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 אברח ממך אליך

 

תוצאות הבדיקות. חזה בחמור סבר היה. פניו הרצינו עוד יותר, כאשר  ,הרופא

והחולה, ישב מולו, ורעד. ישב וחיכה למוצא פיו. כאשר החל הרופא לכתוב את דרך 

הטיפול, והדפים הלכו והתמלאו, וערימת המרשמים הלכה וגבהה, הפך הרעד 

 שמחלתו אינה כה פשוטה כפי שקיווה.לבעתה. אם כה קשה היא ארוכתו, סימן 

והזמין את הפרופסור  ,לפתע קם הרופא ממקומו. קם, וניגש אל מכשיר הטלפון

ביקש מהפרופסור, שיבא  ולא עוד אלא אףמהעיר הגדולה, כדי שיחווה את דעתו. 

 ו של האיש.בכבודו ובעצמו, להשתתף בתהליך רפוי

להבין באמת את חומרת מצבו. כי  אז החל להבין. רק כאשר הפרופסור הוזמן, החל

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?

 צורך בפרופסור. כדינושה. עד אמת. המעשה אינו אלא משל. אך החולה, מכתו א

 ונבאר את הנמשל!

צּוֵרי עֹוָלִמים .ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם ָפט ָכל יְׁ   .ַהּיֹום ַיֲעִמיד ַבִמשְׁ

בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כולם, כולנו, כל אחד ואחד 

כל אחד נדון  מאיתנו יעבור לפני הקב"ה. נעמוד לפניו לדין, אחד אחד. כבני מרון.

 בנפרד, על פי מעשיו, ולפי מצבו.

ואנו?! באיזה מצב אנו נמצאים? האם כה טובים אנו, עד שאין לנו מה לחשוש מיום 

 זאת? לבדוקיש דרך ההדין? 
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 לב יודע מרת נפשו. כל אחד יודע ומרגיש בליבו במה עליו להשתפר.

  כי אנו מתפללות כעומדות לפני מלך?! והתפילות

  האם נשמור אותו מדבורים אסורים? וממאכלות אסורות? !ואת פינו

 נו? ולא הלכנו רכיל? יהאם לא צערנו את חברות ! ובין אדם לחברו

מספיק להעיף מבט על  הן די לנו לעבור על סדר הוידוי, בכדי לדעת את הטעון תיקון.

 פירושו של בעל החיי אדם לסדר הוידוי, כדי לאבחן את חומרת מחלתנו.

אנו נסחפים? כלום לא יתכן,  שמא אנו מגזימים? אולי -ננסה להירגע מעט  - אבל,

 כי מצבנו שפיר יותר מאשר תיארנוהו עד כה?

זירז נתבונן. נביט ונבין. הן הקב"ה חפץ ברפואתנו. חפץ לזכותנו בדין. ועל כן  ,םבר

ואף ציוה עלינו לתקוע . קראתו, להכין את עצמנו לקודם הדין חודש שלם אותנו

ופר, כדי שיזכור לנו עקידת יצחק. ואף נתן לנו את עשרת ימי התשובה, ואת יום בש

 בדין. נזכה למעןהכיפורים. והכל 

אך כל זה אינו מספיק. אין די באלול, ואף לא בעשרת ימי תשובה, ואפילו לא 

 בתקיעת שופר, וביום הכיפורים, כדי להוציאנו זכאים בדין.

  .למכתנואולי תעלה ארוכה ובא אלינו, צריך להפרופסור בכבודו ובעצמו, 

יש צורך שבורא העולם, בכבודו ובעצמו, יגיע עדינו, כדי להשתדל לזכותנו בדין. 

שּו  יֹותֹו ָקרֹוב השםִדרְׁ ָרֻאהּו ִבהְׁ אֹו קְׁ ִהָמצְׁ אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום , בְׁ

 .אלינו קרבתמהקב"ה  - בעשרה ימים אלו - בהםאלו עשרה ימים, ש הכיפורים.

  מזמינים את הפרופסור, זהו סימן על המחלה הקשה. כאשר

אות  -כדי שנוכל לזכות בדין  -הבורא הגדול והנורא, מזמין את עצמו אלינו וכאשר 

  .מאד אכן מכאובנו כבדהוא, כי 

כה נפחד ונרעש  ,דיננו? ומפני מה בייסואך מדוע? למה כה נואש מצבנו? ועל מה 

 והאמנם כה נורא ומפחיד הינו? קשה הוא הדין?מפניו? האמנם כה 

נוקב. ומי  הואועד כמה הרי נשכיל ונבין, עד כמה הדין חמור. הלא נדע את התשובה. 

ַגם ֶאת ָהֲאִרי ַגם ַהדֹוב ִהָכה לנו גדול מדוד מלך ישראל. מי גיבור כגבורתו, עד שאמר 

ֶדָך צות אלה, הוא עצמו מספר על . וגבור זה, שהצליח להתגבר ולהכות חיות אמיַעבְׁ

כותב מפורשות. בתמניא אפי,  -ספר תהלים  -יראתו מיום הדין. דוד המלך בספרו 
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ָך . וכך הוא אומר. , את פחדו מהמשפטמביע עלי כתב, בצורה עזה ביותר דְׁ ָסַמר ִמַפחְׁ

ָפֶטיָך ָיֵראִתי. ָשִרי ּוִמִמשְׁ  בְׁ

ך, הגדול בצדקותו, והחזק בגבורתו, ואם דוד המלך כך, מה נאמר אנו. אם דוד המל

 מה נאמר?! ,אנו -כך רועד מאימת הדין 

מה יקבע ביום זה, שכה נרעד עדיין נרצה להבין, מדוע כה מפחיד הדין?  אולם

 ונפחד?

היום הרת עולם. יום ראש השנה, הוא יום תחילת בריאת העולם. זה היום תחילת 

 יערוךעל עסק, אשר בכל שנה ושנה מעשיך.  כמו בעל עסק, כך בורא העולם. כמו ב

, ומה רק מפסיד את נכסיו, לעסקיו מאזן, ויראה מה התועלת לו בעסקו, מה מועיל

 כך הקב"ה. 

התעשייה  הזה הוא מפעלו של תמים דעים. זוהי העולםאתה זוכר את כל המפעל. 

 של הבורא. כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. זוהי כוונת בריאת

  העולם. שיכירו כולם את הבורא, ויעבדוהו, ויתנו כבוד לשמו.

בורא העולם את המאזן. ובודק וחוקר, מי הועיל לעולם, ומי  ובראש השנה, מקיים

, פה בעולםועל כן ייקבע ביום זה, מי יישאר מי מילא את ייעודו, ומי לא כל כך. . ולא

 כל אחדאמצעים יקבל אילו לט ח"ו להיפך. וכן יוח , ומיוימשיך לעבוד את האלוקים

, או חלילה כלים פגומים וטובים כלים שלמים1אילו כלי עבודה ינתנו לנו.  .לעבודתו

 חלילה,וכל לעבוד את הבורא מתוך בריאות עושר ושלווה, או שיגזר נהאם  ושבורים.

 אחרת. 

 וגזר הדין, יכתב בראש השנה, ויחתם ביום הכיפורים.

ֹראש ַהָשָנה ִיכָ   יֹום צֹום ִכפּור ֵיָחֵתמּון.בְׁ    ֵתבּון. ּובְׁ

ִקּצֹו.  ִקּצֹו. ּוִמי ֹלא בְׁ ֶיה ּוִמי ָימּות. ִמי בְׁ ַכָמה ִיָבֵראּון. ִמי ִיחְׁ רּון. וְׁ  ַכָמה ַיַעבְׁ

 ִמי ַבַמִים. ּוִמי ָבֵאש. ִמי ַבֶחֶרב. ּוִמי ַבַחָּיה. ִמי ָבָרָעב. ּוִמי ַבָּצָמא. 

ִקיָלהִמי ָבַרַעש  ִמי ָינּוַח. ּוִמי ָינּוַע. . . ּוִמי ַבַמֵגָפה. ִמי ַבֲחִניָקה. ּוִמי ַבסְׁ

ַיָסר. ִמי ֵיָעִני. ּוִמי ֵיָעֵשר. ִמי ִיָטֵרף. ִמי ִיָשֵקט. ּוִמי ִיָשֵלו.   ּוִמי ִיתְׁ

 .ִמי ִיָשֵפל ּוִמי ָירּום 

                                                 
 עיין "כחומר ביד היוצר". 1
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ות? כיצד ניתן להמתיק את אולם מה הפיתרון? אם הדין כה קשה, מה ניתן לעש

 כיצד ניתן לברוח, ממשפט איום זה? גזר הדין?

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.

ספר אך אי אפשר לברוח מהשם יתברך. וכך מתאר זאת, נעים זמירות ישראל ב

 התהלים.

