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 "אלול, זמן של התחדשות, זמן של תקווה, 
 הפנים נשואות אל עבר שנה חדשה העומדת בפתח 

 והלב רוחש תפילה לשנה טובה ומתוקה.
 

 תקוות וצפיות מתנערות לרבצן 
 ומסירות מעליהן את אבק הייאוש והאכזבה, 
 ושוב מתעורר האומץ לומר ש"אולי הפעם",

 "אולי דווקא השנה מכל השנים,
תמומש משאלת אולי כאן 

 שפירא( הושע )הרב י                       "…הלב
 

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. הוא חודש שעוסק 
אלינו.  קרוב  הקב"ה  רוצים??  אנחנו  מה  שלנו.  הרצון  בבירור 
המלך בשדה. האם אנחנו רצים אחריו, לחפש אותו, להתקרב 

 אליו?  

קוראיו   לכל  ה'  באמת"    –"קרוב  יקראוהו  אשר  הקב"ה   –לכל 
לקרוא לו, לבקש   –המשימה שלנו    –קרוב. קרוב יותר מתמיד  

 את קרבתו. את פניך ה' אבקש. 

הימים בבחו  בתפילות  נעמיק  נתבונן,  נעיין,  שלפנינו  רת 
בגלל שהם  לא  נוראים"  "ימים  נקראים  הימים הללו  הנוראים. 

וחלילה. חס  עוצמה נוראיים...  הוד.  נוראי  שהם  בגלל  אלא   ..
אדירה טמונה בהם. בואו יחד נפתח את ליבנו להתכונן. לבקש 

 ובעז"ה גם לזכות לחוש ולו במעט את משמעותם. 

  

"הליכות עולם לו" – אל תקרי הליכות אלא הלכות

בפשט הכתוב מתאר הנביא חבקוק את כוחו השגיב של הא-ל הממלא 
את כל העולם כולו: 

ְצצּו ַהְרֵרי־ַעד ַׁשחּו ִּגְבעֹות  “ָעַמד ַוְיֹמֶדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוַּיֵּתר ּגֹוִים ַוִּיְתֹּפֽ
עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם ֽלֹו”

אבל חז"ל דרשו שעצמת הא-ל באה לידי ביטוי דווקא בקיום מצוותיו 
ובשמירה על ההלכה צעד צעד.

ללכת בדרכיו של הקב"ה היא הדרך האמיתית והמדויקת להראות את 
אמונתנו בכוחו.

לכן אנו באולפנת אמית להב"ה מקפידים ללמוד מידי בוקר הלכה יומית 
ולשמר  בדרכיו  ללכת   – הקב"ה  של  בהליכותיו  צעד  צעד  ולהתקדם 

חוקותיו ומצותיו כל הימים לטוב לנו.

ובמועדים  בשבתות  הכנסת  לבית  ההליכה  את  גם  לעודד  מבקש  אני 
לא רק בערב שבת / חג אלא ביום לשמוע את קריאת התורה ולהיות 

מקושרות לפרשת השבוע ולענייני חג בחג. 

חוברת ההלכה היומית שנלמדת באולפנה ומוקדשת לביאורי התפילות 
הכנסת  בבתי  בתפילה  הנוראים  בימים  אתכן  תלווה  תשרי  חגי  של 
ותסייע בידכן בצד מחזורי התפילה להיות מקושרות לשפת הנצח שלנו.

תשואות חן חן לרבנית ד"ר שולמית בן שעיה שעמלה בחיבור והפקת 
החוברת ודואגת כל העת להגדיל תורה באולפנה.

בברכת שנה טובה, 
הרב אפרים זיק 

ראש האולפנה
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את יום הזיכרון   ברוך אתה שנתת לנו את ראש השנה
   הזה, יום התרועה.

 .שנתת לנו את הבלמים האלה, את המבט אחורנית
ו של עולם, כל השנה רצים, ואין אנו  כי אנחנו רצים, ריבונ

וגם להביט   ואין אנו שמים לב לקראת מה.  יודעים מפני מי
 לאחור חבל לנו, מרוב דהרתנו אל המי יודע מה... 

כל השנה אנחנו דוהרים ורצה לנו הדרך, עד שאפילו איננו  
ומי נרמס ברגלינו האחוריות  מסתכלים לדעת בעקבות מה

 ואיזו דרך נרוץ בה. 
אתה שנתת לנו את ראש השנה, והוא טופח על   וברוך

 שכמנו ואומר בקול שופר: רגע, לאן, לאן זה בעצם? 
והוא מזניק לעומתנו את הרמזור ומצווה: עצור, עצור מעט,  

הנה, הוא אומר לנו, אתם רצים אבל שימו   חכה מעט, רגע!
  לב,אולי אתם רודפים אחרי משהו ולא רצים אל המטרה? 

 אתם רצים אל הפח?  -והוא אומר לנ -ואולי
עייפים מלרוץ, טרוטי עיניים, מסתכלים מסביב,   - ואנחנו

קדימה, אחורה, ואנחנו תמהים לאמור: לאן נקלענו? והיכן 
מועדות? ובעצם, מי אנחנו  אנחנו? ובאמת לאן פנינו 

 ? בכלל?
 

 מה מוסיפים בתפילה???  -עשרת ימי תשובה 
 שיר המעלות ממעמקים   –אחרי ישתבח  

 בתפילת עמידה: 
 זכרנו לחיים

 מי כמוך
   –המלך הקדוש )במקום האל הקדוש(  

 חוזרת לתחילת תפילת העמידה   –אם שכחה   
 )במקום מלך אוהב צדקה ומשפט( המלך המשפט    -בתפילת יום חול  

 וכתוב לחיים
 ובספר חיים 

 עושה השלום במרומיו )במקום עושה שלום( 

 סימני ליל ראש השנה 
רתי רוביא. כי בר"ה אין מבקשין על עניני  הסימנים בליל ר"ה כ

" )כלומר  תן פחדך ותמלוך כו'"  נאמר:שה  רק לבקש על מ..  עוה"ז.
דלכך מרמזין    ומרלש . וי רק על ענייני תיקון מלכות ה' בעולם(

על צורכי עוה"ז שהם באמת רק רמזים להוציא מכל ענין הסימנים  
רק לסימן   השיהי . ובאופן שזה  רמיזא דחכמתא לעבודת השי"ת

נבראו. ובר"ה שנותן   הזל  ולרמז רשאין לבקש שכן רצונו ית' שע
השי"ת חיות חדש לכל הנבראים על כל השנה צריך כל אחד להיות 

מוכן לקבל החיים רק לעבודתו יתברך שמו בלבד וכפי רצונו כן 
   (שפת אמת תרלב )   :חדאל  נותנים לכ

 
   ימן שלך??? מה הס  ה את לומדת מדבריו של השפת אמת?מ

האם יש סימן ייחודי למשפחתך או סימן שתרצי להוסיף?  
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 

להתבוננות   שאלה רעיון קצרצר  סימן
 ולשיח

 תפוח בדבש 
 

  ֹןצוָר ִיהְ"י 
, ָיךֶָנְפִלמ
 ּינוֵָלע שֵַדחְת ֶש
 הָב ֹטו הָָנש
 "הָּקתוְמּו

  

"מדוע ממתיקים את התפוח  
בדבש דווקא? מה מיוחד  

 ? בדבש?
אין ספק כי הדבש הוא  

אבל אם אתה   באמת מתוק,
לא יודע איך לרדות אותו 
מהכוורת הדבורים יעקצו 
אותך.. רק אם אתה יודע 

 תזכה למתיקות שלו"
 קרליבך( )הרב 

מה ממתיק לך את  
 היום יום? 

 
לך את    איך תמתיק/י

 השנה הקרובה? 
 
איך תצליחי לרדות את  

הדבש המתוק מתוך  
כוורת הדבורים )או איך 
נצליח למצוא את הטוב  

גם כשמסביב מאתגר  
  ומורכב??(

 רימון 
 

"..ידוע כי הרמון יש בו 
תרי"ג גרעינים נגד תרי"ג  

"אפילו ריקניים שבך 
  מלאים מצוות כרימון"
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"יהי רצון  
מלפניך ה'  

אלוקינו ואלוקי  
אבותינו שנהיה  

מלאים מצוות  
 כרימון." 

  

מצות ... ואומר אני, אם  
הגרגרים מרמזים על  

המצות, א"כ העסיס רמונים,  
שהוא עיקר הפרי, מרמז על 

  התורה.." )חתם סופר(

ראש השנה הוא זמן  
מה   -טוב לסיכום שנתי 

המצוות שיש בי? מה  
התורה שיש בי? מה  

למדתי השנה? באיזה  
    מצוות עסקתי?

 
)שימו לב! זה לא הזמן לדבר על  

הפדיחות שעשינו, ממש לא! רק על  
הזכויות שהוספנו, על המצוות ועל  

   המעשים הטובים..(

 -תמר
"יהי רצון  
-אלו 'מלפניך ה

הינו ואלוקי  
אבותינו שייתמו  
אויבינו ושונאינו  

וכל מבקשי 
 רעתנו."

SAVE THE DATE 
 

 דייט -תמר באנגלית נקרא

עם מי מהמשפחה  
 לדייט?  תרצו לשבת

עם מי תרצו להיפגש 
יותר בשנה הבאה  

עלינו לטובה? מי אתם  
מרגישים ש"גיליתם" 

 השנה? 

ראש של  
 -כבש/דג

"שנהיה לראש  
  לזנב,ולא 

 
ותזכור לנו 

עקדתו ואילו של  
יצחק אבינו עליו  

השלום בן  
אברהם אבינו 

  עליו השלום"

עקידת יצחק היא סמל  
לנאמנות ולמסירות 

המוחלטת של אברהם אבינו 
ושלנו, צאצאיו, לקב"ה.  
כאשר אנו מזכירים את  

הסיפור ההוא, אנחנו  
מבקשים שה' יסלח לנו על  
הכישלונות והחטאים שלנו 

 . בזכותו
  

הזכירו   - זכות אבות
מעשה של מסירות 

ד אחד מבני  עבורך מצ
 הבית והוקירו לו תודה

 על כך.
 

   –ועוד שאלה 
באילו תחומים בחיים  

את/ה הראש  
)המוביל/ה( ובאילו 

   הזנב )מאסף(?

 רוביא 
 

"יהי רצון  
מלפניך ה 

אלוקינו ואלוקי  
אבותינו שירבו 

זכויותינו 
  ותלבבנו."

בכלל להתלונן "אין לנו זכות 
  הכל טפו חמסה וברוך ה'"

דברים טובים    5ספרו 
שקרו לך בשנה 

 החולפת. 

 כרתי
 

"יהי רצון  
מלפניך ה 

אלוקינו ואלוקי  
אבותינו 

שייכרתו אויבינו  
ושונאינו וכל  

  מבקשי רעתנו."

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו  
שלא תעלה  ואלוקי אבותינו
ולא קנאתי   קנאת אדם עלי

  אחריםעל 
שלא אכעס היום ושלא  

יצר הרע אכעיסך ותצילני מ
  ותן בליבי הכנעה וענווה

מה התפילה שלך  
 בראש השנה הזה? 

 סלק 
 

 רצון... יהי
שיסתלקו 

אויבינו ושונאינו  
וכל מבקשי 

 רעתנו."

ואמרו על חסיד, שפגע 
אנשים שבים ממלחמת  

אויבים, ושללו שלל אחר  
  מלחמה חזקה, 

אמר להם: שבתם מן  
המלחמה הקטנה שוללים  
שלל, התעתדו למלחמה  

  הגדולה.
אמרו לו: ומה היא המלחמה  

הגדולה? אמר להם:  
מלחמת היצר וחייליו )חובת  

  הלבבות( 

מה היית מבקשת  
 לסלק מחייך?

מה הברכות שאת מאחלת   -תחל שנה וברכותיה  ✓
   לעצמך לשנה הקרובה?
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שייכרתו אויבינו  
ושונאינו וכל  

  מבקשי רעתנו."

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו  
שלא תעלה  ואלוקי אבותינו
ולא קנאתי   קנאת אדם עלי

  אחריםעל 
שלא אכעס היום ושלא  

יצר הרע אכעיסך ותצילני מ
  ותן בליבי הכנעה וענווה

מה התפילה שלך  
 בראש השנה הזה? 

 סלק 
 

 רצון... יהי
שיסתלקו 

אויבינו ושונאינו  
וכל מבקשי 

 רעתנו."

ואמרו על חסיד, שפגע 
אנשים שבים ממלחמת  

אויבים, ושללו שלל אחר  
  מלחמה חזקה, 

אמר להם: שבתם מן  
המלחמה הקטנה שוללים  
שלל, התעתדו למלחמה  

  הגדולה.
אמרו לו: ומה היא המלחמה  

הגדולה? אמר להם:  
מלחמת היצר וחייליו )חובת  

  הלבבות( 

מה היית מבקשת  
 לסלק מחייך?

מה הברכות שאת מאחלת   -תחל שנה וברכותיה  ✓
   לעצמך לשנה הקרובה?



9 8

 צרו ראשי תיבות לשנה החדשה.  - התשפ"ג ✓

 מלכנו אבינו 
החל מראש השנה ועד יום הכיפורים אנו מוסיפים בתפילה  
מאוד  עתיקה  מלכנו  אבינו  תפילת  מלכנו".  "אבינו  את 

 ומיוחסת לר' עקיבא:  

פעם אחת גזרו תענית )בגלל שלא ירד גשם( ולא נענו... 
וירד ר' עקיבא לפני התיבה ואמר אבינו מלכנו חטאנו  

אתה, ומיד נענה.  לפניך, אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא 
וכשראו הדור שנענה באותה תפילה הוסיפו עליו דברי 

 בקשות ותחנונים וקבעום לעשרת ימי תשובה. 

מה הכח של תפילת  
אבינו מלכנו? אולי 

בהיותה מכילה בתוכה  
אבא   –שתי יסודות 

כאשר ילד תועה  ומלך.  
ואינו מוצא את הדרך 

הביתה, או שהוא  
מתרחק ומתנכר לאביו,  

לחזור  יכול הוא תמיד 
הביתה אל אביו, ובטוח  

שיקבלו תמיד. הוא  
הדין לגבינו אנו,  

שיכולים אנו תמיד,  
אפילו כשאנחנו תועים  
בדרכי החיים, לחזור 
בשמחה ובסבר פנים  

יפות אל צור מחצבתנו  
בתשובה שלימה  

ובבטחון גמור שהוא  
יתברך יקבל אותנו 

וימחל לכל עוונותינו,  
  כרחם אב על בנים.

נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך.    ָאִבינּו ַמְלכֵּ
י נּו אֵּ  ן ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלא ָאָתה. ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ה ִעָמנּו ְלַמַען ְשֶמָך.   ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ
ש(   ְך )בעשרת ימי תשובה: ַחדֵּ נּו ָברֵּ ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו ָשָנה טֹוָבה.   ָעלֵּ
ינּו ָכל ְגזֵּרֹות ָקשֹות.  ָעלֵּ ל מֵּ נּו ַבטֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ל ַמחְ  נּו ַבטֵּ ינּו. ָאִבינּו ַמְלכֵּ  ְשבֹות שֹוְנאֵּ
ינּו.  ר ֲעַצת אֹוְיבֵּ נּו ָהפֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו.  ָעלֵּ ה ָכל ַצר ּוַמְשִטין מֵּ נּו ַכלֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
נּו.  נּו ְסֹתם ִפּיֹות ַמְשִטינֵּנּו ּוְמַקְטְרגֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב  נּו ַכלֵּ ּוְשִבי  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
 ּוַמְשִחית )ְוָעֹון( ּוְשָמד ִמְבנֵּי ְבִריֶתָך. 
ָפה ִמַנֲחָלֶתָך.  נּו ְמַנע ַמגֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו.  נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹותֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ינּו   ינּו ְוַחטֹאתֵּ ר ְפָשעֵּ ה ְוַהֲעבֵּ ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ְמחֵּ

יֶניָך.   ִמֶנֶגד עֵּ
נּו ְמֹחק ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ָכל ִשְטַרי  ָאִבינּו  ַמְלכֵּ

ינּו.   חֹובֹותֵּ
ָמה ְלָפֶניָך.  נּו ִבְתשּוָבה ְשלֵּ נּו ַהֲחִזירֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
י ַעֶמָך. ָמה ְלחֹולֵּ נּו ְשַלח ְרפּוָאה ְשלֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ְקַרע ֹרַע ְגַזר דינֵּנּו.   ָאִבינּו ַמְלכֵּ
נּו ְבִזָכרֹון טֹוב ְלָפֶניָך. ָאִבינּו  נּו ָזְכרֵּ  ַמְלכֵּ

ֶפר ַחִּיים טֹוִבים.  נּו ְבסֵּ נּו ָכְתבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ֶפר ְגֻאָלה ִוישּוָעה.  נּו ְבסֵּ נּו ָכְתבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

  ם יתברך הואהשאבל  
ומלכו של   מלכנו גם

עולם והוא נתן לנו 
חוקים, משפטים  

ומצוות אחריהם עלינו 
למלא ללא שום תנאים  

ופירושים. בימי 
הסליחות אנו פונים אל  

השם יתברך בכינוי 
אנו  ."אבינו מלכנו"

מודים כי חטאנו לפניו 
בכך שלא קיימנו את  

מצוותיו, בהיותינו 
תועים בדרכי החיים,  

מיד מוסיפים: "אין אך 
  –  לנו מלך אלא אתה"

נאמנותנו לך, מלכו של  
עולם, אינה מוטלת  

זה   –בספק ואם טעינו 
לא בגלל חוסר 

נאמנותנו אליך, אלא  
בגלל מהומת החיים  
שסביבנו ויצרנו הרע 

שמסית אותנו לעיתים  
 מן הדרך. 

