .פתע ,התפרץ הילד הקטן ,פנימה
הביתה .השובב ,המשיך בתעלוליו גם בתוך הבית פנימה .והבקבוק ,כד בחלב היקר,
הושלך ארצה ,והתנפץ .והחלב ,נוזל החיים ,ניגר ונספג בארץ.
והאמא ,שתמיד ויתרה ,והבינה ,וסלחה ,איבדה הפעם את עשתונותיה .האמא
הרחימאית ,הרגישה שהפעם גדש ילדה את הסאה .וחפצה להכותו .רצתה להענישו,
למען ידע ויבין ,את חומרת מעשיו.
אך הילד ,גם הוא הבין ,שהפעם הרחיק לכת .הבין ,ונס על נפשו .ברח מהאמא
הזועמת ,שדלקה אחריו בחוצות העיר .הקטן בורח ,והאמא בעקבותיו .אך לכוחותיו
יש גבול ,ואף לרחובותיה וסמטאותיה של העיר .כוחותיו כלו ,והוא הגיע לשערי
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העיר .ואסור להמשיך החוצה .אסור לצאת לשדות .שם הפראים הישמעאלים .שם
השודדים ופראי האדם.
אבל הוא חייב לברוח .האמא אחריו .והוא הלא שפך את החלב .ועליו לשאת בעונש.
אך לאן יברח? אנה ינוס?
אבל הילד ,פיקח היה .למרות שובבותו ,חכמתו עמדה לו .והוא הפך פניו לעבר אמו
הזועמת .הוא רץ לקראתה ,וזעק :אמא ,מהיום אהיה ילד טוב.
והאמא ,לא הכתה אותו .לא הוכיחה אותו ,ואף לא יסרה אותו במראה עיניה .הלב,
לב של אמא .והיא חבקה את בנה .נשקה לו ,ואמצה אותו בחום אל ליבה.
כך אנו ובורא העולםָ .אנּו בָ נֶיָך וְׁ אַ ָתה ָאבִ ינּו .ואם בורא העולם הוא אבינו ,אוהבנו,
הרי שאנו יכולים לברוח לתוך ידיו הפרושות .נימלט לזרועותיו הפשוטות לקראתנו.
ונאמר לו :אבא ,מהיום נשפר את אורחתנו .מהיום ניטיב את דרכינו.
כך נאמר בפיוט כתר מלכות.
וְׁ ִאם ֹלא או ִֹחיל לְׁ ַרחֲ מֶ יָךִ ,מי יָחּוס עָ לַי חּוץ ִממֶ ךָָ .לכֵן ִאם ִת ְׁק ְׁט ֵלנִי ,לְׁ ָך אֲ יַחֵ ל.
וְׁ ִאם ְׁתבַ ֵקש ַל ֲע ֹונִי ,אֶ בְׁ ַרח ִמ ְׁמָך אֵ לֶיָך .וְׁ אֶ ְׁתכַסֶ ה מֵ חֲ מָ ְׁתָך בְׁ ִצלֶָך.

כך אף מתאר הרמב"ם את ימי הדין .ראש השנה ויום הכיפורים ,הם ימי עבודה
והכנעה ,ופחד ומורא מהשם ,ויראה ממנו ,ומברח ומנוס אליו.
והקב"ה ,אב רחום וחנון ,ודאי יקבל את תשובתנו ,וייטיב לנו החתימה.
ונכתב ונחתם לאלתר ,לחיים טובים ארוכים ולשלום.
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נספח
שיחות רבי שמשון פינקוס זצ"ל  -ימים נוראים
ר"ה יום בריאת האדם  -עמוד עא
בשמו של הסבא מקלם זצ"ל אומרים משל ; אדם אחד לא הרגיש טוב והלך לרופא .כאשר הרופא התחיל
להוציא מכשירים שונים ולערוך לו כל מיני בדיקות ,הוא הכין שכנראה מחלתו אינה פשוטה .אך כאשר
בנוסף לכך הרופא ניגש לטלפון והזמין פרופסור בעל שם ,מעיר אחרת ,שיבוא לעזור לו ברפואת אותו חולה,
אזי הוא נחרד כולו .הוא הבין שאם צריך להזמין רופא כה גדול לבוא ממרחק ,בהכרח שהוא לקה במחלה
קשה ביותר.
והנמשל ,כאשר ניגשים ליום הדין ,כל אחד יודע שיש לו מה לתקן ולא הכל כפי שצריך להיות .אולם כאשר
מתבוננים באלו אמצעים משתמש הקב"ה בשביל רפואתנו כדי לזכותנו בדין ,מתחילים להבין את מצבנו
הקשה .לא זו בלבד שצריך את שלושים ימי האלול ,את ראש השנה ,את השופר ואת יום כיפור בשביל
רפואתנו ,אלא בנוסף לכל ,הקב"ה בעצמו כביכול צריך לבוא כדי לעזור ברפואתנו" .דרשו ה' בהמצאו  -אלו
עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים" (ר"ה יח ע"א) .א"כ בהכרח שמצבנו קשה ביותר.

מחזור לראש השנה
סדר תקיעת שופר
צּורי ע ֹול ִָמיםִ ,אם כְׁ בָ נִים ִאם ַכעֲבָ ִדיםִ ,אם כְׁ בָ נִים ַרחֲ מֵ נּו כְׁ ַרחֵ ם ָאב
הַ ּיוֹם הֲ ַרת ע ֹולָם ,הַ ּיוֹם ַיע ֲִמיד בַ ִמ ְׁש פָ ט כָל יְׁ ֵ
עַ ל בָ נִים ,וְׁ ִאם ַכעֲבָ ִדים עֵ ינֵינּו לְָׁך ְׁתלּויוֹת עַ ד ֶש ְׁתחָ נֵנּו וְׁ תו ִֹציא כָאוֹר ִמ ְׁשפָ טֵ נּוָ ,איוֹם ָקדוֹש:

מחזור ליום הכיפורים
סדר הוידוי
ּוק ֵשי ע ֶֹרף לוֹמַ ר
אֱ ֹל ֵקינּו וֵ אֹל ֵק י אֲ בוֹתֵ ינּוָ ,תבוֹא לְׁ פָ נֶיָך ְׁתפִ לָתֵ נּו ,וְׁ ַאל ִת ְׁתעַ לֵם ִמ ְׁת ִחנָתֵ נּוֶ ,שאֵ ין ָאנּו עַ זֵ י פָ נִים ְׁ
יקים אֲ נ ְַׁחנּו וְׁ ֹלא חָ טָ אנּו ,אֲ בָ ל אֲ נ ְַׁחנּו וַ אֲ בוֹתֵ ינּו חָ טָ אנּו:
לְׁ פָ נֶיָך השם אֱ ֹל ֵקינּו וֵ אֹל ֵקי אֲ בוֹתֵ ינּו צַ ִד ִ
אָ ַש ְׁמנּו ,בָ ג ְַׁדנּו ,גָזַ לְׁנּוִ ,דבַ ְׁרנּו דֹפִ י :הֶ עֱוִ ינּו ,וְׁ ִה ְׁר ַשעְׁ נּו ,זַ ְׁדנּו ,חָ מַ ְׁסנּו ,טָ פַ לְׁ נּו ֶש ֶקר :יָעַ ְׁצנּו ָרע ,כִ זַ בְׁ נּו ,ל ְַׁצנּו ,מָ ַר ְׁדנּו,
ִַאצנּו ,סָ ַר ְׁרנּו ,עָ וִ ינּו ,פָ ַשעְׁ נּו ,צָ ַר ְׁרנּוִ ,ק ִשינּו ע ֶֹרףָ :ר ַשעְׁ נּוִ ,שחַ ְׁתנּוִ ,תעַ בְׁ נּוָ ,תעִ ינּוִ ,תעְׁ ָתעְׁ נּו :סַ ְׁרנּו ִמ ִמ ְׁצוֹתֶ יָך
נ ְׁ
ּומ ִמ ְׁשפָ טֶ יָך הַ טוֹבִ ים וְׁ ֹלא ָשוָ ה לָנּו ,וְׁ אַ ָתה צַ ִדיק עַ ל כָל הַ בָ א עָ לֵינּו כִ י אֱ מֶ ת עָ ִשיתָ וַ אֲ נ ְַׁחנּו ִה ְׁר ָשעְׁ נּו:
ִ
מַ ה נֹאמַ ר לְׁ פָ נֶיָך יו ֵֹש ב מָ רוֹםּ ,ומַ ה נְׁסַ פֵ ר לְׁ פָ נֶיָך ש ֹוכֵן ְׁשחָ ִקים ,הֲ ֹלא כָל הַ נ ְִׁס ָתרוֹת וְׁ הַ ִנגְׁ לוֹת אַ ָתה יו ֵֹדעַ  :אַ ָתה
יו ֵֹדעַ ָרזֵ י ע ֹולָם ,וְׁ תַ עֲלּומוֹת ִס ְׁת ֵרי כָל חָ י ,אַ ָתה חוֹפֵ ש כָל חַ ְׁד ֵרי בָ טֶ ן ּובוֹחֵ ן כְׁ לָיוֹת וָ לֵב ,אֵ ין ָדבָ ר נֶעְׁ לָם ִממֶ ָך וְׁ אֵ ין
נ ְִׁס ָתר ִמ ֶנגֶד עֵ ינֶיָךּ :ובְׁ כֵן יְׁ ִהי ָרצוֹן ִמלְׁ פָ נֶיָך השם אֱ ֹל ֵקינּו וֵ אֹל ֵקי אֲ בוֹתֵ ינּו ֶש ְׁתכַפֶ ר לָנּו עַ ל כָל חַ טֹאתֵ ינּו ,וְׁ ִת ְׁסלַח
לָנּו עַ ל כָל ֲעוֹנוֹתֵ ינּו ,וְׁ ִת ְׁמחָ ל לָנּו עַ ל כָל פְׁ שָ עֵ ינּו:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִאמּוץ הַ לֵב:
אנֶס ּובְׁ ָרצוֹן:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ֹ
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בִ בְׁ לִ י ָדעַ ת:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ גָלּוי ּובַ סָ תֶ ר:
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וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ בִ טּוי ְׁשפָ תָ יִ ם:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ גִ לּוי ע ֲָריוֹת:
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בס"ד

עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִדבּור פֶ ה:

וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ַדעַ ת ּובְׁ ִמ ְׁרמָ ה:

וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ה ֹונַָאת ֵרעַ :
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִה ְׁרהּור הַ לֵב:
ידת זְׁ נּות:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בִ וְׁ עִ ַ
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ וִ דּוי פֶ ה:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ זִ לְׁ זּול הו ִֹרים ּומו ִֹרים:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ זָ דוֹן ּובִ ְׁש ָגגָה:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִחלּול הַ ֵשם:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ חֹזֶ ק יָד:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ טֻ ְׁמַאת ְׁשפָ תָ יִ ם:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִטפְׁ שּות פֶ ה:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ יו ְֹׁדעִ ים ּובְׁ ֹלא יו ְֹׁדעִ ים:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ יֵצֶ ר הָ ָרע:
וְׁ עַ ל ֻכלָם אֱ ל ֹו ַק ְׁסלִ יחוֹתְׁ ,סלַח לָנּוְׁ ,מחַ ל לָנּו ,כַפֶ ר לָנּו:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ כַחַ ש ּובְׁ כָזָ ב:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ כַפַ ת שֹחַ ד:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ לָצוֹן:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ָלשוֹן הָ ָרע:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ מַ אֲ כָל ּובְׁ ִמ ְׁש ֶתה:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ מַ ָשא ּובְׁ מַ ָתן:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ נ ֶֶשְך ּובְׁ מַ ְׁרבִ ית:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִשקּור עָ יִ ן:

וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בִ נ ְִׁטּיַת גָרוֹן:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִשיחַ ִשפְׁ תוֹתֵ ינּו:

וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ עַ זּות מֶ צַ ח:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ עֵ ינַיִ ם ָרמוֹת:
וְׁ עַ ל ֻכלָם אֱ ל ֹו ַק ְׁסלִ יחוֹתְׁ ,סלַח לָנּוְׁ ,מחַ ל לָנּו ,כַפֶ ר לָנּו:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בִ פְׁ לִ ילּות:
יקת עֹל:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בִ פְׁ ִר ַ
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ צָ רּות עָ יִ ן:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בִ ְׁצ ִדּיַת ֵרעַ :
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ַק ְׁשיּות ע ֶֹרף:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ַקלּות רֹאש:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִריצַ ת ַרגְׁ לַיִ ם לְׁהָ ַרע :וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בִ ְׁרכִ ילּות:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִשנְַׁאת ִחנָם:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בִ ְׁשבּועַ ת ָשוְׁ א:
וְׁ עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ִת ְׁמהוֹן לֵבָ ב:
עַ ל חֵ ְׁטא ֶשחָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך בִ ְׁתשּומֶ ת יָד:
וְׁ עַ ל ֻכלָם אֱ ל ֹו ַק ְׁסלִ יחוֹתְׁ ,סלַח לָנּוְׁ ,מחַ ל לָנּו ,כַפֶ ר לָנּו:
וְׁ עַ ל חֲ טָ ִאים ֶשָאנּו חַ ּיָבִ ים ֲעלֵיהֶ ם חַ טָ את:
וְׁ עַ ל חֲ טָ ִאים ֶשָאנּו חַ ּיָבִ ים ֲעלֵיהֶ ם ע ֹולָה:
וְׁ עַ ל חֲ טָ ִאים ֶשָאנּו חַ ּיָבִ ים ֲעלֵיהֶ ם אָ ָשם וַ ַדאי וְׁ תָ לּוי:
וְׁ עַ ל חֲ טָ ִאים ֶשָאנּו חַ ּיָבִ ים ֲעלֵיהֶ ם ָק ְׁרבָ ן ע ֹולֶה וְׁ יו ֵֹרד:
ַארבָ עִ ים:
וְׁ עַ ל חֲ טָ ִאים ֶשָאנּו חַ ּיָבִ ים ֲעלֵיהֶ ם מַ לְׁ קּות ְׁ
וְׁ עַ ל חֲ טָ ִאים ֶשָאנּו חַ ּיָבִ ים ֲעלֵיהֶ ם מַ כַת ַמ ְׁרדּות:
וְׁ עַ ל חֲ טָ ִאים ֶשָאנּו חַ ּיָבִ ים ֲעלֵיהֶ ם כ ֵָרת וַ ע ֲִר ִירי:
ידי ָשמָ יִ ם:
וְׁ עַ ל חֲ טָ ִאים ֶשָאנּו חַ ּיָבִ ים ֲעלֵיהֶ ם ִמיתָ ה בִ ֵ
ַארבַ ע ִמיתוֹת בֵ ית ִדיןְׁ :ס ִקילָהְׁ ,ש ֵרפָ ה ,הֶ ֶרג ,וְׁ חֶ נֶק:
וְׁ עַ ל חֲ טָ ִאים ֶשָאנּו חַ ּיָבִ ים ֲעלֵיהֶ ם ְׁ
עַ ל ִמ ְׁצוַ ת עֲשֵ ה וְׁ עַ ל ִמ ְׁצוַ ת ֹלא תַ ע ֲֶשה ,בֵ ין שֶ ּיֵש בָ ּה קּום ע ֲֵשה ּובֵ ין ֶשאֵ ין בָ ּה קּום עֲשֵ ה ,אֶ ת הַ גְׁ לּויִ ים לָנּו וְׁ אֶ ת
ֶשאֵ ינָם גְׁ לּויִ ים ָל נּו ,אֶ ת הַ גְׁ לּויִ ים לָנּו כְׁ בָ ר אֲ מַ ְׁרנּום לְׁ פָ נֶיָך וְׁ הו ִֹדינּו לְׁ ָך ֲעלֵיהֶ ם ,וְׁ אֶ ת ֶשאֵ ינָם גְׁ לּויִ ים לָנּו לְׁפָ נֶיָך הֵ ם
גְׁ לּויִ ים וִ ידּועִ ים ,כ ַָדבָ ר ֶשנֶאֱ מַ ר הַ נ ְִׁס ָתרֹת ַלהשם אֱ ֹל ֵקינּו וְׁ הַ ִנגְׁ ֹלת לָנּו ּולְׁ בָ נֵינּו עַ ד ע ֹולָם ַלעֲש ֹות אֶ ת כָל ִדבְׁ ֵרי
הַ תו ָֹרה הַ זֹאת:
ּומבַ לְׁ עָ ֶדיָך אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך מוֹחֵ ל וְׁ ס ֹולֵחַ :
כִ י אַ ָתה סָ לְׁ חָ ן לְׁ יִ ְׁש ָראֵ ל ּומָ חֳ לָן ל ְִׁשבְׁ טֵ י יְׁ שֻ רּון בְׁ כָל דוֹר וָ דוֹרִ ,
אֱ ֹל ַק י ,עַ ד ֶשֹּלא נוֹצַ ְׁר ִתי אֵ ינִי כְׁ ַדאי ,וְׁ עַ כְׁ ָשיו ֶשנוֹצַ ְׁר ִתי כְׁ ִאלּו ֹלא נוֹצַ ְׁר ִתי ,עָ פָ ר אֲ נִי בְׁ חַ ּיַי ַקל וָ חֹמֶ ר בְׁ ִמיתָ ִתי ,הֲ ֵרי
בּושה ּוכְׁ לִמָ ה:
אֲ נִי לְׁ פָ נֶיָך כִ כְׁ לִ י מָ לֵא ָ
אתי לְׁ פָ נֶיָך ְׁמחֹק בְׁ ַרחֲ מֶ יָך הָ ַרבִ ים ,אֲ בָ ל
ּומה ֶשחָ טָ ִ
יְׁ ִהי ָרצוֹן ִמלְׁ פָ נֶיָך השם אֱ ֹל ַקי וֵ אֹל ֵק י אֲ בוֹתַ י ֶשֹּלא אֶ חֱ ָטא עוֹדַ ,
סּורים וָ חֳ לָיִ ים ָרעִ ים:
ֹלא עַ ל יְׁ ֵדי יִ ִ
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חיי אדם  -הלכות יום כפור
כלל קמג
ולפי שהמתוודה צריך על כל פנים להבין מה שהוא אומר ולומר הוידוי בנחת ,ומוטב לומר אשמנו פעם אחת
בכוונה ,מלומר ג' פעמים במהירות ובלא כוונה .ולפי שדברי הוידוי שתקנו קדמונים הם כפולים ומכופלים
ואינם מובנים לכל אדם ,לכן כתבתי פירושו לפי מה שלקטתי מספרי ראשונים ,הנה וידוי זה אשמנו נתקן
על פי הפוסקים ,שאין צריך לפרוט החטא ,ולכן תקנו אותו על שם הכנויים הרעים שנתכנו בהם לישראל
לגנאי .ולפי שהחוטא פוגם בכ"ב אותיות התורה ,ולכן תקנו על פי א"ב שיפרש כל אדם חטאיו בין
האותיות ,כגון באשמנו יאמר אכלתי דבר איסור ,וכן בכולם :
אשמנו  -על שם הכתוב (הושע ה' ט"ו) עד אשר יאשמו ובקשו פני ,והוא לשון ואשמה הנפש ההיא (במדבר
ה' ו') ,פי' הרמב"ן בחומש שהוא לשון שממה שמהראוי שתהיה הנפש שוממה .ויכלול כאן ,אכלתי דברים
האסורים נבלות וטרפות שקצים ורמשים (כידוע שבעונותינו הרבים אין אדם כמעט שניצול מאכילות
שרצים ולפעמים שלאחר שאכל הבשר נודע שהיתה נבילה וטריפה ,והאוכל דברים המוחזקים בתולעים
כגון מאלינש (תות סנה) והירק שקורין קראפע דומה כאוכל במזיד ,וזה ידוע ובדוק ומנוסה שכל הקאשיקס
שנוהגין שמניחים בהם כשר ודגים הם מלאים תולעים וכל אדם יכול לבדוק כי כאשר יכה אותם על השלחן
יפלו תולעים הרבה אין מספר ,וכן הרעשיטעס והנפות שתולין איזה ימים בחנות ומרתפים ואפילו בבתים
יש בהם גם כן תולעים לרוב) .אכלתי בלא ברכה לפניו ולאחריו:
בגדנו  -על שם הכתוב (הושע ה' ז' ) בה' בגדו כו' מלת בגידה הוא כאשר ייטיב אדם לחבירו ואם כל בוודאי
מהראוי שיחזיק לו טובה עבור זה ומכל שכן שלא יעשה כנגדו רעה .וכשאינו עושה כן ,זה נקרא בגידה
גדולה שאנו בוגדים בהקב"ה שמטיב עמנו לעולם ונותן לנו חיים ופרנסה .בגדנו בין אדם לחבירו וגמלנו לו
רעה תחת טובה (אם בעל חס ושלום כעילה אסורה יאמר ,בעלתי בעילות אסורות .וכבר כתבתי שנכון לכל
אדם לומר כן שמא חטא בזה בגלגול אחר) .בטלתי מללמוד תורה .ברכתי ברכה לבטלה ,ברכה שאינה
צריכה ,ברכה בלא כוונה .בטלתי מצות עשה לקרוא קריאת שמע בזמנה .בטלתי מצות עשה ולא תעשה :
גזלנו  -על שם הכתוב (מלאכי ג' ח') כי אתם קובעים אותי ,ועל שם הפסוק (משלי כ"ח כ"ד) גוזל אביו ואמו
וארז"ל (ברכות לב ):גוזל אביו הקב"ה ואמו כנסת ישראל (ואין צריך להאריך כעוון זה שהרי אמרו סאה
של עוונות מי מקטרג גזל מקטרג בראש) .גאיתי (וכתיב (משלי ט"ז ה') תועבת ה' כל גבה לב) :
דברנו דופי  -על שם הכתוב (מלאכי ג' י"ח) חזקו עלי דבריכם כו' אמרתם שוא עבוד אלקים וזהו דבר של
דופי .דברנו אחד בפה ואחד בלב (כפירוש המפרשים דרצה לומר דופי כשני פיות היינו א' בפה וא' בלב).