ָרח ָאָנה ִמָפֶניָך ֶאבְׁ  ִאם ֶאַסק ָשַמִים ָשם ָאָתה . ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך וְׁ

אֹול ִהֶנךָ  ַאִּציָעה שְׁ ַאֲחִרית ָים. וְׁ ָנה בְׁ כְׁ ֵפי ָשַחר ֶאשְׁ  . ֶאָשא ַכנְׁ

ִמיֶנָך ֹתאֲחֵזִני יְׁ ֵחִני וְׁ ָך ַתנְׁ ש. ַגם ָשם ָידְׁ ָלה אֹור ַבֲעֵדִניָוֹאַמר ַאְך ֹחֶשְך יְׁ ַליְׁ . ּוֵפִני וְׁ

ָלה ַכּיֹום ָיִאיר ַכֲחֵשיָכה ָכאֹוָרה  ַליְׁ ִשיְך ִמֶמָך וְׁ  .ַגם ֹחֶשְך ֹלא ַיחְׁ

לאן ננוס, ואי אפשר לברוח מהשם יתברך? איה נמצא מקום המפלט מאימת  אם כן

נמצא  החידה? איה פתרוןאיכן נגלה את הדין, ועיני השם, משוטטות בכל הארץ? 

 לשאלה דוקרת זו? תשובה

ירושלים, בימי האימה. ירושלים, העיר בה חיו יהודים, בצמצום ובחוסר כל, אך 

 ומוצריבשלוה. והימים, ימי האימה, ימי מלחמת העולם השניה, המחסור החריף, 

 מזון חיוניים, הפכו נדירים ויקרים.

יתן רק לדמיין, מה בימי מלחמת העולם, נ -בירושלים, ובזמן כזה  -במקום כזה 

אך לא ניתן לצייר ולתאר את אושרה של אם, שהצליחה לרכוש שוויה של כוס חלב. 

 בקבוק שלם של חלב. ליטר חלב, לילדים. שבוע של תזונה לתינוקות.

והבקבוק הונח בחרדת קודש, כמעט, במרכז השיש. פתע, התפרץ הילד הקטן, פנימה 

הבית פנימה. והבקבוק, כד בחלב היקר,  הביתה. השובב, המשיך בתעלוליו גם בתוך

 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

. הבין, ונס על נפשו. ברח מהאמא לכת אך הילד, גם הוא הבין, שהפעם הרחיק

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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שם הפראים הישמעאלים. שם  העיר. ואסור להמשיך החוצה. אסור לצאת לשדות.

 השודדים ופראי האדם.

הלא שפך את החלב. ועליו לשאת בעונש. אבל הוא חייב לברוח. האמא אחריו. והוא 

 אך לאן יברח? אנה ינוס?

אבל הילד, פיקח היה. למרות שובבותו, חכמתו עמדה לו. והוא הפך פניו לעבר אמו 

 ה ילד טוב.הזועמת. הוא רץ לקראתה, וזעק: אמא, מהיום אהי

הלב,  במראה עיניה. והאמא, לא הכתה אותו. לא הוכיחה אותו, ואף לא יסרה אותו

 לב של אמא. והיא חבקה את בנה. נשקה לו, ואמצה אותו בחום אל ליבה.

ַאָתה ָאִבינּו. כך אנו ובורא העולם.  ואם בורא העולם הוא אבינו, אוהבנו, ָאנּו ָבֶניָך וְׁ

תוך ידיו הפרושות. נימלט לזרועותיו הפשוטות לקראתנו. הרי שאנו יכולים לברוח ל

 אבא, מהיום נשפר את אורחתנו. מהיום ניטיב את דרכינו.ונאמר לו: 

 כך נאמר בפיוט כתר מלכות.

ַרֲחֶמיָך ִאם ֹלא אֹוִחיל לְׁ ֵלִני ,וְׁ טְׁ ָך ֲאַיֵחל.  ,ִמי ָיחּוס ָעַלי חּוץ ִמֶמָך. ָלֵכן ִאם ִתקְׁ לְׁ

ַבֵקש   ִאם תְׁ ָך ֵאֶליָך. ,ַלֲעֹוִניוְׁ ַרח ִממְׁ ִצֶלָך ֶאבְׁ ָך בְׁ ַכֶסה ֵמֲחָמתְׁ ֶאתְׁ  .וְׁ

ראש השנה ויום הכיפורים, הם ימי עבודה מתאר הרמב"ם את ימי הדין. אף כך 

 .מנוס אליווומברח ויראה ממנו,  ,ופחד ומורא מהשם ,והכנעה

 מה.רחום וחנון, ודאי יקבל את תשובתנו, וייטיב לנו החתי אבוהקב"ה, 

 ונכתב ונחתם לאלתר, לחיים טובים ארוכים ולשלום.
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 נספח

 ימים נוראים -שיחות רבי שמשון פינקוס זצ"ל 

 עמוד עא - ר"ה  יום בריאת האדם

בשמו של הסבא מקלם זצ"ל אומרים משל ; אדם אחד לא הרגיש טוב והלך לרופא. כאשר הרופא התחיל 

יקות, הוא הכין שכנראה מחלתו אינה פשוטה. אך כאשר להוציא מכשירים שונים ולערוך לו כל מיני בד

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.

ר ניגשים ליום הדין, כל אחד יודע שיש לו מה לתקן ולא הכל כפי שצריך להיות. אולם כאשר והנמשל, כאש

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 

אלו  -רפואתנו, אלא בנוסף לכל, הקב"ה בעצמו כביכול צריך לבוא כדי לעזור ברפואתנו. "דרשו ה' בהמצאו 

 עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים" )ר"ה יח ע"א(. א"כ בהכרח שמצבנו קשה ביותר.

 

 מחזור לראש השנה

 סדר תקיעת שופר

ַרֵחם ָאב ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, ַהּיֹום ַיֲעִמיד ַבִמשְׁ  ָבִנים ַרֲחֵמנּו כְׁ ָבִנים ִאם ַכֲעָבִדים, ִאם כְׁ צּוֵרי עֹוָלִמים, ִאם כְׁ ָפט ָכל יְׁ

ָפֵטנּו, ָאיֹום ָקדֹוש: תֹוִציא ָכאֹור ִמשְׁ ָחֵננּו וְׁ לּויֹות ַעד ֶשתְׁ ָך תְׁ ִאם ַכֲעָבִדים ֵעיֵנינּו לְׁ  ַעל ָבִנים, וְׁ

 

 מחזור ליום הכיפורים

 הוידויסדר 

ֵשי ֹעֶרףֵק ינּו ֵואֹלֵק ֱאֹל ִחָנֵתנּו, ֶשֵאין ָאנּו ַעֵזי ָפִנים ּוקְׁ ַעֵלם ִמתְׁ ַאל ִתתְׁ ִפָלֵתנּו, וְׁ ָפֶניָך תְׁ לֹוַמר  י ֲאבֹוֵתינּו, ָתבֹוא לְׁ

ָפֶניָך  נּו ַוֲאבֹותֵ ֵק ינּו ֵואֹלֵק ֱאֹל השםלְׁ ֹלא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנחְׁ נּו וְׁ   ינּו ָחָטאנּו:י ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנחְׁ

נּו ֹדִפי: נּו, ִדַברְׁ נּו, ָגַזלְׁ נּו, ָבַגדְׁ נּו ֶשֶקר: ָאַשמְׁ נּו, ָטַפלְׁ נּו, ָחַמסְׁ נּו, ַזדְׁ ַשעְׁ ִהרְׁ נּו,  ֶהֱעִוינּו, וְׁ נּו, ָמַרדְׁ נּו, ַלצְׁ נּו ָרע, ִכַזבְׁ ָיַעצְׁ

נּו, ִקִשינּו ֹעֶר  נּו, ָצַררְׁ נּו, ָעִוינּו, ָפַשעְׁ נּו, ָסַררְׁ נּו: ף:ִנַאצְׁ ָתעְׁ נּו, ָתִעינּו, ִתעְׁ נּו, ִתַעבְׁ נּו, ִשַחתְׁ ֹוֶתיָך  ָרַשעְׁ נּו ִמִמצְׁ ַסרְׁ

נּו ִה  ַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל ַהָבא ָעֵלינּו ִכי ֱאֶמת ָעִשיָת ַוֲאַנחְׁ ֹלא ָשָוה ָלנּו, וְׁ ָפֶטיָך ַהטֹוִבים וְׁ נּו:ּוִמִמשְׁ ָשעְׁ   רְׁ

ָפֶניָך יֹושֵ  לֹות ַאָתה יֹוֵדַע:ַמה ֹנאַמר לְׁ ַהִנגְׁ ָתרֹות וְׁ ָחִקים, ֲהֹלא ָכל ַהִנסְׁ ָפֶניָך שֹוֵכן שְׁ ַסֵפר לְׁ ַאָתה  ב ָמרֹום, ּוַמה נְׁ