ֶפר ַפְרָנָסה ְוַכְלָכָלה. נּו ְבסֵּ נּו ָכְתבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ֶפר ְזכֻּיֹות. ָאִבינּו  נּו ְבסֵּ נּו ָכְתבֵּ  ַמְלכֵּ

ֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה.  נּו ְבסֵּ נּו ָכְתבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
נּו ַהְצַמח ָלנּו ְישּוָעה ְבָקרֹוב.   ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ל ַעֶמָך.  ם ֶקֶרן ִיְשָראֵּ נּו ָהרֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ם ֶקֶרן ְמִשיֶחָך.  נּו ָהרֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו ִמִבְרכֹוֶתיָך.אָ  א יָדֵּ נּו ַמלֵּ  ִבינּו ַמְלכֵּ
ינּו ָשָבע.  א ַאָסמֵּ נּו ַמלֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו.  ם ָעלֵּ נּו, חּוס ְוַרחֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ְשַמע קֹולֵּ
נּו.  ל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתִפָלתֵּ נּו ַקבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ְפַתח שַ  נּו. ָאִבינּו ַמְלכֵּ י ָשַמִים ִלְתִפָלתֵּ  ֲערֵּ
נּו ְזֹכר )י"ג ָזכּור או ָזכֹור(, ִכי ָעָפר   ָאִבינּו ַמְלכֵּ

 ֲאָנְחנּו. 
יָקם ִמְלָפֶניָך.  נּו רֵּ נּו ָנא ַאל ְתִשיבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

א ַהָשָעה ַהזֹאת ְשַעת ַרֲחִמים   ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ְתהֵּ
ת ָרצֹון ִמְלָפֶניָך.  ְועֵּ

נּו.  ינּו ְוַטפֵּ ינּו ְוַעל עֹוָללֵּ נּו ֲחֹמל ָעלֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ם ָקְדֶשָך.  ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל שֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ

ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך.  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ
ש ּוַבַמִים ַעל   י ָבאֵּ ה ְלַמַען ָבאֵּ ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ

 דּוש ְשֶמָך. ִק 
נּו ְנֹקם ִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ַהָשפּוְך.   ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲענֵּנּו.   ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ
נּו. ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִשיעֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ

ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים.  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ
ה ְלַמַען ִשְמָך ַהָגדֹול ַהִגבֹור   ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ

ינּו.   ְוַהנֹוָרא ֶשִנְקָרא ָעלֵּ
ה   ין ָבנּו ַמֲעִשים ֲעשֵּ נּו ָחנֵּנּו וֲַענֵּנּו ִכי אֵּ ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו.    ִעָמנּו ְצָדָקה וֶָחֶסד ְוהֹוִשיעֵּ

 
וכוללת בתוכה  תפילת אבינו מלכנו עתיקה ואהובה מאוד 

בחרי לך "אבינו מלכנו" אחד  פרטיות וכלליות. ות בקשות רב
ת בקשה  את יכולה לבחור פעם אחבו תתרכזי כל פעם. 

  על  בקשותתרכז בופעם לה  אישית, פרטית לך ולמשפחתך,
מה   –הכלל.. קדימה.. סמני לעצמך בעט, מרקר או עיפרון 

ואם את רוצה להוסיף    יהיו ה"אבינו מלכנו" שלך בימי הדין. 
"אבינו מלכנו" שלך.. כתבי אותו כאן:  
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חוברת העמקה ולימוד חגי תשרי

  ם יתברך הואהשאבל  
ומלכו של   מלכנו גם

עולם והוא נתן לנו 
חוקים, משפטים  

ומצוות אחריהם עלינו 
למלא ללא שום תנאים  

ופירושים. בימי 
הסליחות אנו פונים אל  

השם יתברך בכינוי 
אנו  ."אבינו מלכנו"

מודים כי חטאנו לפניו 
בכך שלא קיימנו את  

מצוותיו, בהיותינו 
תועים בדרכי החיים,  

מיד מוסיפים: "אין אך 
  –  לנו מלך אלא אתה"

נאמנותנו לך, מלכו של  
עולם, אינה מוטלת  

זה   –בספק ואם טעינו 
לא בגלל חוסר 

נאמנותנו אליך, אלא  
בגלל מהומת החיים  
שסביבנו ויצרנו הרע 

שמסית אותנו לעיתים  
 מן הדרך. 

ֶפר ַפְרָנָסה ְוַכְלָכָלה. נּו ְבסֵּ נּו ָכְתבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ֶפר ְזכֻּיֹות. ָאִבינּו  נּו ְבסֵּ נּו ָכְתבֵּ  ַמְלכֵּ

ֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה.  נּו ְבסֵּ נּו ָכְתבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
נּו ַהְצַמח ָלנּו ְישּוָעה ְבָקרֹוב.   ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ל ַעֶמָך.  ם ֶקֶרן ִיְשָראֵּ נּו ָהרֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ם ֶקֶרן ְמִשיֶחָך.  נּו ָהרֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו ִמִבְרכֹוֶתיָך.אָ  א יָדֵּ נּו ַמלֵּ  ִבינּו ַמְלכֵּ
ינּו ָשָבע.  א ַאָסמֵּ נּו ַמלֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ינּו.  ם ָעלֵּ נּו, חּוס ְוַרחֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ְשַמע קֹולֵּ
נּו.  ל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתִפָלתֵּ נּו ַקבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו ְפַתח שַ  נּו. ָאִבינּו ַמְלכֵּ י ָשַמִים ִלְתִפָלתֵּ  ֲערֵּ
נּו ְזֹכר )י"ג ָזכּור או ָזכֹור(, ִכי ָעָפר   ָאִבינּו ַמְלכֵּ

 ֲאָנְחנּו. 
יָקם ִמְלָפֶניָך.  נּו רֵּ נּו ָנא ַאל ְתִשיבֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ

א ַהָשָעה ַהזֹאת ְשַעת ַרֲחִמים   ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ְתהֵּ
ת ָרצֹון ִמְלָפֶניָך.  ְועֵּ

נּו.  ינּו ְוַטפֵּ ינּו ְוַעל עֹוָללֵּ נּו ֲחֹמל ָעלֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּ
ם ָקְדֶשָך.  ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל שֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ

ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך.  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ
ש ּוַבַמִים ַעל   י ָבאֵּ ה ְלַמַען ָבאֵּ ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ

 דּוש ְשֶמָך. ִק 
נּו ְנֹקם ִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ַהָשפּוְך.   ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲענֵּנּו.   ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ
נּו. ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִשיעֵּ  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ

ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים.  ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ
ה ְלַמַען ִשְמָך ַהָגדֹול ַהִגבֹור   ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו ֲעשֵּ

ינּו.   ְוַהנֹוָרא ֶשִנְקָרא ָעלֵּ
ה   ין ָבנּו ַמֲעִשים ֲעשֵּ נּו ָחנֵּנּו וֲַענֵּנּו ִכי אֵּ ָאִבינּו ַמְלכֵּ

נּו.    ִעָמנּו ְצָדָקה וֶָחֶסד ְוהֹוִשיעֵּ

 
וכוללת בתוכה  תפילת אבינו מלכנו עתיקה ואהובה מאוד 

בחרי לך "אבינו מלכנו" אחד  פרטיות וכלליות. ות בקשות רב
ת בקשה  את יכולה לבחור פעם אחבו תתרכזי כל פעם. 

  על  בקשותתרכז בופעם לה  אישית, פרטית לך ולמשפחתך,
מה   –הכלל.. קדימה.. סמני לעצמך בעט, מרקר או עיפרון 

ואם את רוצה להוסיף    יהיו ה"אבינו מלכנו" שלך בימי הדין. 
"אבינו מלכנו" שלך.. כתבי אותו כאן:  
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 ___________________________________________
 __________________________________________ 

 תקיעת שופר
שתי מצוות ממלאות את תכנו של ראש השנה: תקיעה  

אנו מדברים, מוציאים מחשבות,  בשופר ותפילה. בתפילה  
 רצונות ורגשות החוצה.  

 לשופר אנו מקשיבים. מנסים להפנים את קולו.

"לשמוע קול שופר" ולא  -חז"ל קבעו לנו לברך על השופר 
"לתקוע בשופר", מפני שעניינה של המצווה אינה פעולת  
 הנפיחה לתוך השופר אלא ההקשבה לקול היוצא ממנו.  

ול השופר הפשוט, קול שאין בו יש ללמוד להקשיב לק
לפעמים לקול הסתמי יש עדיפות   מילים אלא רק צלילים.

על המילים, מפני שהוא מאפשר לדמיון לעורר זכרונות 
ולפתוח את הלב, להתעורר ולהזדעזע, מה שאין בכח  

 הדיבורים והמילים תמיד לעשות.  

הרמב"ם לימד אותנו שתפקיד השופר הוא לעורר: "עורו  
נתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו  ישנים מש

 במעשיכם וחזרו בתשובה".  

שמיעת השופר צריכה להתחיל את ההתעוררות, אבל  
התסיסה צריכה להמשיך בחיפוש אחר דרך ומציאות חיים  

 שלמה יותר אותה נרצה ועליה נתפלל לאלוקים. 

 

 

 

 

 

מצוות עשה דאורייתא לשמוע קול שופר בשני הימים של  
על אף שתקיעת שופר היא מצוות עשה שהזמן   ה. ראש השנ

יש לשמוע  פר. לשמוע תקיעת שו ןגרמא, נשים קיבלו על עצמ
 !!תקיעות בכל אחד מן הימים של ראש השנה 30לפחות 

 .בין הברכה על השופר לגמר התקיעותאסור להפסיק בדיבור 

ִקְדָשנּו ְבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו  ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֲאֶשר קָברּוְך ַאָתה ה' ֱאל
  ִלְשמוַע קול שוָפר:

ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֶשֶהֱחיָנּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן  קָברּוְך ַאָתה ה' ֱאל
 ַהֶזה:
 

 3*  תקיעה שברים תרועה תקיעה
 3*  תקיעה שברים תקיעה
 3*  תקיעה תרועה תקיעה

 
י ָהָעם  כּון:ַאְשרֵּ י ְתרּוָעה ה' ְבאור ָפֶניָך ְיַהלֵּ  יוְדעֵּ

 ְבִשְמָך ְיִגילּון ָכל ַהּיום ּוְבִצְדָקְתָך יָרּומּו: 
 ִכי ִתְפֶאֶרת ֻעָזמו ָאָתה ּוִבְרצוְנָך ָתרּום ַקְרנֵּנּו: 

 

נתבונן בחלק מהם   –טעמים יש לפי רס"ג לתקיעת שופר  10 
מה הטעם שלך? על מה את חושבת בזמן תקיעת   –חשבי  –

  שופר??
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

_____________________ ___________________________________________ 

הכתרת המלך. כאשר מלך עולה על כס המלוכה,   ✓
מריעים לפניו בחצוצרות. ראש השנה הוא יום המלכת  

בורא העולם למלך על כל הארץ ואנו תוקעים לפניו 
 בשופר: "בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך ה'".

חזרו בתשובה בטרם יבוא יום הדין!   . הודעה ואזהרה ✓
בימים עברו היו המלכים נוהגים לתקוע בחצוצרות  
לפני ביצוע צעד מלחמתי כלשהו. ראש השנה הוא  
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מצוות עשה דאורייתא לשמוע קול שופר בשני הימים של  
על אף שתקיעת שופר היא מצוות עשה שהזמן   ה. ראש השנ

יש לשמוע  פר. לשמוע תקיעת שו ןגרמא, נשים קיבלו על עצמ
 !!תקיעות בכל אחד מן הימים של ראש השנה 30לפחות 

 .בין הברכה על השופר לגמר התקיעותאסור להפסיק בדיבור 

ִקְדָשנּו ְבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו  ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֲאֶשר קָברּוְך ַאָתה ה' ֱאל
  ִלְשמוַע קול שוָפר:

ינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֶשֶהֱחיָנּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן  קָברּוְך ַאָתה ה' ֱאל
 ַהֶזה:
 

 3*  תקיעה שברים תרועה תקיעה
 3*  תקיעה שברים תקיעה
 3*  תקיעה תרועה תקיעה

 
י ָהָעם  כּון:ַאְשרֵּ י ְתרּוָעה ה' ְבאור ָפֶניָך ְיַהלֵּ  יוְדעֵּ

 ְבִשְמָך ְיִגילּון ָכל ַהּיום ּוְבִצְדָקְתָך יָרּומּו: 
 ִכי ִתְפֶאֶרת ֻעָזמו ָאָתה ּוִבְרצוְנָך ָתרּום ַקְרנֵּנּו: 

 

נתבונן בחלק מהם   –טעמים יש לפי רס"ג לתקיעת שופר  10 
מה הטעם שלך? על מה את חושבת בזמן תקיעת   –חשבי  –

  שופר??
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

_____________________ ___________________________________________ 

הכתרת המלך. כאשר מלך עולה על כס המלוכה,   ✓
מריעים לפניו בחצוצרות. ראש השנה הוא יום המלכת  

בורא העולם למלך על כל הארץ ואנו תוקעים לפניו 
 בשופר: "בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך ה'".

חזרו בתשובה בטרם יבוא יום הדין!   . הודעה ואזהרה ✓
בימים עברו היו המלכים נוהגים לתקוע בחצוצרות  
לפני ביצוע צעד מלחמתי כלשהו. ראש השנה הוא  
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היום הראשון של עשרת ימי התשובה, והשופר בא  
 להזכיר לנו לחזור בתשובה בטרם יבוא יום הדין.

מעמד הר סיני נחרט בלב האומה,    זכרון למתן תורה. ✓
כו נשמעו קולות השופר, כמו שנאמר בפסוק ובמהל

"וקול שופר חזק מאוד". במהלך תקיעת השופר אנו  
נזכרים במעמד הר סיני ומקבלים על עצמנו את  

 התורה מחדש בלב שלם. 
דברי הנביאים נמשלו  הקשיבו לקול הנביאים! ✓

לתקיעת שופר )ביחזקאל נאמר על הנביא: "ותקע  
 כרים בהם. בשופר, והזהיר את העם"(, ואנו נז

כשאנו שומעים את קול  תפילה לבניין בית המקדש. ✓
השופר, ניזכר בתרועת האויב שהסתער על בית  

המקדש שבירושלים והחריב אותו. בתפילתנו, נבקש  
 מבורא העולמים לבנות אותו מחדש. 

זיכרון למסירות הנפש בעקידת יצחק.    .קרן האיל ✓
גבי המזבח,  -כאשר עקד אברהם את בנו יחידו על

ווה לו האלוקים להקריב תחת בנו איל. קול השופר  צי
העשוי מקרן האיל מזכיר לנו את מסירות נפשם של  

אברהם ויצחק, ומלמד אותנו לגלות נכונות זהה למסור 
את נפשנו למען הבורא. אזי, יזכור אותנו האלוקים  

 לטובה.
"אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו"?  פחד וחרדה. ✓

ו של השופר להרעיד את נימי  שואל הנביא. אכן, דרכ
הלב ולהרטיטם. כך נוכל לשוב אל השם בלב שלם  

 וברוח נשברה. 
 לויות נאמרבזמן קיבוץ הג  ביאת המשיח והגאולה. ✓

"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האובדים  
מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים" קול השופר  
מזכיר לנו את אמונתנו החזקה שחיש מהר ישלח  

 . רא מושיע לגאלנו ואת חשיבות ההכנה ליום הזההבו

  

חַ  י ָרצֹון ְלִהָפתֵּ ת ַשֲערֵּ  עֵּ
חַ  ל שֹוטֵּ  יֹום ֶאְהיֶה ַכַפי ְלאֵּ
 ָאָנא ְזֹכר ָנא ִלי ְביֹום הֹוכֵּחַ 
ַח.  ד ְוַהֶנֱעָקד ְוַהִמְזבֵּ  עֹוקֵּ

 
ָבַאֲחִרית נָֻסה ְבסֹוף  

 ַהְעָשָרה 
ן ֲאֶשר נֹוַלד ְלָך ִמָשָרה  ַהבֵּ
ִאם ַנְפְשָך בֹו ַעד ְמֹאד  

 ִנְקָשָרה
הּו ִלי ְלעֹוָלה ָבָרה  קּום ַהֲעלֵּ
חַ   ַעל ַהר ֲאֶשר ָכבֹוד ְלָך זֹורֵּ

ַח.  ד ְוַהֶנֱעָקד ְוַהִמְזבֵּ  עֹוקֵּ
 

ְך ִיְצָחק   ָאַמר ְלָשָרה ִכי ֲחמּודֵּ
 ת ַשַחק ָגַדל ְולֹא ָלַמד ֲעבֹודַ 

ל ָחַק  הּו ֲאֶשר לֹו אֵּ ְך ְואֹורֵּ לֵּ  אֵּ
ָאְמָרה ְלָכה ָאדֹון ֲאָבל ַאל  

 ִתְרַחק
ח  ל בֹוטֵּ ְך ְבאֵּ  ָעָנּה ְיִהי ִלבֵּ
ַח.  ד ְוַהֶנֱעָקד ְוַהִמְזבֵּ  עֹוקֵּ

 
 ַשַחר ְוִהְשִכים ַלֲהֹלְך ַבֹבֶקר
י ַהֶשֶקר  ּוְשנֵּי ְנָעָריו ִמְמתֵּ

ֶקריֹום ַהְשִליִשי   ָנְגעּו ֶאל חֵּ
 וַַּיְרא ְדמּות ָכבֹוד ְוהֹוד וָיֶֶקר

חַ  ֵּן ְלִהָמשֵּ  ָעַמד ְוִהְתבֹוָנ
ַח.  ד ְוַהֶנֱעָקד ְוַהִמְזבֵּ  עֹוקֵּ

, 

קטעים רבים מתפילת  כל עדה והפיוטים המיוחדים לה.. 
אותנו  ראש השנה הפכו להיות שירים נפלאים שמלווים 

בימי התשובה. סמני לעצמך ורשמי כאן חמישה שירים  
)טיפ.. כדאי לך לעבור על תפילת מוסף.. תוכלי   כאלה

 למצוא שם הרבה שירים כאלה..( 

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

____________ ______________________________________________
 __________________________________________________________ 
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חַ  י ָרצֹון ְלִהָפתֵּ ת ַשֲערֵּ  עֵּ
חַ  ל שֹוטֵּ  יֹום ֶאְהיֶה ַכַפי ְלאֵּ
 ָאָנא ְזֹכר ָנא ִלי ְביֹום הֹוכֵּחַ 
ַח.  ד ְוַהֶנֱעָקד ְוַהִמְזבֵּ  עֹוקֵּ

 
ָבַאֲחִרית נָֻסה ְבסֹוף  

 ַהְעָשָרה 
ן ֲאֶשר נֹוַלד ְלָך ִמָשָרה  ַהבֵּ
ִאם ַנְפְשָך בֹו ַעד ְמֹאד  

 ִנְקָשָרה
הּו ִלי ְלעֹוָלה ָבָרה  קּום ַהֲעלֵּ
חַ   ַעל ַהר ֲאֶשר ָכבֹוד ְלָך זֹורֵּ

ַח.  ד ְוַהֶנֱעָקד ְוַהִמְזבֵּ  עֹוקֵּ
 

ְך ִיְצָחק   ָאַמר ְלָשָרה ִכי ֲחמּודֵּ
 ת ַשַחק ָגַדל ְולֹא ָלַמד ֲעבֹודַ 

ל ָחַק  הּו ֲאֶשר לֹו אֵּ ְך ְואֹורֵּ לֵּ  אֵּ
ָאְמָרה ְלָכה ָאדֹון ֲאָבל ַאל  

 ִתְרַחק
ח  ל בֹוטֵּ ְך ְבאֵּ  ָעָנּה ְיִהי ִלבֵּ
ַח.  ד ְוַהֶנֱעָקד ְוַהִמְזבֵּ  עֹוקֵּ

 
 ַשַחר ְוִהְשִכים ַלֲהֹלְך ַבֹבֶקר
י ַהֶשֶקר  ּוְשנֵּי ְנָעָריו ִמְמתֵּ

ֶקריֹום ַהְשִליִשי   ָנְגעּו ֶאל חֵּ
 וַַּיְרא ְדמּות ָכבֹוד ְוהֹוד וָיֶֶקר

חַ  ֵּן ְלִהָמשֵּ  ָעַמד ְוִהְתבֹוָנ
ַח.  ד ְוַהֶנֱעָקד ְוַהִמְזבֵּ  עֹוקֵּ

, 

קטעים רבים מתפילת  כל עדה והפיוטים המיוחדים לה.. 
אותנו  ראש השנה הפכו להיות שירים נפלאים שמלווים 

בימי התשובה. סמני לעצמך ורשמי כאן חמישה שירים  
)טיפ.. כדאי לך לעבור על תפילת מוסף.. תוכלי   כאלה

 למצוא שם הרבה שירים כאלה..( 

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

____________ ______________________________________________
 __________________________________________________________ 
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 תפילת מוסף
"דהרי נשים חייבין בתפילה כיון דרחמי נינהו. ולפי זה, מוספין  
דאינן אלא שבח וסיפור דברים בעלמא, נשים פטורות. אבל  
תפילת מוספין דראש השנה דרחמי נינהו פשיטא דחייבין".  