דברנו דברים בטלים ,לשון הרע ,שקרים דברי מרמה ,חניפות ,נבול פה ,דברי משא ומתן בשבת ויום טוב
(הנה הפה והלשון ושפתים ושינים הם דמות ד' בגדי כהונה וידוע שבגדי כהונה המלוכלים פסולים לעבודה
ואם כן כיון שטימא הפה איך נפתח פה להתפלל ולבקש עלינו ואין קטיגור נעשה סניגור) :
העוינו  -זה במצא בפסוק כמה פעמים ,והוא פועל יוצא רצה לומר שגרמנו לעוות מה שהיה ישר כענין
המחטיא את חבירו (וכן אם הוא איזה גלגול נשמה שהיה מתוקן ונתגלגל לתקן אותו חטא וכאשר חטא
הרי עיות וקלקל אותה הנשמה) .הוריתי הוראות בטעות והכשלתי רבים .הוצאתי זרע לבטלה .הקשיתי
עצמי לדעת .הרהרתי הרהורים רעים .הסתכלתי במקום ערוה .הסתכלתי בנשים ליהנות מהן .הניפותי ידי
על חברי להכותו .הלבנתי פני חבירי ברבים :
והרשענו  -גם זה נמצא לרוב בפסוק ,והוא גם כן פעל יוצא שעשינו גם אחרים שנעשו רשעים על ידינו (וגם
כן כדלעיל בהעוינו) :
זדנו  -רצה לומר היינו אנשי רוע לב כמו שכתוב (עובדיה א' ג') זדון לבך השיאך .זלזלתי בכבוד שבתות ויום
טוב .ולזלתי בכיבוד אב ואם .זלזלתי בכבוד לומדי תורה :
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חמסנו  -על שם הכתיב (יחזקאל ז' י"א) החמס קם למטה רשע ,הוא כמו גזל כגון שיש לחבירו איזה חפץ
והוא אינו רוצה למכרו ולוקח ממנו בחזקה ומשלם לו מעות כדי שויו או אפילו יותר רק כיון שאינו מוכר לו
ברצון זה נקרא חמס .חללתי שבת ויום טוב .חללתי השם :
טפלנו שקר  -על שם הכתיב (יחזקאל י"ג י') והנם טחים אותו טפל ,כי הקליפות הם תמיד בפירוד ודה
מ חסדי (ה') ית' שלא יתחברו לקטרג כמו שכתוב (תהילים צ"ב י') יתפרדו כל פועלי און ובעונותינו גרמנו
שטפלו יחד פועלי השקר .ועוד טפלנו שקר רצה לומר שנתחברנו ונטפלנו עצמנו לעוברי עבירה (ובאבות דר"נ
רע"א המדבק לעוברי עבירה אף על פי שאינו עושה כמעשיהם מקבל עונש כיוצא בהן וכן הוא במשנה
במכות פ"א) :
יעצנו רע  -על שם הכתוב היועצים על ה' רעה (שלפעמים מיעץ את חבירו כדי להבאיש ריחו בפני בני אדם
או שנותן לו עצה להנאתו לפי דרכו וגורם לחבירו הפסד) .יחדתי עצמי עם נשים (בין נכרית או ישראלית
אפילו פנויה וכל שכן אשת איש או ערוה) :
כזבנו  -על שם הכתוב (הושע ז' י"ג) והמה דברו עלי כזבים ,רצה לומר שדברנו דברי כזב בין לתועלת או
ללא תועלת (וגודל החטא הזה כמש"כ (תהילים ק"א ז') דובר שקרים לא יכון לנגד עיני) .כעסתי (וארז"ל כל
הכועס כאילו עובד עבודה זרה ,וכתיב (משלי כ"ט כ"ב) איש חימה רב פשע ,וכיוצא באלו פסוקים הרבה) :
לצנו  -על שם הכתוב (ישעיה כ"ח י"ד) שמעו אנשי לצון (וכת לצים אינם מקבלים פני השכינה ,ואמרו כל
המתלוצץ נופל בגיהנם) .לבשתי שעטנז .לא שלמתי שכר פעולת שכיר בזמנו ועברתי על לאו דלא תלין
פעולת שכיר אתך עד בוקר (ויקרא י"ט י"ג) ועל מצות עשה ביומו תתן שכרו (דברים כ"ד ט"ו):
מרדנו  -על שם הכתיב (יחזקאל כ' ל"ח) המורדים והפושעים בי .ענין מרד הוא חמור מכולם ,כי יש שעושה
עבירה לתיאבון שתקפו יצרו וזה נקרא רשע ופושע ,אבל יש שעושה עבירה אף על פי שאין יצרו תוקפו עליו
רק מחמת שאינו מאמין כלל במצוה זו:
נאצנו  -על שם הכתוב (ישעיה א' ה') נאצי קדוש ישראל ,רצה לומר שגרמנו בעוונינו עד שהכעסנו את ה' כמו
שכתוב (דברים ל"ב י"ט) וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו ,ואוי לו לעבד שמכעיס את רבו .נשבעתי לשוא
ולשקר (ובעונותינו הרבים רוב העולם נכשלים בזה שנשבעים אפילו אם אינו מחוייב שבועה בתוך המשא
ומתן נשבע ואומר כה יעזרני ה' ,וכבר ידוע שזה הוא כנשבע בשם ,ולפעמים אפילו כשמדבר דברים בטלים
עם חבירו ואומר דבר שקר כדי לאמת דבריו אומר גם כן כה יעזרני ה' לפי שכבר הרגיל לשונו בכך ,ועל זה
ידוו כל הדוויים ,שכאשר נתחייב שבועה בבית דין על תביעת חבירו לפעמים מוחל לחברו ואינו רוצה לישבע
אף על פי שאינו נשבע בשם ,שבטלו לישבע בשם מחמת גודל העבירה של לא תשא ,ואיך לא יבוש מלישבע
בחנם שבועה כשם) .נדרתי ולא שלמתי (ועבר ב' לאוין ,א' הנודר כאילו בנה במה והב' אם לא שלם נדרו).
נהניתי מעולם הזה בלא ברכה :
סררנו  -עי שם הכתוב (הושע ד' ט"ו) כפרה סוררה ונאמר (דברים י"א כ"ח) וסרתם מן הדרך ,רצה לומר סר
לבנו מעבודת הבורא (כמש"כ (ירמיה ה'כ"ג) ולעם הזה היה לב סורר ומורה רצה לומר סורר מלקיים מצות
עשה ומורה לעבור על לא תעשה) :
עוינו ( -עון הוא העושה עבירה במזיד למלאות תאותו) :
פשענו  -הוא כענין מרד (ויש לומר שיש ב' מורדים ,א' שמאמין בה' ובתורה ואף על פי כן מורד ואינו רוצה
לקיים המצות ,ב' שמורד מחמת שכפר בכל) :
צררנו  -על שם הכתוב (הושע ד' י"ט) צרר רוח אותה בכנפיה (רצה לומר שהיינו צוררים אחד לחבירו) :
קשינו עורף  -על שם הכתוב (שמות ל"ב י') והנה עם קשה עורף שהרי מהראוי לאדם כשישמע לדברי
המוכיח או כשרואה שנענש בממון או בחולי רצה לומר הוא או בניו ,בודאי מהראוי שיכנע וישוב אל ה',
אבל קשינו עורף ולא עשינו תשובה ותלינו שזה בא במקרה ולא מן ה':
רשענו  -עשינו מעשים שעל ידי זה נקרא רשע כגון המרים יד על חבירו כדכתיב (שמות ב' י"ג) רשע למה
תכה כו' וכן הגוזל והגונב נקרא רשע בקרא .וכיוצא באלו :
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שחתנו  -על שם הכתוב (שם ל"ב ז') שחת עמך ,ונאמר (ישעיה א' ד') בנים משחיתים .השחתה היא דבר
ערוה ועבודת כוכבים ומזלות ,רצה לומר שעשינו דבר ערוה ,ולאו דוקא שבעל ערוה אלא אפילו חיבוק
ונישוק ובכלל זה המשחית ומוציא זרע לבטלה אפילו על ידי הרהור וכל שכן אם נואף בידו חס וחלילה,
ודברים הדומין לעכו"ם ,כל המתגאה כאילו עובד עכו"ם ,המעלים עיניו מצדקה וכן כל הכועס כאילו עובד
עכו"ם ,וכיוצא בו הרבה :
תעבנו  -רצה לומר עשינו מעשים רעים שעל ידי זה האדם נקרא תועבה כמש"כ (דברים י"ד ג') לא תאכל כל
תועבה ,וכן עבודת עכו"ם ,וכמש"כ (שם ז' כ"ו) ולא תביא תועבה אל ביתך :
תעינו  -זהו וידוי כללות היינו כמו שכתוב (ישעיה נ"ג ו') כולנו כצאן תעינו כי לא הלכנו בדרך הישר ,ולכן
אף אתה לא עזרתנו לשוב ,כאז"ל (שבת קד ).הבא לטמא פותחין לו ,רצה לומר ,שאין משמרין אותו
משמים לסייעו שישוב עד שישים האדם אל לבו שישוב ואז הבא לטהר מסייעין אותו .וזה שאמר תעתנו
רצה לומר שהנחת אותנו על בחירתנו להיות תועים :
סרנו ממצותיר כו' ,ואילו היינו בוחרים בדבר ששוה למצותיך לא היה רע כל כך אבל בחרנו בדבר שלא שוה
לנו ולכן ואתה צדיק כו':