ָליֹות ָוֵלב, ֵאין ָדָבר ֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן כְׁ ֵרי ָכל ָחי, ַאָתה חֹוֵפש ָכל ַחדְׁ ַתֲעלּומֹות ִסתְׁ ָלם ִממֶ  יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם, וְׁ ֵאין ֶנעְׁ ָך וְׁ

ָתר ִמֶנֶגד ֵעיֶניָך: ָפֶניָך  ִנסְׁ ִהי ָרצֹון ִמלְׁ ֵכן יְׁ ַלח ֵק ינּו ֵואֹלֵק ֱאֹל השםּובְׁ ִתסְׁ ַכֶפר ָלנּו ַעל ָכל ַחֹטאֵתינּו, וְׁ י ֲאבֹוֵתינּו ֶשתְׁ

ָשֵעינּו: ָחל ָלנּו ַעל ָכל פְׁ ִתמְׁ    ָלנּו ַעל ָכל ֲעֹונֹוֵתינּו, וְׁ

א ֶשָחָטאנּו לְׁ  ָרצֹון:ַעל ֵחטְׁ ֹאֶנס ּובְׁ ִאמּוץ ַהֵלב: ָפֶניָך בְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

ִלי ָדַעת: ָפֶניָך ִבבְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ָפָתִים: ַעל ֵחטְׁ ִבטּוי שְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

ָגלּוי ּוַבָסֶתר: ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ א  ַעל ֵחטְׁ ַעל ֵחטְׁ ִגלּוי ֲעָריֹות:וְׁ ָפֶניָך בְׁ   ֶשָחָטאנּו לְׁ



 בס"ד
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ִדבּור ֶפה: ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ָמה: ַעל ֵחטְׁ ִמרְׁ ַדַעת ּובְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

הּור ַהֵלב: ִהרְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ הֹוָנַאת ֵרַע:  ַעל ֵחטְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

ִודּוי ֶפה: ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ נּות: ַעל ֵחטְׁ ִעיַדת זְׁ ָפֶניָך ִבוְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

ָגָגה: ָזדֹון ּוִבשְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ זּול הֹוִרים ּומֹוִרים: ַעל ֵחטְׁ ִזלְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

ָפֶניָך א ֶשָחָטאנּו לְׁ ֹחֶזק ָיד: ַעל ֵחטְׁ ִחלּול ַהֵשם: בְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

שּות ֶפה: ִטפְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ָפָתִים: ַעל ֵחטְׁ ַאת שְׁ ֻטמְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

ֵיֶצר ָהָרע: ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ פָ  ַעל ֵחטְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ ִעים:וְׁ ֹלא יֹודְׁ ִעים ּובְׁ יֹודְׁ   ֶניָך בְׁ

ַעל ֻכָלם ֱאלוֹ  ַחל ָלנּו, ַכֶפר ָלנּו: ַק וְׁ ַלח ָלנּו, מְׁ ִליחֹות, סְׁ  סְׁ

ַכַפת ֹשַחד: ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ָכָזב: ַעל ֵחטְׁ ַכַחש ּובְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ  וְׁ

לָ  ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ָלצֹון: שֹון ָהָרע:ַעל ֵחטְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ  וְׁ

ַמָתן: ַמָשא ּובְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ֶתה: ַעל ֵחטְׁ ִמשְׁ ַמֲאָכל ּובְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ  וְׁ

ִבית: ַמרְׁ ֶנֶשְך ּובְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ א ֶשָחָטאנּו  ַעל ֵחטְׁ ַעל ֵחטְׁ ִטַּית ָגרֹון: וְׁ ָפֶניָך ִבנְׁ   לְׁ

ִשקּור ָעִין: ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ תֹוֵתינּו: ַעל ֵחטְׁ ִשיַח ִשפְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

ֵעיַנִים ָרמֹות: ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעזּות ֶמַצח: ַעל ֵחטְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ   וְׁ

ַעל  ַחל ָלנּו, ַכֶפר ָלנּו: ַק ֻכָלם ֱאלוֹ וְׁ ַלח ָלנּו, מְׁ ִליחֹות, סְׁ  סְׁ

ִריַקת ֹעל: ָפֶניָך ִבפְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ִלילּות: ַעל ֵחטְׁ ָפֶניָך ִבפְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ  וְׁ

ִדַּית ֵרַע: ָפֶניָך ִבצְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ָצר ַעל ֵחטְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ  ּות ָעִין:וְׁ

ַקלּות ֹראש: ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ יּות ֹעֶרף: ַעל ֵחטְׁ ַקשְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ  וְׁ

ָהַרע: ַלִים לְׁ ִריַצת ַרגְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ִכילּות: ַעל ֵחטְׁ ָפֶניָך ִברְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ  וְׁ

ָפֶניָך  א ֶשָחָטאנּו לְׁ א:ַעל ֵחטְׁ בּוַעת ָשוְׁ ַאת ִחָנם: ִבשְׁ ִשנְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ  וְׁ

שּוֶמת ָיד: ָפֶניָך ִבתְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ הֹון ֵלָבב: ַעל ֵחטְׁ ִתמְׁ ָפֶניָך בְׁ א ֶשָחָטאנּו לְׁ ַעל ֵחטְׁ  וְׁ

ַעל ֻכָלם ֱאלוֹ  ַחל ָלנּו, ַכֶפר ָלנּו: ַק וְׁ ַלח ָלנּו, מְׁ ִליחֹות, סְׁ   סְׁ

ַעל ֲחָטִאים ֶשָאנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַחָטאת: ַעל ֲחָטִאים ֶשָאנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה:וְׁ   וְׁ

יֹוֵרד: ָבן עֹוֶלה וְׁ ַעל ֲחָטִאים ֶשָאנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקרְׁ ָתלּוי: וְׁ ַעל ֲחָטִאים ֶשָאנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָשם ַוַדאי וְׁ  וְׁ

ַעל ֲחָטִאים שֶ  דּות:וְׁ ָבִעים: ָאנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַכת ַמרְׁ קּות ַארְׁ ַעל ֲחָטִאים ֶשָאנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמלְׁ  וְׁ

ַעל ֲחָטִאים ֶשָאנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִביֵדי ָשָמִים: ַעל ֲחָטִאים ֶשָאנּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָכֵרת ַוֲעִריִרי: וְׁ  וְׁ

ַעל ֲחָטִאים ֶשָא ַבע ִמיתֹות ֵבית ִדין:וְׁ ֶחֶנק: נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַארְׁ ֵרָפה, ֶהֶרג, וְׁ ִקיָלה, שְׁ  סְׁ

לּו ַות ֹלא ַתֲעֶשה, ֵבין ֶשֵּיש ָבּה קּום ֲעֵשה ּוֵבין ֶשֵאין ָבּה קּום ֲעֵשה, ֶאת ַהגְׁ ַעל ִמצְׁ ַות ֲעֵשה וְׁ ֶאת ַעל ִמצְׁ ִיים ָלנּו וְׁ

לּוִיים לָ  ָפֶניָךֶשֵאיָנם גְׁ לּוִיים ָלנּו לְׁ ֶאת ֶשֵאיָנם גְׁ ָך ֲעֵליֶהם, וְׁ הֹוִדינּו לְׁ ָפֶניָך וְׁ נּום לְׁ ָבר ֲאַמרְׁ לּוִיים ָלנּו כְׁ ֵהם  נּו, ֶאת ַהגְׁ

ָתֹרת לַ  לּוִיים ִוידּוִעים, ַכָדָבר ֶשֶנֱאַמר ַהִנסְׁ ָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעשוֹ ֵק ֱאֹל השםגְׁ ֹלת ָלנּו ּולְׁ ַהִנגְׁ ֵרי ינּו וְׁ ת ֶאת ָכל ִדבְׁ

 ַהתֹוָרה ַהֹזאת:

ָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוחֵ  ָכל דֹור ָודֹור, ּוִמַבלְׁ ֻשרּון בְׁ ֵטי יְׁ ִשבְׁ ָרֵאל ּוָמֳחָלן לְׁ ִישְׁ ָחן לְׁ סֹוֵלַח:ִכי ַאָתה ָסלְׁ  ל וְׁ

ִתי כְׁ ַק ֱאֹל ָשיו ֶשנֹוַצרְׁ ַעכְׁ ַדאי, וְׁ ִתי ֵאיִני כְׁ ִמיָתִתי, ֲהֵרי י, ַעד ֶשֹּלא נֹוַצרְׁ ַחַּיי ַקל ָוֹחֶמר בְׁ ִתי, ָעָפר ֲאִני בְׁ ִאלּו ֹלא נֹוַצרְׁ