ובמילים   -)שו"ת התעוררות תשובה לנכדו של החתם סופר(  
רחמים.  נשים חייבות בתפילה כיוון שיש בה בקשת  -שלנו 
תפילת מוסף של ראש השנה שעיקר בקשת הרחמים  לפיכך 

 היא חובה גם לנשים.  -מצאת בה נ

 
ָלֶתָך: הִּ יד תְׂ י יַגִּ ָתח. ּופִּ פְׂ ָפַתי תִּ  ֲאדָני, שְׂ

 

 תפילה על התפילה... 
רגע לפני שאת מתחילה  

כווני היטב את הלב..   –להתפלל 
ותבקשי מהקב"ה שתצליחי  

לבטא בתפילה את כל משאלות  
 ליבך. 

ל אחלה פניו, אשאלה ממנו  -אוחילה לא
קהל עם אשירה עוזו,  מענה לשון. אשר ב

 אביעה רננות בעד מפעליו. 
 לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון 

יד  יַע. מורִּ הושִּ ים ַאָתה. ַרב לְׂ ַחֶיה ֵמתִּ עוָלם ֲאדָני מְׂ ּבור לְׂ ַאָתה גִּ
ֶחֶסד.  ַהָטל. ים ּבְׂ ֵכל ַחיִּ ַכלְׂ ים. סוֵמְך מְׂ ים ַרּבִּ ַרֲחמִּ ים ּבְׂ ַחֶיה ֵמתִּ מְׂ

יֵשֵני   ַקֵים ֱאמּוָנתו לִּ ים. ּומְׂ יר ֲאסּורִּ ים. ּוַמתִּ רוֵפא חולִּ ים וְׂ לִּ נופְׂ
ַחֶיה  ית ּומְׂ י דוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵממִּ בּורות ּומִּ י ָכמוָך ַּבַעל גְׂ ָעָפר. מִּ

יַח יְׂשּוָעה: מִּ   ּוַמצְׂ
   ְיצּוָריו ְבַרֲחִמים ְלַחִיים:ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחִמים, זוֵכר 
ים: ַהֲחיות ֵמתִּ ֶנֱאָמן ַאָתה לְׂ ים: וְׂ ַחֶיה ַהֵמתִּ  ָּברּוְך ַאָתה ה' , מְׂ

וישליצקי  שמעתי את הרב אלישע 
חוזר על הרעיון הזה כמה  זצ"ל 

פעמים בתקופות של הימים  
הנוראים, הוא אמר שלדעתו צריך 

   –לפסק את הפסוק 
,  בחיים חפץ מלך, לחיים זכרנו“

.  ’למענך החיים‘ - בספר וכתבנו
   .”חיים אלוקים
למענך"?? תשאלו   "חיים  –מה זה  

את הרב אלישע מה המשמעות של  
  חייהםאנשים שמקדישים את להיות 

  הוא  רצונם שכל רצון ה'.בשביל 
רצונו יתברך. יהי רצון  אחר למלא

שגם אנחנו נכתב בספר הזה ובעיקר 
שנזכה להיות אנשים שחיים באופן 

 הזה..  

ָּברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו, 
ָחק וֵאלֵהי  ֱאלהֵ  צְׂ ָרָהם. ֱאלֵהי יִּ י ַאבְׂ

ַהּנוָרא. ֵאל  ּבור וְׂ יֲַעקב. ָהֵאל ַהָגדול ַהגִּ
ים. קוֵנה ַהכל  ים טובִּ יון. גוֵמל ֲחָסדִּ ֶעלְׂ

ֵני  בְׂ יא גוֵאל לִּ ֵדי ָאבות. ּוֵמבִּ זוֵכר ַחסְׂ וְׂ
ַאֲהָבה:  מו ּבְׂ ַמַען שְׂ ֵניֶהם לְׂ  בְׂ

 
ם.  ָזְכֵרנּו ְלַחִיים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִיי 

ָכְתֵבנּו ְבֵסֶפר ַחִיים. ְלַמֲעָנְך ֱאלִהים  
 ַחִיים:

 
יַע ּוָמֵגן:   ֶמֶלְך עוֵזר ּומושִּ

ָרָהם:  ָּברּוְך ַאָתה ה', ָמֵגן ַאבְׂ
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חוברת העמקה ולימוד חגי תשרי

יד  יַע. מורִּ הושִּ ים ַאָתה. ַרב לְׂ ַחֶיה ֵמתִּ עוָלם ֲאדָני מְׂ ּבור לְׂ ַאָתה גִּ
ֶחֶסד.  ַהָטל. ים ּבְׂ ֵכל ַחיִּ ַכלְׂ ים. סוֵמְך מְׂ ים ַרּבִּ ַרֲחמִּ ים ּבְׂ ַחֶיה ֵמתִּ מְׂ

יֵשֵני   ַקֵים ֱאמּוָנתו לִּ ים. ּומְׂ יר ֲאסּורִּ ים. ּוַמתִּ רוֵפא חולִּ ים וְׂ לִּ נופְׂ
ַחֶיה  ית ּומְׂ י דוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵממִּ בּורות ּומִּ י ָכמוָך ַּבַעל גְׂ ָעָפר. מִּ

יַח יְׂשּוָעה: מִּ   ּוַמצְׂ
   ְיצּוָריו ְבַרֲחִמים ְלַחִיים:ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחִמים, זוֵכר 
ים: ַהֲחיות ֵמתִּ ֶנֱאָמן ַאָתה לְׂ ים: וְׂ ַחֶיה ַהֵמתִּ  ָּברּוְך ַאָתה ה' , מְׂ

וישליצקי  שמעתי את הרב אלישע 
חוזר על הרעיון הזה כמה  זצ"ל 

פעמים בתקופות של הימים  
הנוראים, הוא אמר שלדעתו צריך 

   –לפסק את הפסוק 
,  בחיים חפץ מלך, לחיים זכרנו“

.  ’למענך החיים‘ - בספר וכתבנו
   .”חיים אלוקים
למענך"?? תשאלו   "חיים  –מה זה  

את הרב אלישע מה המשמעות של  
  חייהםאנשים שמקדישים את להיות 

  הוא  רצונם שכל רצון ה'.בשביל 
רצונו יתברך. יהי רצון  אחר למלא

שגם אנחנו נכתב בספר הזה ובעיקר 
שנזכה להיות אנשים שחיים באופן 

 הזה..  

ָּברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו, 
ָחק וֵאלֵהי  ֱאלהֵ  צְׂ ָרָהם. ֱאלֵהי יִּ י ַאבְׂ

ַהּנוָרא. ֵאל  ּבור וְׂ יֲַעקב. ָהֵאל ַהָגדול ַהגִּ
ים. קוֵנה ַהכל  ים טובִּ יון. גוֵמל ֲחָסדִּ ֶעלְׂ

ֵני  בְׂ יא גוֵאל לִּ ֵדי ָאבות. ּוֵמבִּ זוֵכר ַחסְׂ וְׂ
ַאֲהָבה:  מו ּבְׂ ַמַען שְׂ ֵניֶהם לְׂ  בְׂ

 
ם.  ָזְכֵרנּו ְלַחִיים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִיי 

ָכְתֵבנּו ְבֵסֶפר ַחִיים. ְלַמֲעָנְך ֱאלִהים  
 ַחִיים:

 
יַע ּוָמֵגן:   ֶמֶלְך עוֵזר ּומושִּ

ָרָהם:  ָּברּוְך ַאָתה ה', ָמֵגן ַאבְׂ
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ות  תפילות הימים הנוראים גדוש
בסודות עליונים. תפילה זאת,  

המתווספת לאורך תפילות ראש  
השנה ויום הכיפורים לברכת  
"אתה קדוש" תוקנה על ידי 

האמורא רב ויש בה שלוש פעמים  
את המילה "ובכן" הרומזת לאחד  

השמות העליונים של הבורא  
 ברוך הוא. 

הרוקח מראשוני אשכנז, פירש 
דרך הרמז, כמו   "ובכן" על

אסתר: "ובכן אבוא אל   תבמגיל
בדיוק כמו אסתר אז,   –המלך" 

שמגיעה לפני מלך בשר ודם אך  
בתודעתה הפנימית ברור לה  

שהיא מופקדת בידי הקב"ה ובאה  
כך גם אנו מבינים שכל   –לפניו 

ענייני השנה הבאה עלינו לטובה  
מופקדים בידי בורא עולם 

ונקבעים ביום זה ממש ואנו 
מליכים עלינו את הקב"ה  שמ

באים לעמוד לפניו. יהי  –למלך 
רצון שנזכה, כמו אסתר המלכה  

 לצאת זכאים בדין.  

לּוָך   ַהלְׂ ָכל יום יְׂ ים ּבְׂ דושִּ ָך ָקדוש. ּוקְׂ מְׂ שִּ ַאָתה ָקדוש וְׂ
ַבּדו ָמרום   ֶסָלה: י הּוא לְׂ יכּו ָלֵאל כִּ לִּ דור וָדור ַהמְׂ לְׂ

ָקדוש:   וְׂ
ַקָּדש שִּ  ּוְבֵכן  תְׂ ָרֵאל ַעֶמָך: יִּ שְׂ ָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל יִּ  מְׂ
ָך ַעל   ּוְבֵכן  ֵאיָמתְׂ ָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל ָכל ַמֲעֶשיָך. וְׂ ּדְׂ ֵתן ַפחְׂ

ַתֲחוּו  שְׂ יִּ ים. וְׂ יָראּוָך ָכל ַהַמֲעשִּ יִּ ָכל ַמה ֶשָּבָראָת. וְׂ
יֵָעשּו ֻכָלם ֲאגָֻּדה ֶאָחת ַלֲעש ים. וְׂ רּואִּ ָפֶניָך ָכל ַהּבְׂ ות  לְׂ
ָטן   נּו ה' ֱאלֵהינּו ֶשַהָשלְׂ ֵלָבב ָשֵלם. ֶשָיַדעְׂ ָך ּבְׂ צונְׂ רְׂ

ָך נוָרא ַעל ָכל   מְׂ שִּ יֶנָך. וְׂ ימִּ בּוָרה ּבִּ ָך ּוגְׂ יָדְׂ ָפֶניָך. עז ּבְׂ לְׂ
 ַמה ֶשָּבָראָת:

וָה טוָבה ּוְבֵכן  קְׂ תִּ יֵרֶאיָך. וְׂ ָלה לִּ הִּ ַעֶמָך. תְׂ , ֵתן ָכבוד לְׂ
חון  תְׂ ֶשיָך. ּופִּ דורְׂ ָצְך. לְׂ ַארְׂ ָחה לְׂ מְׂ ים ָלְך. שִּ יֲַחלִּ ֶפה ַלמְׂ

ֶבן  יַכת ֵנר לְׂ ָּדְך. וֲַערִּ ד ַעבְׂ ָדוִּ יַחת ֶקֶרן לְׂ מִּ יָרְך. ּוצְׂ עִּ ָששון לְׂ
יֵָמינּו:  ֵהָרה בְׂ מְׂ יֶחָך ּבִּ שִּ ַשי מְׂ  יִּ

ים  ידִּ ים יֲַעלזּו. וֲַחסִּ יָשרִּ ָמחּו וִּ שְׂ יִּ אּו וְׂ רְׂ ים יִּ יקִּ ֵכן ַצּדִּ ּובְׂ
ילּו. וְׂ  ָּנה יָגִּ רִּ ָעה ֻכָלּה  ֶּבָעָשן ּבְׂ שְׂ ָהרִּ יָה. וְׂ פץ פִּ קְׂ עוָלָתה תִּ

ן ָהָאֶרץ:  ֶשֶלת ָזדון מִּ יר ֶממְׂ י ַתֲעבִּ ֶלה. כִּ כְׂ  תִּ
ֵהָרה ַעל ָכל ַמֲעֶשיָך.   לְך ַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו מְׂ מְׂ תִּ וְׂ

ָּדֶשָך.   קְׂ יר מִּ ם עִּ ירּוָשַליִּ בוֶדָך. ּובִּ ַכן כְׂ שְׂ יון מִּ ַהר צִּ ּבְׂ
ֶשָך:  ַכָכתּוב ֵרי ָקדְׂ בְׂ דִּ  ּבְׂ

לּויָּה: דר וָדר ַהלְׂ יון לְׂ ְך צִּ עוָלם ֱאלַהיִּ לְך ה' לְׂ מְׂ  יִּ
ֲעֶדיָך. ַכָכתּוב: ַּבלְׂ ֵאין ֱאלוַּה מִּ ֶמָך. וְׂ נוָרא שְׂ  ָקדוש ַאָתה וְׂ

ָּדש  קְׂ ָהֵאל ַהָקדוש נִּ ָפט וְׂ שְׂ ָבאות ַּבמִּ ַּבּה ה' צְׂ גְׂ וַיִּ
ָדָקה. צְׂ  ַהֶמֶלְך ַהָקדוש:ָּברּוְך ַאָתה ה' ,  ּבִּ

 

  

תפילת מוסף היא כנגד קורבן  
מוסף שהיה מוקרב במועדים 

 במקדש.   תובשבתו
מפני חטאנו גלינו מארצנו ונחרב 
בית מקדשנו וגם קורבנות מוסף  

בטלו ואנו בתפילתנו, ובפרט 
בתפילות מוסף מתפללים  

גלה כבוד "ומתחננים לקב"ה: 
 מלכותך עלינו מהרה

יים " חותבנהו מהרה ותגדל כבודו
בלי מקדש זה חיים בלי לב. 

הנקודה הפנימית נעדרת מן 
ימים החיים.. נכון, אנחנו חיים וקי 

ועולם כמנהגו נוהג, אבל המוקד 
המרכזי של השראת שכינה, של 

לא  –אור אלוקי שמופיע בעולם 
קיים ולכן אנו מוסיפים ומתחננים  
לקב"ה שיזכה אותנו ויביא אותנו  

"לציון עירך ברינה ולירושלים בית  
 מקדשך בשמחת עולם". 

 
   –נסי לדמיין לעצמך 

איך יראה עולם שיש בו בית  
 מקדש? 

יראה החג כשבמרכזו  איך 
 עבודת המקדש? 

איך אנחנו יכולים להרגיש יותר  
את חסרונו של המקדש  

 ולהתפלל לבניינו?

