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 "על דעת המקום"

 מחזור מקומי ליום כיפור

 

 

 

 ט"שער העמקים תשע
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 כל נדרי
 מתוך מחזור יום הכיפורים

 

ל הָּ קֹום ְוַעל ַדַעת ַהקָּ  ַעל ַדַעת ַהמָּ

ה ל ַמְעלָּ ה שֶׁ יבָּ ישִּ ה בִּ ל ַמטָּ ה שֶׁ יבָּ ישִּ  ּובִּ

ים: ֲעַבְריָּנִּ ם הָּ ל עִּ ְתַפלֵּ ין ְלהִּ ירִּ  ָאנּו ַמתִּ

 

א   י וֶׁ ְדרֵּ ל נִּ יכָּ י ְוקֹונָּמֵּ מֵּ י ַוֲחרָּ י ּוְשבּועֵּ רֵּ ּנּויֵּי סָּ י ְוכִּ ּנּוסֵּ   ,ְוקִּ

יְמנָּא  ְשַתַבְענָּא ּוְדַאֲחרִּ ְנַדְרנָּא ּוְדאִּ  ְדאִּ

נָּא: תָּ  ּוְדָאַסְרנָּא ַעל ַנְפשָּ

ה.  ינּו ְלטֹובָּ לֵּ א עָּ ים ַהבָּ פּורִּ ה ַעד יֹום כִּ ים זֶׁ פּורִּ ּיֹום כִּ  מִּ

יֲחַרְטנָּא ְבהוֹ  ין ְבֻכְלהֹון אִּ יקִּ ן ְשבִּ רָּ  ן. ֻכְלהֹון ְיהֹון שָּ

ין: מִּ א ַקּיָּ ין ְולָּ ירִּ א ְשרִּ ין לָּ לִּ ין ּוְמֻבטָּ לִּ ין ְבטֵּ יתִּ  ְשבִּ

א ְשבּועֹות: נָּא לָּ תָּ י ּוְשבּועָּ רֵּ סָּ א א  נָּא לָּ רָּ סָּ א  י וֶׁ ְדרֵּ א נִּ נָּא לָּ ְדרָּ  נִּ

 

ם.  ר ְבתֹוכָּ ר ַהגָּ ל. ְוַלגֵּ אֵּ ְשרָּ ל ֲעַדת ְבנֵּי יִּ ְסַלח ְלכָּ  ְונִּ

גָּה:כִּ  ְשגָּ ם בִּ עָּ ל הָּ  י ְלכָּ

 
 

 :תרגום מארמית

כל הנדרים והאיסורים והשבועות, וקונמות, וקנסות, וכינויים אחרים של נדרים, 

שנדרתי, ונשבעתי, והחרמתי, ואסרתי על עצמי מיום כיפורים שעבר עד יום 

כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. בכולן אני 

חרט, כולן יהיו מותרין. עזובים, בטלים ומבוטלים, לא שרירים ולא קיימים. מת

 נדרינו לא נדרים והאיסורים לא איסורים והשבועות לא שבועות.
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 אבישר הר שפי

 אסיף
 

ים עִּ ל ְצבָּ ו שֶׁ ים שּוב ְסתָּ כִּ ְרחֹובֹות ֻמְשלָּ  בָּ
ו ף ַעְכשָּ ָאסֵּ  ְלהֵּ

ל ְתַגְלגֵּ נּו ַגם שֶׁ ְפשִּ  רּוחַ  בָּ ל יַלחָּ י ְככָּ ְדרֵּ י נִּ רֵּ סָּ א   וֶׁ
ו ה ַעְכשָּ ְספָּ ּנֶׁאֶׁ ר שֶׁ ה ְכבָּ טָּ  ַהחִּ

ּנֹוַתְרנּו ים שֶׁ פִּ ן ְשלָּ ה ְבֹלבֶׁ מָּ  ֲאדָּ
ים ו ְמאֹוד ְפשּוטִּ  ַעְכשָּ

ל י אֶׁ יָך ְשתֵּ  יָּדֶׁ
ים  ַרכִּ
י אֵּ ן ְמלֵּ  חֵּ

ים ְתנֹוְצצִּ  מִּ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  אסיף
 לחן: נעמי שמר, פרת מילים: איתמר

 

ת ַהַמעֲ  ֹסף אֶׁ יםא   שִּ
אֹותֹות ים ְוהָּ לִּ ת ַהמִּ  אֶׁ

ת. ְכמֹו ְיבּול ְשאֵּ ד מִּ בֵּ ה כָּ כָּ  ְברָּ

 

ה יחָּ ת ַהְפרִּ ֹסף אֶׁ  א 
ְכרֹונֹות ה ַלזִּ ְמלָּ ר גָּ  ֲאשֶׁ
ם רֶׁ ַלף ְבטֶׁ חָּ ץ שֶׁ ל ַקיִּ ת. שֶׁ  עֵּ

 

ים פִּ נֶׁיהָּ ַהּיָּ ל ַמְראֹות פָּ ת כָּ ֹסף אֶׁ  א 
ר. ת ַהבָּ י ְואֶׁ ת ַהְפרִּ  ְכמֹו אֶׁ

יא ה הִּ מָּ ֲאדָּ ים הָּ פִּ ַתַחת ַלְשלָּ ה מִּ  ֲאֹפרָּ
ר. בָּ ת ְלָך דָּ תֵּ ּה עֹוד לָּ ין לָּ  ְואֵּ

 

ם ַעל ְבעֹול חֹולֵּ ר גִּ ין יֹותֵּ ְלתוֹ  ְואֵּ בָּ  שִּ
י  ְדרֵּ ר נִּ ין יֹותֵּ יְואֵּ רֵּ סָּ א   וֶׁ

תוֹ  ם ְבעִּ י ַהגֶׁשֶׁ רּוַח כִּ ַחת הָּ  ַרק ַהְבטָּ
ת י. ּהרָּ פָּ עֲ  עֹוד יָֹּחנֵּן אֶׁ ְשרֵּ  ְבֹתם תִּ
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 רעיה הרניק