ִלָמה: ִלי ָמֵלא בּוָשה ּוכְׁ ָפֶניָך ִככְׁ  ֲאִני לְׁ

ָפֶניָך  ִהי ָרצֹון ִמלְׁ ַרֲחֶמיָך הָ ֵק י ֵואֹלַק ֱאֹל השםיְׁ ֹחק בְׁ ָפֶניָך מְׁ ַרִבים, ֲאָבל י ֲאבֹוַתי ֶשֹּלא ֶאֱחָטא עֹוד, ּוַמה ֶשָחָטאִתי לְׁ

ֵדי ִיסּוִרים ָוֳחָלִיים ָרִעים:  ֹלא ַעל יְׁ
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 הלכות יום כפור - אדם חיי

 כלל קמג

 

ולפי שהמתוודה צריך על כל פנים להבין מה שהוא אומר ולומר הוידוי בנחת, ומוטב לומר אשמנו פעם אחת 

קדמונים הם כפולים ומכופלים בכוונה, מלומר ג' פעמים במהירות ובלא כוונה. ולפי שדברי הוידוי שתקנו 

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 

תקנו על פי א"ב שיפרש כל אדם חטאיו בין  לגנאי. ולפי שהחוטא פוגם בכ"ב אותיות התורה, ולכן

 האותיות, כגון באשמנו יאמר אכלתי דבר איסור, וכן בכולם :

שם הכתוב )הושע ה' ט"ו( עד אשר יאשמו ובקשו פני, והוא לשון ואשמה הנפש ההיא )במדבר  לע -אשמנו 

ל כאן, אכלתי דברים ה' ו'(, פי' הרמב"ן בחומש שהוא לשון שממה שמהראוי שתהיה הנפש שוממה. ויכלו

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 

ע ובדוק ומנוסה שכל הקאשיקס כגון מאלינש )תות סנה( והירק שקורין קראפע דומה כאוכל במזיד, וזה ידו

שנוהגין שמניחים בהם כשר ודגים הם מלאים תולעים וכל אדם יכול לבדוק כי כאשר יכה אותם על השלחן 

ם הרבה אין מספר, וכן הרעשיטעס והנפות שתולין איזה ימים בחנות ומרתפים ואפילו בבתים ייפלו תולע

 ולאחריו: יש בהם גם כן תולעים לרוב(. אכלתי בלא ברכה לפניו

( בה' בגדו כו' מלת בגידה הוא כאשר ייטיב אדם לחבירו ואם כל בוודאי 'ז' שם הכתוב )הושע ה לע - בגדנו

מהראוי שיחזיק לו טובה עבור זה ומכל שכן שלא יעשה כנגדו רעה. וכשאינו עושה כן, זה נקרא בגידה 

נסה. בגדנו בין אדם לחבירו וגמלנו לו גדולה שאנו בוגדים בהקב"ה שמטיב עמנו לעולם ונותן לנו חיים ופר

תחת טובה )אם בעל חס ושלום כעילה אסורה יאמר, בעלתי בעילות אסורות. וכבר כתבתי שנכון לכל  רעה

אדם לומר כן שמא חטא בזה בגלגול אחר(. בטלתי מללמוד תורה. ברכתי ברכה לבטלה, ברכה שאינה 

 בטלתי מצות עשה ולא תעשה : ריאת שמע בזמנה.צריכה, ברכה בלא כוונה. בטלתי מצות עשה לקרוא ק

על שם הכתוב )מלאכי ג' ח'( כי אתם קובעים אותי, ועל שם הפסוק )משלי כ"ח כ"ד( גוזל אביו ואמו  -גזלנו 

)ואין צריך להאריך כעוון זה שהרי אמרו סאה  וארז"ל )ברכות לב:( גוזל אביו הקב"ה ואמו כנסת ישראל

 ( תועבת ה' כל גבה לב( :'ה ז")משלי ט טרג בראש(. גאיתי )וכתיבשל עוונות מי מקטרג גזל מק

אלקים וזהו דבר של  על שם הכתוב )מלאכי ג' י"ח( חזקו עלי דבריכם כו' אמרתם שוא עבוד -דברנו דופי 

  דופי. דברנו אחד בפה ואחד בלב )כפירוש המפרשים דרצה לומר דופי כשני פיות היינו א' בפה וא' בלב(.

חניפות, נבול פה, דברי משא ומתן בשבת ויום טוב  ים בטלים, לשון הרע, שקרים דברי מרמה,דברנו דבר

)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( :

זה במצא בפסוק כמה פעמים, והוא פועל יוצא רצה לומר שגרמנו לעוות מה שהיה ישר כענין  -עוינו ה

המחטיא את חבירו )וכן אם הוא איזה גלגול נשמה שהיה מתוקן ונתגלגל לתקן אותו חטא וכאשר חטא 

והכשלתי רבים. הוצאתי זרע לבטלה. הקשיתי  הרי עיות וקלקל אותה הנשמה(. הוריתי הוראות בטעות

עצמי לדעת. הרהרתי הרהורים רעים. הסתכלתי במקום ערוה. הסתכלתי בנשים ליהנות מהן. הניפותי ידי 

 הלבנתי פני חבירי ברבים : על חברי להכותו.

ינו )וגם גם זה נמצא לרוב בפסוק, והוא גם כן פעל יוצא שעשינו גם אחרים שנעשו רשעים על יד -והרשענו 

 כן כדלעיל בהעוינו( :

רצה לומר היינו אנשי רוע לב כמו שכתוב )עובדיה א' ג'( זדון לבך השיאך. זלזלתי בכבוד שבתות ויום  -זדנו 

 טוב. ולזלתי בכיבוד אב ואם. זלזלתי בכבוד לומדי תורה :



 בס"ד

 ©250-9630167 - 9 - 

לחבירו איזה חפץ  על שם הכתיב )יחזקאל ז' י"א( החמס קם למטה רשע, הוא כמו גזל כגון שיש -חמסנו 

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 :

על שם הכתיב )יחזקאל י"ג י'( והנם טחים אותו טפל, כי הקליפות הם תמיד בפירוד ודה  -טפלנו שקר 

חסדי )ה'( ית' שלא יתחברו לקטרג כמו שכתוב )תהילים צ"ב י'( יתפרדו כל פועלי און ובעונותינו גרמנו מ

טפלנו שקר רצה לומר שנתחברנו ונטפלנו עצמנו לעוברי עבירה )ובאבות דר"נ  שטפלו יחד פועלי השקר. ועוד

בהן וכן הוא במשנה  רע"א המדבק לעוברי עבירה אף על פי שאינו עושה כמעשיהם מקבל עונש כיוצא

 במכות פ"א( :

ריחו בפני בני אדם  על שם הכתוב היועצים על ה' רעה )שלפעמים מיעץ את חבירו כדי להבאיש -יעצנו רע 

עצמי עם נשים )בין נכרית או ישראלית  או שנותן לו עצה להנאתו לפי דרכו וגורם לחבירו הפסד(. יחדתי

 אפילו פנויה וכל שכן אשת איש או ערוה( :

על שם הכתוב )הושע ז' י"ג( והמה דברו עלי כזבים, רצה לומר שדברנו דברי כזב בין לתועלת או  -כזבנו 

( דובר שקרים לא יכון לנגד עיני(. כעסתי )וארז"ל כל 'א ז"ללא תועלת )וגודל החטא הזה כמש"כ )תהילים ק

 וכיוצא באלו פסוקים הרבה( : רב פשע, ב( איש חימה"כ ט"הכועס כאילו עובד עבודה זרה, וכתיב )משלי כ

על שם הכתוב )ישעיה כ"ח י"ד( שמעו אנשי לצון )וכת לצים אינם מקבלים פני השכינה, ואמרו כל  -לצנו 

המתלוצץ נופל בגיהנם(. לבשתי שעטנז. לא שלמתי שכר פעולת שכיר בזמנו ועברתי על לאו דלא תלין 

 עשה ביומו תתן שכרו )דברים כ"ד ט"ו(: פעולת שכיר אתך עד בוקר )ויקרא י"ט י"ג( ועל מצות

על שם הכתיב )יחזקאל כ' ל"ח( המורדים והפושעים בי. ענין מרד הוא חמור מכולם, כי יש שעושה  -מרדנו 

עבירה לתיאבון שתקפו יצרו וזה נקרא רשע ופושע, אבל יש שעושה עבירה אף על פי שאין יצרו תוקפו עליו 

 ו:במצוה ז רק מחמת שאינו מאמין כלל

על שם הכתוב )ישעיה א' ה'( נאצי קדוש ישראל, רצה לומר שגרמנו בעוונינו עד שהכעסנו את ה' כמו  -נאצנו 

שכתוב )דברים ל"ב י"ט( וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו, ואוי לו לעבד שמכעיס את רבו. נשבעתי לשוא 

אינו מחוייב שבועה בתוך המשא  העולם נכשלים בזה שנשבעים אפילו אם ולשקר )ובעונותינו הרבים רוב

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 

דין על תביעת חבירו לפעמים מוחל לחברו ואינו רוצה לישבע  ידוו כל הדוויים, שכאשר נתחייב שבועה בבית

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(. 