ָת אוָתנּו  ים ָאַהבְׂ ָכל ָהַעמִּ ָתנּו מִּ ַחרְׂ ַאָתה בְׂ
שונות.   ָכל ַהלְׂ ָתנּו מִּ רוַממְׂ יָת ָּבנּו. וְׂ ָרצִּ וְׂ

כֵ  ָתנּו ַמלְׂ ֵקַרבְׂ וֶתיָך. וְׂ צְׂ מִּ ָתנּו ּבְׂ ַּדשְׂ קִּ נּו  וְׂ
ַהָקדוש ָעֵלינּו   ָך ַהָגדול וְׂ מְׂ ַלֲעבוָדֶתָך. וְׂשִּ

 ָקָראָת:
ַאֲהָבה ֶאת יום  ֶתן ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבְׂ וַתִּ

ָכרון ַהֶזה.   )בשבת: ַהַשָּבת ַהֶזה. וְֶׂאת יום( ַהזִּ
רּוָעה  ָרא קֶדש ַהֶזה. יום תְׂ קְׂ ֶאת יום טוב מִּ

ַאֲהבָ  רּוָעה( ּבְׂ רון תְׂ כְׂ ָרא קֶדש. )בשבת: זִּ קְׂ ה מִּ
ָריִּם: צְׂ יַאת מִּ יצִּ  ֵזֶכר לִּ

ינּו  ֵני ֲחָטֵאינּו ָגלִּ פְׂ ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו, מִּ
ֵאין   ָמֵתנּו. וְׂ נּו ֵמַעל ַאדְׂ ַרַחקְׂ תְׂ נִּ ֵצנּו. וְׂ ֵמַארְׂ

נות חובוֵתינּו   ּבְׂ ים ַלֲעשות ָקרְׂ כולִּ נּו יְׂ ֲאַנחְׂ
ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינ לְׂ י ָרצון מִּ הִּ ָפֶניָך. יְׂ ּו וֵאלֵהי  לְׂ

ַרֵחם ָעֵלינּו,  ָמן, ֶשָתשּוב ּותְׂ ֲאבוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרחְׂ
ֵנהּו  בְׂ תִּ ים. וְׂ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִּ ָך ּבְׂ ָּדשְׂ קְׂ ַעל מִּ וְׂ

ֵכנּו, ֱאלֵהינּו,  ינּו, ַמלְׂ בודו. ָאבִּ ַגֵּדל כְׂ ֵהָרה, ּותְׂ מְׂ
ֵהָרה, וְׂהוַפע  ָך ָעֵלינּו מְׂ כּותְׂ בוד ַמלְׂ ַגֵלה כְׂ

ָּנֵשא ָעלֵ  הִּ זּוֵרינּו וְׂ ָקֵרב פְׂ ֵעיֵני ָכל ָחי. וְׂ ינּו לְׂ
ֵתי ָאֶרץ.   כְׂ ַירְׂ פּוצוֵתינּו ַכֵּנס מִּ ם. ּונְׂ ֵּבין ַהגויִּ מִּ

ָּנה.  רִּ יָרְך ּבְׂ יון עִּ צִּ יֵאנּו ה' ֱאלֵהינּו לְׂ וֲַהבִּ
ַחת עוָלם. ָאָּנא  מְׂ שִּ ָך ּבְׂ ָּדשְׂ קְׂ יר מִּ ירּוָשַליִּם עִּ לִּ וְׂ

ָפנֶ  ָשם ַנֲעֶשה לְׂ נות  ֱאלֵהינּו. וְׂ ּבְׂ יָך ֶאת ָקרְׂ
ים   ָרם ּומּוָספִּ דְׂ סִּ ים כְׂ ידִּ מִּ חובוֵתינּו, תְׂ

ֵפי יום )בשבת: ָכָתם. ֶאת מּוסְׂ לְׂ הִּ ַהַשָּבת   כְׂ
ָכרון ַהֶזה. ֶאת יום טוב  ֶאת יום( ַהזִּ ַהֶזה וְׂ
ָפֶניָך  יב לְׂ רִּ ַנקְׂ ָרא קֶדש ַהֶזה. ַנֲעֶשה וְׂ קְׂ מִּ

מו שֶ  צוָנְך. כְׂ וַת רְׂ צְׂ מִּ ַאֲהָבה כְׂ ָת ָעֵלינּו  ּבְׂ ָכַתבְׂ
ֶּדָך: ֵדי מֶשה ַעבְׂ תוָרָתְך. ַעל יְׂ  ּבְׂ
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חוברת העמקה ולימוד חגי תשרי

 

  

תפילת מוסף היא כנגד קורבן  
מוסף שהיה מוקרב במועדים 

 במקדש.   תובשבתו
מפני חטאנו גלינו מארצנו ונחרב 
בית מקדשנו וגם קורבנות מוסף  

בטלו ואנו בתפילתנו, ובפרט 
בתפילות מוסף מתפללים  

גלה כבוד "ומתחננים לקב"ה: 
 מלכותך עלינו מהרה

יים " חותבנהו מהרה ותגדל כבודו
בלי מקדש זה חיים בלי לב. 

הנקודה הפנימית נעדרת מן 
ימים החיים.. נכון, אנחנו חיים וקי 

ועולם כמנהגו נוהג, אבל המוקד 
המרכזי של השראת שכינה, של 

לא  –אור אלוקי שמופיע בעולם 
קיים ולכן אנו מוסיפים ומתחננים  
לקב"ה שיזכה אותנו ויביא אותנו  

"לציון עירך ברינה ולירושלים בית  
 מקדשך בשמחת עולם". 

 
   –נסי לדמיין לעצמך 

איך יראה עולם שיש בו בית  
 מקדש? 

יראה החג כשבמרכזו  איך 
 עבודת המקדש? 

איך אנחנו יכולים להרגיש יותר  
את חסרונו של המקדש  

 ולהתפלל לבניינו?

ָת אוָתנּו  ים ָאַהבְׂ ָכל ָהַעמִּ ָתנּו מִּ ַחרְׂ ַאָתה בְׂ
שונות.   ָכל ַהלְׂ ָתנּו מִּ רוַממְׂ יָת ָּבנּו. וְׂ ָרצִּ וְׂ

כֵ  ָתנּו ַמלְׂ ֵקַרבְׂ וֶתיָך. וְׂ צְׂ מִּ ָתנּו ּבְׂ ַּדשְׂ קִּ נּו  וְׂ
ַהָקדוש ָעֵלינּו   ָך ַהָגדול וְׂ מְׂ ַלֲעבוָדֶתָך. וְׂשִּ

 ָקָראָת:
ַאֲהָבה ֶאת יום  ֶתן ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבְׂ וַתִּ

ָכרון ַהֶזה.   )בשבת: ַהַשָּבת ַהֶזה. וְֶׂאת יום( ַהזִּ
רּוָעה  ָרא קֶדש ַהֶזה. יום תְׂ קְׂ ֶאת יום טוב מִּ

ַאֲהבָ  רּוָעה( ּבְׂ רון תְׂ כְׂ ָרא קֶדש. )בשבת: זִּ קְׂ ה מִּ
ָריִּם: צְׂ יַאת מִּ יצִּ  ֵזֶכר לִּ

ינּו  ֵני ֲחָטֵאינּו ָגלִּ פְׂ ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו, מִּ
ֵאין   ָמֵתנּו. וְׂ נּו ֵמַעל ַאדְׂ ַרַחקְׂ תְׂ נִּ ֵצנּו. וְׂ ֵמַארְׂ

נות חובוֵתינּו   ּבְׂ ים ַלֲעשות ָקרְׂ כולִּ נּו יְׂ ֲאַנחְׂ
ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינ לְׂ י ָרצון מִּ הִּ ָפֶניָך. יְׂ ּו וֵאלֵהי  לְׂ

ַרֵחם ָעֵלינּו,  ָמן, ֶשָתשּוב ּותְׂ ֲאבוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרחְׂ
ֵנהּו  בְׂ תִּ ים. וְׂ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִּ ָך ּבְׂ ָּדשְׂ קְׂ ַעל מִּ וְׂ

ֵכנּו, ֱאלֵהינּו,  ינּו, ַמלְׂ בודו. ָאבִּ ַגֵּדל כְׂ ֵהָרה, ּותְׂ מְׂ
ֵהָרה, וְׂהוַפע  ָך ָעֵלינּו מְׂ כּותְׂ בוד ַמלְׂ ַגֵלה כְׂ

ָּנֵשא ָעלֵ  הִּ זּוֵרינּו וְׂ ָקֵרב פְׂ ֵעיֵני ָכל ָחי. וְׂ ינּו לְׂ
ֵתי ָאֶרץ.   כְׂ ַירְׂ פּוצוֵתינּו ַכֵּנס מִּ ם. ּונְׂ ֵּבין ַהגויִּ מִּ

ָּנה.  רִּ יָרְך ּבְׂ יון עִּ צִּ יֵאנּו ה' ֱאלֵהינּו לְׂ וֲַהבִּ
ַחת עוָלם. ָאָּנא  מְׂ שִּ ָך ּבְׂ ָּדשְׂ קְׂ יר מִּ ירּוָשַליִּם עִּ לִּ וְׂ

ָפנֶ  ָשם ַנֲעֶשה לְׂ נות  ֱאלֵהינּו. וְׂ ּבְׂ יָך ֶאת ָקרְׂ
ים   ָרם ּומּוָספִּ דְׂ סִּ ים כְׂ ידִּ מִּ חובוֵתינּו, תְׂ

ֵפי יום )בשבת: ָכָתם. ֶאת מּוסְׂ לְׂ הִּ ַהַשָּבת   כְׂ
ָכרון ַהֶזה. ֶאת יום טוב  ֶאת יום( ַהזִּ ַהֶזה וְׂ
ָפֶניָך  יב לְׂ רִּ ַנקְׂ ָרא קֶדש ַהֶזה. ַנֲעֶשה וְׂ קְׂ מִּ

מו שֶ  צוָנְך. כְׂ וַת רְׂ צְׂ מִּ ַאֲהָבה כְׂ ָת ָעֵלינּו  ּבְׂ ָכַתבְׂ
ֶּדָך: ֵדי מֶשה ַעבְׂ תוָרָתְך. ַעל יְׂ  ּבְׂ
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סדר הפסוקים אותם אנחנו אומרים 
בתוך תפילות המלכויות, זכרונות 

 פרות הוא ווש
 פסוקים מהתורה 3
 מהכתובים    3
 מדברי נביאים   3

 ופסוק חותם מהתורה.  
 

 קחי לעצמך אתגר..  
חפשי את המקור של הפסוקים 
שלפנייך.. באיזה הקשר נאמרו,  

ומה לפי דעתך הם מוסיפים  
המיוחדת של ראש  לתפילה 
 השנה.. 

 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________

 ______________ ________
 __________ 

 
 
 
 
תוָרָתְך:כַ   ָכתּוב ּבְׂ

עָלם וֶָעד:  לְך לְׂ מְׂ  ה' יִּ
ֶנֱאַמר: לא ָרָאה  וְׂ יֲַעקב וְׂ יט ָאוֶן ּבְׂ ּבִּ לא הִּ

רּוַעת   מו ּותְׂ ָרֵאל, ה' ֱאלָהיו עִּ שְׂ יִּ ָעָמל ּבְׂ
 ֶמֶלְך ּבו:
ֶנֱאַמר: ַאֵסף   וְׂ תְׂ הִּ יֻשרּון ֶמֶלְך, ּבְׂ י בִּ הִּ וַיְׂ

ָרֵאל: ָראֵשי ָעם,  שְׂ ֵטי יִּ בְׂ  יַַחד שִּ
ָך ָכתּוב ֵלאמר: שְׂ ֵרי ָקדְׂ בְׂ דִּ  ּובְׂ

ם:  לּוָכה, ּומֵשל ַּבגויִּ י לה' ַהמְׂ  כִּ
ֶנֱאַמר: ה' ָמָלְך ֵגאּות ָלֵבש, ָלֵבש ה' עז   וְׂ

מוט:  כון ֵתֵבל ַּבל תִּ ַאָזר, ַאף תִּ תְׂ  הִּ
ֶנֱאַמר: אּו  וְׂ ָּנשְׂ הִּ ים ָראֵשיֶכם וְׂ ָערִּ אּו שְׂ שְׂ

יָבוא ֶמֶלְך ַהָכבוד:פִּ  ֵחי עוָלם, וְׂ  תְׂ
ּבור, ה'   גִּ זּוז וְׂ י ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד, ה' עִּ מִּ

ָחָמה: לְׂ ּבור מִּ  גִּ
ֵחי  תְׂ אּו פִּ ים ָראֵשיֶכם ּושְׂ ָערִּ אּו שְׂ שְׂ

יָבא ֶמֶלְך ַהָכבוד:  עוָלם, וְׂ
ָבאות, הּוא  י הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד, ה' צְׂ מִּ

 ֶמֶלְך ַהָכבוד ֶסָלה:
עַ  ים ָכתּוב ֵלאמר:וְׂ יאִּ בִּ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְׂ  ל יְׂ

גֲאלו ה'  ָרֵאל וְׂ שְׂ כה ָאַמר ה' ֶמֶלְך יִּ
ָעַדי   ַּבלְׂ י ַאֲחרון ּומִּ אשון וֲַאנִּ י רִּ ָבאות, ֲאנִּ צְׂ

ים:   ֵאין ֱאלהִּ
ֶנֱאַמר: פט  וְׂ שְׂ יון לִּ ַהר צִּ ים ּבְׂ יעִּ ָעלּו מושִּ וְׂ

ָתה לה'  ָהיְׂ לּוָכה: ֶאת ַהר ֵעָשו, וְׂ  ַהמְׂ
ֶנֱאַמר: ֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ,   וְׂ ָהיָה ה' לְׂ וְׂ

מו ֶאָחד: יֶה ה' ֶאָחד ּושְׂ הְׂ  ַּביום ַההּוא יִּ
ָך ה' ֱאלֵהינּו ָכתּוב ֵלאמר: תוָרתְׂ  ּובְׂ
ָרֵאל, ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד: שְׂ ַמע יִּ     שְׂ
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סדר הפסוקים אותם אנחנו אומרים 
בתוך תפילות המלכויות, זכרונות 

 פרות הוא ווש
 פסוקים מהתורה 3
 מהכתובים    3
 מדברי נביאים   3

 ופסוק חותם מהתורה.  
 

 קחי לעצמך אתגר..  
חפשי את המקור של הפסוקים 
שלפנייך.. באיזה הקשר נאמרו,  

ומה לפי דעתך הם מוסיפים  
המיוחדת של ראש  לתפילה 
 השנה.. 

 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________

 ______________ ________
 __________ 

 
 
 
 
תוָרָתְך:כַ   ָכתּוב ּבְׂ

עָלם וֶָעד:  לְך לְׂ מְׂ  ה' יִּ
ֶנֱאַמר: לא ָרָאה  וְׂ יֲַעקב וְׂ יט ָאוֶן ּבְׂ ּבִּ לא הִּ

רּוַעת   מו ּותְׂ ָרֵאל, ה' ֱאלָהיו עִּ שְׂ יִּ ָעָמל ּבְׂ
 ֶמֶלְך ּבו:
ֶנֱאַמר: ַאֵסף   וְׂ תְׂ הִּ יֻשרּון ֶמֶלְך, ּבְׂ י בִּ הִּ וַיְׂ

ָרֵאל: ָראֵשי ָעם,  שְׂ ֵטי יִּ בְׂ  יַַחד שִּ
ָך ָכתּוב ֵלאמר: שְׂ ֵרי ָקדְׂ בְׂ דִּ  ּובְׂ

ם:  לּוָכה, ּומֵשל ַּבגויִּ י לה' ַהמְׂ  כִּ
ֶנֱאַמר: ה' ָמָלְך ֵגאּות ָלֵבש, ָלֵבש ה' עז   וְׂ

מוט:  כון ֵתֵבל ַּבל תִּ ַאָזר, ַאף תִּ תְׂ  הִּ
ֶנֱאַמר: אּו  וְׂ ָּנשְׂ הִּ ים ָראֵשיֶכם וְׂ ָערִּ אּו שְׂ שְׂ

יָבוא ֶמֶלְך ַהָכבוד:פִּ  ֵחי עוָלם, וְׂ  תְׂ
ּבור, ה'   גִּ זּוז וְׂ י ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד, ה' עִּ מִּ

ָחָמה: לְׂ ּבור מִּ  גִּ
ֵחי  תְׂ אּו פִּ ים ָראֵשיֶכם ּושְׂ ָערִּ אּו שְׂ שְׂ

יָבא ֶמֶלְך ַהָכבוד:  עוָלם, וְׂ
ָבאות, הּוא  י הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד, ה' צְׂ מִּ

 ֶמֶלְך ַהָכבוד ֶסָלה:
עַ  ים ָכתּוב ֵלאמר:וְׂ יאִּ בִּ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְׂ  ל יְׂ

גֲאלו ה'  ָרֵאל וְׂ שְׂ כה ָאַמר ה' ֶמֶלְך יִּ
ָעַדי   ַּבלְׂ י ַאֲחרון ּומִּ אשון וֲַאנִּ י רִּ ָבאות, ֲאנִּ צְׂ

ים:   ֵאין ֱאלהִּ
ֶנֱאַמר: פט  וְׂ שְׂ יון לִּ ַהר צִּ ים ּבְׂ יעִּ ָעלּו מושִּ וְׂ

ָתה לה'  ָהיְׂ לּוָכה: ֶאת ַהר ֵעָשו, וְׂ  ַהמְׂ
ֶנֱאַמר: ֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ,   וְׂ ָהיָה ה' לְׂ וְׂ

מו ֶאָחד: יֶה ה' ֶאָחד ּושְׂ הְׂ  ַּביום ַההּוא יִּ
ָך ה' ֱאלֵהינּו ָכתּוב ֵלאמר: תוָרתְׂ  ּובְׂ
ָרֵאל, ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד: שְׂ ַמע יִּ     שְׂ
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 ותוקע: תשר"ת תש"ת תר"ת פעם אחת: 

ם  צּוֵרי עוָלם, אִּ ָפט, ָכל יְׂ שְׂ מִּ יד ּבְׂ ַהיום ֲהַרת עוָלם, ַהיום יֲַעמִּ
ים  ָבנִּ ם כְׂ ים. אִּ ם ַכֲעָבדִּ ים אִּ ָבנִּ ם  כְׂ ים. אִּ ַרֵחם ָאב ַעל ָּבנִּ ַרֲחֵמנּו כְׂ

ָפֵטנּו,  שְׂ יא ָלאור מִּ תוצִּ ָחֵּננּו וְׂ לּויות, ַעד ֶשתְׂ ָך תְׂ ים ֵעיֵנינּו לְׂ ַכֲעָבדִּ
 ָקדוש:

 

 

 
 
 
 

ה"שפת אמת" אסף את חסידיו בערב  
אמירת   ר"ח אלול, וביקשם למחר בזמן

ההלל לכוון ב"אנא ה'". שכן אם יצעקו 
כל מה שיבקשו  -ויתחננו לה' במילים אלו

 ייענה מיד!  
כשיצא מבית המדרש החל ויכוח בין  

החסידים: לאיזה "אנא ה'" התכוון 
הרבי? חלק אמרו: "אנא ה' הושיעה נא", 

שהרי לישועה כולנו זקוקים. ואילו חלק  
חה אמרו: "אנא ה' הצליחה נא", שבהצל

הכל תלוי. הוחלט שמחר יצעקו ויכוונו 
   בשניהם, וכך היה.

בסעודת ר"ח החל האדמו"ר לבכות  
ואמר: בקשתי מכם לצעוק ולא צעקתם..  

יכולתם להרוויח מה שתרצו ואבדתם  
זאת במחי יד... התכוונתי שתמליכו את  

ה' עליכם ותצעקו ב"אנה ה' כי אני 
 עבדך"... 

ות  ובכן.. זאת המטרה של ברכת מלכוי
וזאת המטרה המרכזית של ראש  

להמליך את ה' עלינו.  –השנה  
 קדימה!

