עמוד 1

נפתח שנה טובה באמונה ובאהבה
תלמידים יקרים ,חודש אלו"ל הגיע ,והוא חודש הרחמים וסליחות .זה הזמן לשפר מעשים והתנהגויות .לפתוח דף חדש
בחיינו .השנה מתחדשת עלינו ,החגים מתחדשים ובאים ,ומה אתנו? גם אנחנו נתחדש ונתקדש .הידעתם מה הדרך לקיים
את מצוות ה"תשובה"? בואו וראו מה ענה רבי זושא לשאלה דומה ,ואמר כי "תשובה" מרכיבה בראשי תיבות את
הפסוקים הבאים :ת – תמים תהיה עם ה' אלהיך .ש – שויתי ה' לנגדי תמיד .ו – ואהבת לרעך כמוך .ב – בכל דרכיך דעהו.
ה – הצנע לכת עם אלהיך .נשנן את הפסוקים היטב .ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים ,ונכתב ונחתם לשנה טובה.
פתיחה :בישיבה .כולם יחד במנגינה ידועה.

בֶּ ן אָ ָדםַ ,מה ְּלָך נִ ְּר ָדם ,קּום ְּק ָרא ְּב ַתחֲ נּונִ יםְּ .שפֹ ְך ִשיחָ הְּ ,דרֹש ְּס ִליחָ הֵ ,מאֲ דֹון
ּומהֵ ָרה ,רּוץ ְּלעֶּ זְּ ָרהִ ,ל ְּפנֵי שֹוכֵן
ּוטהַ ר ,וְּאַ ל ְּתאַ חַ רְּ ,בטֶּ ֶּרם י ִָמים ּפֹונִ יםְּ .
הָ אֲ דֹונִ יםְּ .רחַ ץ ְּ
ִש ָראֵ ל
יֹודעֵ י ,י ְּ
ּופחַ ד ֵמאֲ סֹונִ ים .אָ נָא ְּשעֵ הִ ,ש ְּמָך ְּ
שעְּ ,ב ַרח ְּ
שעְּ ,וגַם ֶּר ַ
ּומּפֶּ ַ
ְּמעֹונִ יםִ .
ֹשת הַ ּפָ נִ ים:
נֶּאֱ ָמנִ יםְּ .לָך אֲ ֹדנָי הַ צְּ ָד ָקה .וְּלָ נּו ב ֶּ
ש ִעים.
עמֹד כְּ גֶּבֶּ ר ,ו ְִּה ְּתגַבֵ רְּ ,ל ִה ְּתוַדֹות עַ ל חֲ טָ ִאים .יָּה אֵ ל ְּדרֹשְּ ,ב ֹכבֶּ ד ר ֹאשְּ ,לכַּפֵ ר עַ ל ְּּפ ָ
ֲ
נִק ָר ִאים.
שר יֵאָ ַמרְּ ,לפָ נָיו הֵ ם ְּ
כִ י ְּלעֹולָ ם ,ל ֹא נ ְֶּּעלָ םִ ,מ ֶּמנּו נִ ְּפלָ ִאיםְּ .וכָל ַמאֲ ָמר ,אֲ ֶּ
הַ ְּמ ַרחֵ ם ,הּוא י ְַּרחֵ ם ,עָ לֵ ינּו כְּ ַרחֵ ם אָ ב עַ ל בָ נִ ים:
פסוקי תחנונים :החזן עומד וכולם יושבים .החזן פותח בחצי כל פסוק – וכולם עונים בהשלמת החצי השני של כל פסוק.

ּומה נִצְּ טַ ָדק:
ֹאמרַ .מה נְּ ַדבֵ ר ַ
ּומה נ ַ
ֹשת הַ ּפָ נִ יםַ :מה נִ ְּתאֹונֵן ַ
ְּלָך אֲ ֹדנָי הַ צְּ ָד ָקה .וְּלָ נּו ב ֶּ
ש ִבים אֵ לֶּ יָך
ש ִביםָ :
שה ְּד ָרכֵינּו ְּונ ְַּחקֹ ָרהְּ .ונָשּובָ ה אֵ לֶּ יָך :כִ י ְּי ִמינְּ ָך ְּּפשּוטָ הְּ .ל ַקבֵ ל ָ
נ ְַּח ְּּפ ָ
שוְּעָ ָתם ְּת ַקבֵ ל ְּב ַרחֲ ֶּמיָךְּ :ב ַרחֲ ֶּמיָך הָ ַר ִבים בָ אנּו ְּלפָ נֶּיָך .כְּ ַד ִלים ּוכְּ ָר ִשים ָדפַ ְּקנּו
ְּבכָל לֵ בַ .
יקם אַ ל
יקם ִמ ְּלפָ נֶּיָךִ :מ ְּלפָ נֶּיָך ַמ ְּלכֵנּו ֵר ָ
ְּדלָ ֶּתיָךְּ :דלָ ֶּתיָך ָדפַ ְּקנּו ַרחּום וְּחַ נּון .אַ ל ְּת ִשיבֵ נּו ֵר ָ
שֹומעַ ְּת ִפלָ ה:
ֵ
ְּת ִשיבֵ נּו .כִ י אַ ָתה
וידוי :כולם עומדים .החזן בקול ,וכולם בשקט יחד אתו.