 לא ברכה :מעולם הזה ב נהניתי

עי שם הכתוב )הושע ד' ט"ו( כפרה סוררה ונאמר )דברים י"א כ"ח( וסרתם מן הדרך, רצה לומר סר  -סררנו 

סורר ומורה רצה לומר סורר מלקיים מצות  ג( ולעם הזה היה לב"כ')ירמיה ה לבנו מעבודת הבורא )כמש"כ

 עשה ומורה לעבור על לא תעשה( :

 מזיד למלאות תאותו( :)עון הוא העושה עבירה ב -עוינו 

הוא כענין מרד )ויש לומר שיש ב' מורדים, א' שמאמין בה' ובתורה ואף על פי כן מורד ואינו רוצה  -פשענו 

 לקיים המצות, ב' שמורד מחמת שכפר בכל( :

 לחבירו( : על שם הכתוב )הושע ד' י"ט( צרר רוח אותה בכנפיה )רצה לומר שהיינו צוררים אחד -צררנו 

על שם הכתוב )שמות ל"ב י'( והנה עם קשה עורף שהרי מהראוי לאדם כשישמע לדברי  -ורף קשינו ע

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':

)שמות ב' י"ג( רשע למה  ידי זה נקרא רשע כגון המרים יד על חבירו כדכתיב מעשים שעל עשינו -רשענו 

 באלו : תכה כו' וכן הגוזל והגונב נקרא רשע בקרא. וכיוצא
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השחתה היא דבר  ( בנים משחיתים.'ד' על שם הכתוב )שם ל"ב ז'( שחת עמך, ונאמר )ישעיה א -שחתנו 

בר ערוה, ולאו דוקא שבעל ערוה אלא אפילו חיבוק ערוה ועבודת כוכבים ומזלות, רצה לומר שעשינו ד

ונישוק ובכלל זה המשחית ומוציא זרע לבטלה אפילו על ידי הרהור וכל שכן אם נואף בידו חס וחלילה, 

עובד  ודברים הדומין לעכו"ם, כל המתגאה כאילו עובד עכו"ם, המעלים עיניו מצדקה וכן כל הכועס כאילו

 עכו"ם, וכיוצא בו הרבה :

ג'( לא תאכל כל  דרצה לומר עשינו מעשים רעים שעל ידי זה האדם נקרא תועבה כמש"כ )דברים י" -נו תעב

 לא תביא תועבה אל ביתך :ו תועבה, וכן עבודת עכו"ם, וכמש"כ )שם ז' כ"ו(

ן זהו וידוי כללות היינו כמו שכתוב )ישעיה נ"ג ו'( כולנו כצאן תעינו כי לא הלכנו בדרך הישר, ולכ -תעינו 

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 :

ים בדבר ששוה למצותיך לא היה רע כל כך אבל בחרנו בדבר שלא שוה סרנו ממצותיר כו', ואילו היינו בוחר

 לנו ולכן ואתה צדיק כו':

 

 מסכת ראש השנה  -תלמוד בבלי 

 עמוד א -דף יח 

ירמיהו ) אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב: מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם? אינו נחתם? והכתיב

כה' אלהינו בכל קראנו אליו. והכתיב  (דברים ד)נקרע, שנאמר  ,נחתםנכתם עונך לפני! אלא, אף על גב ש (ב

דרשו ה' בהמצאו! התם ביחיד, הכא בצבור. ביחיד אימת? אמר רבה בר אבוה: אלו עשרה  (ישעיהו נה)

 ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים.

 

 פרק יז - שמואל א

 לז-פסוקים לב

ִתי ַהֶזה:ַוֹּיאֶמר ָדִוד ֶאל ָשאּול ַאל ִיֹפל לֵ  ִלשְׁ ַחם ִעם ַהפְׁ ִנלְׁ ָך ֵיֵלְך וְׁ דְׁ ַוֹּיאֶמר ָשאּול ֶאל ָדִוד ֹלא תּוַכל  ב ָאָדם ָעָליו ַעבְׁ

ֻעָרי:  ָחָמה ִמנְׁ הּוא ִאיש ִמלְׁ ִהָלֵחם ִעמֹו ִכי ַנַער ַאָתה וְׁ ִתי ַהֶזה לְׁ ִלשְׁ  ַוֹּיאֶמר ָדִוד ֶאל ָשאּול ֹרֶעה ָהָיה סָלֶלֶכת ֶאל ַהפְׁ

ָנָשא ֶשה ֵמָהֵעֶדר: ֶאת ַהדֹוב וְׁ ָאִביו ַבֹּצאן ּוָבא ָהֲאִרי וְׁ ָך לְׁ דְׁ ִתי ִמִפיו ַוָּיָקם ָעַלי  ַעבְׁ ִהַּצלְׁ ִהִכִתיו וְׁ ָיָצאִתי ַאֲחָריו וְׁ וְׁ

ִהִכִתיו ַוֲהִמיִתיו: ָקנֹו וְׁ ִתי ִבזְׁ ֶהֱחַזקְׁ ָהיָ  וְׁ ֶדָך וְׁ ַאַחד ֵמֶהם ִכי ַגם ֶאת ָהֲאִרי ַגם ַהדֹוב ִהָכה ַעבְׁ ִתי ֶהָעֵרל ַהֶזה כְׁ ִלשְׁ ה ַהפְׁ

ֹכת ֱאֹלִהים ַחִּיים:  ִתי  השםַוֹּיאֶמר ָדִוד  סֵחֵרף ַמַערְׁ ִלשְׁ ֲאֶשר ִהִּצַלִני ִמַּיד ָהֲאִרי ּוִמַּיד ַהֹדב הּוא ַיִּציֵלִני ִמַּיד ַהפְׁ

ֶיה עִ  השםַוֹּיאֶמר ָשאּול ֶאל ָדִוד ֵלְך וַ  סַהֶזה   ָמְך:ִיהְׁ

 

 מוסף  -מחזור לראש השנה 

  זכרונות

ָתרֹות ֶשִמבְׁ  לּו ָכל ַתֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנסְׁ ָפֶניָך ִנגְׁ צּוֵרי ֶקֶדם. לְׁ ֵראִשית. ִכי ֵאין ַאָתה זֹוֵכר ַמֲעֵשה עֹוָלם ּופֹוֵקד ָכל יְׁ

ָתר ִמֶנֶגד ֵעיֶניָך: ֵאין ִנסְׁ בֹוֶדָך וְׁ ֵני ִכֵסא כְׁ ָחה ִלפְׁ  ִשכְׁ
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ַחד ִמֶמָך: צּור ֹלא ִנכְׁ ַגם ָכל ַהיְׁ ָעל. וְׁ ָפֶניָך  ַאָתה זֹוֵכר ֶאת ָכל ַהִמפְׁ ָידּוַע לְׁ ינּו, צֹוֶפה ּוַמִביט ַעד ֵק ֱאֹל השםַהֹכל ָגלּוי וְׁ

ִהָזֵכר ַמֲעִשים ַרבִ  ִהָפֵקד ָכל רּוַח ָוָנֶפש. לְׁ ִלית:סֹוף ָכל ַהדֹורֹות. ִכי ָתִביא חֹוק ִזָכרֹון לְׁ ֵאין ַתכְׁ ִרּיֹות לְׁ  ים ַוֲהמֹון בְׁ

יֹום ִראשֹון. כִ  ִחַלת ַמֲעֶשיָך, ִזָכרֹון לְׁ ָפִנים אֹוָתּה ִגִליָת. ֶזה ַהּיֹום תְׁ ָת, ּוִמלְׁ ָרֵאל ֵמֵראִשית ָכֹזאת הֹוָדעְׁ ִישְׁ י חֹוק לְׁ

ָפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב:  הּוא ִמשְׁ

ִדינֹות בֹו ֵיָאֵמר ֵאי ַעל ַהמְׁ ַחִּיים וְׁ ִכיָרם לְׁ ַהזְׁ ִרּיֹות בֹו ִיָפֵקדּו לְׁ ֵאיזֹו ָלּשַבע, ּובְׁ ֵאיזֹו ַלָשלֹום, ֵאיזֹו ָלָרָעב, וְׁ זֹו ַלֶחֶרב, וְׁ

ֻקָדתֹו ַוֲעִלילוֹ  ָפֶניָך ָבא. ַמֲעֵשה ִאיש ּופְׁ צּור לְׁ ַהּיֹום ַהֶזה. ִכי ֵזֶכר ָכל ַהיְׁ ַקד כְׁ ַלָמֶות. ִמי ֹלא ִנפְׁ ֲעדֵ וְׁ י ָגֶבר. ת ִמצְׁ