 

 
 
 
 

לוְך ַעל ָכל  ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו. מְׂ
ָּנֵשא ַעל ָכל   הִּ בוָדְך. וְׂ כְׂ ָהעוָלם ֻכלו ּבִּ

און   יָקָרְך. וְׂהוַפע ַּבֲהַדר גְׂ ָהָאֶרץ ּבִּ
יֵדַ  ָצְך. וְׂ ֵבי ֵתֵבל ַארְׂ ע ֻעָזְך. ַעל ָכל יושְׂ

ין ָכל   יָבִּ תו. וְׂ ַעלְׂ י ַאָתה פְׂ ָכל ָפעּול כִּ
יאַמר ָכל ֲאֶשר  תו. וְׂ ַצרְׂ י ַאָתה יְׂ יְׂצּור כִּ

ַאפו:  ָשָמה בְׂ  נְׂ
כּותו ַבכל   ָרֵאל ָמַלְך. ּוַמלְׂ שְׂ ה' ֱאלֵהי יִּ

 ָמָשָלה:
)בשבת מוסיפים: ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי  

ֵצה ָנא  נּוָחֵתנּו(: ֲאבוֵתינּו. רְׂ מְׂ  בִּ
ֵקנּו  וֶתיָך, ֵתן ֶחלְׂ צְׂ מִּ ֵשנּו ּבְׂ ַקּדְׂ

טּוָבְך. ַשֵמַח   ֵענּו מִּ תוָרָתְך, ַשּבְׂ ּבְׂ
ֵּבנּו  ַטֵהר לִּ ישּוָעָתְך. וְׂ ֵשנּו ּבִּ ַנפְׂ

ים   י ַאָתה ה' ֱאלהִּ ָך ֶּבֱאֶמת. כִּ ּדְׂ ָעבְׂ לְׂ
ַקָים   ֵכנּו ֱאֶמת וְׂ ָך ַמלְׂ ָברְׂ ֱאֶמת, ּודְׂ

ָתה ה' , ֶמֶלְך ַעל ָכל  ָלַעד. ָּברּוְך אַ 
  ) ַקֵּדש )בשבת: ַהַשָּבת וְׂ ָהָאֶרץ, מְׂ

ָכרון:  יום ַהזִּ ָרֵאל וְׂ שְׂ  יִּ

 זכרונות 
לפני בראש השנה מלכויות  אמרו 

כדי  –זיכרונות ושופרות. מלכויות 
כדי  –שתמליכוני עליכם, זיכרונות 

ם לפני לטובה, ובמה  שיעלה זיכרונכ
 בשופר" )ר"ה טז, א( –
 

שה' אנו מספרים  זיכרונותבברכת 
את כל הברואים ואת  , את עולמו זוכר

כל מעשיהם, ובמיוחד ביום זה שהוא  
"יום תחילת מעשיך, זיכרון ליום 

ראשון", שבו ה' דן את עולמו. ואנו 
ה' אותנו לטובה,  שיזכורמתפללים 

ועקדת  ויפקדנו לישועה, וחותמים: "
יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, 

 ברוך אתה ה' זוכר הברית". 

צּוֵרי  ַאָתה זוֵכר ַמֲעֵשה עוָלם. ּופוֵקד ָכל יְׂ
לּו ָכל ַתֲעלּומות וֲַהמון  גְׂ ָפֶניָך נִּ ֶקֶדם. לְׂ
ָחה   כְׂ י ֵאין שִּ ית. כִּ ֵראשִּ ּבְׂ ָתרות ֶשמִּ סְׂ נִּ

ּנֶ  ָתר מִּ סְׂ ֵאין נִּ בוֶדָך. וְׂ ֵסא כְׂ ֵני כִּ פְׂ ֶגד לִּ
ַגם   ָעל. וְׂ פְׂ ֵעיֶניָך. ַאָתה זוֵכר ֶאת ָכל ַהמִּ

ָצפּוי   ֶמָך. ַהכל ָגלּוי וְׂ ַחד מִּ כְׂ ָכל ַהיְׂצּור לא נִּ
יט ַעד סוף   ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו. צוֶפה ּוַמּבִּ לְׂ
ָפֵקד  הִּ ָכרון לְׂ זִּ יא חק וְׂ י ָתבִּ ָכל ַהּדורות. כִּ

ים רַ  ָזֵכר ַמֲעשִּ הִּ ים  ָכל רּוַח וֶָנֶפש. לְׂ ּבִּ
ית  ית. ֵמֵראשִּ לִּ ֵאין ַתכְׂ ָתרות לְׂ סְׂ וֲַהמון נִּ

יָת. ֶזה  לִּ ים אוָתּה גִּ ָפנִּ לְׂ ָת. ּומִּ ָכזאת הוַדעְׂ
אשון.   יום רִּ ָכרון לְׂ ַלת ַמֲעֶשיָך. זִּ חִּ ַהיום תְׂ

ָפט ֵלאלֵהי  שְׂ ָרֵאל הּוא, מִּ יִּשְׂ י חק לְׂ כִּ
 יֲַעקב: 

חֶ  ינות ּבו יֵָאֵמר. ֵאי זו לְׂ דִּ ַעל ַהמְׂ ֶרב. ֵאי זו וְׂ
יות   רִּ ָשָבע. ּובְׂ ָרָעב. ֵאי זו לְׂ ָשלום. ֵאי זו לְׂ לְׂ
י לא   ַלָמוֶת. מִּ ים וְׂ ַחיִּ יָרם לְׂ כִּ ַהזְׂ ָפֵקדּו. לְׂ ּבו יִּ

ים  י ֵזֶכר ָכל ַהַמֲעשִּ ַהיום ַהֶזה. כִּ ַקד כְׂ פְׂ נִּ
ֻקָּדתו.   יש ּופְׂ ָפֶניָך ָּבא. ַמֲעֵשה אִּ לְׂ

ֲעֵדי ָגֶבר. ַמחְׂ  צְׂ ילות מִּ בות ָאָדם וֲַעלִּ שְׂ
ֵרי   יש. ַאשְׂ ֵלי אִּ ֵרי ַמַעלְׂ צְׂ יִּ ּבּולוָתיו. וְׂ ַתחְׂ וְׂ

ַאֵמץ ָּבְך.  תְׂ ָכֶחָך, ּוֶבן ָאָדם יִּ יש ֶשלא יִּשְׂ אִּ
ים  לִּ ָכֵשלּו. וְׂלא ַתכְׂ עוָלם לא יִּ ֶשיָך לְׂ י דורְׂ כִּ

י ֵזֶכר ָכל ים ָּבְך. כִּ  ָלֶנַצח ָכל ַהחוסִּ
ַאתָ  ָפֶניָך ָּבא. וְׂ ה דוֵרש ַמֲעֵשה ַהיְׂצּור לְׂ

ָת   ַאֲהָבה ָזַכרְׂ ַגם ֶאת נַח ּבְׂ ֻכָלם. וְׂ
ים. ַעל ֵכן   ַרֲחמִּ ַבר יְׂשּוָעה וְׂ דְׂ ֵדהּו ּבִּ קְׂ פְׂ וַתִּ

ּבות  ַהרְׂ ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו. לְׂ רונו ָּבא לְׂ כְׂ זִּ
חול ַהָים,  ֶצֱאָצָאיו כְׂ רות ֵתֵבל וְׂ ַעפְׂ עו כְׂ ַזרְׂ

תוָרָתְך:  ַכָכתּוב ּבְׂ

 רבי נחמן מספר על מלך אחד... 
"מעשה במלך אחד שהניח אוצר 
גדול וסיבב באחיזת עיניים כמה  

וכמה חומות מדומות שהקיפו אותו.  
כאשר ביקשו אנשים להתקרב אל 

ם האוצר ולזכות בו, אזי היה נדמה לה
שהחומות הן חומות של ממש. 

קצתם חזרו תכף לאחוריהם, קצתם  
שברו חומה אחת וכאשר באו אל 

החומה השנייה התייאשו, העקשנים  
שבהם המשיכו הלאה והלאה ושברו 

יותר ויותר, אך גם הם לאחר איזה זמן  
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חוברת העמקה ולימוד חגי תשרי

 זכרונות 
לפני בראש השנה מלכויות  אמרו 

כדי  –זיכרונות ושופרות. מלכויות 
כדי  –שתמליכוני עליכם, זיכרונות 

ם לפני לטובה, ובמה  שיעלה זיכרונכ
 בשופר" )ר"ה טז, א( –
 

שה' אנו מספרים  זיכרונותבברכת 
את כל הברואים ואת  , את עולמו זוכר

כל מעשיהם, ובמיוחד ביום זה שהוא  
"יום תחילת מעשיך, זיכרון ליום 

ראשון", שבו ה' דן את עולמו. ואנו 
ה' אותנו לטובה,  שיזכורמתפללים 

ועקדת  ויפקדנו לישועה, וחותמים: "
יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, 

 ברוך אתה ה' זוכר הברית". 

צּוֵרי  ַאָתה זוֵכר ַמֲעֵשה עוָלם. ּופוֵקד ָכל יְׂ
לּו ָכל ַתֲעלּומות וֲַהמון  גְׂ ָפֶניָך נִּ ֶקֶדם. לְׂ
ָחה   כְׂ י ֵאין שִּ ית. כִּ ֵראשִּ ּבְׂ ָתרות ֶשמִּ סְׂ נִּ

ּנֶ  ָתר מִּ סְׂ ֵאין נִּ בוֶדָך. וְׂ ֵסא כְׂ ֵני כִּ פְׂ ֶגד לִּ
ַגם   ָעל. וְׂ פְׂ ֵעיֶניָך. ַאָתה זוֵכר ֶאת ָכל ַהמִּ

ָצפּוי   ֶמָך. ַהכל ָגלּוי וְׂ ַחד מִּ כְׂ ָכל ַהיְׂצּור לא נִּ
יט ַעד סוף   ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו. צוֶפה ּוַמּבִּ לְׂ
ָפֵקד  הִּ ָכרון לְׂ זִּ יא חק וְׂ י ָתבִּ ָכל ַהּדורות. כִּ

ים רַ  ָזֵכר ַמֲעשִּ הִּ ים  ָכל רּוַח וֶָנֶפש. לְׂ ּבִּ
ית  ית. ֵמֵראשִּ לִּ ֵאין ַתכְׂ ָתרות לְׂ סְׂ וֲַהמון נִּ

יָת. ֶזה  לִּ ים אוָתּה גִּ ָפנִּ לְׂ ָת. ּומִּ ָכזאת הוַדעְׂ
אשון.   יום רִּ ָכרון לְׂ ַלת ַמֲעֶשיָך. זִּ חִּ ַהיום תְׂ

ָפט ֵלאלֵהי  שְׂ ָרֵאל הּוא, מִּ יִּשְׂ י חק לְׂ כִּ
 יֲַעקב: 

חֶ  ינות ּבו יֵָאֵמר. ֵאי זו לְׂ דִּ ַעל ַהמְׂ ֶרב. ֵאי זו וְׂ
יות   רִּ ָשָבע. ּובְׂ ָרָעב. ֵאי זו לְׂ ָשלום. ֵאי זו לְׂ לְׂ
י לא   ַלָמוֶת. מִּ ים וְׂ ַחיִּ יָרם לְׂ כִּ ַהזְׂ ָפֵקדּו. לְׂ ּבו יִּ

ים  י ֵזֶכר ָכל ַהַמֲעשִּ ַהיום ַהֶזה. כִּ ַקד כְׂ פְׂ נִּ
ֻקָּדתו.   יש ּופְׂ ָפֶניָך ָּבא. ַמֲעֵשה אִּ לְׂ

ֲעֵדי ָגֶבר. ַמחְׂ  צְׂ ילות מִּ בות ָאָדם וֲַעלִּ שְׂ
ֵרי   יש. ַאשְׂ ֵלי אִּ ֵרי ַמַעלְׂ צְׂ יִּ ּבּולוָתיו. וְׂ ַתחְׂ וְׂ

ַאֵמץ ָּבְך.  תְׂ ָכֶחָך, ּוֶבן ָאָדם יִּ יש ֶשלא יִּשְׂ אִּ
ים  לִּ ָכֵשלּו. וְׂלא ַתכְׂ עוָלם לא יִּ ֶשיָך לְׂ י דורְׂ כִּ

י ֵזֶכר ָכל ים ָּבְך. כִּ  ָלֶנַצח ָכל ַהחוסִּ
ַאתָ  ָפֶניָך ָּבא. וְׂ ה דוֵרש ַמֲעֵשה ַהיְׂצּור לְׂ

ָת   ַאֲהָבה ָזַכרְׂ ַגם ֶאת נַח ּבְׂ ֻכָלם. וְׂ
ים. ַעל ֵכן   ַרֲחמִּ ַבר יְׂשּוָעה וְׂ דְׂ ֵדהּו ּבִּ קְׂ פְׂ וַתִּ

ּבות  ַהרְׂ ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו. לְׂ רונו ָּבא לְׂ כְׂ זִּ
חול ַהָים,  ֶצֱאָצָאיו כְׂ רות ֵתֵבל וְׂ ַעפְׂ עו כְׂ ַזרְׂ

תוָרָתְך:  ַכָכתּוב ּבְׂ

 רבי נחמן מספר על מלך אחד... 
"מעשה במלך אחד שהניח אוצר 
גדול וסיבב באחיזת עיניים כמה  

וכמה חומות מדומות שהקיפו אותו.  
כאשר ביקשו אנשים להתקרב אל 

ם האוצר ולזכות בו, אזי היה נדמה לה
שהחומות הן חומות של ממש. 

קצתם חזרו תכף לאחוריהם, קצתם  
שברו חומה אחת וכאשר באו אל 

החומה השנייה התייאשו, העקשנים  
שבהם המשיכו הלאה והלאה ושברו 

יותר ויותר, אך גם הם לאחר איזה זמן  
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התייאשו וחזרו מאוכזבים למקומם.  
וכך נשאר לו האוצר הגדול במקומו  

ח להגיע אליו  מבלי שאף אחד יצלי 
 ולהניח עליו את ידו.  

יום אחד הגיע אל המקום בן המלך, 
התבונן בחומות הבצורות היטב  

היטב, ולאחר איזה זמן פתח את פיו  
יודע אני שרצונו האמתי של  ואמר, 

אבי הוא לתת לנו את האוצר ולא  
למנוע אותו מאיתנו, ולכן בוודאי יש  

לומר כי כל החומות שאנו רואים  
סביבו הן רק מעשה תעתועים  

ואחיזת עיניים ובאמת באמת אין כל  
לאחר שסיים בן המלך  חומות כלל!!

את דבריו התקדם באומץ ובנחישות 
אל עבר החומות האיתנות שלמרבה 
הפלא כאשר גופו פגע בהן התמוגגו  
כלא היו, עד שלאחר איזה זמן חצה 

את כולן, הגיע אל האוצר הגדול וזכה  
 והר"ן תנינא מ"ו( בו" )ליקוטי מ

 
לבן המלך ברור שהמלך רוצה  

כי הוא בן מלך!   –אותו קרוב אליו 
ולכן גם ברור לו שכל החומות  

מסביב הם תעתועי עיניים ואם הוא  
הם יעלמו כלא    –יתרכז במטרה  

היו והוא יוכל להגיע ישירות אליו. 
 האם גם לנו זה ברור? מה דעתך? 

 

כר ֱאל זְׂ ים ֶאת נַח וְֵׂאת ָכל ַהַחָיה וְֶׂאת  וַיִּ הִּ
תו ַּבֵתָבה, וַַיֲעֵבר  ֵהָמה ֲאֶשר אִּ ָכל ַהּבְׂ

ם:  ים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ וַָישכּו ַהָמיִּ  ֱאלהִּ
ֶנֱאַמר:   וְׂ

כר  זְׂ ים ֶאת ַנֲאָקָתם, וַיִּ ַמע ֱאלהִּ שְׂ וַיִּ
ָחק  צְׂ ָרָהם ֶאת יִּ יתו ֶאת ַאבְׂ רִּ ים ֶאת ּבְׂ ֱאלהִּ

ֶאת   יֲַעקב: וְׂ
ֶנֱאַמר:   וְׂ

ָרֵאל   שְׂ ֵני יִּ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְׂ תִּ י ָשַמעְׂ ַגם ֲאנִּ וְׂ
כר ֶאת   ים אָתם, וֶָאזְׂ דִּ ם ַמֲעבִּ ַריִּ צְׂ ֲאֶשר מִּ

י:  יתִּ רִּ  ּבְׂ
ָך ָכתּוב ֵלאמר: שְׂ ֵרי ָקדְׂ בְׂ דִּ  ּובְׂ

ַרחּום ה' : אָתיו, ַחּנּון וְׂ לְׂ פְׂ נִּ  ֵזֶכר ָעָשה לְׂ
ֶנֱאַמר:   וְׂ

זְׂ  יֵרָאיו, יִּ יתו: ֶטֶרף ָנַתן לִּ רִּ עוָלם ּבְׂ  כר לְׂ
ֶנֱאַמר:   וְׂ

רב ֲחָסָדיו: ָּנֵחם כְׂ יתו, וַיִּ רִּ כר ָלֶהם ּבְׂ זְׂ  וַיִּ
ים ָכתּוב ֵלאמר: יאִּ בִּ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְׂ ַעל יְׂ  וְׂ

ם ֵלאמר כה  רּוָשַליִּ ֵני יְׂ ָאזְׂ ָקָראָת בְׂ ָהלְך וְׂ
ְך ַאֲהַבת   עּוַריִּ י ָלְך ֶחֶסד נְׂ תִּ ָאַמר ה' ָזַכרְׂ

ֶאֶרץ לא  ָּבר ּבְׂ דְׂ ֵתְך ַאֲחַרי ַּבמִּ ְך, ֶלכְׂ לּולָתיִּ כְׂ
רּוָעה:   זְׂ
ֶנֱאַמר:   וְׂ

יֵמי   י אוָתְך ּבִּ יתִּ רִּ י ֶאת ּבְׂ י ֲאנִּ תִּ ָזַכרְׂ וְׂ
ית עוָלם: רִּ י ָלְך ּבְׂ ימותִּ ְך, וֲַהקִּ עּוָריִּ  נְׂ

ֶנֱאַמר:   וְׂ
י  ים כִּ ם יֶֶלד ַשֲעשּועִּ ַריִּם אִּ י ֶאפְׂ יר לִּ ֲהֵבן יַקִּ

י רִּ ֵּדי ַדּבְׂ ֶרּנּו עוד, ַעל ֵכן ָהמּו   מִּ כְׂ ּבו ָזכר ֶאזְׂ
ֻאם ה'.   ֵמַעי לו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו נְׂ

 
 

ָשַמע  יִּ יֵָרֶצה וְׂ יֵָרֶאה וְׂ יַע וְׂ יַגִּ יָבא וְׂ ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו, יֲַעֶלה וְׂ
רון   כְׂ זִּ יָרְך. וְׂ ם עִּ רּוָשַליִּ רון יְׂ כְׂ רון ֲאבוֵתינּו. זִּ כְׂ זִּ רוֵננּו וְׂ כְׂ ָזֵכר זִּ יִּ ָפֵקד וְׂ יִּ וְׂ

ָך  רון ָכל ַעמְׂ כְׂ זִּ ָּדְך. וְׂ ד ַעבְׂ יַח ֶּבן ָּדוִּ ֵליָטה ָמשִּ פְׂ ָפֶניָך לִּ ָרֵאל לְׂ שְׂ ֵּבית יִּ
יום  ָשלום. ּבְׂ ים ּולְׂ ים טובִּ ַחיִּ ים. לְׂ ַרֲחמִּ ֶחֶסד ּולְׂ ֵחן לְׂ טוָבה. לְׂ לְׂ

ָרא קֶדש   קְׂ יום טוב מִּ ָכרון ַהֶזה. ּבְׂ יום( ַהזִּ )בשבת: ַהַשָּבת ַהֶזה. ּובְׂ
ֵרנּו ה' ֱאלֵהי יֵענּו. ָזכְׂ הושִּ ַרֵחם ּבו ָעֵלינּו ּולְׂ טוָבה.  ַהֶזה. לְׂ נּו ּבו לְׂ

ַבר יְׂשּוָעה   דְׂ ים. ּבִּ ים טובִּ ַחיִּ יֵענּו בו לְׂ ָרָכה. וְׂהושִּ בְׂ ֵדנּו בו לִּ ּוָפקְׂ
י ֵאֶליָך  יֵענּו כִּ ַרֵחם ָעֵלינּו. וְׂהושִּ ָחֵּננּו וֲַחמול וְׂ ים. חּוס וְׂ ַרֲחמִּ וְׂ

ַרחּום ָאָתה:  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון וְׂ  ֵעיֵנינּו. כִּ

לנו ברית   אנו מתחננים לקב"ה שיזכור 
את אבותינו, אברהם, יצחק  –ראשונים 

ויעקב, את עקידת יצחק ובזכות כל זאת 
 יזכור אותנו לטובה. 