 
נּו ַשַערפְ   ַתח לָּ

ט  קֵּ ה ַהשָּ  ַבּיֹום ַהזֶׁ
י ים ַאֲחרֵּ נִּ ַבע שָּ  שֶׁ
י ֹלא ַרַעש. ַוֲאנִּ  הָּ
ְפנֵּי ה לִּ  יֹוַדַעת ַכמָּ

א ַרַעש ַהבָּ  הָּ
נּו ַשַער  ְפַתח לָּ
 אּוַלי יָּבֹואּו בוֹ 

ים  ַרֲחמִּ  הָּ
ה. ַאֲהבָּ  ְוהָּ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיר למעלות
 תהלים, קכ"א

 

שָּ  יר ַלַמֲעלֹות אֶׁ ישִּ ְזרִּ ן יָֹּבא עֶׁ ַאיִּ ים מֵּ רִּ הָּ ל הֶׁ יַני אֶׁ  א עֵּ
ם ה עִּ י מֵּ ְזרִּ ץ 'עֶׁ ָארֶׁ ם וָּ ַמיִּ ה שָּ  ֹעשֵּ

ָך ָך ַאל יָּנּום ֹשְמרֶׁ ן ַלמֹוט ַרְגלֶׁ תֵּ  ַאל יִּ
ל אֵּ ְשרָּ ר יִּ ן שֹומֵּ ישָּ ּנֵּה ֹלא יָּנּום ְוֹלא יִּ  הִּ

ָך ה 'ה ינֶָׁך 'ֹשְמרֶׁ ְלָך ַעל ַיד ְימִּ  צִּ
כָּ  ש ֹלא ַיכֶׁ מֶׁ ם ַהשֶׁ היֹומָּ ְילָּ ַח ַבלָּ  ה ְויָּרֵּ

ָך 'ה ת ַנְפשֶׁ ְשֹמר אֶׁ ע יִּ ל רָּ כָּ ְרָך מִּ ְשמָּ  יִּ
ם 'ה ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ ָך מֵּ אְתָך ּובֹואֶׁ ר צֵּ ְשמָּ  יִּ

                                 

 

 
 :מתוך תפילת עמידה בעשרת ימי תשובה

 

נּו  ינּו ַמְלכֵּ  ָאבִּ
נּו מַ  ין בָּ י אֵּ ּנֵּנּו ַוֲענֵּנּו כִּ ים חָּ  ֲעשִּ

ה יענו ֲעשֵּ ד ְוהושִּ סֶׁ חֶׁ ה וָּ קָּ נּו ְצדָּ מָּ  .עִּ
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 מתוך מחזור יום הכיפורים              וידוי

 
י: י ְוֹגֲאלִּ ה צּורִּ נֶׁיָך, ְיֹהוָּ י ְלפָּ בִּ ְגיֹון לִּ י ְוהֶׁ י פִּ ְמרֵּ צֹון אִּ ְהיּו ְלרָּ  יִּ

לָּ  נֶׁיָך ְתפִּ בֹוא ְלפָּ ּנָּא( תָּ ינּו, )נ"א אָּ י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ ֹלהֵּ י א  ין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ אֵּ נּו. שֶׁ ּנָּתֵּ ְתחִּ ְתַעַלם מִּ נּו, ְוַאל תִּ תֵּ
ל ֲאנַ  אנּו. ֲאבָּ טָּ ים ֲאַנְחנּו ְוֹלא חָּ יקִּ ינּו ַצדִּ י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ ֹלהֵּ ה א  נֶׁיָך ְיֹהוָּ ף לֹוַמר ְלפָּ י ֹערֶׁ ים ּוְקשֵּ נִּ ְחנּו פָּ

אנּו: טָּ ינּו חָּ  ַוֲאבֹותֵּ

ַזלְ  ַגְדנּו. גָּ ַשְמנּו. בָּ י:אָּ ַבְרנּו ֹדפִּ  נּו. דִּ
ר: קֶׁ ַפְלנּו שֶׁ ַמְסנּו. טָּ ְרַשְענּו. ַזְדנּו. חָּ ינּו. ְוהִּ וִּ ע   הֶׁ

ף: ינּו ֹערֶׁ שִּ ַרְרנּו. קִּ ַשְענּו. צָּ ינּו. פָּ וִּ ַרְרנּו. עָּ ַאְצנּו. סָּ ַרְדנּו. נִּ ַזְבנּו. ַלְצנּו. מָּ ע. כִּ  יַָּעְצנּו רָּ
ינ עִּ ַעְבנּו. תָּ ַחְתנּו. תִּ ַשְענּו. שִּ ְענּו:רָּ ְעתָּ  ּו. תִּ

 
  -וגם 

ַרְכנּו. גמלנו חסד. דרשנו אמת.  אהבנו. בֵּ
יבקנו. טיפלנו. יראנו חטא. שתאנו. והקשבנו. זכרנו טוב. חִּ  הִּ
 כבשנו יצר. למדנו מטעויות. נתנו. סעדנו. עזרנו. פתחנו דלת.

ַרְבנּו. רקדנו.  שרנו. תמכנו.  צחקנו. קֵּ
* * * 

 

 
 
 

 אלחנן ניר

 וידוי
 

ְשַחק לכָּ  שּוב ים מִּ ידִּ דּועַ  ַהַתְפקִּ  .ַהּיָּ
ּנֵּה י הִּ יעַ  ֲאנִּ ֹראש מֹודִּ  :מֵּ

ים ֲאַנְחנּו מִּ  .ֲאשֵּ
ם  .ְלעֹולָּ

ה לָּ ַהַהְתחָּ ה. ַהּסֹוף ְוַעד מֵּ יכָּ ְכרִּ ל מִּ ה אֶׁ יכָּ  .ְכרִּ
ַשְמנּו  .אָּ
ה יד ַאתָּ מִּ ק תָּ  .צֹודֵּ

 
ה כָּ ה כָּ ב ַאתָּ נּו אֹוהֵּ  ?אֹותָּ

 
 )ימים נוראים, תשע"ב(
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 הסליחות דוןא  
 מתוך מחזור יום הכיפורים   

 