תלמוד בבלי  -מסכת ראש השנה
דף יח  -עמוד א
אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב :מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם? אינו נחתם? והכתיב (ירמיהו
ב) נכתם עונך לפני! אלא ,אף על גב שנחתם ,נקרע ,שנאמר (דברים ד) כה' אלהינו בכל קראנו אליו .והכתיב
(ישעיהו נה) דרשו ה' בהמצאו! התם ביחיד ,הכא בצבור .ביחיד אימת? אמר רבה בר אבוה :אלו עשרה
ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים.

שמואל א  -פרק יז
פסוקים לב-לז
ָאדם עָ לָיו עַ בְׁ ְׁדָך ֵילְֵך וְׁ נִלְׁ חַ ם עִ ם הַ פְׁ לִ ְׁש ִתי הַ זֶ ה :וַ ּיֹאמֶ ר ָשאּול אֶ ל ָדוִ ד ֹלא תּוכַל
וַ ּיֹאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל ָשאּול ַאל יִ פֹל ֵל ב ָ
לְׁהלָחֵ ם עִ מ ֹו כִ י נַעַ ר אַ ָתה וְׁ הּוא ִאיש ִמלְׁ חָ מָ ה ִמ ְׁנע ָֻרי :ס וַ ּיֹאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל ָשאּול רֹעֶ ה הָ יָה
ָל ֶלכֶת אֶ ל הַ פְׁ לִ ְׁש ִתי הַ זֶ ה ִ
אתי ַאחֲ ָריו וְׁ ִהכִ ִתיו וְׁ ִהּצַ לְׁ ִתי ִמפִ יו וַ ּי ָָקם עָ לַי
עַ בְׁ ְׁדָך לְׁ ָאבִ יו בַ ּצֹאן ּובָ א הָ אֲ ִרי וְׁ אֶ ת הַ דוֹב וְׁ נ ָָשא ֶשה מֵ הָ עֵ ֶדר :וְׁ יָצָ ִ
יתיו :גַם אֶ ת הָ אֲ ִרי גַם הַ דוֹב ִהכָה עַ בְׁ ֶדָך וְׁ הָ ָיה הַ פְׁ לִ ְׁש ִתי הֶ עָ ֵרל הַ זֶ ה כְׁ ַאחַ ד מֵ הֶ ם כִ י
וְׁ הֶ חֱ זַ ְׁק ִתי בִ זְׁ ָקנ ֹו וְׁ ִהכִ ִתיו וַ הֲ ִמ ִ
ּומּיַד הַ דֹב הּוא י ִַּצי ֵלנִי ִמּיַד הַ פְׁ לִ ְׁש ִתי
ֹלהים חַ ּיִ ים :ס ַוּיֹאמֶ ר ָדוִ ד השם אֲ ֶשר ִה ִּצ ַלנִי ִמּיַד הָ אֲ ִרי ִ
חֵ ֵרף מַ עַ ְׁרכֹת אֱ ִ
הַ זֶ ה ס וַ ּיֹאמֶ ר ָשאּול אֶ ל ָדוִ ד לְֵך וַ השם יִ ְׁהיֶה עִ מָ ְך:

מחזור לראש השנה  -מוסף
זכרונות
אשית .כִ י אֵ ין
צּורי ֶק ֶדם .לְׁ פָ נֶיָך ִנגְׁ לּו כָל ַתעֲלּומוֹת וַ הֲ מוֹן נ ְִׁס ָתרוֹת ֶש ִמבְׁ ֵר ִ
אַ ָתה ז ֹוכֵר מַ ע ֲֵשה ע ֹולָם ּופו ֵֹקד כָל יְׁ ֵ
ִשכְׁ חָ ה לִ פְׁ נֵי כִ סֵ א כְׁ בו ֶֹדָך וְׁ אֵ ין ִנ ְׁס ָתר ִמ ֶנגֶד עֵ ינֶיָך:
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אַ ָתה ז ֹוכֵר אֶ ת כָל הַ ִמפְׁ עָ ל .וְׁ גַם כָל הַ יְׁ צּור ֹלא נִכְׁ חַ ד ִממֶ ךָ :הַ כֹל גָלּוי וְׁ יָדּועַ לְׁפָ נֶיָך השם אֱ ֹל ֵקינּו ,צוֹפֶ ה ּומַ בִ יט עַ ד
סוֹף כָל הַ דוֹרוֹת .כִ י תָ בִ יא חוֹק זִ כָרוֹן לְׁ ִהפָ ֵקד כָל רּוחַ וָ נָפֶ ש .לְׁ ִהזָ כֵר מַ ע ֲִשים ַרבִ ים וַ הֲ מוֹן בְׁ ִרּיוֹת לְׁ אֵ ין ַתכְׁ לִ ית:
ּומלְׁ פָ נִים אוֹתָ ּה גִ לִ יתָ  .זֶ ה הַ ּיוֹם ְׁת ִחלַת מַ ע ֲֶשיָך ,זִ כָרוֹן לְׁ יוֹם ִראשוֹן .כִ י חוֹק לְׁ יִ ְׁש ָראֵ ל
אשית ָכזֹאת הו ָֹדעְׁ ָתִ ,
מֵ ֵר ִ
הּוא ִמ ְׁשפָ ט לֵאֹלהֵ י ַי ֲעקֹב:
ירם לְׁ חַ ּיִ ים
וְׁ עַ ל הַ ְׁמ ִדינוֹת ב ֹו יֵָאמֵ ר אֵ י ז ֹו לַחֶ ֶרב ,וְׁ אֵ יז ֹו ל ַָשלוֹם ,אֵ יז ֹו ל ָָרעָ ב ,וְׁ אֵ יז ֹו לָּשבַ עּ ,ובְׁ ִרּיוֹת ב ֹו יִ פָ ֵקדּו לְׁ הַ זְׁ כִ ָ
וְׁ לַמָ וֶ תִ .מי ֹלא נִפְׁ ַקד כְׁ הַ ּיוֹם הַ זֶ ה .כִ י זֵ ֶכר כָל הַ יְׁ צּור לְׁ פָ נֶיָך בָ א .מַ ע ֲֵשה ִאיש ּופְׁ קֻ ָדת ֹו וַ עֲלִ יל ֹות ִמ ְׁצע ֲֵדי גָבֶ ר.
ָאדם וְׁ תַ ְׁחבּולוֹתָ יו וְׁ יִ ְׁצ ֵרי מַ עַ לְׁ לֵי ִאיש:
מַ ְׁח ְׁשבוֹת ָ
ָאדם יִ ְׁתאַ מֶ ץ בָ ְך ,כִ י דו ְֹׁר ֶשיָך ,לְׁ ע ֹולָם ֹלא יִ כ ֵָשלּו ,וְׁ ֹלא יִ כָלְׁ מּו ָלנֶצַ ח כָל הַ חו ִֹסים
אַ ְׁש ֵרי ִאיש ֶשֹּלא יִ ְׁשכָחֶ ךָּ ,ובֶ ן ָ
בָ ְך :כִ י זֵ כֶר כָל הַ מַ ע ֲִשים לְׁ פָ נֶיָך בָ א וְׁ אַ ָתה דו ֵֹרש מַ ע ֲֵשה ֻכלָם :וְׁ גַם אֶ ת נֹחַ בְׁ ַאהֲ בָ ה זָ כַ ְׁר ָת .וַ ִתפְׁ ְׁק ֵדהּו בִ ְׁדבַ ר יְׁ שּועָ ה
וְׁ ַרחֲ ִמים ,בַ הֲ בִ יאֲ ָך אֶ ת מֵ י הַ מַ בּול לְׁ ַשחֵ ת כָל בָ ָשר ִמפְׁ נֵי רוֹעַ מַ עַ לְׁ לֵיהֶ ם .עַ ל כֵן זִ כְׁ רוֹנ ֹו בָ א לְׁ פָ ֶניָך השם אֱ ֹל ֵקינּו,
לְׁ הַ ְׁרבוֹת זַ ְׁרע ֹו כְׁ עַ פְׁ רוֹת ֵתבֵ ל וְׁ צֶ אֱ צָ ָאיו כְׁ חוֹל הַ ּיָם.
ַככָתּוב בְׁ תו ָֹרתֶ ָך ,וַ ּיִ זְׁ כֹר אֱ ֹל ִק ים אֶ ת נֹחַ  ,וְׁ אֵ ת כָל הַ חַ ּיָה ,וְׁ אֶ ת כָל הַ בְׁ הֵ מָ ה ,אֲ ֶשר ִאת ֹו בַ ֵתבָ ה ,וַ ַּיעֲבֵ ר אֱ ֹל ִקים רּוחַ
ַאב ָרהָ ם אֶ ת יִ ְׁצחָ ק
ָארץ וַ ָּישֹכּו הַ מָ יִם :וְׁ נֶאֱ מַ ר ,וַ ּיִ ְׁשמַ ע אֱ ֹל ִקים אֶ ת נַאֲ ָקתָ ם ,וַ ּיִ זְׁ כוֹר אֱ ֹל ִקים אֶ ת בְׁ ִריתוֶֹ ,את ְׁ
עַ ל הָ ֶ
ָארץ
יתי ַאבְׁ ָרהָ ם אֶ זְׁ כוֹר ,וְׁ הָ ֶ
יתי יִ ְׁצחָ ק ,וְׁ ַאף אֶ ת בְׁ ִר ִ
יתי ַיעֲקוֹב ,וְׁ ַאף אֶ ת בְׁ ִר ִ
וְׁ אֶ ת ַי ֲעקֹב :וְׁ נֶאֱ מַ ר ,וְׁ זָ כ ְַׁר ִתי אֶ ת בְׁ ִר ִ
אֶ זְׁ כוֹר:
ירָאיו ,יִ זְׁ כֹר לְׁ ע ֹולָם
ּובְׁ ִדבְׁ ֵרי ָק ְׁד ְׁשָך כָתּוב לֵאמֹר ,זֵ כֶ ר עָ ָשה לְׁ נִפְׁ לְׁ אֹתָ יו ,חַ נּון וְׁ ַרחּום השם :וְׁ נֶאֱ מַ ר ,טֶ ֶרף נָתַ ן לִ ֵ
בְׁ ִריתוֹ :וְׁ נֶאֱ מַ ר ,וַ ּיִ זְׁ כֹר לָהֶ ם בְׁ ִריתוֹ ,וַ ּיִ נָחֵ ם כְׁ רֹב חֲ סָ ָדיו:
רּושלַיִ ם לֵאמֹר ,כֹה ָאמַ ר השם זָ כ ְַׁר ִתי לְָך חֶ סֶ ד
יאים כָתּוב לֵאמֹר ,הָ לוְֹך וְׁ ָק ָראתָ בְׁ ָאזְׁ נֵי יְׁ ָ
וְׁ עַ ל יְׁ ֵדי ֲע בָ ֶדיָך הַ נְׁבִ ִ
יתי אוֹתָ ְך בִ ימֵ י
ְׁעּוריִ ְךַ ,אהֲ בַ ת כְׁ לּולוֹתָ יִ ְך ,לֶכְׁ ֵתְך ַאחֲ ַרי בַ ִמ ְׁדבָ ר ,בְׁ אֶ ֶרץ ֹלא זְׁ רּועָ ה :וְׁ נֶאֱ מַ ר ,וְׁ זָ כ ְַׁר ִתי אֲ נִי ֶאת בְׁ ִר ִ
נ ַ
ְׁעּוריִ ְך ,וַ הֲ ִקימו ִֹתי לְָך בְׁ ִרית ע ֹולָם :וְׁ נֶאֱ מַ ר הֲ בֵ ן י ִַקיר לִ י אֶ פְׁ ַריִםִ ,אם ֶילֶד ַשעֲשּועִ ים ,כִ י ִמ ֵדי ַדבְׁ ִרי ב ֹו זָ כוֹר
נ ָ
אֶ זְׁ כְׁ ֶרנּו עוֹד ,עַ ל כֵן הָ מּו מֵ עַ י לוַֹ ,רחֵ ם אֲ ַרחֲ מֶ נּו נְׁאֻ ם השם:
אֱ ֹל ֵקינּו וֵ אֹל ֵק י אֲ בוֹתֵ ינּו ,זָ כְׁ ֵרנּו בְׁ זִ כָרוֹן טוֹב לְׁ פָ נֶיָךּ ,ופָ ְׁק ֵדנּו בִ פְׁ קֻ ַדת יְׁ שּועָ ה וְׁ ַרחֲ ִמים ִמ ְׁשמֵ י ְׁשמֵ י ֶק ֶדםּ ,וזְׁ כָר לָנּו
מ ִרּיָה .וְׁ תֵ ָראֶ ה לְׁ פָ נֶיָך
השם אֱ ֹל ֵק ינּו אֶ ת הַ בְׁ ִרית וְׁ אֶ ת הַ חֶ סֶ ד וְׁ אֶ ת הַ ְׁשבּועָ ה אֲ ֶשר נ ְִׁשבַ עְׁ ָת לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם ָאבִ ינּו בְׁ הַ ר הַ ֹ
ע ֲֵק ָדה ֶשעָ ַקד ַאבְׁ ָרהָ ם ָאבִ ינּו אֶ ת יִ ְׁצחָ ק בְׁ נ ֹו עַ ל גַבֵ י הַ ִמזְׁ בֵ חַ  ,וְׁ כָבַ ש ַרחֲ מָ יו ַלעֲשוֹת ְׁרצ ֹונְָׁך בְׁ לֵבָ ב ָשלֵם ,כֵן יִ כְׁ בְׁ שּו
ּומנַחֲ לָתֶ ָך .וְׁ ַקּיֶם לָנּו השם
ַאר ְׁצָך ִ
ַרחֲ מֶ יָך אֶ ת כַעַ ְׁסָך מֵ עָ לֵינּוּ ,ובְׁ טּובְׁ ָך הַ גָדוֹל יָשּוב חֲ רוֹן אַ פְׁ ָך מֵ עַ ְׁמָך ּומֵ עִ ְׁירָך ּומֵ ְׁ
שנִים
משה עַ בְׁ ֶדָך ִמפִ י כְׁ בו ֶֹדָך כָָאמּור :וְׁ זָ כ ְַׁר ִתי לָהֶ ם בְׁ ִרית ִרא ֹ
אֱ ֹל ֵק ינּו אֶ ת הַ ָדבָ ר ֶש ִהבְׁ טַ ְׁח ָתנּו בְׁ תו ָֹרתֶ ָך עַ ל יְׁ ֵדי ֶ
לִהיוֹת לָהֶ ם לֵאֹל ִקים ,אֲ נִי השם:
אתי אֹתָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם לְׁ עֵ ינֵי הַ גוֹיִ ם ְׁ
אֲ ֶשר הוֹצֵ ִ
(של ַי ֲעקֹב) הַ ּיוֹם
כִ י ז ֹוכֵר כָל הַ נ ְִׁשכָחוֹת אַ ָתה הּוא מֵ ע ֹולָם ,וְׁ אֵ ין ִשכְׁ חָ ה לִ פְׁ נֵי כִ סֵ א כְׁ בו ֶֹדָך ,וַ ע ֲֵק ַדת יִ ְׁצחָ ק ,לְׁ זַ ְׁרע ֹו ֶ
בְׁ ַרחֲ ִמים ִתזְׁ כֹר .בָ רּוְך אַ ָתה השם ,ז ֹוכֵר הַ בְׁ ִרית:

ספר אור זרוע  -ח"ב  -הלכות ראש השנה
סימן רעו  -ד"ה מעשה בר' אמנון
מעשה ברבי אמנון ממגנצא שהיה גדול הדור ועשיר ומיוחס ויפה תואר .ויבקשוהו המלך והשרים להמיר
דתו ,וימאן .ובהפצירם בו יום יום ויאמר :תנו לי שלושה ימים להוועץ  -כדי לדחותם .אך יצא מאתם
התחרט על התשובה שהשיב ,שנראה ממנה כאילו יש לו ספק בדבר ,וצריך עצה .וידאג ,ולא אכל ולא שתה:
וביום השלישי מאן ללכת אל המלך ,ויביאוהו בעל כורחו ,וידבר אליו המלך קשות .ויאמר ר' אמנון :אני
את משפטי אחרוץ :הלשון שדברה שקר  -דינה להחתך ,כי רצה לקדש שם שמים .ויען המלך ויאמר :לא ,כי
הלשון אמרה אמת ,אבל הרגלים שלא באו אלי  -אקצוץ ,ויתר הגוף  -אייסר .ויקצצו פרקי אצבעות ידיו
ורגליו ,ועל כל פרק היו שואלים :התחפוץ להמיר דתך? והוא משיב :לאו .וככלותם השכיבוהו במיטה
ופרקי אצבעותיו בצידו ,וישלחוהו לביתו .הכי קרא שמו אמנון ,כי האמין באל חי :ביום ראש השנה ביקש
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להוליכו לבית הכנסת אצל הש"ץ ,ויקרא שם" :ובכן ,ולך תעלה קדושה" ,כלומר שקידשתי את שמך על
מלכותך ויחודך .ואחר כך אמר" :ונתנה תוקף" וכו' .וכשגמר נסתלק ונעלם מן העין ,ואיננו כי לקח אותו
האלהים .אחר שלושה ימים בא בחלום לר' קלונימוס בן רבינו משולם ז"ל ולימדו כל הפיוט ,ויצו לשולחו
בכל תפוצות ישראל:

מחזור לראש השנה ויום הכיפורים
תפילת מוסף
ּובְׁ כֵן ּולְׁ ָך ַת ֲעלֶה ְׁקדֻ ָשה ,כִ י אַ ָתה אֱ ֹל ֵקינּו מֶ לְֶך:
ּונְׁתַ נֶה ת ֶֹקף ְׁקדֻ ַשת הַ ּיוֹם .כִ י הּוא נו ָֹרא וְׁ ָאיֹםּ .ו ב ֹו ִתנ ֵָשא מַ לְׁ כּותֶ ָך .וְׁ יִ כוֹן בְׁ חֶ סֶ ד כִ ְׁסאֶ ָך .וְׁ תֵ ֵשב עָ לָיו בֶ אֱ מֶ ת .אֱ מֶ ת
כִ י אַ ָתה הּוא ַדּיָן ּומוֹכִ יחַ וְׁ יו ֵֹדעַ וָ עֵ ד .וְׁ כוֹתֵ ב וְׁ חוֹתֵ ם וְׁ סוֹפֵ ר ּומ ֹונֶה וְׁ ִתזְׁ כֹר כָל הַ נ ְִׁשכָחוֹת .וְׁ ִתפְׁ ַתח אֶ ת סֵ פֶ ר
ָאדם בוֹּ .ובְׁ שוֹפָ ר גָדוֹל יִ ָת ַקע ,וְׁ קוֹל ְׁדמָ מָ ה ַד ָקה יִ ָשמַ עּ .ומַ לְָׁאכִ ים
הַ זִ כְׁ רוֹנוֹתּ .ומֵ אֵ ָל יו יִ ָק ֵרא וְׁ חו ָֹתם יַד כָל ָ
ֹאמרּו ִהנֵה יוֹם הַ ִדין .לִ פְׁ קֹד עַ ל ְׁצבָ א מָ רוֹם בַ ִדין .כִ י ֹלא יִ זְׁ כּו בְׁ עֵ ינֶיָך בַ ִדין .וְׁ ָכל
יֵחָ פֵ זּון .וְׁ ִחיל ְּׁורעָ ָדה יֹאחֵ זּון .וְׁ י ְׁ
בָ אֵ י ע ֹולָם יַעַ בְׁ רּון לְׁ פָ נֶיָך כִ בְׁ נֵי מָ רוֹן:
חזן :כְׁ בַ ָק ַרת רוֹעֶ ה עֶ ְׁדרוֹ .מַ עֲבִ יר צֹאנ ֹו ַתחַ ת ִשבְׁ טוֹ .כֵן ַתעֲבִ יר וְׁ ִת ְׁספֹר וְׁ ִתפְׁ קֹד נֶפֶ ש כָל חָ י .וְׁ תַ ְׁחתְֹך ִק ְׁצבָ ה לְׁ כָל
בְׁ ִרּיָה .וְׁ ִתכְׁ תֹב אֶ ת גְׁ זַ ר ִדינָם:
ּומי
ּומי יָמּותִ .מי בְׁ ִקּצוִֹ .
בְׁ רֹאש הַ ָשנָה יִ כָתֵ בּוןּ .ובְׁ יוֹם צוֹם כִ פּור יֵחָ תֵ מּון .כַמָ ה יַעַ בְׁ רּון .וְׁ כַמָ ה יִ בָ ֵראּוןִ .מי יִ ְׁחיֶה ִ
ִיקה.
ּומי בַ מַ גֵפָ הִ .מי בַ חֲ נ ָ
ּומי בַ ּצָ מָ אִ .מי בָ ַרעַ שִ .
ּומי בַ חַ ּיָהִ .מי בָ ָרעָ בִ .
ּומי בָ אֵ שִ .מי בַ חֶ ֶרבִ .
ֹלא בְׁ ִקּצוִֹ .מי בַ מַ יִ םִ .
ּומי
ּומי יֵעָ ֵשרִ .מי יִ ָשפֵ ל ִ
ּומי יִ ְׁתיַסָ רִ .מי יֵעָ נִיִ .
ּומי יִ טָ ֵרףִ .מי יִ ָשלֵוִ .
ּומי יָנּועַ ִ .מי יִ ָש ֵקטִ .
ּומי בַ ְׁס ִקילָהִ :מי יָנּוחַ ִ .
ִ
יָרּום:
ּוצ ָד ָקה ,מַ עֲבִ ִירין אֶ ת רֹעַ הַ גְׁ זֵ ָרה:
ּותפִ לָה ְׁ
ּותשּובָ ה ְׁ
ְׁ
כִ י כְׁ ִש ְׁמָך כֵן ְׁת ִהלָתֶ ָךָ .ק ֶשה לִ כְׁ עֹס וְׁ נֹחַ לִ ְׁרצוֹת :כִ י ֹלא תַ ְׁחפֹץ בְׁ מוֹת הַ מֵ ת .כִ י ִאם בְׁ שּוב ֹו ִמ ַד ְׁרכ ֹו וְׁ חָ יָה .וְׁ עַ ד יוֹם
מוֹת ֹו ְׁתחַ כֶה לוִֹ .אם יָשּוב ִמּיָד ְׁת ַקבְׁ לוֹ:
ָאדם יְׁ סוֹד ֹו מֵ עָ פָ ר וְׁ סוֹפ ֹו לֶעָ פָ ר .בְׁ נַפְׁ ש ֹו יָבִ יא
חזן :אֱ מֶ ת כִ י אַ ָתה הּוא יו ְֹׁצ ָרם וְׁ יו ֵֹדעַ יִ ְׁצ ָרם .כִ י הֵ ם בָ ָשר וָ ָדםָ :
ל ְַׁחמוֹ .מָ שּול כְׁ חֶ ֶרס הַ נ ְִׁשבָ ר .כְׁ חָ ִציר יָבֵ שּ .וכְׁ צִ יץ נוֹבֵ ל .כְׁ צֵ ל עוֹבֵ ר ּוכְׁ עָ נָן ָכלֶהּ .וכְׁ רּוחַ נו ָֹשבֶ תּ .וכְׁ ָאבָ ק פו ֵֹרחַ .
וְׁ כַחֲ לוֹם יָעּוף:
וְׁ אַ ָתה הּוא מֶ לְֶך ֵקל חַ י וְׁ ַקּיָם:
אֵ ין ִק ְׁצבָ ה לִ ְׁשנוֹתֶ יָך וְׁ אֵ ין ֵקץ לְׁ א ֶֹרְך יָמֶ יָך .וְׁ אֵ ין לְׁ ַשעֵ ר מַ ְׁרכְׁ בוֹת כְׁ בו ֶֹדָך .וְׁ אֵ ין לְׁ פָ ֵרש עֵ ילוֹם ְׁשמֶ ָךִ .ש ְׁמָך נָאֶ ה לְׁ ָך.
ישי ְׁש ֶמָך .בַ עֲבּור כְׁ בוֹד
ּושמֵ נּו ָק ָראתָ בִ ְׁשמֶ ָך :ע ֲֵשה לְׁ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך .וְׁ ַק ֵדש אֶ ת ִש ְׁמָך .עַ ל מַ ְׁק ִד ֵ
וְׁ אַ ָתה נָאֶ ה לִ ְׁשמֶ ָךְׁ .
ישים ִש ְׁמָך בַ ק ֶֹדשָ .ד ֵרי מַ עְׁ לָה עִ ם ָד ֵרי ַמטָ ה( .קו ְֹׁר ִאים
ִש ְׁמָך הַ ַנע ֲָרץ וְׁ הַ נ ְִׁק ָדש .בְׁ סוֹד ִשיחַ ַש ְׁרפֵ י ק ֶֹדש .הַ מַ ְׁק ִד ִ
ּומ ַשלְׁ ִשים בְׁ ִשלּוש ְׁקדֻ ָשה בַ ק ֶֹדש):
ְׁ

ספר תהלים
פרק קלט
ָאר ִחי וְׁ ִרבְׁ עִ י זֵ ִריתָ וְׁ כָל
קּומי בַ נ ְָׁתה לְׁ ֵרעִ י מֵ ָרחוֹקְׁ :
ל ְַׁמנַּצֵ חַ לְׁ ָדוִ ד ִמזְׁ מוֹר השם חֲ ַק ְׁר ַתנִי וַ ֵת ָדע :אַ ָתה י ַָדעְׁ ָת ִשבְׁ ִתי וְׁ ִ
ְׁד ָרכַי ִה ְׁס ַכנ ְָׁתה :כִ י אֵ ין ִמלָה בִ לְׁ ש ֹונִי הֵ ן השם י ַָדעְׁ ָת ֻכלָּהָ :אחוֹר וָ ֶק ֶדם צַ ְׁר ָתנִי וַ ָת ֶשת עָ לַי כַפֶ כָה :פְׁ לִ יָאה ַדעַ ת
ִממֶ נִי נ ְִׁשגְׁ בָ ה ֹלא אּוכַל לָּהָ :אנָה אֵ לְֵך מֵ רּוחֶ ָך וְׁ ָאנָה ִמפָ נֶיָך ֶא ְׁב ָרחִ :אם אֶ סַ ק ָשמַ יִ ם ָשם אָ ָתה וְׁ אַ ִּציעָ ה ְׁשאוֹל
ִה ֶנךָ :אֶ ָשא ַכנְׁפֵ י ָשחַ ר אֶ ְׁשכְׁ נָה בְׁ ַאחֲ ִרית יָם :גַם ָשם י ְָׁדָך תַ נְׁחֵ נִי וְׁ תֹאחֲ זֵ נִי יְׁ ִמינֶָך :וָ אֹמַ ר אַ ְך ח ֶֹשְך יְׁ שּופֵ נִי וְׁ לַיְׁ לָה
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בס"ד