ֵלי ִאיש: ֵרי ַמַעלְׁ ִיצְׁ בּולֹוָתיו וְׁ ַתחְׁ בֹות ָאָדם וְׁ שְׁ  ַמחְׁ

ֹלא ִיָכלְׁ  עֹוָלם ֹלא ִיָכֵשלּו, וְׁ ֶשיָך, לְׁ ַאֶמץ ָבְך, ִכי דֹורְׁ ָכֶחָך, ּוֶבן ָאָדם ִיתְׁ ֵרי ִאיש ֶשֹּלא ִישְׁ מּו ָלֶנַצח ָכל ַהחֹוִסים ַאשְׁ

ַאָתה דֹוֵרש ַמֲעֵשה ֻכָלם:ִכי ֵזֶכר ָכל ַהַמֲעִש  ָבְך: ָפֶניָך ָבא וְׁ שּוָעה  ים לְׁ ַבר יְׁ ֵדהּו ִבדְׁ קְׁ ָת. ַוִתפְׁ ַאֲהָבה ָזַכרְׁ ַגם ֶאת ֹנַח בְׁ וְׁ

ָפנֶ  רֹונֹו ָבא לְׁ ֵליֶהם. ַעל ֵכן ִזכְׁ ֵני רֹוַע ַמַעלְׁ ַשֵחת ָכל ָבָשר ִמפְׁ ַרֲחִמים, ַבֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהַמבּול לְׁ ינּו, ֵק ֱאֹל שםהיָך וְׁ

בֹות ַהרְׁ חֹול ַהָּים.  לְׁ ֶצֱאָצָאיו כְׁ רֹות ֵתֵבל וְׁ ַעפְׁ עֹו כְׁ  ַזרְׁ

ֹכר ֱאֹל תֹוָרֶתָך, ַוִּיזְׁ ֵהָמה, ֲאֶשר ִאתֹו ַבֵתָבה, ַוַּיֲעֵבר ֱאֹלִק ַכָכתּוב בְׁ ֶאת ָכל ַהבְׁ ֵאת ָכל ַהַחָּיה, וְׁ ים רּוַח ִק ים ֶאת ֹנַח, וְׁ

ַמע ֱאֹל ּו ַהָמִים:ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיֹשכ ֶנֱאַמר, ַוִּישְׁ כֹור ֱאֹלִק וְׁ ָחק ִק ים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִּיזְׁ ָרָהם ֶאת ִיצְׁ ִריתֹו, ֶאת ַאבְׁ ים ֶאת בְׁ

ֶאת ַיֲעֹקב: כֹור, וְׁ ָרָהם ֶאזְׁ ִריִתי ַאבְׁ ַאף ֶאת בְׁ ָחק, וְׁ ִריִתי ִיצְׁ ַאף ֶאת בְׁ ִריִתי ַיֲעקֹוב, וְׁ ִתי ֶאת בְׁ ָזַכרְׁ ֶנֱאַמר, וְׁ ָהָאֶרץ  וְׁ וְׁ

כֹור:  ֶאזְׁ

ַרחּום  ֹאָתיו, ַחנּון וְׁ לְׁ ִנפְׁ ָך ָכתּוב ֵלאֹמר, ֵזֶכר ָעָשה לְׁ שְׁ ֵרי ָקדְׁ ִדבְׁ עֹוָלם  :השםּובְׁ ֹכר לְׁ ֶנֱאַמר, ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיזְׁ וְׁ

ִריתֹו: ֹרב ֲחָסָדיו: בְׁ ִריתֹו, ַוִּיָנֵחם כְׁ ֹכר ָלֶהם בְׁ ֶנֱאַמר, ַוִּיזְׁ  וְׁ

ֵדי עֲ  ַעל יְׁ רּוָשַלִים ֵלאֹמר, ֹכה ָאַמר וְׁ ֵני יְׁ ָאזְׁ ָקָראָת בְׁ ִביִאים ָכתּוב ֵלאֹמר, ָהלֹוְך וְׁ ִתי ָלְך ֶחֶסד  השםָבֶדיָך ַהנְׁ ָזַכרְׁ

רּוָעה: ֶאֶרץ ֹלא זְׁ ָבר, בְׁ ֵתְך ַאֲחַרי ַבִמדְׁ לּולֹוָתִיְך, ֶלכְׁ עּוַרִיְך, ַאֲהַבת כְׁ ִר  נְׁ ִתי ֲאִני ֶאת בְׁ ָזַכרְׁ ֶנֱאַמר, וְׁ יִתי אֹוָתְך ִביֵמי וְׁ

ִרית עֹוָלם: עּוָרִיְך, ַוֲהִקימֹוִתי ָלְך בְׁ ִרי בֹו ָזכֹור  נְׁ ַרִים, ִאם ֶיֶלד ַשֲעשּוִעים, ִכי ִמֵדי ַדבְׁ ֶנֱאַמר ֲהֵבן ַיִקיר ִלי ֶאפְׁ וְׁ

ֻאם  ֶרנּו עֹוד, ַעל ֵכן ָהמּו ֵמַעי לֹו, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמנּו נְׁ כְׁ  :השםֶאזְׁ

ֵמי ֶקֶדם, ּוֵק אֹלינּו וֵ ֵק ֱאֹל ֵמי שְׁ ַרֲחִמים ִמשְׁ שּוָעה וְׁ ֻקַדת יְׁ ֵדנּו ִבפְׁ ָפֶניָך, ּוָפקְׁ ִזָכרֹון טֹוב לְׁ ֵרנּו בְׁ ָכר ָלנּו י ֲאבֹוֵתינּו, ָזכְׁ זְׁ

ַהר ַהמֹ ֵק ֱאֹל השם ָרָהם ָאִבינּו בְׁ ַאבְׁ ָת לְׁ ַבעְׁ בּוָעה ֲאֶשר ִנשְׁ ֶאת ַהשְׁ ֶאת ַהֶחֶסד וְׁ ִרית וְׁ ָפֶניָך ינּו ֶאת ַהבְׁ ֵתָרֶאה לְׁ ִרָּיה. וְׁ

ֵלבָ  ָך בְׁ צֹונְׁ ָכַבש ַרֲחָמיו ַלֲעשֹות רְׁ ֵבַח, וְׁ נֹו ַעל ַגֵבי ַהִמזְׁ ָחק בְׁ ָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיצְׁ שּו ֲעֵקָדה ֶשָעַקד ַאבְׁ בְׁ ב ָשֵלם, ֵכן ִיכְׁ

ָך ַהָגדֹול ָישּוב ֲחרֹון  ַרֲחֶמיָך טּובְׁ ָך ֵמָעֵלינּו, ּובְׁ ַקֶּים ָלנּו ֶאת ַכַעסְׁ ָך ּוִמַנֲחָלֶתָך. וְׁ צְׁ ָך ּוֵמַארְׁ ָך ּוֵמִעירְׁ ָך ֵמַעמְׁ  השםַאפְׁ

בֹוֶדָך ָכָאמּור:ֵק ֱאֹל ֶדָך ִמִפי כְׁ ֵדי מֶשה ַעבְׁ תֹוָרֶתָך ַעל יְׁ ָתנּו בְׁ ַטחְׁ ִרית ִראֹשִנים  ינּו ֶאת ַהָדָבר ֶשִהבְׁ ִתי ָלֶהם בְׁ ָזַכרְׁ וְׁ

יֹות ָלֶהם ֵלאֹל ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ֵעיֵני ַהגֹוִים ִלהְׁ ַרִים לְׁ  :השםים, ֲאִני ִק ִמצְׁ

עוֹ  ַזרְׁ ָחק, לְׁ בֹוֶדָך, ַוֲעֵקַדת ִיצְׁ ֵני ִכֵסא כְׁ ָחה ִלפְׁ ֵאין ִשכְׁ ָכחֹות ַאָתה הּוא ֵמעֹוָלם, וְׁ )ֶשל ַיֲעֹקב( ַהּיֹום  ִכי זֹוֵכר ָכל ַהִנשְׁ

ֹכר. ָברּוְך ַאָתה  ַרֲחִמים ִתזְׁ ִרית:שםהבְׁ  , זֹוֵכר ַהבְׁ

 

 הלכות ראש השנה  -ח"ב  -ספר אור זרוע 

 אמנון ד"ה מעשה בר' -סימן רעו 

מעשה ברבי אמנון ממגנצא שהיה גדול הדור ועשיר ומיוחס ויפה תואר. ויבקשוהו המלך והשרים להמיר 

אך יצא מאתם  כדי לדחותם. -תנו לי שלושה ימים להוועץ  דתו, וימאן. ובהפצירם בו יום יום ויאמר:

 התחרט על התשובה שהשיב, שנראה ממנה כאילו יש לו ספק בדבר, וצריך עצה. וידאג, ולא אכל ולא שתה:

אני  וביום השלישי מאן ללכת אל המלך, ויביאוהו בעל כורחו, וידבר אליו המלך קשות. ויאמר ר' אמנון:

לא, כי  ם שמים. ויען המלך ויאמר:דינה להחתך, כי רצה לקדש ש -הלשון שדברה שקר  את משפטי אחרוץ:

אייסר. ויקצצו פרקי אצבעות ידיו  -אקצוץ, ויתר הגוף  -הלשון אמרה אמת, אבל הרגלים שלא באו אלי 

לאו. וככלותם השכיבוהו במיטה  התחפוץ להמיר דתך? והוא משיב: ורגליו, ועל כל פרק היו שואלים:

ביום ראש השנה ביקש  שמו אמנון, כי האמין באל חי: ופרקי אצבעותיו בצידו, וישלחוהו לביתו. הכי קרא
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"ובכן, ולך תעלה קדושה", כלומר שקידשתי את שמך על  להוליכו לבית הכנסת אצל הש"ץ, ויקרא שם:

"ונתנה תוקף" וכו'. וכשגמר נסתלק ונעלם מן העין, ואיננו כי לקח אותו  מלכותך ויחודך. ואחר כך אמר:

חלום לר' קלונימוס בן רבינו משולם ז"ל ולימדו כל הפיוט, ויצו לשולחו האלהים. אחר שלושה ימים בא ב

 בכל תפוצות ישראל: 

 

 מחזור לראש השנה ויום הכיפורים

 תפילת מוסף

ֻדָשה, ִכי ַאָתה ֱאֹל ָך ַתֲעֶלה קְׁ ֵכן ּולְׁ  ינּו ֶמֶלְך:ֵק ּובְׁ

ָאֹים. ּו ֻדַשת ַהּיֹום. ִכי הּוא נֹוָרא וְׁ ַתֶנה ֹתֶקף קְׁ ֵתֵשב ָעָליו ֶבֱאֶמת. ֱאֶמת ּונְׁ ֶאָך. וְׁ ֶחֶסד ִכסְׁ ִיכֹון בְׁ כּוֶתָך. וְׁ בֹו ִתָנֵשא ַמלְׁ

ִת  ָכחֹות. וְׁ ֹכר ָכל ַהִנשְׁ ִתזְׁ סֹוֵפר ּומֹוֶנה וְׁ חֹוֵתם וְׁ כֹוֵתב וְׁ יֹוֵדַע ָוֵעד. וְׁ ַתח ֶאת ֵסֶפר ִכי ַאָתה הּוא ַדָּין ּומֹוִכיַח וְׁ פְׁ

רֹונֹות. ּוֵמֵאלָ  ָאִכים ַהִזכְׁ ָמָמה ַדָקה ִיָשַמע. ּוַמלְׁ קֹול דְׁ שֹוָפר ָגדֹול ִיָתַקע, וְׁ חֹוָתם ַיד ָכל ָאָדם בֹו. ּובְׁ יו ִיָקֵרא וְׁ

כּו  ָבא ָמרֹום ַבִדין. ִכי ֹלא ִיזְׁ ֹקד ַעל צְׁ רּו ִהֵנה יֹום ַהִדין. ִלפְׁ ֹיאמְׁ ָעָדה ֹיאֵחזּון. וְׁ ִחיל ּורְׁ ֵעיֶניָךֵיָחֵפזּון. וְׁ ָכל  בְׁ ַבִדין. וְׁ

ֵני ָמרֹון: ָפֶניָך ִכבְׁ רּון לְׁ  ָבֵאי עֹוָלם ַיַעבְׁ

ֹתְך :חזן ַתחְׁ ֹקד ֶנֶפש ָכל ָחי. וְׁ ִתפְׁ ֹפר וְׁ ִתסְׁ טֹו. ֵכן ַתֲעִביר וְׁ רֹו. ַמֲעִביר ֹצאנֹו ַתַחת ִשבְׁ ַבָקַרת רֹוֶעה ֶעדְׁ ָכל  כְׁ ָבה לְׁ ִקצְׁ

ַזר ִדיָנם: ֹתב ֶאת גְׁ ִתכְׁ ִרָּיה. וְׁ  בְׁ

ֶיה ּוִמ  ַכָמה ִיָבֵראּון. ִמי ִיחְׁ רּון. וְׁ יֹום צֹום ִכפּור ֵיָחֵתמּון. ַכָמה ַיַעבְׁ ֹראש ַהָשָנה ִיָכֵתבּון. ּובְׁ ִקּצֹו. ּוִמי בְׁ י ָימּות. ִמי בְׁ

ִקּצֹו. ִמי ַבַמִים. ּוִמי ָבֵאש. ִמי ַבֶחֶרב. ּוִמי ַבַחָּיה. ִמי ָבָרָעב. ּוִמי בַ  ָּצָמא. ִמי ָבַרַעש. ּוִמי ַבַמֵגָפה. ִמי ַבֲחִניָקה. ֹלא בְׁ

ִקיָלה: ַיָסר. ִמי ֵיָעִני. ּוִמי ֵיָעֵשר. ִמי  ּוִמי ַבסְׁ ִיָשֵפל ּוִמי ִמי ָינּוַח. ּוִמי ָינּוַע. ִמי ִיָשֵקט. ּוִמי ִיָטֵרף. ִמי ִיָשֵלו. ּוִמי ִיתְׁ

 ָירּום:

ִפָלה שּוָבה ּותְׁ ֵזָרה:, ָדָקהּוצְׁ  ּותְׁ  ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהגְׁ

שּובֹו ִמדַ  מֹות ַהֵמת. ִכי ִאם בְׁ ֹפץ בְׁ צֹות: ִכי ֹלא ַתחְׁ ֹנַח ִלרְׁ ֹעס וְׁ ִהָלֶתָך. ָקֶשה ִלכְׁ ָך ֵכן תְׁ ִשמְׁ ַעד יֹום ִכי כְׁ ָחָיה. וְׁ כֹו וְׁ רְׁ

לֹו: ַקבְׁ ַחֶכה לֹו. ִאם ָישּוב ִמָּיד תְׁ   מֹותֹו תְׁ

ָרם. ִכי ֵהם ָבָשר ָוָדם:ֱאמֶ  :חזן יֹוֵדַע ִיצְׁ ָרם וְׁ שֹו ָיִביא  ת ִכי ַאָתה הּוא יֹוצְׁ ַנפְׁ סֹופֹו ֶלָעָפר. בְׁ סֹודֹו ֵמָעָפר וְׁ ָאָדם יְׁ

רּוַח נֹוָשבֶ  ָעָנן ָכֶלה. ּוכְׁ ֵצל עֹוֵבר ּוכְׁ ִציץ נֹוֵבל. כְׁ ָחִציר ָיֵבש. ּוכְׁ ָבר. כְׁ ֶחֶרס ַהִנשְׁ מֹו. ָמשּול כְׁ ָאָבק פֹוֵרַח. ַלחְׁ ת. ּוכְׁ

ַכֲחלֹום ָיעּוף:  וְׁ

ַאָתה הּוא ֶמֶלְך  ַקָּים:ֵק וְׁ  ל ַחי וְׁ

מֶ  ָפֵרש ֵעילֹום שְׁ ֵאין לְׁ בֹוֶדָך. וְׁ בֹות כְׁ כְׁ ַשֵער ַמרְׁ ֵאין לְׁ ֹאֶרְך ָיֶמיָך. וְׁ ֵאין ֵקץ לְׁ נֹוֶתיָך וְׁ ָבה ִלשְׁ ָך. ֵאין ִקצְׁ ָך ָנֶאה לְׁ ָך. ִשמְׁ

ֶמָך. ַאָתה ָנֶאה ִלשְׁ ֶמָך: וְׁ ֵמנּו ָקָראָת ִבשְׁ בֹוד  ּושְׁ ֶמָך. ַבֲעבּור כְׁ ִדיֵשי שְׁ ָך. ַעל ַמקְׁ ַקֵדש ֶאת ִשמְׁ ֶמָך. וְׁ ַמַען שְׁ ֲעֵשה לְׁ

ָלה ִעם דָ  ָך ַבֹקֶדש. ָדֵרי ַמעְׁ ִדיִשים ִשמְׁ ֵפי ֹקֶדש. ַהַמקְׁ סֹוד ִשיַח ַשרְׁ ָדש. בְׁ ַהִנקְׁ ָך ַהַנֲעָרץ וְׁ ִאים ֵרי ַמטָ ִשמְׁ ה. )קֹורְׁ

ֻדָשה ַבֹקֶדש(: ִשלּוש קְׁ ִשים בְׁ ַשלְׁ  ּומְׁ

 

 ספר תהלים 

 פרק קלט

מֹור  ָדִוד ִמזְׁ ַנֵּצַח לְׁ ַתִני ַוֵתָדע: השםַלמְׁ ֵרִעי ֵמָרחֹוק: ֲחַקרְׁ ָתה לְׁ קּוִמי ַבנְׁ ִתי וְׁ ָת ִשבְׁ ָכל  ַאָתה ָיַדעְׁ ִעי ֵזִריָת וְׁ ִרבְׁ ִחי וְׁ ָארְׁ