יחֹותאֲ   דֹון ַהְּסלִּ
בֹותב ן ְלבָּ  ֹוחֵּ

ה ֲעמּוקֹותג  ֹולֶׁ
קֹותד ר ְצדָּ  ֹובֵּ

ינּו לֵּ ם עָּ נֶׁיָך ַרחֵּ אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ
 
אֹותהָּ  ְפלָּ  דּור ְבנִּ
מֹותוָּ  יק ְבנֶׁחָּ  תִּ

ית ָאבֹותז ר ְברִּ  ֹוכֵּ
יֹותח ר ְכלָּ  ֹוקֵּ

ינּו לֵּ ם עָּ נֶׁיָך ַרחֵּ אנּו ְלפָּ טָּ   חָּ
 
ּיֹותט יב ַלְברִּ טִּ  ֹוב ּומֵּ
רֹותי ְסתָּ ל נִּ ַע כָּ  ֹודֵּ

ש ֲעֹונֹותכ  ֹובֵּ
קֹותל ש ְצדָּ  ֹובֵּ

ינּו לֵּ ם עָּ נֶׁיָך ַרחֵּ אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ

ּיֹותמָּ  א ַזכִּ  לֵּ
לֹותנ א ְתהִּ  ֹורָּ

ַח ֲעֹונֹותס  ֹולֵּ
רֹותע ת צָּ  ֹונֶׁה ְבעֵּ

ינּו לֵּ ם עָּ נֶׁיָך ַרחֵּ אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ
 
ל ְישּועֹותפ  ֹועֵּ

הצ ידֹות ֹופֶׁ  ֲעתִּ

א ַהדֹורֹותק  ֹורֵּ

בֹותר ב ֲערָּ  ֹוכֵּ

לֹותש ַע ְתפִּ  ֹומֵּ

עֹותתְ  ים דֵּ  מִּ
ינּו לֵּ ם עָּ נֶׁיָך ַרחֵּ אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ

 
 
 
 

 
 תורה רפב -ליקוטי מוהר"ן ח"א ר' נחמן מברסלב, 

י ם לְ  ַדע כִּ ל ָאדָּ ת כָּ דּון אֶׁ יך לָּ רִּ ע גָּמּור, ַכף ְזכּותצָּ שָּ הּוא רָּ י שֶׁ ילּו מִּ , ַוֲאפִּ
ה ְמַעט טֹוב יזֶׁ ְמצא בֹו אֵּ ש ְולִּ יך ְלַחפֵּ רִּ   .צָּ

ע שָּ ינֹו רָּ ְבאֹותֹו ַהְמַעט אֵּ ן אֹותֹו , שֶׁ א בֹו ְמַעט טֹוב, ְודָּ מֹוצֵּ ה שֶׁ י זֶׁ ְוַעל ְידֵּ
ת ְלַכף , ְלַכף ְזכּות מֶׁ א  ה אֹותֹו בֶׁ ה ַמֲעלֶׁ י זֶׁ ט  ְזכּות ]...[ַעל ְידֵּ יַלקֵּ ש וִּ ן ְיַחפֵּ ְוכֵּ

ים, עֹוד ַהְּנֻקדֹות טֹובֹות גּונִּ ין נִּ ה ַנֲעשִּ י זֶׁ   ְוַעל ְידֵּ

http://breslev.eip.co.il/?key=549
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צֹון: נֶׁיָך ְבֹאנֶׁס ּוְברָּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ב: מּוץ ַהלֵּ נֶׁיָך ְבאִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

י דָּ  ְבלִּ נֶׁיָך בִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעת:ַעל חֵּ

ם: יִּ תָּ טּוי ְשפָּ נֶׁיָך ְבבִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ר: תֶׁ לּוי ּוַבּסָּ נֶׁיָך ְבגָּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

יֹות: לּוי ֲערָּ נֶׁיָך ְבגִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ה: בּור פֶׁ נֶׁיָך ְבדִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

נֶׁיָך בְ  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ ה:ְוַעל חֵּ ְרמָּ  ַדַעת ּוְבמִּ

ב: ְרהּור ַהלֵּ נֶׁיָך ְבהִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ַע: נֶׁיָך ְבהֹונַָּאת רֵּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ה: דּוי פֶׁ נֶׁיָך ְבוִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

יַדת ְזנּות: ְועִּ נֶׁיָך בִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

נֶׁי אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ ה:ַעל חֵּ גָּ ְשגָּ דֹון ּובִּ  ָך ְבזָּ

נֶׁיָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ים: ים ּומֹורִּ ְלזּול הֹורִּ  ְבזִּ

ק יָּד: נֶׁיָך ְבֹחזֶׁ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ם: לּול ַהשֵּ נֶׁיָך ְבחִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ה: ְפשּות פֶׁ נֶׁיָך ְבטִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ְטא ם: ְוַעל חֵּ יִּ תָּ נֶׁיָך ְבֻטְמַאת ְשפָּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ  שֶׁ

ע: רָּ ר הָּ נֶׁיָך ְביֵּצֶׁ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ים: ים ּוְבֹלא יֹוְדעִּ נֶׁיָך ְביֹוְדעִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

נּו,  נּו, ְמַחל לָּ יחֹות, ְסַלח לָּ לֹוַּה ְסלִּ ם א   ְוַעל ֻכלָּ

נּו: ר לָּ  ַכפֶׁ

אנּו טָּ חָּ ְטא שֶׁ נֶׁיָך ְבַכַפת ֹשַחד: ַעל חֵּ  ְלפָּ

ב: זָּ נֶׁיָך ְבַכַחש ּוְבכָּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ע: רָּ שֹון הָּ נֶׁיָך ְבלָּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

צֹון: נֶׁיָך ְבלָּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ן: א ּוְבַמתָּ נֶׁיָך ְבַמשָּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

אנ טָּ חָּ ְטא שֶׁ ה:ְוַעל חֵּ ְשתֶׁ ל ּוְבמִּ נֶׁיָך ְבַמֲאכָּ  ּו ְלפָּ

ית: ְך ּוְבַמְרבִּ נֶׁיָך ְבנֶׁשֶׁ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

רֹון: ַּית גָּ ְנטִּ נֶׁיָך בִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ן: יִּ קּור עָּ נֶׁיָך ְבשִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ְפתֹותֵּ  יַח שִּ נֶׁיָך ְבשִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ינּו:ְוַעל חֵּ