 
איזה זכרונות היית רוצה לעורר אצל 
הקב"ה? אלו דברים עשית במהלך  

השנה והם יכולים לעמוד לזכותך  
ביום הדין? נצלי את ההזדמנות!!  
דברי איתו! תוכלי לכתוב כאן את  

הדברים שחשוב לך להגיד ברגעים 
המיוחדים הללו..  

 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________

___________________ _____ 
 

רון  כְׂ זִּ ֵרנּו ּבְׂ ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו, ָזכְׂ
ֻקַּדת יְׂשּוָעה   פְׂ ֵדנּו ּבִּ ָפֶניָך, ּוָפקְׂ לְׂ טוב מִּ

ָכר ָלנּו ה'  ֵמי ֶקֶדם. ּוזְׂ ֵמי שְׂ שְׂ ים מִּ ַרֲחמִּ וְׂ
ָרָהם  ים, ַאבְׂ מונִּ ֱאלֵהינּו ַאֲהַבת ַהַקדְׂ

ית וְֶׂאת רִּ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך. ֶאת ַהּבְׂ שְׂ יִּ ָחק וְׂ צְׂ  יִּ
ָת   ַּבעְׂ שְׂ בּוָעה ֶשּנִּ ֶאת ַהשְׂ ַהֶחֶסד וְׂ

ֶאת   ָיה. וְׂ ַהר ַהמורִּ ינּו ּבְׂ ָרָהם ָאבִּ ַאבְׂ לְׂ
נו ַעל ַגֵּבי  ָחק ּבְׂ צְׂ ָהֲעֵקָדה ֶשָעַקד ֶאת יִּ
ָך  צונְׂ ָכַבש ַרֲחָמיו ַלֲעשות רְׂ ֵּבַח, וְׂ זְׂ ַהמִּ

שּו ַרֲחֶמיָך ֶאת   ּבְׂ כְׂ ֵלָבב ָשֵלם. ֵכן יִּ ּבְׂ
ג יִּ ּדוֶתיָך.  ַכֲעֶסָך. וְׂ לּו ַרֲחֶמיָך ַעל מִּ

ָך ַהָגדול יָשּוב ֲחרון ַאָפְך. ֵמַעָמְך  טּובְׂ ּובְׂ
ַקֵים ָלנּו  ַּנֲחָלָתְך. וְׂ ָצְך ּומִּ יָרְך ּוֵמַארְׂ ּוֵמעִּ

ָתנּו  ַטחְׂ בְׂ ה' ֱאלֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶשהִּ
ָּדְך ָכָאמּור: ֵדי מֶשה ַעבְׂ תוָרָתְך ַעל יְׂ  ּבְׂ

י ָלֶהם ּבְׂ  תִּ ָזַכרְׂ ים, ֲאֶשר וְׂ אשנִּ ית רִּ רִּ
ֵעיֵני  ם לְׂ ַריִּ צְׂ י אָתם ֵמֶאֶרץ מִּ הוֵצאתִּ

י ה' : ים ֲאנִּ יות ָלֶהם ֵלאלהִּ הְׂ ם לִּ  ַהגויִּ
ֵאין   ָכחות ָאָתה. וְׂ שְׂ י זוֵכר ָכל ַהּנִּ כִּ

ָחק  צְׂ בוֶדָך. וֲַעֵקַדת יִּ ֵסא כְׂ ֵני כִּ פְׂ ָחה לִּ כְׂ שִּ
כר.  זְׂ עו תִּ ַזרְׂ  ַהיום לְׂ
ית:ָּברּוְך ַאָתה ה' , זו רִּ  ֵכר ַהּבְׂ
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חוברת העמקה ולימוד חגי תשרי

ָשַמע  יִּ יֵָרֶצה וְׂ יֵָרֶאה וְׂ יַע וְׂ יַגִּ יָבא וְׂ ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו, יֲַעֶלה וְׂ
רון   כְׂ זִּ יָרְך. וְׂ ם עִּ רּוָשַליִּ רון יְׂ כְׂ רון ֲאבוֵתינּו. זִּ כְׂ זִּ רוֵננּו וְׂ כְׂ ָזֵכר זִּ יִּ ָפֵקד וְׂ יִּ וְׂ

ָך  רון ָכל ַעמְׂ כְׂ זִּ ָּדְך. וְׂ ד ַעבְׂ יַח ֶּבן ָּדוִּ ֵליָטה ָמשִּ פְׂ ָפֶניָך לִּ ָרֵאל לְׂ שְׂ ֵּבית יִּ
יום  ָשלום. ּבְׂ ים ּולְׂ ים טובִּ ַחיִּ ים. לְׂ ַרֲחמִּ ֶחֶסד ּולְׂ ֵחן לְׂ טוָבה. לְׂ לְׂ

ָרא קֶדש   קְׂ יום טוב מִּ ָכרון ַהֶזה. ּבְׂ יום( ַהזִּ )בשבת: ַהַשָּבת ַהֶזה. ּובְׂ
ֵרנּו ה' ֱאלֵהי יֵענּו. ָזכְׂ הושִּ ַרֵחם ּבו ָעֵלינּו ּולְׂ טוָבה.  ַהֶזה. לְׂ נּו ּבו לְׂ

ַבר יְׂשּוָעה   דְׂ ים. ּבִּ ים טובִּ ַחיִּ יֵענּו בו לְׂ ָרָכה. וְׂהושִּ בְׂ ֵדנּו בו לִּ ּוָפקְׂ
י ֵאֶליָך  יֵענּו כִּ ַרֵחם ָעֵלינּו. וְׂהושִּ ָחֵּננּו וֲַחמול וְׂ ים. חּוס וְׂ ַרֲחמִּ וְׂ

ַרחּום ָאָתה:  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון וְׂ  ֵעיֵנינּו. כִּ

לנו ברית   אנו מתחננים לקב"ה שיזכור 
את אבותינו, אברהם, יצחק  –ראשונים 

ויעקב, את עקידת יצחק ובזכות כל זאת 
 יזכור אותנו לטובה. 

 
איזה זכרונות היית רוצה לעורר אצל 
הקב"ה? אלו דברים עשית במהלך  

השנה והם יכולים לעמוד לזכותך  
ביום הדין? נצלי את ההזדמנות!!  
דברי איתו! תוכלי לכתוב כאן את  

הדברים שחשוב לך להגיד ברגעים 
המיוחדים הללו..  

 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________

___________________ _____ 
 

רון  כְׂ זִּ ֵרנּו ּבְׂ ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו, ָזכְׂ
ֻקַּדת יְׂשּוָעה   פְׂ ֵדנּו ּבִּ ָפֶניָך, ּוָפקְׂ לְׂ טוב מִּ

ָכר ָלנּו ה'  ֵמי ֶקֶדם. ּוזְׂ ֵמי שְׂ שְׂ ים מִּ ַרֲחמִּ וְׂ
ָרָהם  ים, ַאבְׂ מונִּ ֱאלֵהינּו ַאֲהַבת ַהַקדְׂ

ית וְֶׂאת רִּ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך. ֶאת ַהּבְׂ שְׂ יִּ ָחק וְׂ צְׂ  יִּ
ָת   ַּבעְׂ שְׂ בּוָעה ֶשּנִּ ֶאת ַהשְׂ ַהֶחֶסד וְׂ

ֶאת   ָיה. וְׂ ַהר ַהמורִּ ינּו ּבְׂ ָרָהם ָאבִּ ַאבְׂ לְׂ
נו ַעל ַגֵּבי  ָחק ּבְׂ צְׂ ָהֲעֵקָדה ֶשָעַקד ֶאת יִּ
ָך  צונְׂ ָכַבש ַרֲחָמיו ַלֲעשות רְׂ ֵּבַח, וְׂ זְׂ ַהמִּ

שּו ַרֲחֶמיָך ֶאת   ּבְׂ כְׂ ֵלָבב ָשֵלם. ֵכן יִּ ּבְׂ
ג יִּ ּדוֶתיָך.  ַכֲעֶסָך. וְׂ לּו ַרֲחֶמיָך ַעל מִּ

ָך ַהָגדול יָשּוב ֲחרון ַאָפְך. ֵמַעָמְך  טּובְׂ ּובְׂ
ַקֵים ָלנּו  ַּנֲחָלָתְך. וְׂ ָצְך ּומִּ יָרְך ּוֵמַארְׂ ּוֵמעִּ

ָתנּו  ַטחְׂ בְׂ ה' ֱאלֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶשהִּ
ָּדְך ָכָאמּור: ֵדי מֶשה ַעבְׂ תוָרָתְך ַעל יְׂ  ּבְׂ

י ָלֶהם ּבְׂ  תִּ ָזַכרְׂ ים, ֲאֶשר וְׂ אשנִּ ית רִּ רִּ
ֵעיֵני  ם לְׂ ַריִּ צְׂ י אָתם ֵמֶאֶרץ מִּ הוֵצאתִּ

י ה' : ים ֲאנִּ יות ָלֶהם ֵלאלהִּ הְׂ ם לִּ  ַהגויִּ
ֵאין   ָכחות ָאָתה. וְׂ שְׂ י זוֵכר ָכל ַהּנִּ כִּ

ָחק  צְׂ בוֶדָך. וֲַעֵקַדת יִּ ֵסא כְׂ ֵני כִּ פְׂ ָחה לִּ כְׂ שִּ
כר.  זְׂ עו תִּ ַזרְׂ  ַהיום לְׂ
ית:ָּברּוְך ַאָתה ה' , זו רִּ  ֵכר ַהּבְׂ
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 שופרות 

 
אנו מתארים את  שופרות בברכת

בהר סיני  של הקב"ה אלינוהתגלותו 
בקול השופר, ומתפללים שיופיע ויתגלה 

אלינו שוב בקול השופר שיבשר את  
הגאולה. "תקע בשופר גדול לחירותנו  
ושא נס לקבץ גלויותינו, וקרב פזורינו 

מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, 
ושלים בית  והביאנו לציון עירך ברינה וליר 

מקדשך בשמחת עולם… כי אתה שומע 
קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך.  

ברוך אתה ה' שומע קול תרועת עמו  
 ישראל ברחמים". 

 
 
 
 
 
 

מה יש בקול השופר  שאין בשום כלי  
מוזיקלי אחר?  איזה קול הוא מפיק  
 שמיוחד יותר מחצוצרה או פסנתר? 

תוכלי אם תקשיבי טוב לקול השופר 
לשמוע בו קול של שמחה, קול של נהי  

ובכיה, קול של ערגה וגעגועים, קול 
 דממה... 

הרבה קולות מתמזגים ובאים לקול 
אחד אדיר ונורא בשופר ששום כלי 

 אחר לא מצליח להפיק. 
אני אוהבת מוסיקה היא עושה לי טוב  
מרגיעה משמחת נוגעת בלב אבל קול  

בוֶדָך. ַעל ַעם  ֵליָת ַּבֲעַנן כְׂ גְׂ ַאָתה נִּ
ן ַהָשַמיִּם ָמֶהם. מִּ ַדֵּבר עִּ ָך לְׂ שְׂ   ָקדְׂ
ֵליָת ֲעֵליֶהם   גְׂ נִּ ָתם קוֶלָך. וְׂ ַמעְׂ שְׂ הִּ

ַגם ָכל ָהעוָלם ֻכלו  ֵלי טַהר. וְׂ פְׂ ַערְׂ ּבְׂ
דּו  ית ָחרְׂ ֵראשִּ יות ּבְׂ רִּ ָפֶניָך. ּובְׂ לְׂ ָחל מִּ

ֵכנּו ַעל ַהר  ָך ַמלְׂ ָגלותְׂ הִּ ֶמָך. ּבְׂ מִּ
ות.  צְׂ ָך תוָרה ּומִּ ַעמְׂ ַלֵמד לְׂ יַני. לְׂ סִּ

יֵעם ֶאת הוד קוֶלָך  מִּ רות  וַַתשְׂ ּבְׂ דִּ . וְׂ
קולות   ַלֲהבות ֵאש. ּבְׂ ָך מִּ שְׂ ָקדְׂ
קול  ֵליָת. ּובְׂ גְׂ ים ֲעֵליֶהם נִּ ָרקִּ ּובְׂ

ָת.   שוָפר ֲעֵליֶהם הוַפעְׂ
תוָרָתְך:  ַכָכתּוב ּבְׂ

ית ַהּבֶקר   הְׂ י ּבִּ ישִּ לִּ י ַביום ַהשְׂ הִּ וַיְׂ
ָעָנן ָכֵבד ַעל  ים וְׂ ָרקִּ י קלת ּובְׂ הִּ וַיְׂ

אד, וַ קל שָפר ָחָזק מְׂ ֶיֱחַרד  ָהָהר וְׂ
 ָכל ָהָעם ֲאֶשר ַּבַמֲחֶנה: 

ֶנֱאַמר:   וְׂ
אד,  ָחֵזק מְׂ י קול ַהשָפר הוֵלְך וְׂ הִּ וַיְׂ
קול: ים יֲַעֶנּנּו בְׂ ָהֱאלהִּ ַדֵּבר וְׂ  מֶשה יְׂ

ֶנֱאַמר:   וְׂ
ֶאת   ים ֶאת ַהקולת וְׂ ָכל ָהָעם ראִּ וְׂ

ֶאת ָהָהר   ֵאת קול ַהשָפר וְׂ ם וְׂ ידִּ ַהַלפִּ
א ָהָעם וַיָ  דּו ָעֵשן, וַַירְׂ נֻעּו וַַיַעמְׂ

 ֵמָרחק: 
ָך ָכתּוב ֵלאמר: שְׂ ֵרי ָקדְׂ בְׂ דִּ  ּובְׂ

קול  רּוָעה, ה' ּבְׂ תְׂ ים ּבִּ ָעָלה ֱאלהִּ
 שוָפר:

ֶנֱאַמר:   וְׂ
ֵני  פְׂ יעּו לִּ קול שוָפר, ָהרִּ רות וְׂ ַּבֲחצצְׂ

 ַהֶמֶלְך ה' : 

 

השופר עושה יותר מזה הוא נוגע 
מה מרעיד את מיתריה מקלף  בנש

מעליה את כל הקליפות שדבקו בה  
 לאורך השנה:
 את היום יום  
 את העייפות  
 את החומר  

בערגה גדולה  ומחבר אותה חזרה
 לצור מחצבתה. 

לכל אחת יש קול שופר שהיא  
 מתחברת אליו והוא מתאים רק לה! 

בראש השנה הזה כשתעמדי לתקיעות  
תקשיבי טוב לקול שמפיק השופר 

תחברי להד הבוקע ממך. תתרכזי  ות
 בלהקשיב לא רק לשמוע. 

ואיך תדעי שהצלחת להתחבר לקול  
 הפנימי שלך?  

אם תרגישי התרגשות גדולה שמחה  
  את תרגישי  …עצומה התעלות נפשית

 .. שלך הנשמה 
תקיעת השופר הוא אחד מהשיאים  

של ראש השנה. נסי להתחבר ולו 
 לכמה דקות למעמד נשגב ומרגש זה. 

ן לבקש על העולם על עם  זה הזמ
ישראל על המשפחה שלך ועלייך זה 

הזמן שבו את הכי קרובה לה'  
ומחוברת אליו. נצלי דקות אלו  

את  להתפלל מעומק הלב שה' יושיע
 העולם ואותנו כי אין עוד מלבדו.