אוֹר בַ ע ֲֵדנִי :גַם ח ֶֹשְך ֹלא י ְַׁח ִשיְך ִממֶ ָך וְׁ לַיְׁ לָה כַּיוֹם י ִָאיר כַחֲ ֵשיכָה כָאו ָֹרה :כִ י אַ ָתה ָקנִיתָ כִ לְׁ יֹתָ י ְׁתסֻ ֵכנִי בְׁ בֶ טֶ ן
יתי בַ סֵ תֶ ר
ֵיתי נִפְׁ ל ִָאים מַ ע ֲֶשיָך וְׁ נַפְׁ ִשי י ַֹדעַ ת ְׁמאֹדֹ :לא נִכְׁ חַ ד עָ ְׁצ ִמי ִממֶ ָך אֲ ֶשר ע ֵֻש ִ
ִא ִמי :או ְֹׁדָך עַ ל כִ י נו ָֹראוֹת נִפְׁ ל ִ
ָארץ :גָלְׁ ִמי ָראּו עֵ ינֶיָך וְׁ עַ ל ִספְׁ ְׁרָך ֻכלָם יִ כָתֵ בּו י ִָמים יֻּצָ רּו ולא וְׁ ל ֹו אֶ חָ ד בָ הֶ ם :וְׁ לִ י מַ ה ּי ְָׁקרּו
רֻ ַק ְׁמ ִתי בְׁ תַ ְׁח ִתּיוֹת ֶ
אשיהֶ ם :אֶ ְׁספְׁ ֵרם מֵ חוֹל יִ ְׁרבּון הֱ ִקיצ ִֹתי וְׁ עו ִֹדי עִ מָ ְךִ :אם ִת ְׁקטֹל אֱ לוֹּהַ ָר ָשע וְׁ ַאנ ְֵׁשי ָד ִמים
ֵרעֶ יָך אֵ ל מֶ ה עָ ְׁצמּו ָר ֵ
ֹאמרֻ ָך לִ ְׁמזִ מָ ה נָשֻ א ל ַָשוְׁ א עָ ֶריָך :הֲ לוֹא ְׁמ ַשנְׁאֶ יָך השם אֶ ְׁשנָא ּובִ ְׁתקו ְֹׁממֶ יָך אֶ ְׁתקוֹטָ טַ :תכְׁ לִ ית
סּורּו מֶ נִי :אֲ ֶשר י ְׁ
ֵאתים לְׁ אוֹיְׁ בִ ים הָ יּו לִי :חָ ְׁק ֵרנִי אֵ ל וְׁ ַדע לְׁ בָ בִ י בְׁ חָ ֵננִי וְׁ ַדע ַש ְׁרעַ פָ יְּׁ :וראֵ ה ִאם ֶד ֶרְך עֹצֶ ב בִ י ּונְׁחֵ נִי בְׁ ֶד ֶרְך
ִשנְָׁאה ְׁשנ ִ
ע ֹולָם:

רמב"ם  -פירוש המשניות  -מסכת ראש השנה
פרק ד  -משנה ז
העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע ובשעת ההלל ראשון מקרא את ההלל :לא
התקינו זו אלא בעת צרה ,לפי שהיו שומרין לאותו שהיה מתפלל שחרית שלא יתקע בשופר ,וכשהיו
משלימין התפילה היו השומרים הולכים לדרכם ,ולפיכך אותו שהיה עובר לפני התיבה להתפלל תפילת
מוסף היה תוקע .ואמרו ובשעת ההלל ,לפי שלא היו קורין הלל לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים ,לפי
שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מהשם ויראה ממנו ,ומברח מנוס אליו ,התשובה ותחנונים ובקשת
כפרה וסליחה ,ובכל אלו העניינים אינו הגון השחוק והשמחה:

מחזור  -עדות המזרח  -ליום הכפורים
סדר כתר מלכות  -לרבי שלמה אבן גבירול
אֱ ֹל ַקיִ .אם ֲע ֹונִי ִמנְׁשוֹא גָדוֹל .מַ ה ַתע ֲֶשה לְׁ ִש ְׁמָך הַ גָדוֹל:
וְׁ ִאם ֹלא או ִֹחיל לְׁ ַרחֲ מֶ יָךִ .מי יָחּוס עָ לַי חּוץ ִממֶ ךָ.
ָלכֵן ִאם ִת ְׁק ְׁט ֵלנִי .לְׁ ָך אֲ יַחֵ ל .וְׁ ִאם ְׁתבַ ֵקש ַל ֲע ֹונִי .אֶ בְׁ ַרח ִמ ְׁמָך אֵ לֶיָך .וְׁ אֶ ְׁתכַסֶ ה מֵ חֲ ָמ ְׁתָך בְׁ ִצלֶָך:
(ּובְׁ שּולֵי ַרחֲ מֶ יָך ַאחֲ זִ יק עַ ד ִאם ִרחַ ְׁמ ָתנִי .וְׁ ֹלא אֲ ַשלֵחֲ ָך כִ י ִאם בֵ ַרכְׁ ָתנִי):
זְׁ כוֹר נָא כִ י ַכחֹמֶ ר ע ֲִשיתָ נִיּ .ובְׁ אֵ לֶה הַ ְׁתלָאוֹת נ ִִסיתָ נִי:
עַ ל כֵן ֹלא ִתפְׁ קֹד עָ לַי כְׁ מַ ֲע ָללַי .וְׁ ַאל ַתאֲ כִ י ֵלנִי פְׁ ִרי פְׁ עָ לַי:
וְׁ הַ אֲ ֵרְך לִ י אַ פְׁ ָך וְׁ ַאל ַת ְׁק ִריב יו ִֹמי .עַ ד ָאכִ ין צֵ ָדה לָשּוב אֶ ל ְׁמקו ִֹמי.
ּומ ְׁשאֲ רוֹת אֲ ָשמַ י ְׁצרּורוֹת עַ ל ִשכְׁ ִמי:
ָארץ ִ
וְׁ ַאל ַתחֲ זִ יק עָ לַי לְׁ מַ הֵ ר לְׁ ַשלְׁחֵ נִי ִמן הָ ֶ
ּובְׁ הַ עֲלו ְֹׁתָך בְׁ ִמ ְׁש ַקל ֲעוֹנוֹתַ יִ .שים לְׁ ָך בְׁ כַף ְׁש ִנּיָה ְׁתלָאוֹתַ י:
רּודי .וְׁ ִשים אֵ לֶה ֹנכַח אֵ לֶה:
ּומ ִ
ּומ ְׁר ִדי .זְׁ כוֹר עָ נְׁיִ י ְׁ
ּובְׁ זָ כְׁ ְׁרָך ִר ְׁשעִ י ִ
ּוזְׁ כוֹר נָא אֱ ֹל ַק י כִ י זֶ ה כַ מֶ ה לְׁ אֶ ֶרץ נוֹד ְׁצנַפְׁ ָתנִיּ .ובְׁ כּור גָלּות בְׁ חַ נ ְָׁתנִיּ .ומֵ רֹב ִר ְׁשעִ י ְׁצ ַרפְׁ ָתנִי .וְׁ ֹלא ְׁש ַרפְׁ ָתנִי.
יתי .כִ י בְׁ ִמבְׁ חָ ן הַ ְׁתלָאוֹת הֱ בִ יאוֹתָ ִני:
יטיב לִ י בְׁ ַאחֲ ִר ִ
וְׁ י ַָדעְׁ ִתי כִ י לְׁ טוֹבָ ִתי נ ִִסיתָ נִי .וֶ אֱ מּונָה עִ נִיתָ נִיּ .ולְׁהֵ ִ
ָלכֵן אֱ ֹל ַקי יֶהֱ מּו עָ לַי ַרחֲ מֶ יָך .וְׁ ַאל ְׁת ַכלֶה עָ לַי זַ עֲמֶ ָך:
וְׁ ַאל ִתגְׁ ְׁמ ֵלנִי כְׁ מַ עֲבָ ַדי .וֶ אֱ מוֹר לַמַ לְׁ אָ ְך הַ מַ ְׁש ִחית ַדי:
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