מֹות: ם רָּ יַניִּ נֶׁיָך ְבעֵּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ַצח: נֶׁיָך ְבַעזּות מֶׁ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

נּו:  ר לָּ נּו, ַכפֶׁ נּו, ְמַחל לָּ יחֹות, ְסַלח לָּ לֹוַּה ְסלִּ ם א   ְוַעל ֻכלָּ

יַקת ֹעל: ְפרִּ נֶׁיָך בִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

א טָּ חָּ ְטא שֶׁ ילּות:ְוַעל חֵּ ְפלִּ נֶׁיָך בִּ  נּו ְלפָּ

ַע: ַּית רֵּ ְצדִּ נֶׁיָך בִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ן: יִּ רּות עָּ נֶׁיָך ְבצָּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

נֶׁיָך ְבַקלּות ֹראש: אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ף: נֶׁיָך ְבַקְשיּות ֹערֶׁ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

אנּו לְ  טָּ חָּ ְטא שֶׁ ַרע:ַעל חֵּ ם ְלהָּ יַצת ַרְגַליִּ נֶׁיָך ְברִּ  פָּ

ילּות: ְרכִּ נֶׁיָך בִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ְוא: ְשבּוַעת שָּ נֶׁיָך בִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ּנָּם: ְנַאת חִּ נֶׁיָך ְבשִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ְוַעל חֵּ

ת יָּד: ְתשּומֶׁ נֶׁיָך בִּ אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ְטא שֶׁ  ַעל חֵּ

ְטא שֶׁ  ב:ְוַעל חֵּ בָּ ְמהֹון לֵּ נֶׁיָך ְבתִּ אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ

נּו,  נּו, ְמַחל לָּ יחֹות, ְסַלח לָּ לֹוַּה ְסלִּ ם א   ְוַעל ֻכלָּ

נּו: ר לָּ  ַכפֶׁ
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 כי הנה כחומר

 מן התפילה: מילים
 שלום חריטונוב: לחן

 

ר ר ְבַיד ַהּיֹוצֵּ ּנֵּה ַכֹחמֶׁ י הִּ  כִּ
ר ְרצֹותֹו ְמַקצֵּ יב ּובִּ ְרצֹותֹו ַמְרחִּ  בִּ

ר ד נֹוצֵּ סֶׁ ן ֲאַנְחנּו ְביְָּדָך חֶׁ  כֵּ
ר צֶׁ ן ַלּיֵּ פֶׁ ט ְוַאל תֵּ ית ַהבֵּ  ַלְברִּ

 
ת ן ְבַיד ַהְמַסתֵּ בֶׁ אֶׁ ּנֵּה כָּ י הִּ  כִּ

ְרצֹותֹו אֹוחֵּ  תבִּ ְרצֹותֹו ְמַכתֵּ  ז ּובִּ
ת ה ּוְממֹותֵּ ן ֲאַנְחנּו ְביְָּדָך ְמַחּיֶׁ  כֵּ

ר צֶׁ ן ַלּיֵּ פֶׁ ט ְוַאל תֵּ ית ַהבֵּ  ַלְברִּ
 

ש רָּ חָּ ן ְבַיד הֶׁ ּנֵּה ַכַגְרזֶׁ י הִּ  כִּ
ַרש ְרצֹותֹו פֵּ אּור ּובִּ ק לָּ בֵּ ְרצֹותֹו דִּ  בִּ

ש רָּ י וָּ נִּ ְך עָּ ן ֲאַנְחנּו ְביְָּדָך תֹומֵּ  כֵּ
ית ַהבֵּ  רַלְברִּ צֶׁ ן ַלּיֵּ פֶׁ  ט ְוַאל תֵּ

 
ח ה ְבַיד ַהַמלָּ גֶׁ ּנֵּה ַכהֶׁ י הִּ  כִּ

ַלח ְרצֹותֹו שִּ ז ּובִּ ְרצֹותֹו אֹוחֵּ  בִּ
ח ל טֹוב ְוַסלָּ ן ֲאַנְחנּו ְביְָּדָך אֵּ  כֵּ
ר צֶׁ ן ַלּיֵּ פֶׁ ט ְוַאל תֵּ ית ַהבֵּ  ַלְברִּ

 
 
 

 הניגון היה מזומר בחב"ד ללא מילים. 
ורק עשרות שנים ( 1929" )שכב בני" ילותתחילה התאים לו עמנואל הרוסי את מ

הותאמו לו בחב"ד מילות ( 20-של המאה ה 60 -כנראה בשנות היותר )מאוחר 
 "כי הנה כחומר". 

https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=245
https://www.zemereshet.co.il/artist.asp?id=261
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=254
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 ונתנה תוקף
 

א ְוָאֹים. י הּוא נֹורָּ ף ְקֻדַשת ַהּיֹום, כִּ   ּוְנַתּנֶׁה ֹתקֶׁ
ָך,  ְסאֶׁ ד כִּ סֶׁ כֹון ְבחֶׁ ָך, ְויִּ א ַמְלכּותֶׁ ּנָּשֵּ  ּובֹו תִּ

ת. מֶׁ א  יו בֶׁ לָּ ב עָּ שֵּ  ְותֵּ
ד,  עֵּ ַע וָּ יַח ְויֹודֵּ ן ּומֹוכִּ ה הּוא ַדּיָּ י ַאתָּ ת כִּ מֶׁ  א 

ר ּומֹונֶׁה,  ם ְוסֹופֵּ ב ְוחֹותֵּ  ְוכֹותֵּ
ְכרֹונֹות,  ר ַהזִּ פֶׁ ת סֵּ ְפַתח אֶׁ חֹות, ְותִּ ְשכָּ ל ַהּנִּ ְזֹכר כָּ  ְותִּ

ם בֹו.  ל ָאדָּ ם ַיד כָּ א, ְוחֹותָּ רֵּ קָּ יו יִּ לָּ אֵּ  ּומֵּ
ַמע.  שָּ ה יִּ ה ַדקָּ מָּ ַקע ְוקֹול ְדמָּ תָּ דֹול יִּ ר גָּ  ּוְבשֹופָּ