ֶנֱאַמר:   וְׂ
יום   עּו ַבחֶדש שוָפר, ַּבֶכֶסה לְׂ קְׂ תִּ

 ַחֵגנּו: 
לּוהּו  שו. ַהלְׂ ָקדְׂ לּו ֵאל ּבְׂ לּויָּה. ַהלְׂ ַהלְׂ

יַע ֻעזו:  קִּ רְׂ  ּבִּ
רב  לּוהּו כְׂ בּורָתיו. ַהלְׂ גְׂ לּוהּו בִּ ַהלְׂ

לו:  גֻדְׂ
לּוהּו   ֵתַקע שוָפר. ַהלְׂ לּוהּו ּבְׂ ַהלְׂ

ּנור: כִּ ֵנֶבל וְׂ  ּבְׂ
לּוהּו   תף ּוָמחול. ַהלְׂ לּוהּו ּבְׂ ַהלְׂ

ֻעָגב:  ים וְׂ ּנִּ מִּ  ּבְׂ
ֵלי שָ  צְׂ לְׂ צִּ לּוהּו בְׂ לּוהּו ַהלְׂ ַמע. ַהלְׂ

רּוָעה: ֵלי תְׂ צְׂ לְׂ צִּ  ּבְׂ
לּויָּה: ַהֵלל יָּה ַהלְׂ ָשָמה תְׂ  כל ַהּנְׂ
ים ָכתּוב   יאִּ בִּ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְׂ ַעל יְׂ וְׂ

 ֵלאמר:
שוָפר   ָתַקע ּבְׂ ָהיָה ַּביום ַההּוא יִּ וְׂ

ֶאֶרץ ַאשּור  ים ּבְׂ דִּ ָגדול ּוָבאּו ָהאבְׂ
ם, וְׂ  ָריִּ צְׂ ֶאֶרץ מִּ ים ּבְׂ ָּדחִּ ַהּנִּ ַתֲחוּו  וְׂ שְׂ הִּ

ירּוָשָליִּם: ַהר ַהקֶדש ּבִּ  לה' ּבְׂ
שא   נְׂ ֵני ָאֶרץ, כִּ ֵבי ֵתֵבל וְׂשכְׂ ָכל ישְׂ

קַע שוָפר  תְׂ כִּ אּו וְׂ רְׂ ים תִּ ֵנס ָהרִּ
ָמעּו: שְׂ  תִּ

ֶנֱאַמר:   וְׂ
ּצו,  יָָצא ַכָּבָרק חִּ וה' ֲעֵליֶהם יֵָרֶאה וְׂ

ים( ַּבשוָפר  וַאדָני ה' )קרי ֱאלהִּ
ָהַלְך  ָקע, וְׂ תְׂ ַסֲערות ֵתיָמן:  יִּ  ּבְׂ

ָבאות יֵָגן ֲעֵליֶהם:   ה' צְׂ
ָבאות יֵָגן ֲעֵליֶכם:  ה' צְׂ
ָבאות יֵָגן ָעֵלינּו:  ה' צְׂ
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חוברת העמקה ולימוד חגי תשרי

 

השופר עושה יותר מזה הוא נוגע 
מה מרעיד את מיתריה מקלף  בנש

מעליה את כל הקליפות שדבקו בה  
 לאורך השנה:
 את היום יום  
 את העייפות  
 את החומר  

בערגה גדולה  ומחבר אותה חזרה
 לצור מחצבתה. 

לכל אחת יש קול שופר שהיא  
 מתחברת אליו והוא מתאים רק לה! 

בראש השנה הזה כשתעמדי לתקיעות  
תקשיבי טוב לקול שמפיק השופר 

תחברי להד הבוקע ממך. תתרכזי  ות
 בלהקשיב לא רק לשמוע. 

ואיך תדעי שהצלחת להתחבר לקול  
 הפנימי שלך?  

אם תרגישי התרגשות גדולה שמחה  
  את תרגישי  …עצומה התעלות נפשית

 .. שלך הנשמה 
תקיעת השופר הוא אחד מהשיאים  

של ראש השנה. נסי להתחבר ולו 
 לכמה דקות למעמד נשגב ומרגש זה. 

ן לבקש על העולם על עם  זה הזמ
ישראל על המשפחה שלך ועלייך זה 

הזמן שבו את הכי קרובה לה'  
ומחוברת אליו. נצלי דקות אלו  

את  להתפלל מעומק הלב שה' יושיע
 העולם ואותנו כי אין עוד מלבדו.

ֶנֱאַמר:   וְׂ
יום   עּו ַבחֶדש שוָפר, ַּבֶכֶסה לְׂ קְׂ תִּ

 ַחֵגנּו: 
לּוהּו  שו. ַהלְׂ ָקדְׂ לּו ֵאל ּבְׂ לּויָּה. ַהלְׂ ַהלְׂ

יַע ֻעזו:  קִּ רְׂ  ּבִּ
רב  לּוהּו כְׂ בּורָתיו. ַהלְׂ גְׂ לּוהּו בִּ ַהלְׂ

לו:  גֻדְׂ
לּוהּו   ֵתַקע שוָפר. ַהלְׂ לּוהּו ּבְׂ ַהלְׂ

ּנור: כִּ ֵנֶבל וְׂ  ּבְׂ
לּוהּו   תף ּוָמחול. ַהלְׂ לּוהּו ּבְׂ ַהלְׂ

ֻעָגב:  ים וְׂ ּנִּ מִּ  ּבְׂ
ֵלי שָ  צְׂ לְׂ צִּ לּוהּו בְׂ לּוהּו ַהלְׂ ַמע. ַהלְׂ

רּוָעה: ֵלי תְׂ צְׂ לְׂ צִּ  ּבְׂ
לּויָּה: ַהֵלל יָּה ַהלְׂ ָשָמה תְׂ  כל ַהּנְׂ
ים ָכתּוב   יאִּ בִּ ֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְׂ ַעל יְׂ וְׂ

 ֵלאמר:
שוָפר   ָתַקע ּבְׂ ָהיָה ַּביום ַההּוא יִּ וְׂ

ֶאֶרץ ַאשּור  ים ּבְׂ דִּ ָגדול ּוָבאּו ָהאבְׂ
ם, וְׂ  ָריִּ צְׂ ֶאֶרץ מִּ ים ּבְׂ ָּדחִּ ַהּנִּ ַתֲחוּו  וְׂ שְׂ הִּ

ירּוָשָליִּם: ַהר ַהקֶדש ּבִּ  לה' ּבְׂ
שא   נְׂ ֵני ָאֶרץ, כִּ ֵבי ֵתֵבל וְׂשכְׂ ָכל ישְׂ

קַע שוָפר  תְׂ כִּ אּו וְׂ רְׂ ים תִּ ֵנס ָהרִּ
ָמעּו: שְׂ  תִּ

ֶנֱאַמר:   וְׂ
ּצו,  יָָצא ַכָּבָרק חִּ וה' ֲעֵליֶהם יֵָרֶאה וְׂ

ים( ַּבשוָפר  וַאדָני ה' )קרי ֱאלהִּ
ָהַלְך  ָקע, וְׂ תְׂ ַסֲערות ֵתיָמן:  יִּ  ּבְׂ

ָבאות יֵָגן ֲעֵליֶהם:   ה' צְׂ
ָבאות יֵָגן ֲעֵליֶכם:  ה' צְׂ
ָבאות יֵָגן ָעֵלינּו:  ה' צְׂ
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ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו, ְתַקע ְבׁשוָפר ָגדול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוָשא ֵנס  
ַהָדָבר ֶׁשִהְבַטְחָתנּו  ְלַקֵבץ ָגלֻיוֵתינּו, ְוַקֵים ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ֶאת 

 ְבתוָרָתְך, ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבָדְך, ִמִפי ְכבוָדְך ָכָאמּור:
ּוְביום ִשְמַחְתֶכם ּוְבמוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם ּוְתַקְעֶתם  

ַבֲחצְצרת ַעל עלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם, ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָכרון  
 ֶכם ֲאִני ה' ֱאלֵהיֶכם:ִלְפֵני ֱאלֵהי 

 ִכי ׁשוֵמַע קול ׁשוָפר ָאָתה, ּוַמֲאִזין ְתרּוָעה ְוֵאין דוֶמה ָלְך. 
ָברּוְך ַאָתה ה' , ׁשוֵמַע קול ְתרּוַעת ַעּמו ִיְשָרֵאל )בשבת לא  

 יאמר "היום"( ַהיום ְבַרֲחִמים:
 

 ותוקע תשר"ת תש"ת תר"ת פעם אחת:

ם ַהיום ֲהַרת עוָלם, ַהיו צּוֵרי עוָלם, אִּ ָפט, ָכל יְׂ שְׂ מִּ יד ּבְׂ ם יֲַעמִּ
ם   ים. אִּ ַרֵחם ָאב ַעל ָּבנִּ ים ַרֲחֵמנּו כְׂ ָבנִּ ם כְׂ ים. אִּ ם ַכֲעָבדִּ ים אִּ ָבנִּ כְׂ
ָפֵטנּו,  שְׂ יא ָלאור מִּ תוצִּ ָחֵּננּו וְׂ לּויות, ַעד ֶשתְׂ ָך תְׂ ים ֵעיֵנינּו לְׂ ַכֲעָבדִּ

 ָקדוש:
 

ָך  ַעמְׂ ֵצה ה' ֱאלֵהינּו ּבְׂ ָהֵשב ָהֲעבוָדה רְׂ ֵעה. וְׂ ָלָתם שְׂ פִּ תְׂ לִּ ָרֵאל וְׂ שְׂ יִּ
ַקֵּבל   ַאֲהָבה תְׂ ֵהָרה ּבְׂ ָלָתם מְׂ פִּ ָרֵאל ּותְׂ ֵשי יִּשְׂ יר ֵּביֶתָך. וְׂאִּ בִּ דְׂ לִּ

ָרֵאל ַעֶמָך:  שְׂ יד ֲעבוַדת יִּ ָרצון ָתמִּ י לְׂ הִּ ָרצון. ּותְׂ  ּבְׂ
ֵצנּו רְׂ פץ ָּבנּו וְׂתִּ ים. ַתחְׂ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִּ ַאָתה, ּבְׂ ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו וְׂ  וְׂ

ים:  ַרֲחמִּ יון ּבְׂ צִּ ָך לְׂ שּובְׂ  ּבְׂ
יון:  צִּ יָנתו לְׂ כִּ יר שְׂ  ָּברּוְך ַאָתה ה' , ַהַמֲחזִּ

 
עוָלם   נּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו לְׂ ים ֲאַנחְׂ מודִּ

ֵענּו ַאָתה הּוא. לְׂ  שְׂ ָך  וֶָעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵיינּו ּוָמֵגן יִּ דר וָדר נוֶדה לְׂ
מוֵתינּו  שְׂ ַעל נִּ יֶָדָך. וְׂ ים ּבְׂ סּורִּ ָלֶתָך. ַעל ַחֵיינּו ַהמְׂ הִּ ַסֵפר תְׂ ּונְׂ

טובוֶתיָך   אוֶתיָך וְׂ לְׂ פְׂ ַעל נִּ ָמנּו וְׂ ָכל יום עִּ ֶסיָך ֶשּבְׂ ַעל נִּ קּודות ָלְך. וְׂ ַהפְׂ
י לא ָכלּו ַרחֲ  ם. ַהטוב כִּ ָצֳהָריִּ ָכל ֵעת. ֶעֶרב וָבֶקר וְׂ ַרֵחם  ֶשּבְׂ ֶמיָך. ַהמְׂ
ינּו ָלְך: ּוִּ י ֵמעוָלם קִּ י לא ַתמּו ֲחָסֶדיָך כִּ  כִּ

 
עוָלם   ֵכנּו לְׂ ָך ַמלְׂ מְׂ יד שִּ ַנֵשא ָתמִּ יִּתְׂ רוָמם וְׂ תְׂ יִּ ָּבַרְך וְׂ תְׂ ַעל ֻכָלם יִּ וְׂ

ים יודּוָך ֶסָלה: ָכל ַהַחיִּ  וֶָעד. וְׂ

 ּוְכתוב ְלַחִיים טוִבים ָכל ְבֵני ְבִריֶתָך:
 

י טוב. ָהֵאל  עוָלם כִּ ָך ַהָגדול ֶּבֱאֶמת לְׂ מְׂ כּו ֶאת שִּ יָברְׂ לּו וִּ יַהלְׂ וִּ
ָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל ַהטוב: ֶעזְׂ  יְׂשּוָעֵתנּו וְׂ

הודות.  ָך ָנֶאה לְׂ ָך ּולְׂ מְׂ  ָּברּוְך ַאָתה ה', ַהטוב שִּ
 

ים ָעֵלינ ַרֲחמִּ ָדָקה וְׂ ים ֵחן וֶָחֶסד צְׂ ָרָכה ַחיִּ ים ָשלום טוָבה ּובְׂ ּו שִּ
י  אור ָפֶניָך, כִּ ֶאָחד ּבְׂ ינּו ֻכָלנּו כְׂ ֵכנּו ָאבִּ ָרֵאל ַעֶמָך, ּוָברְׂ שְׂ ַעל ָכל יִּ וְׂ

ָדָקה  ים. ַאֲהָבה וֶָחֶסד. צְׂ ַחיִּ אור ָפֶניָך ָנַתָת ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו תוָרה וְׂ בְׂ
ָבֵרְך ֶאת ֵכנּו ּולְׂ ָברְׂ ֵעיֶניָך לְׂ טוב ּבְׂ ָשלום. וְׂ ָרָכה וְׂ ים. ּבְׂ ַרֲחמִּ ָך   וְׂ ָכל ַעמְׂ

ָשלום:  רוב עז וְׂ ָרֵאל ּבְׂ שְׂ  יִּ
 

ּוְבֵסֶפר ַחִיים ְבָרָכה ְוָׁשלום ּוַפְרָנָסה טוָבה ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה  
ּוְגֵזרות טובות. ִנָזֵכר ְוִנָכֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ִיְשָרֵאל  

 ְלַחִיים טוִבים ּוְלָׁשלום: 
 

ָרֵאל ַּבָשלום ָאֵמן:ָּברּוְך ַאָתה ה' ,  שְׂ ָבֵרְך ֶאת ַעמו יִּ    ַהמְׂ
י:  גֲאלִּ י וְׂ ָפֶניָך. ה' צּורִּ י לְׂ ּבִּ יון לִּ ֶהגְׂ י וְׂ ֵרי פִּ מְׂ ָרצון אִּ יּו לְׂ הְׂ  יִּ

 

בעוד רגע סיימנו זה עתה עת תפילת הלחש של היחיד. 
זכה בהזדמנות נוספת, הפעם כולנו ננעמוד לחזרת הש"ץ ו

"ץ של תפילות  ת השורחזיחד, לפתוח את ליבנו ולהתפלל.  
פיוטים ותפילות  הימים הנוראים ארוכות וגדושות

שמטרתם לעורר את הלב ולהעצים את תפילת הציבור. 
אחד החלקים המרגשים בתפילה, שמקובל להוסיף אותו 

אצל האשכנזים )אך גם חלק מהספרדים אמצו אותו  
הוא הפיוט "ונתנה תוקף". סיפורו של הפיוט לתפילתם( 

לב, ומעורר את הבנתנו מה המשמעות של  מרטיט את ה
ובסיפור   –עייני בפיוט  הימים המיוחדים שאנו בעיצומם.

מה השורה המשמעותית ביותר   אודותיו ורשמי לעצמך
עבורך:  

 __________________________________________________________
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חוברת העמקה ולימוד חגי תשרי

 ּוְכתוב ְלַחִיים טוִבים ָכל ְבֵני ְבִריֶתָך:
 

י טוב. ָהֵאל  עוָלם כִּ ָך ַהָגדול ֶּבֱאֶמת לְׂ מְׂ כּו ֶאת שִּ יָברְׂ לּו וִּ יַהלְׂ וִּ
ָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל ַהטוב: ֶעזְׂ  יְׂשּוָעֵתנּו וְׂ

הודות.  ָך ָנֶאה לְׂ ָך ּולְׂ מְׂ  ָּברּוְך ַאָתה ה', ַהטוב שִּ
 

ים ָעֵלינ ַרֲחמִּ ָדָקה וְׂ ים ֵחן וֶָחֶסד צְׂ ָרָכה ַחיִּ ים ָשלום טוָבה ּובְׂ ּו שִּ
י  אור ָפֶניָך, כִּ ֶאָחד ּבְׂ ינּו ֻכָלנּו כְׂ ֵכנּו ָאבִּ ָרֵאל ַעֶמָך, ּוָברְׂ שְׂ ַעל ָכל יִּ וְׂ

ָדָקה  ים. ַאֲהָבה וֶָחֶסד. צְׂ ַחיִּ אור ָפֶניָך ָנַתָת ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו תוָרה וְׂ בְׂ
ָבֵרְך ֶאת ֵכנּו ּולְׂ ָברְׂ ֵעיֶניָך לְׂ טוב ּבְׂ ָשלום. וְׂ ָרָכה וְׂ ים. ּבְׂ ַרֲחמִּ ָך   וְׂ ָכל ַעמְׂ

ָשלום:  רוב עז וְׂ ָרֵאל ּבְׂ שְׂ  יִּ
 

ּוְבֵסֶפר ַחִיים ְבָרָכה ְוָׁשלום ּוַפְרָנָסה טוָבה ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה  
ּוְגֵזרות טובות. ִנָזֵכר ְוִנָכֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ִיְשָרֵאל  

 ְלַחִיים טוִבים ּוְלָׁשלום: 
 

ָרֵאל ַּבָשלום ָאֵמן:ָּברּוְך ַאָתה ה' ,  שְׂ ָבֵרְך ֶאת ַעמו יִּ    ַהמְׂ
י:  גֲאלִּ י וְׂ ָפֶניָך. ה' צּורִּ י לְׂ ּבִּ יון לִּ ֶהגְׂ י וְׂ ֵרי פִּ מְׂ ָרצון אִּ יּו לְׂ הְׂ  יִּ

 

בעוד רגע סיימנו זה עתה עת תפילת הלחש של היחיד. 
זכה בהזדמנות נוספת, הפעם כולנו ננעמוד לחזרת הש"ץ ו

"ץ של תפילות  ת השורחזיחד, לפתוח את ליבנו ולהתפלל.  
פיוטים ותפילות  הימים הנוראים ארוכות וגדושות

שמטרתם לעורר את הלב ולהעצים את תפילת הציבור. 
אחד החלקים המרגשים בתפילה, שמקובל להוסיף אותו 

אצל האשכנזים )אך גם חלק מהספרדים אמצו אותו  
הוא הפיוט "ונתנה תוקף". סיפורו של הפיוט לתפילתם( 

לב, ומעורר את הבנתנו מה המשמעות של  מרטיט את ה
ובסיפור   –עייני בפיוט  הימים המיוחדים שאנו בעיצומם.