בֹותינּוָ .תב ֹא ְּלפָ נֶּיָך ְּת ִפלָ ֵתנּו .וְּאַ ל ִת ְּתעַ לַ ם ַמ ְּלכֵנּו ִמ ְּת ִח ָנ ֵתנּו.
אָ נָא ה' אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
יקים אֲ נ ְַּחנּו
בֹותינּו צַ ִד ִ
לֹומר ְּלפָ נֶּיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ַ
שי עֹ ֶּרף
ּוק ֵ
שאֵ ין אֲ נ ְַּחנּו עַ זֵ י פָ נִ ים ְּ
ֶּ
ש ְּמנּו .בָ ג ְַּדנּו.
יתנּו :אָ ַ
שי בֵ ֵ
בֹותינּו וְּאַ נְּ ֵ
ש ְּענּו .אֲ נ ְַּחנּו וַאֲ ֵ
וְּל ֹא חָ טָ אנּו .אֲ בָ ל חָ טָ אנּו .עָ וִינּוּ .פָ ַ
ּומ ְּר ָמהָ .יעַ צְּ נּו
ש ֶּקר ִ
ש ְּענּוַ .ז ְּדנּו .חָ ַמ ְּסנּו .טָ פַ ְּלנּו ֶּ
עוִינּוְּ .ו ִה ְּר ַ
ָג ַז ְּלנּוִ .דבַ ְּרנּו ד ִֹפי וְּלָ שֹון הָ ָרע .הֶּ ֱ
עֵ צֹות ָרעֹות .כִ זַ ְּבנּו .כָעַ ְּסנּו .לַ צְּ נּוָ .מ ַר ְּדנּוָ .מ ִרינּו ְּדבָ ֶּריָך .נִ אַ צְּ נּו .נִ אַ ְּפנּו .סָ ַר ְּרנּו .עָ וִינּו.
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ש ְּענּוִ .שחַ ְּתנּוִ .תעַ ְּבנּוָ .ת ִעינּו
ש ְּענּוּ .פָ ג ְַּמנּו .צָ ַר ְּרנּו .צִ עַ ְּרנּו אָ ב וָאֵ םִ .ק ִשינּו עֹ ֶּרףָ .ר ַ
ּפָ ַ
שוָה לָ נּו .וְּאַ ָתה צַ ִדיק עַ ל כָל הַ בָ א
ּטֹובים וְּל ֹא ָ
ּומ ִמ ְּשּפָ טֶּ יָך הַ ִ
ֹותיָך ִ
ֲת ְּענּו .וְּסַ ְּרנּו ִמ ִמצְּ ֶּ
ְּתע ַ
ו ִ
ש ְּענּו:
ית .וַאֲ נ ְַּחנּו ִה ְּר ָ
עָ לֵ ינּו .כִ י אֱ ֶּמת עָ ִש ָ
ֹושנּו ִמכָל גֹויָ .גלָ ה ִמ ֶּמנּו ָמשֹושָ .דוֶּה לִ בֵ נּו בַ חֲ טָ אֵ ינּו .הָ ְּחבַ ל אֶּ ְּויֵנּו.
ש ְּמנּו ִמכָל עָ ם .ב ְּ
אָ ַ
ש ָמהְּ .י ִפי אַ ְּד ָמ ֵתנּו ְּלז ִָרים.
ְּתה ְּל ַ
יר ֵתנּו הָ י ָ
שנּו .חָ ֵרב בַ עֲֹונֵינּוִ .ט ָ
ִפ ַרע ְּּפאֵ ֵרנּו .זְּ בּול ִמ ְּק ָד ֵ
ְּונ ְּ
שְך ּומ ָֹרט ִמ ֶּמנּו .נ ְָּתנּו עֻלָ ם עָ לֵ ינּו .סָ בַ ְּלנּו עַ ל
ֲמלֵ נּוְּ .ממֻ ָ
כֹחֵ נּו ְּלנָכְּ ִריםְּ :לעֵ ינֵינּו עָ ְּשקּו ע ָ
ּפֹורק אֵ ין ִמי ָָדם .צָ רֹות ַרבֹות ְּסבָ בּונּוְּ .ק ָראנּוָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו.
ֵ
ִשכְּ ֵמנּו .עֲבָ ִדים ָמ ְּשלּו בָ נּו.
ָתנּו.
ש ְּבנּו ִמ ְּתעִ י ֵ
ש ְּבנּו ֵמאַ חֲ ֶּריָךָ .ת ִעינּו כַצ ֹאן וְּאָ בַ ְּדנּוַ .וע ֲַדיִן ל ֹא ַ
ִרחַ ְּק ָת ִמ ֶּמנּו בַ עֲֹונֵינּוַ .
יקים אֲ נ ְַּחנּו
בֹותינּו .צַ ִד ִ
לֹומר ְּלפָ נֶּיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ַ
שה עָ ְּרּפֵ נּו.
וְּהֵ יאַ ְך נ ִָעיז ּפָ נֵינּוְּ .ונ ְַּק ֶּ
בֹותינּו:
וְּל ֹא חָ טָ אנּו .אֲ בָ ל חָ טָ אנּו אֲ נ ְַּחנּו וַאֲ ֵ
אדון הסליחות :כולם יושבים .אומרים יחד בנעימה ידועה.