זּון,  ה ֹיאחֵּ דָּ יל ּוְרעָּ זּון, ְוחִּ פֵּ ים יֵּחָּ  ּוַמְלָאכִּ
א ְפֹקד ַעל ְצבָּ ין לִּ ּנֵּה יֹום ַהדִּ ין. -ְוֹיאְמרּו: הִּ רֹום ַבדִּ  מָּ

ין.  ינֶׁיָך ַבדִּ ְזכּו ְבעֵּ י ֹלא יִּ  כִּ
י אֵּ ל בָּ ְבנֵּי-ְוכָּ נֶׁיָך כִּ ם ַיַעְברּון ְלפָּ רֹון.-עֹולָּ  מָּ

ְבטֹו,  יר ֹצאנֹו ַתַחת שִּ ְדרֹו, ַמֲעבִּ ה עֶׁ ַרת רֹועֶׁ  ְכַבקָּ
י.  ל חָּ ש כָּ ְפֹקד נֶׁפֶׁ ְמנֶׁה ְותִּ ְסֹפר ְותִּ יר ְותִּ ן ַתֲעבִּ  כֵּ

ל בְ  ה ְלכָּ ְצבָּ ינָּם.ּיָּ רִּ ְוַתְחֹתְך קִּ ת ְגַזר דִּ ְכֹתב אֶׁ  ה. ְותִּ
מּון:  תֵּ פּור יֵּחָּ בּון ּוְביֹום צֹום כִּ תֵּ כָּ נָּה יִּ  ְבֹראש ַהשָּ
י יָּמּות,  ְחיֶׁה. ּומִּ י יִּ אּון, מִּ רֵּ בָּ ה יִּ ה ַיַעְברּון ְוַכמָּ  ַכמָּ

ש,  אֵּ י בָּ ם ּומִּ י ַבַמיִּ צֹו, מִּ י ֹלא ְבקִּ צֹו ּומִּ י ְבקִּ  מִּ
י ַבַחּיָּ  ב ּומִּ רֶׁ י ַבחֶׁ י יָּנּוַע, מִּ י יָּנּוַח ּומִּ ה, מִּ פָּ י ַבַמגֵּ ַרַעש ּומִּ י בָּ  ה, מִּ

ר,  ְתַיּסָּ י יִּ ו ּומִּ לֵּ שָּ י יִּ ף, מִּ רֵּ טָּ י יִּ ט ּומִּ קֵּ שָּ י יִּ  מִּ
י יָּרּום ּו י.מִּ נִּ י יֵּעָּ ר ּומִּ שֵּ י יֵּעָּ ל,מִּ פֵּ שָּ י יִּ  מִּ

ה. רָּ ת ֹרַע ַהְגזֵּ ין אֶׁ ירִּ ה ַמֲעבִּ קָּ ה ּוְצדָּ לָּ ה ּוְתפִּ  ּוְתשּובָּ
ת כִּ  מֶׁ ם.א  דָּ ר וָּ שָּ ם בָּ י הֵּ ם, כִּ ְצרָּ ַע יִּ ה יֹודֵּ ם, ְוַאתָּ ה הּוא יֹוְצרָּ  י ַאתָּ

יא ַלְחמֹו.  ר, ְבַנְפשֹו יָּבִּ פָּ עָּ ר ְוסֹופֹו לֶׁ פָּ עָּ ם ְיסֹודֹו מֵּ  ָאדָּ
ל, ּו יץ נֹובֵּ ש ּוְכצִּ יר יָּבֵּ צִּ ר, ְכחָּ ְשבָּ ס ַהּנִּ רֶׁ שּול ְכחֶׁ ר, מָּ ל עֹובֵּ  ְכצֵּ

לֶׁ  נָּן כָּ ַח, ְוַכֲחלֹום יָּעּוף.ה, ּוְכרּוַח ּוְכעָּ ק פֹורֵּ ת, ּוְכָאבָּ בֶׁ   נֹושָּ

ם. ל ַחי ְוַקּיָּ ְך, אֵּ לֶׁ ה הּוא מֶׁ  ְוַאתָּ
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מעשה ברבי אמנון שחי בימי הביניים בעיר מגנצא בגרמניה והיה גדול הדור. 

הפצירו בו  ,החלו ההגמון והשרים של אותה עיר מבקשים ממנו שימיר את דתו
 ללא הרף.

היה יותר לעמוד בלחצם, ביקש להסירם מפניו ואמר: "תנו  יום אחד, כשלא יכול
הבין עד כמה  –לי זמן שלושה ימים ואשיבכם דבר". ברגע שיצאו מילים אלו מפיו 

 האם יש בכלל אפשרות כזו?! שגה וחטא.
לא התייצב רבי אמנון בפני ההגמון.  –ויצום, ויתפלל ויבכה. למועד שלושה ימים 

מדוע לא הגיע למועד, השיב רבי  –. לשאלת ההגמון שלח ההגמון חיילים להביאו
אמנון וביקש כי יכרתו את לשונו על כי אמרה את המשפט הנורא: "תנו לי זמן 

 שלושת ימים".
ויען ההגמון ויאמר: "לא הלשון תיכרת, אלא הרגלים אשר לא באו במועד! 

 והידיים שסרבו לסמן את הצלב".
  ויכרתו את ידיו ואת רגליו של אמנון.