כַ  ָרַכי ִהסְׁ ָתה:דְׁ שֹוִני ֵהן  נְׁ ָת ֻכָלּה: השםִכי ֵאין ִמָלה ִבלְׁ ָתִני ַוָתֶשת ָעַלי ַכֶפָכה: ָיַדעְׁ ִליָאה ַדַעת  ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצרְׁ פְׁ

ָבה ֹלא אּוַכל ָלּה: גְׁ ָרח: ִמֶמִני ִנשְׁ ָאָנה ִמָפֶניָך ֶאבְׁ אֹול ִאם ֶאַסק ָשַמִים ָשם ָאָתה  ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך וְׁ ַאִּציָעה שְׁ וְׁ

ַאֲחִרית ָים: ִהֶנָך: ָנה בְׁ כְׁ ֵפי ָשַחר ֶאשְׁ ִמיֶנָך: ֶאָשא ַכנְׁ ֹתאֲחֵזִני יְׁ ֵחִני וְׁ ָך ַתנְׁ ָלה  ַגם ָשם ָידְׁ ַליְׁ שּוֵפִני וְׁ ָוֹאַמר ַאְך ֹחֶשְך יְׁ



 בס"ד
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ָלה ַכּיֹום ָיִאיר  אֹור ַבֲעֵדִני: ַליְׁ ִשיְך ִמֶמָך וְׁ ֶבֶטן  ַכֲחֵשיָכה ָכאֹוָרה:ַגם ֹחֶשְך ֹלא ַיחְׁ ֻסֵכִני בְׁ ֹיָתי תְׁ ִכי ַאָתה ָקִניָת ִכלְׁ

ֹאד: ִאִמי: ִשי ֹיַדַעת מְׁ ַנפְׁ ָלִאים ַמֲעֶשיָך וְׁ ֵליִתי ִנפְׁ ָך ַעל ִכי נֹוָראֹות ִנפְׁ ִמי ִמֶמָך ֲאֶשר ֻעֵשיִתי ַבֵסֶתר  אֹודְׁ ַחד ָעצְׁ ֹלא ִנכְׁ

ִתּיֹות ָאֶר  ַתחְׁ ִתי בְׁ לֹו ֶאָחד ָבֶהם: ץ:ֻרַקמְׁ ָך ֻכָלם ִיָכֵתבּו ָיִמים יָֻּצרּו ולא וְׁ רְׁ ַעל ִספְׁ ִמי ָראּו ֵעיֶניָך וְׁ רּו  ָגלְׁ ִלי ַמה ָּיקְׁ וְׁ

מּו ָראֵשיֶהם: עֹוִדי ִעָמְך: ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעצְׁ בּון ֱהִקיֹצִתי וְׁ ֵרם ֵמחֹול ִירְׁ פְׁ ֵשי דָ  ֶאסְׁ ַאנְׁ ֹטל ֱאלֹוַּה ָרָשע וְׁ ִמים ִאם ִתקְׁ

א ָעֶריָך: סּורּו ֶמִני: ִזָמה ָנֻשא ַלָשוְׁ ֻרָך ִלמְׁ ֶאיָך  ֲאֶשר ֹיאמְׁ ַשנְׁ קֹוָטט: השםֲהלֹוא מְׁ ֶמיָך ֶאתְׁ קֹומְׁ ָנא ּוִבתְׁ ִלית  ֶאשְׁ ַתכְׁ

ִבים ָהיּו ִלי: אֹויְׁ ֵנאִתים לְׁ ָאה שְׁ ַעָפי: ִשנְׁ ַדע ַשרְׁ ָחֵנִני וְׁ ָבִבי בְׁ ַדע לְׁ ֵרִני ֵאל וְׁ ֵאה ִא  ָחקְׁ ֶדֶרְך ּורְׁ ֵחִני בְׁ ם ֶדֶרְך ֹעֶצב ִבי ּונְׁ

 עֹוָלם:

 

 מסכת ראש השנה -פירוש המשניות  -רמב"ם 

 משנה ז -פרק ד 

לא  העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע ובשעת ההלל ראשון מקרא את ההלל:

ע בשופר, וכשהיו התקינו זו אלא בעת צרה, לפי שהיו שומרין לאותו שהיה מתפלל שחרית שלא יתק

משלימין התפילה היו השומרים הולכים לדרכם, ולפיכך אותו שהיה עובר לפני התיבה להתפלל תפילת 

ואמרו ובשעת ההלל, לפי שלא היו קורין הלל לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים, לפי  .מוסף היה תוקע

יו, התשובה ותחנונים ובקשת שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מהשם ויראה ממנו, ומברח מנוס אל

 כפרה וסליחה, ובכל אלו העניינים אינו הגון השחוק והשמחה:

 

 ליום הכפורים -עדות המזרח  -מחזור 

 לרבי שלמה אבן גבירול -סדר כתר מלכות 

ָך ַהָגדֹול:ַק ֱאֹל ִשמְׁ שֹוא ָגדֹול. ַמה ַתֲעֶשה לְׁ  י. ִאם ֲעֹוִני ִמנְׁ

ַרֲחֶמיָך ִאם ֹלא אֹוִחיל לְׁ  . ִמי ָיחּוס ָעַלי חּוץ ִמֶמָך. וְׁ

ִצֶלָך ָך בְׁ ַכֶסה ֵמֲחָמתְׁ ֶאתְׁ ָך ֵאֶליָך. וְׁ ַרח ִממְׁ ַבֵקש ַלֲעֹוִני. ֶאבְׁ ִאם תְׁ ָך ֲאַיֵחל. וְׁ ֵלִני. לְׁ טְׁ  :ָלֵכן ִאם ִתקְׁ

ָת  ֹלא ֲאַשֵלֲחָך ִכי ִאם ֵבַרכְׁ ָתִני. וְׁ שּוֵלי ַרֲחֶמיָך ַאֲחִזיק ַעד ִאם ִרַחמְׁ  ִני:( )ּובְׁ

ָלאֹות ִנִסיָתִני: ֵאֶלה ַהתְׁ כֹור ָנא ִכי ַכֹחֶמר ֲעִשיָתִני. ּובְׁ  זְׁ

ָעַלי: ִרי פְׁ ַאל ַתֲאִכיֵלִני פְׁ ַמֲעָלַלי. וְׁ ֹקד ָעַלי כְׁ  ַעל ֵכן ֹלא ִתפְׁ

קֹוִמי.  ִריב יֹוִמי. ַעד ָאִכין ֵצָדה ָלשּוב ֶאל מְׁ ַאל ַתקְׁ ָך וְׁ ַהֲאֵרְך ִלי ַאפְׁ  וְׁ

ַאל ַתחֲ  ִמי:וְׁ רּורֹות ַעל ִשכְׁ ֲארֹות ֲאָשַמי צְׁ ֵחִני ִמן ָהָאֶרץ ּוִמשְׁ ַשלְׁ ַמֵהר לְׁ  ִזיק ָעַלי לְׁ

ָלאֹוַתי: ִנָּיה תְׁ ַכף שְׁ ָך בְׁ ַקל ֲעֹונֹוַתי. ִשים לְׁ ִמשְׁ ָך בְׁ ַהֲעלֹותְׁ  ּובְׁ

ִשים ֵאֶלה ֹנַכח  רּוִדי. וְׁ ִיי ּומְׁ כֹור ָענְׁ ִדי. זְׁ ִעי ּוִמרְׁ ָך ִרשְׁ רְׁ ָזכְׁ  ֵאֶלה:ּובְׁ

כֹור ָנא ֱאֹל ָת ַק ּוזְׁ ַרפְׁ ֹלא שְׁ ָתִני. וְׁ ַרפְׁ ִעי צְׁ ָתִני. ּוֵמֹרב ִרשְׁ ַחנְׁ כּור ָגלּות בְׁ ָתִני. ּובְׁ ַנפְׁ ֶאֶרץ נֹוד צְׁ  ִני. י ִכי ֶזה ַכֶמה לְׁ

ַאֲחִריִתי. כִ  ֵהיִטיב ִלי בְׁ טֹוָבִתי ִנִסיָתִני. ֶוֱאמּוָנה ִעִניָתִני. ּולְׁ ִתי ִכי לְׁ ָיַדעְׁ ָלאֹות ֱהִביאֹוָתִני:וְׁ ָחן ַהתְׁ ִמבְׁ  י בְׁ

ַכֶלה ָעַלי ַזֲעֶמָך:ַק ָלֵכן ֱאֹל ַאל תְׁ  י ֶיֱהמּו ָעַלי ַרֲחֶמיָך. וְׁ

ִחית ַדי: ָאְך ַהַמשְׁ ַמֲעָבַדי. ֶוֱאמֹור ַלַמלְׁ ֵלִני כְׁ מְׁ ַאל ִתגְׁ  וְׁ