ַרחּום וְּחַ נּון .חָ טָ אנּו ְּלפָ נֶּיָך ַרחֵ ם עָ לֵ ינּו:

עמּוקֹות.
אֲ דֹון הַ ְּס ִליחֹות .בֹוחֵ ן ְּלבָ בֹות .גֹולֶּ ה ֲ

דֹובֵ ר צְּ ָדקֹות .חָ טָ אנּו ְּלפָ נֶּיָך ַרחֵ ם עָ לֵ ינּו:

הָ דּור ְּבנִ ְּפלָ אֹותָ .ו ִתיק ְּבנֶּחָ מֹות .זֹוכֵר ְּב ִרית

ֹוקר כְּ לָ יֹות:
אָ בֹות .ח ֵ
צְּ ָדקֹות:

[חלר"ע]:

[חלר"ע]:

נִס ָתרֹות .כֹובֵ ש עֲֹונֹות .לֹובֵ ש
ּומ ִטיב לַ ְּב ִריֹות .י ֵֹודעַ כָל ְּ
טֹוב ֵ

ֹורא ְּת ִהלֹות .סֹולֵ חַ עֲֹונֹות .עֹונֶּה ְּבעֵ ת צָ רֹות:
ָמלֵ א זַכִ יּות .נ ָ

[חלר"ע]:

ֹומעַ ְּת ִפלֹותְּ .ת ִמים ֵדעֹות:
ֹורא הַ דֹורֹות .רֹוכֵב ע ֲָרבֹות .ש ֵ
ֲתידֹות .ק ֵ
ּפֹועֵ ל יְּשּועֹות .צֹופֶּ ה ע ִ
[חלר"ע]:
שומר ישראל :כולם יושבים .אומרים יחד בנעימה ידועה.

ִש ָראֵ ל:
ש ַמע י ְּ
אֹומ ִרים ְּבכָל יֹוםְּ .
ִש ָראֵ ל .הָ ְּ
ִש ָראֵ ל .וְּאַ ל י ֹאבַ ד י ְּ
שמֹר ְּשאֵ ִר ית י ְּ
ִש ָראֵ לְּ .
שֹומֵ ר י ְּ
ִש ָראֵ ל.
אֹומ ִרים ְּבכָל יֹוםְּ .ש ַמע י ְּ
שֹומֵ ר גֹוי אֶּ חָ דְּ .שמֹר ְּשאֵ ִרית גֹוי אֶּ חָ ד .וְּאַ ל י ֹאבַ ד גֹוי אֶּ חָ ד .הָ ְּ
אֹומ ִרים
ש מֹר ְּשאֵ ִרית גֹוי ָקדֹוש .וְּאַ ל י ֹאבַ ד גֹוי ָקדֹוש .הָ ְּ
ה' אֱ ֹלהֵ ינּו .ה' אֶּ חָ ד :שֹומֵ ר גֹוי ָקדֹושְּ .
שמֹר ְּשאֵ ִרית גֹוי ַרבָ א .וְּאַ ל י ֹאבַ ד גֹוי ַרבָ א.
שֹומֵ ר גֹוי ַרבָ אְּ .

ְּבכָל יֹוםָ .קדֹושָ .קדֹושָ .קדֹוש:

אֹומ ִרים ְּבכָל יֹום .אָ ֵמן יְּהֵ א ְּש ֵמיּה ַרבָ א:
הָ ְּ
כולם יושבים .אומרים יחד בנעימה ידועה.

ְּהֹושיעֵ נּו:
ֲשה ִע ָמנּו צְּ ָד ָקה וָחֶּ סֶּ ד ְּלמַ עַ ן ִש ְּמָך הַ גָדֹול ו ִ
ֲשים .ע ֵ
ענֵנּו כִ י אֵ ין בָ נּו ַמע ִ
אָ ִבינּו מַ ְּלכֵנּו חָ נֵנּו ַו ֲ
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