ערב ראש השנה היה. ובראש השנה בשעת קדושה של מוסף, ביקש  –אותו יום 
את  קרארבי אמנון והעלוהו כרות ידיים ורגליים לבימה, אצל ארון הקודש ושם 

 התפילה הנפלאה: "ונתנה תוקף קדושת היום". 
 יצאה נשמתו בטהרה. –בסיימו התפילה 

 
, קיבל משנה תוקף אש השנה(ספר אור זרוע, הלכות רב המופיע)הסיפור שלעיל 

 11: המלחין יאיר רוזנבלום הגיע לקיבוץ בית השיטה, אשר איבד 20-במאה ה
מבניו במלחמת יום כיפור, וחיבר במקום לחן משלו לפיוט העתיק. החיבור בין 
אימת ימי הביניים לאימת המלחמה יצר את העיבוד הנוכחי לפיוט, הנאמר עד 

 של ראש השנה ויום כיפור.היום בבתי הכנסת בתפילת מוסף 
הפייטן הקדום יניי שפעל במאה השישית כתיבתו של הפיוט היתה כנראה ע"י 

 בידי פייטן בן זמנו.  או בארץ ישראל
 
 
 

 לאה גולדברג
 

ל ְתַפלֵּ ְך ְוהִּ רֵּ ֹלַהי, בָּ י א  נִּ  ַלְמדֵּ
ל, ַעל-ַעל מֵּ ה קָּ לֶׁ ל-סֹוד עָּ שֵּ י בָּ  ֹנַגּה ְפרִּ

ְר  רּות ַהֹזאת לִּ ְנֹשם,ַעל ַהחֵּ חּוש, לִּ  אֹות, לָּ
ל. שֵּ כָּ ל, ְלהִּ ַדַעת, ְלַיחֵּ  לָּ

ת ד אֶׁ יר-ַלמֵּ ה ְושִּ כָּ ְפתֹוַתי ְברָּ ל-שִּ  ַהלֵּ
ם ש ְזַמְּנָך עִּ ְתַחדֵּ ם-ְבהִּ ר ְועִּ יל-ֹבקֶׁ  לֵּ
י ַהּיֹום  י יֹומִּ ְלשֹום -ְלַבל ְיהִּ ְתמֹול שִּ  כִּ
י  ַלי יֹומִּ ְהיֶׁה עָּ ל.  -ְלַבל יִּ ְרגֵּ  הֶׁ

 
 

 תהילים קי"ח, כ"ח
ךָּ        ה ְואֹודֶׁ י ַאתָּ לִּ  אֵּ
ךָּ        ֹלַהי ֲארֹוְממֶׁ  א 



 

 11 

 

  'משנה מסכת אבות פרק ב משנה ט 

ן ַזַכאי... ן בֶּ נָּ ן יֹוחָּ  ַרבָּ
ם: ְצאּו ּוְראּו הֶּ ַמר לָּ ם  אָּ דָּ אָּ ּה הָּ ִיְדַבק בָּ ה שֶּ רָּ ְך ְישָּ רֶּ  -ֵאיזֹוִהי דֶּ

ֵבר טֹוב.  ַע אֹוֵמר: חָּ ה. ַרִבי ְיהֹושֻׁ ר אֹוֵמר: ַעִין טֹובָּ זֶּ  ַרִבי ֱאִליעֶּ
ד.  ת ַהּנֹולָּ ה אֶּ רֹואֶּ ֵכן טֹוב. ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר: הָּ  ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: שָּ

ר אֹוֵמר: ֵלב טֹוב.  זָּ ְלעָּ  ַרִבי אֶּ
 
 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נג/ב 

 אמר רבי יהושע בן חנניה: מימי לא נצחני אדם חוץ מ]...[ ותינוקת. 
...תינוקת מאי היא: פעם אחת הייתי מהלך בדרך והיתה דרך עוברת 

 בשדה והייתי מהלך בה. 
 אמרה לי תינוקת אחת: רבי לא שדה היא זו? 

 אמרתי לה: לא דרך כבושה היא? 
 יסטים כמותך כבשוה. אמרה לי: ל

 
 

 משנה מסכת יומא פרק ח הלכה ט 

שּוב, ֵאין ַמְסִפיִקין ְביָּדֹו ַלֲעשֹֹות  א ְואָּ ֱחטָּ שּוב, אֶּ א ְואָּ ֱחטָּ אֹוֵמר, אֶּ הָּ
א ְויֹום ַהִכפּוִרים ְמַכֵפר, ֵאין יֹום ַהִכפּוִרים ְמַכֵפר.  ֱחטָּ ה. אֶּ  ְתשּובָּ

קֹום,  ם ַלמָּ דָּ ֵבין אָּ  יֹום ַהִכפּוִרים ְמַכֵפר. ֲעֵברֹות שֶּ
ם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִכפּוִרים ְמַכֵפר,  דָּ ֵבין אָּ  ֲעֵברֹות שֶּ

ת ֲחֵברֹו.  ה אֶּ ְיַרצֶּ  ַעד שֶּ
 
 פז/ב – תלמוד בבלי מסכת יומא דף פז/א 

 רבי ירמיה, היה לו דבר לר' אבא עליו. 
 הלך ]ר' ירמיה[ ישב על מפתן ביתו של ר' אבא.

 כה אמתו מים, בזמן ששפ
 ניתז קילוח המים  על ראשו. 

 אמר: עשאוני כאשפה. 
 קרא על עצמו: "מאשפות ירים אביון". 

 שמע רבי אבא ויצא לפניו. 
 אמר לו: עכשיו צריך אני לצאת ולפייס אותך. 
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 רב היה מקריא את הפרשה לפני רבי. 

 נכנס ובא רבי חייא. 
 חזר לתחילתה. 
 נכנס בר קפרא. 

 ה. חזר לתחילת
 נכנס רבי שמעון בן רבי. 

 חזר לתחילתה. 
 בא רבי חנינא בן רבי חמא. 
 אמר: כל פעם נחזור ונלך?!

 לא חזר. 
 הקפיד עליו רבי חנינא. 

 הלך רב אצלו שלושה עשר ערבי ימי כיפורים
 ולא התפייס. 