מה השורה המשמעותית ביותר   אודותיו ורשמי לעצמך
עבורך:  

 __________________________________________________________
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 __________________________________________________________
__ ________________________________________________________  

 ונתנה תוקף  
עשה בר' אמנון ממגנצא שהיה גדול הדור  מ

 ומיוחס ויפה תואר ויפה מראה  ועשיר 
החלו השרים וההגמון לבקש ממנו שימיר את  

 דתו, וימאן. 
ויהי כדברם אליו יום יום ולא שמע להם, ויפצר בו 

 ההגמון 
ויאמר: חפץ אני להוועץ   כהיום בהחזיקם עליוויהי 

 . ולחשוב על הדבר עד שלושה ימים
 וכדי לדחותם מעליו אמר כן. 

 ויהי אך יצוא יצא מאת ההגמון שם הדבר לליבו 
שהיה צריך עצה   על אשר כך יצא מפיו לשון ספק
 . ומחשבה לכפור באלוקים חיים 

 ויבא אל ביתו ולא אבה לאכול ולשתות ונחלה 
 ל קרוביו אוהביו לנחמו וימאן להתנחם ויבואו כ

כי אמר ארד אל ניבי אבל שאולה! ויבך ויתעצב 
 . אל ליבו 

ויהי ביום השלישי בהיותו כואב ודואג, וישלח 
 .  ההגמון אחריו

 ויאמר: לא אלך!
ויוסף עוד שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, 

 וימאן ללכת אליו 
ויאמר ההגמון: מהרו את אמנון להביאו בעל 

 ו כורח
 וימהרו ויביאו אותו.. 

ויאמר לו: מה זאת אמנון, מדוע לא באת אלי 
יעדת לי להוועץ ולהשיב לי דבר  למועד אשר 

 ולעשות את בקשתי 
 ויען ויאמר אמנון: אני את משפטי אחרוץ 

 דינה לחתכה - כי הלשון אשר דברה ותכזב לך 
כי חפץ היה ר' אמנון לקדש את ה' על אשר דבר  

   סרה
ויען ההגמון: לא, את הלשון לא אחתוך כי היטב 

 
ֻדַשת   ֶקף קְׂ ַתֶּנה תֹּ ּונְׂ

 ַהיֹום 
ם  ָאיֹּ י הּוא נוָרא וְׂ  כִּ

כּוֶתָך  ָּנֵשא ַמלְׂ  ּובו תִּ
ֶאָך  סְׂ ֶחֶסד כִּ כֹון ּבְׂ יִּ  וְׂ

ֵתֵשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת.   וְׂ
 

י ַאָתה הּוא ַדָין   ֱאֶמת כִּ
יֹוֵדַע וֵָעד  יַח וְׂ  ּומֹוכִּ

חֹוֵתם וְׂסֹוֵפר  כֹוֵתב וְׂ וְׂ
 ּומֹוֶנה. 

ָכחֹות,  שְׂ ר ָכל ַהּנִּ כֹּ זְׂ תִּ  וְׂ
ַתח ֶאת ֵסֶפר  פְׂ תִּ וְׂ

רֹונֹות.  כְׂ  ַהזִּ
ָקֵרא.   ּוֵמֵאָליו יִּ

חֹוָתם יַד ָכל ָאָדם ּבו.   וְׂ
 

ָתַקע.  שֹוָפר ָגדֹול יִּ  ּובְׂ
ָמָמה ַדָקה  קֹול ּדְׂ וְׂ

ָשַמע.   יִּ
אָ  ים יֵָחֵפזּון. ּוַמלְׂ  כִּ

ֹּאֵחזּון.  ָעָדה י יל ּורְׂ חִּ  וְׂ
ין.  ֵּנה יֹום ַהּדִּ רּו הִּ ֹּאמְׂ י  וְׂ
ָבא ָמרֹום  ד ַעל צְׂ קֹּ פְׂ לִּ

ין.   ַּבּדִּ
ין.  ֵעיֶניָך ַּבּדִּ כּו בְׂ זְׂ י לֹּא יִּ  כִּ

 
רּון   ָכל ָּבֵאי עֹוָלם יַַעבְׂ וְׂ

ֵני ָמרֹון.  בְׂ ָפֶניָך כִּ  לְׂ
רֹו. ַבָקַרת רֹוֶעה ֶעדְׂ  כְׂ

יר צֹּאנֹו תַ  ַחת ַמֲעבִּ
טֹו.  בְׂ  שִּ
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 ונתנה תוקף  
עשה בר' אמנון ממגנצא שהיה גדול הדור  מ

 ומיוחס ויפה תואר ויפה מראה  ועשיר 
החלו השרים וההגמון לבקש ממנו שימיר את  

 דתו, וימאן. 
ויהי כדברם אליו יום יום ולא שמע להם, ויפצר בו 

 ההגמון 
ויאמר: חפץ אני להוועץ   כהיום בהחזיקם עליוויהי 

 . ולחשוב על הדבר עד שלושה ימים
 וכדי לדחותם מעליו אמר כן. 

 ויהי אך יצוא יצא מאת ההגמון שם הדבר לליבו 
שהיה צריך עצה   על אשר כך יצא מפיו לשון ספק
 . ומחשבה לכפור באלוקים חיים 

 ויבא אל ביתו ולא אבה לאכול ולשתות ונחלה 
 ל קרוביו אוהביו לנחמו וימאן להתנחם ויבואו כ

כי אמר ארד אל ניבי אבל שאולה! ויבך ויתעצב 
 . אל ליבו 

ויהי ביום השלישי בהיותו כואב ודואג, וישלח 
 .  ההגמון אחריו

 ויאמר: לא אלך!
ויוסף עוד שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, 

 וימאן ללכת אליו 
ויאמר ההגמון: מהרו את אמנון להביאו בעל 

 ו כורח
 וימהרו ויביאו אותו.. 

ויאמר לו: מה זאת אמנון, מדוע לא באת אלי 
יעדת לי להוועץ ולהשיב לי דבר  למועד אשר 

 ולעשות את בקשתי 
 ויען ויאמר אמנון: אני את משפטי אחרוץ 

 דינה לחתכה - כי הלשון אשר דברה ותכזב לך 
כי חפץ היה ר' אמנון לקדש את ה' על אשר דבר  

   סרה
ויען ההגמון: לא, את הלשון לא אחתוך כי היטב 

 
ֻדַשת   ֶקף קְׂ ַתֶּנה תֹּ ּונְׂ

 ַהיֹום 
ם  ָאיֹּ י הּוא נוָרא וְׂ  כִּ

כּוֶתָך  ָּנֵשא ַמלְׂ  ּובו תִּ
ֶאָך  סְׂ ֶחֶסד כִּ כֹון ּבְׂ יִּ  וְׂ

ֵתֵשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת.   וְׂ
 

י ַאָתה הּוא ַדָין   ֱאֶמת כִּ
יֹוֵדַע וֵָעד  יַח וְׂ  ּומֹוכִּ

חֹוֵתם וְׂסֹוֵפר  כֹוֵתב וְׂ וְׂ
 ּומֹוֶנה. 

ָכחֹות,  שְׂ ר ָכל ַהּנִּ כֹּ זְׂ תִּ  וְׂ
ַתח ֶאת ֵסֶפר  פְׂ תִּ וְׂ

רֹונֹות.  כְׂ  ַהזִּ
ָקֵרא.   ּוֵמֵאָליו יִּ

חֹוָתם יַד ָכל ָאָדם ּבו.   וְׂ
 

ָתַקע.  שֹוָפר ָגדֹול יִּ  ּובְׂ
ָמָמה ַדָקה  קֹול ּדְׂ וְׂ

ָשַמע.   יִּ
אָ  ים יֵָחֵפזּון. ּוַמלְׂ  כִּ

ֹּאֵחזּון.  ָעָדה י יל ּורְׂ חִּ  וְׂ
ין.  ֵּנה יֹום ַהּדִּ רּו הִּ ֹּאמְׂ י  וְׂ
ָבא ָמרֹום  ד ַעל צְׂ קֹּ פְׂ לִּ

ין.   ַּבּדִּ
ין.  ֵעיֶניָך ַּבּדִּ כּו בְׂ זְׂ י לֹּא יִּ  כִּ

 
רּון   ָכל ָּבֵאי עֹוָלם יַַעבְׂ וְׂ

ֵני ָמרֹון.  בְׂ ָפֶניָך כִּ  לְׂ
רֹו. ַבָקַרת רֹוֶעה ֶעדְׂ  כְׂ

יר צֹּאנֹו תַ  ַחת ַמֲעבִּ
טֹו.  בְׂ  שִּ
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אלא הרגלים אשר לא באו למועד אשר   דברה
 ואת יתר חלקי הגוף אייסר  דברת אלי אקצץ

 ויצו הצורר ויקצצו את פרקי אצבעות ידיו ורגליו 
ועל כל פרק ופרק היו שואלין: התחפוץ עוד אמנון  

 להפך לאמונתינו 
 ויאמר לא

שע להשכיב את רבי  ויהי ככלותם לקצץ, צוה הר 
 אמנון 

 ... וכל פירקי אצבעותיו בצידו וישלחהו לביתו
 אחר הדברים האלו קרב מועד והגיע ראש השנה 

בקש מקרוביו לשאת אותו לבית הכנסת עם  
אצבעותיו המלוחים ולהשכיבו אצל שליח   פרקי

 ויעשו כן  הציבור 
ויהי כאשר הגיע שליח הציבור לומר הקדושה 

 ו"חיות אשר הנה"
לו רבי אמנון: המתן מעט ואקדש את ה' אמר 

 ויען בקול רם: "ובכן ולך תעלה קדושה" הגדול
 שקידשתי את שמך על מלכותך ויחודך  -כלומר 

 ואח"כ אמר: "ונתנה תוקף קדושת היום" 
כדי להצדיק   -אמר: "כי אתה הוא דיין מוכיח" 

 .. עליו את הדין 
והזכיר "וחותם יד כל אדם בו" ותפקוד נפש כל  

 שכך נגזר עליו בראש השנה - חי
וכשגמר ... נסתלק מן העולם ... ואיננו כי לקח  

מה רב טובך אשר  "ועליו נאמר:  אותו אלוקים
 .  וגו "צפנת ליראיך 

 
 אחר הדברים האלה ... נראה במראות הלילה 
 לרבנא קלונימוס בן משולם בן רבנא קלונימוס 

ולימד לו את הפיוט ההוא "ונתנה תוקף קדושת 
 היום"

 ויצו עליו לשלוח אותו בכל תפוצות הגולה 
 להיות לו עד וזיכרון, ויעש הגאון כן. 

ר  פֹּ סְׂ תִּ יר וְׂ ֵכן ַתֲעבִּ
ד ֶנֶפש ָכל   קֹּ פְׂ ֶנה וְׂתִּ מְׂ תִּ וְׂ

 ָחי. 
ָכל   ָבה לְׂ צְׂ ְך קִּ תֹּ ַתחְׂ וְׂ

יֹוֶתיָך.  רִּ  ּבְׂ
יָנם:  ַזר ּדִּ ב ֶאת גְׂ תֹּ כְׂ תִּ  וְׂ

 
ָכֵתבּון  רֹּאש ַהָשָנה יִּ  ּבְׂ

פּור  יֹום צֹום כִּ ּובְׂ
 יֵָחֵתמּון 

ַכָמה   רּון וְׂ ַכָמה יַַעבְׂ
ָּבֵראּון   יִּ

י יָמּות.  יֶה ּומִּ חְׂ י יִּ  מִּ
ּצֹו  קִּ י לֹּא בְׂ ּצֹו ּומִּ קִּ י בְׂ  מִּ

י ָבֵאש  י ַבַמיִּם. ּומִּ  מִּ
י ַבַחָיה  י ַבֶחֶרב. ּומִּ  מִּ
י ַבָּצָמא  י ָבָרָעב. ּומִּ  מִּ

י ַבַמֵגָפה  י ָבַרַעש. ּומִּ  מִּ
י  יָקה ּומִּ י ַבֲחנִּ מִּ

יָלה  קִּ  ַבסְׂ
י יָנּועַ  י יָנּוַח ּומִּ  מִּ

י  ָטֵרף מִּ י יִּ ָשֵקט ּומִּ  יִּ
יַָסר  י יִּתְׂ ָשֵלו. ּומִּ י יִּ  מִּ
י יֵָעֵשר  י. ּומִּ י יֵָענִּ  מִּ
י יָרּום  ָשֵפל. ּומִּ י יִּ  מִּ

 
ָלה   פִּ שּוָבה ּותְׂ ּותְׂ

ָדָקה  ּוצְׂ
ֵזָרה  ַע ַהגְׂ ין ֶאת רֹּ ירִּ  ַמֲעבִּ

 תשליך 
 זוכר אחי לוחש לי 

 הניסיונות תשליך את כל  
 תשליך את כל הכעסים

 אל המים... 
 תשליך את המלחמות 

תשליך את כל  

 ההרהורים 
 אל השמיים... 

 תשליך את כל השקרים
 תשליך אחי, תשליך

 )עידן עמדי(

 
( מביא טעם  16 -הלבוש )ר' מרדכי יפה, פראג המאה ה

בו דגים, שאנו  "ורגילין לילך לנהר שיש : מענין למנהג
נמשלים כדגים הללו שנאחזים במצודה, כך אנו נאחזים  

 במצודת הדין, וע"י זה מהרהרים בתשובה )לבוש תקצ"ו(. 
עוד רמז רמזו: מה דגים הללו אין להם גבינים ועיניהם  

פקוחות תדיר, כך עין של מעלה פקוחה עלינו תמיד 
 לטובה.

 
נהר  אחר מנחה, קודם שקיעת החמה הולכים אל שפת ה

חיים ואומרים פסוקים ופרקים   שיש בו דגים או לבאר מים
 :אלה

ִמי ֵאל ָכמֹוָך נֹושא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא  
 ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפֹו ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: 

ל  יָׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְׁשִליְך ִבְמֻצלֹות יָם כָ 
 ַחטֹאָתם: 

ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי  
 ֶקֶדם: 

מנהג התשליך הוא מנהג קדום, עתיק יומין.. איזה עוד  
מנהגים את מכירה בראש השנה? אלו מנהגים נהוגים  

בראש השנה בבית שלכם?  
 __________________________________________________________
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 תשליך 
 זוכר אחי לוחש לי 

 הניסיונות תשליך את כל  
 תשליך את כל הכעסים

 אל המים... 
 תשליך את המלחמות 

תשליך את כל  

 ההרהורים 
 אל השמיים... 

 תשליך את כל השקרים
 תשליך אחי, תשליך

 )עידן עמדי(

 
( מביא טעם  16 -הלבוש )ר' מרדכי יפה, פראג המאה ה

בו דגים, שאנו  "ורגילין לילך לנהר שיש : מענין למנהג
נמשלים כדגים הללו שנאחזים במצודה, כך אנו נאחזים  

 במצודת הדין, וע"י זה מהרהרים בתשובה )לבוש תקצ"ו(. 
עוד רמז רמזו: מה דגים הללו אין להם גבינים ועיניהם  

פקוחות תדיר, כך עין של מעלה פקוחה עלינו תמיד 
 לטובה.

 
נהר  אחר מנחה, קודם שקיעת החמה הולכים אל שפת ה

חיים ואומרים פסוקים ופרקים   שיש בו דגים או לבאר מים
 :אלה

ִמי ֵאל ָכמֹוָך נֹושא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא  
 ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפֹו ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: 

ל  יָׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְׁשִליְך ִבְמֻצלֹות יָם כָ 
 ַחטֹאָתם: 

ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי  
 ֶקֶדם: 

מנהג התשליך הוא מנהג קדום, עתיק יומין.. איזה עוד  
מנהגים את מכירה בראש השנה? אלו מנהגים נהוגים  

בראש השנה בבית שלכם?  
 __________________________________________________________
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 וידוי  -יום הכיפורים 
הגיע הזמן 

  להתעורר
לעזוב הכל,  

 גברלהת
 לשוב הביתה 

לא לחפש 
  מקום אחר
הגיע הזמן 
גם   להשתנות

אם פספסנו  
אפשר   תחנות
יש  לרדת

רכבת חזרה  

הכל   לשכונות
אפשר רק אם 

המחפש  נרצה 
 תמיד מוצא
גם אם הוא 

נמצא אי שם 
  הרחק בקצה 

דלתות שמיים 
  לא ננעלו

כשהבן קורא  
אז אבא   הצילו

שבשמיים 
  מגיע אפילו

אפילו שעשינו 
 הוא משהו רע

  מוחל וסולח
  מוחל וסולח
מושיט ידו  

ונותן  לעזרה 
את  ברחמיו

  הכח לתקן
 ולשוב אליו 

 

הוא   עיקר החלק  ההווידוי  והוא  הכיפורים  ביום  ביותר  מרכזי 
הוידוי הוא כללי אבל גם אישי וכל אחד צריך  תהליך התשובה.  

אם אדם יודע שחטא בחטא מסויים, להתוודות על עוונותיו שלו.  
הווידוי. למשל אם נכשלת   ך הוא צריך להזכיר אותו בפיו במהל

זאת  הזכירי  ברורה הכשרות שלו,  מאכל שלא  חלילה באכילת 
ה בווידוי. כוחו של הווידוי שהוא מכפר על החטא וכשהוא נעש

וכך כותב   .בטהרהבנוסף גם    ורים הוא מזכה אותנוביום הכיפ
 הרמב"ם:  

כל מצות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם  
על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב  
מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר: "איש 

ו". זה וידוי או אשה כי יעשו... והתודו את  חטאתם אשר עש
עשה מצוות  זה  וידוי  'אנא    .דברים.  אומר:  מתודין?  כיצד 

והרי  וכך,  ועשיתי כך  השם, חטאתי, עויתי, פשעתי לפניך 
וזהו   זה'.  לדבר  חוזר  איני  ולעולם  במעשי,  ובושתי  נחמתי 
עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה, הרי  

 )א )הלכות תשובה לרמב"ם, פרק זה משובח"
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חוברת העמקה ולימוד חגי תשרי



“ לא נברא העולם אלא בשביל 
ישראל שנקראו ראשית 
ובשביל התורה שנקראת 

ראשית...”
מדרש רבה