 
 
 

 מרשה פאלק

 וידוי
ִכים ּוְראּו  ם -ִעְמדּו ַעל ְדרָּ  ְוַשֲאלּו ִלְנִתבֹות עֹולָּ

ּה ֵא  ְך ַהּטֹוב, ּוְלכּו בָּ רֶּ ה דֶּ ם. - -י זֶּ  ּוִמְצאּו ַמְרּגֹוע ְלַנְפְשכֶּ
 )ירמיה ו, טז(                                                 

 ְבַמְרַאת ֵעיֵנינּו
ת,  ִמְשַתֵקף ַהּזּולָּ

ת  ְבַמְרַאת ֵעיֵני ַהּזּולָּ
ֵנינּו.  ִנְגִלים פָּ

ה ה, ִנְראֶּ  ַנִביט ְפִנימָּ
 ְכַאְבנּו,ֵאיְך ִה 

ן ַהְכֵאב  ֵאיְך לָּ
ן. טָּ ַצע קָּ  ַּגם ְבפֶּ

ה וָּ  ִנְשַאל ֲענָּ
ה,  ְלַבֵקש ְסִליחָּ

א ַמְרּגֹוע  ִנְמצָּ
 ְלַנְפֵשנּו.
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 :בעשרת ימי תשובה עמידהילת תפמתוך 

 

ים.  ץ ַבַחּיִּ פֵּ ְך חָּ לֶׁ ים. מֶׁ נּו ְלַחּיִּ ְכרֵּ  זָּ
ים. ְלַמַעְנָך א                 ר ַהַחּיִּ פֶׁ נּו ְבסֵּ ְתבֵּ ים:ְוכָּ ים ַחּיִּ  ֹלהִּ

                                                        

                                      

 
 

 רבקה מרים 

 
ים  ֹלהִּ א א  רָּ ית בָּ אשִּ  ְברֵּ

ת ַהשָּ  ינָּם אֶׁ ם אֵּ צֶׁ ְבעֶׁ ם שֶׁ  ַמיִּ
ַגַעת,  ם לָּ ה בָּ רֹוצָּ ה שֶׁ מָּ ֲאדָּ ת הָּ  ְואֶׁ

י ֹלהִּ א א  רָּ ית בָּ אשִּ ם ְברֵּ ינֵּיהֶׁ ים בֵּ ים ְמתּוחִּ  ם חּוטִּ
ינָּם  ם אֵּ צֶׁ ְבעֶׁ ם שֶׁ ַמיִּ ין שָּ  בֵּ
ה ַהְמַשַּוַעת.  מָּ ֲאדָּ ין הָּ  ּובֵּ

ם הּוא יַָּצר  ָאדָּ ת הָּ  ְואֶׁ
ינֶּׁנּו אֵּ ה שֶׁ ַע ְבמָּ ה ְוהּוא חּוט נֹוגֵּ לָּ יש הּוא ְתפִּ אִּ הָּ  שֶׁ

ל ֹרְך ְוַדקּות.  ע שֶׁ  ְבַמגָּ
                                                

 

 

 

 

 

 טו-תהלים לד, יג
 

ְראֹות טֹוב: ים לִּ ב יָּמִּ ים ֹאהֵּ ץ ַחּיִּ פֵּ חָּ יש הֶׁ אִּ י הָּ  מִּ
ה: ְרמָּ ר מִּ ַדבֵּ יָך מִּ תֶׁ ע ּוְשפָּ רָּ  ְנֹצר ְלשֹוְנָך מֵּ

הּו: ְדפֵּ לֹום ְורָּ ש שָּ ה טֹוב ַבקֵּ ע ַוֲעשֵּ רָּ  סּור מֵּ
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 שני שושנים
 מילים: יעקב אורלנד

 לחן: מרדכי זעירא
 

ן, ְך ִשיר ַעִתיק, נֹושָּ ִשיר לָּ  אָּ
ִשיר ן, אָּ ר ַעל שֹושָּ מֶּ ְך זֶּ  לָּ

ִנים יּו ִלְפֵני שָּ ֹיה הָּ  הָּ
 ְשֵני שֹוַשִּנים, ְשֵני שֹוַשִּנים.
חֹוק ַהיֹום, ר, רָּ ה ְכבָּ יָּה זֶּ  הָּ

ן, ֵשִני בָּ ד לָּ חָּ  ֹדם.אָּ  אֶּ
 

ד, ִכְשֵני ַאִחים,-ַּגן-ְבֵני חָּ  אֶּ
ה, ִצְמחּו לֶּ  חֹוִחים, ִצְמחּו עָּ

ן וָּ ר ְצחֹור ּגָּ א ַהֹבקֶּ  ֵעת בָּ
ַקח ֵעיַנִים ן. פָּ בָּ  ַהלָּ

א ְוַרד ַהיֹום ב בָּ רֶּ  ְועֶּ
ַצם ֵעיַנִים ֹדם. עָּ אָּ  הָּ

 
 ּוַבֵלילֹות ּוַבֵלילֹות

ם ְשבּו רּוחֹות בָּ  ַקִלילֹות. נָּ
ה יָּד,ֹכה ִלבְ  אָּ  ְלבּו ַעד בָּ

ן ה שֹושָּ ְטפָּ קָּ ד, יָּד שֶּ חָּ  אֶּ
  –ְוֵאין יֹוֵדַע ַעד ַהיֹום 

ֹדם. אָּ ן אֹו הָּ בָּ ת ַהלָּ  אֶּ
 

ר ְוַרק  יֹוְדִעים ִכי ַהּנֹותָּ
 ִלבֹו ִנְשַבר, ִלבֹו ִנְשַבר,

יּו ֹיה הָּ ִנים הָּ  ִלְפֵני שָּ
 ְשֵני שֹוַשִּנים, ְשֵני שֹוַשִּנים.

יָּה זֶּ  חֹוק ַהיֹום, ההָּ ר, רָּ  ְכבָּ
ֹדם. ן, ֵשִני אָּ בָּ ד לָּ חָּ  אֶּ

 
 

   צל ומי באר
 מילים: יורם טהרלב

 לחן: לוי שער
 

אִדי   ַבִמְדרֹון ֵמַעל ַהּוָּ
 ֵעץ ַהְשֵקִדיָּה פֹוֵרַח 

 ַבֲאִויר ִניחֹוַח ֲהַדִסים 
ה ַהְּזַמן ִלְפֵני ַהַקִיץ   זֶּ

יו ַהֵלב פֹוֵתַח  רָּ  ְשעָּ
ִמיד ִסים.  ְותָּ  ְברּוִכים ַהִּנְכנָּ

 
ה  ֵאלֶּ ר כָּ  ְביִָּמים ֲאשֶּ

 ְמַחִכים ַעד בֹוא ַהַלִיל 
ִדים ְקֵרִבים   ְמַחִכים ִלְצעָּ
ִריַח  ת ַהבָּ  לֹא סֹוְגִרים אֶּ

ֵעיַנִים  ת הָּ  לֹא עֹוְצִמים אֶּ
ה ַמְקִשיִבים.  ֵאלֶּ  ְביִָּמים כָּ

 
ל לֶּ  ְצֵלנּו ַפת שֶּ א אֶּ ֵעב ִיְמצָּ רָּ ם ִמי שֶּ  חֶּ
א ֹפה ֵצל ּוֵמי ְבֵאר  ֵיף ִיְמצָּ עָּ  ִמי שֶּ

ת  לֶּ תֹו נֹופֶּ כָּ סֻׁ  ִמי שֶּ
ת  לֶּ ֵנס ַבדֶּ ש ִיכָּ רֶּ  חֶּ

ֵאר.  ם יּוַכל ְלִהשָּ ֵנס ְוַעד עֹולָּ  ֵחֵרש ִיכָּ
 

ם  חֶּ ל לֶּ ְצֵלנּו ַפת שֶּ א אֶּ ֵעב ִיְמצָּ רָּ  ִמי שֶּ
א ֹפה ֵצל ּוֵמי ְבֵאר  ֵיף ִיְמצָּ עָּ  ִמי שֶּ

סֻׁ  ת ִמי שֶּ לֶּ תֹו נֹופֶּ  כָּ
ת  לֶּ ֵנס ַבדֶּ ש ִיכָּ רֶּ  חֶּ

ֵאר.  ִמיד יּוַכל ְלִהשָּ  ְותָּ
 

ִנינּו  בָּ ה ַהַבִית שֶּ  זֶּ
ַטְענּו  ּנָּ ן שֶּ ֹארֶּ ה הָּ  זֶּ

ה ַהְשִביל ְוזֹוִהי ַהְבֵאר   זֶּ
ִחינּו  א ְלֹפה אָּ בָּ  ִמי שֶּ
נּו  א יֵָּסב ִאתָּ בָּ  ִמי שֶּ

ֵגר.  ְוַהַשַער שּוב לֹא ִיסָּ
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 נחמה
 מילים: רחל שפירא

 לחן: נורית הירש
 

נּו לָּ ַסְקנּו ְבשֶּ ה עָּ  ְוִלְכאֹורָּ
נּו לָּ  ַרק ְבשֶּ

 ְבִלי ְלַבֵקש ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות.
ת רֶּ ה מּופֶּ  ַשְלוָּ
ת רֶּ ר ַאחֶּ  ּוְכבָּ

 ְוֵאין ַטַעם ְלַכסֹות
סֹות  ַתח ִנְכנָּ  -ִכי ַבפֶּ

 ַהְתמּורֹות.
 

ל מֶּ  ֵמא ְלכָּ צָּ ד,ִמי שֶּ סֶּ ל חֶּ ה שֶּ  ֱחוָּ
ת  סֶּ ְזנֹו תֹופֶּ  -אָּ

ְרחֹוב ת הָּ  ֵאיְך ַהְקִריאֹות חֹוצֹות אֶּ
 שֹוֵאל ֲעַדִין

 שֹוֵאל ֵמַאִין
 ֵכן, ֵמַאִין כֹוחֹות ִלְשֹאב.

 
ה ְבזֹו ַנִביט  זֶּ
 ְוִנְתַמּה ֵשִנית

ה ִאינּו ְנכֹונָּ  ִאם רָּ
ִמים ֲאִני  ִלְפעָּ

ה ִמים ַאתָּ  ִלְפעָּ
ה.ֹכה ְזקּוִקים לְ  מָּ חָּ  נֶּ

 
ת ְבֵעַרת ַהַקִיץ, ה אֶּ וָּ חָּ  ִמי שֶּ

 ִלבֹו ַלַבִית 
יו. ְרדֹותָּ  ּוְפֵני ַהּנֹוף ְרִאי ְלחֶּ

ת ִמי ַיְשִביעַ   אֶּ
ת ִמי ַיְרִּגיעַ   אֶּ

ו.  ְוַעל ַמה ִיְתַפֵלל ַעד ַהְסתָּ
 

ה ְבזֹו ַנִביט...  זֶּ
 
 

 שיר תשרי 
 מילים: רחל שפירא 

 לחן: דני עמיהוד
 

ַמיִ   ם ִמְשַתִּניםַהשָּ
ִאים.  ְלֵעיֵני ַהַחְקלָּ

 ַהְשֵכִנים ִמְתכֹוְנִנים
ִאים. ִמים ַהּנֹורָּ  ַליָּ

 
יָך לֶּ הּו חֹוֵשב עָּ  ִמישֶּ
יָך. ת ַמֲעשֶּ  ְורֹוֵשם אֶּ

ה ה ִבְמֵהרָּ  בֹוא ַהַבְיתָּ
ה רּוַח ַהְקִרירָּ  ִעם הָּ

 
ִרינֹות ַמְבִשילֹות  ַמְנדָּ

ן.  ַבַפְרֵדס ְבמֹוֲעדָּ
 ֹורֹות ִמְשַתֲעלֹותַהמ

ם. ְקדָּ  ְוהֹוְלכֹות ִליֹשן מֻׁ
 

ִאיִתי ַנְחִליֵאִלי ר רָּ  ְכבָּ
ה ִלי ה ַרק ִנְדמֶּ  ְואּוַלי זֶּ

ְתמֹול  עֹוד ַחְמִסין ִנְשַבר אֶּ
דֹול ש ַהּגָּ  ַּגם ַהֹחפֶּ

 
ה ּוַמה ַיְחֹלף?  ַמה ִיְקרֶּ

ִבים,  שֹוֲאִלים ַהְכתָּ
ְך ְכִביש ַהחֹוף ְלֹארֶּ  ְכשֶּ

ִבים.ִמ   ְתַיְצִבים ַהֲחצָּ
 

ב רֶּ עֶּ  ַמה ְבִעתֹוֵני הָּ
ת? רֶּ ת ַהכֹותֶּ רֶּ  ְמַבשֶּ

ה ה ִבְמֵהרָּ  בֹוא ַהַבְיתָּ
ה. רּוַח ַהְקִרירָּ  ִעם הָּ
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