שירי נשמה
לליל יום הכיפורים

בס"ד

ָ .1א ִבינּו ַמ ְל ֵּכנּו ָחּנֵ נּו ַו ֲענֵ נּו ִּכי ֵאין

ָ .4א ִבינּו ָאב ָה ַר ֲח ָמןַ .ה ְמ ַר ֵחםַ ,ר ֵחם

ָּבנּו ַמ ֲע ִׂשים ֲע ֵׂשה ִע ָּמנּו ְצ ָד ָקה ָו ֶח ֶסד

נָ א ָע ֵלינּוְ ,ו ֵתן ְּב ִל ֵּבנּו ִבינָ ה ְל ָה ִבין,

הוׁשיענו.
ְו ִ

ּול ַל ֵּמד,
ְ
ְל ַה ְׂש ִּכיל ִל ְׁשמ ַֹעִ ,ל ְלמֹד
ּול ַקּיֵ ים ֶאת ָּכל
ִל ְׁשמֹר ְו ַל ֲעׂשֹות ְ

בראש השנה ,בספר ה' כותב,

תֹור ֶתָך ְּב ַא ֲה ָבה.
ָ
ִּד ְב ֵרי ַּת ְלמּוד

וביום כיפור ,יום צום וקדוש ,ה'
ה' חותם! סלח לי ה' ,אם עברתי

תֹור ֶתָךְ ,ו ַד ֵּבק ִל ֵּבנּו
ְו ָה ֵאר ֵעינֵ ינּו ְּב ָ

עבירה ,כתוב אותי עם כל היהודים

ְב ִמ ְצו ֶֹתיָךְ ,ויַ ֵחד ְל ָב ֵבנּו ְל ַא ֲה ָבה

בספר החיים!

ּוליִ ְר ָאה ֶאת ְׁש ֶמָךֹ .לא נֵ בוׁש ְוֹלא
ְ
עֹולם ָו ֶעד.
נִ ָּכ ֵלם ְוֹלא נִ ָּכ ֵׁשל ָל ָ

אני מאוד רוצה ,שמן היום הזה,
לעשות ולעשות כל הימים ,מעשים

עֹול ִמים יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִהנְ נִ י
ִ .5רּבֹון ָה ָ

טובים! עשה עשה עשה ,ריבונו

ּיֹוצרְ .ו ִאם ַּגם
ְּביָ ְדָך ְל ַבדַּ ,כח ֶֹמר ְּביַ ד ַה ֵ

של עולם עשהֲ ,ע ֵׂשה ִע ָּמנּו ְצ ָד ָקה

יֹוׁש ֵבי
ֶא ְת ַא ֵּמץ ְּב ֵעצֹות ְו ַת ְח ֻּבלֹותְ ,ו ָכל ְ

הוׁשיענו.
ָו ֶח ֶסד ְו ִ

יענִ י ְו ִל ְתמְֹך
הֹוׁש ֵ
ימינִ י ְל ִ
ֵת ֵבל יַ ַע ְמדּו ִל ִ
נַ ְפ ִׁשיִ ,מ ַּב ְל ֲע ֵדי ֻע ְזָּך ְו ֶע ְז ָר ְתָך ֵאין ֶע ְז ָרה

ְּ .2ת ֵהא ַה ָּׁש ָעה ַהּזֹאת ְׁש ַעת ַר ֲח ִמים

יׁשּועה.
ָ
ִו

ְו ֵעת ָרצֹון.
ילה יַ ְח ְּפצּו ֻּכ ָּלם ְל ָה ֵר ַע,
[ו ִאם ָח ִל ָ
ְ
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ילה
אֹוח ָ
ִ

ָל ֵאל

ֲא ַח ֶּלה

ָפנָ יו,

ֶא ְׁש ֲא ָלה ִמ ֶּמּנּו ַמ ֲענֵ ה ָלׁשֹוןֲ .א ֶׁשר

ָאז ַא ָּתה ְּב ֶח ְמ ָל ְתָך ָּת ִׂשים ֵעינְ ָך ָע ַלי
טֹובה ִמ ְּמעֹון ָק ְד ְׁשָך].
ְו ַת ְׁש ִקיף ָע ַלי ְל ָ

יעה ְרנָ נֹות
ִּב ְק ַהל ָעם ָא ִׁשיר ֻעּזֹוַ ,א ִּב ָ
ְּב ַעד ִמ ְפ ָע ָליוְ .ל ָא ָדם ַמ ַע ְר ֵכי ֵלב,

ְּ .6ת ִפ ָּלה ְל ָענִ י ִכי יַ ֲעטֹף ְו ִל ְפנֵ י ה' יִ ְׁשּפְֹך

ּומה' ַמ ֲענֵ ה ָלׁשֹון .ה' ְׂש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח
ֵ

ִׂשיחֹו ,ה'ִׁ ,ש ְמ ָעה ְת ִפ ָּל ִתי ְו ַׁש ְו ָע ִתי ֵא ֶליָך

ּופי יַ ִּגיד ְּת ִה ָּל ֶֽתָך.
ִ

ר-לי.
ָתבֹוא ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י ְּביֹום ַצ ִ

בס"ד

ּול ַז ֵּמר ְל ִׁש ְמָך
 .7טֹוב ְלהֹדֹות ַלה' ְ

קֹולי ְּביֹום ֶא ְק ָרא:
ִ
ְׁש ַמע

ֶע ְליֹון ְל ַה ִּגיד ַּבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ֶו ֱאמּונָ ְתָך
ֹלהים ֵּתן ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהרֲ .ה ַדס ִׁש ָּטה
ֱא ִ

ַּב ֵּלילֹות.

ְּברֹוׁש
יקי ָמיִ ם ֵּכן
ְּ .8כ ַאּיָ ל ַּת ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵ

ְו ַל ַּמ ְז ִהיר

ִּת ְד ָהר.

ְו ַלּנִ ְז ָהר.

לֹומים ֵּתן ְּכ ֵמי נָ ָהר:
ְׁש ִ

ֹלהים ָצ ְמ ָאה נַ ְפ ִׁשי
נַ ְפ ִׁשי ַת ֲערֹג ֵא ֶליָך ֱא ִ
אֹלהים ְל ֵאל ָחי ָמ ַתי ָאבֹוא ְו ֵא ָר ֶאה
ִ
ֵל

ּוב ְמ ִגנָ ּה.
ֲהדֹוְך ָק ַמי ֵאל ַקנָ ּאְּ .במֹוג ֵל ָבב ִ

ֹלהים
ְּפנֵ י ֱא ִ

ְונַ ְר ִחיב ֶּפה נְ ַמ ֶלּאנָ הְ .לׁשֹונֵ נּו ְלָך ִרּנָ ה:

.9

יִ ָּמ ֵלא

ִפי

ְּת ִה ָּל ֶתָך

ל-הּיֹום,
ָּכ ַ

ְּד ֵעה

ָח ְכ ָמה

ְלנַ ְפ ֶׁשָך.

ְו ִהיא

ֶכ ֶתר

ֹלהיָךְׁ .שמֹור
ֹאׁשָך .נְ צֹור ִמ ְצ ַות ֱא ֶ
ְלר ֶ

ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָך.

ַׁש ָּבת ְקדו ֶׁׄשָך:
יכנִ י ְל ֵעת ִז ְקנָ ה ִּכ ְכלֹות ּכ ִֹחי
לּ-ת ְׁש ִל ֵ
ַא ַ
 .11אבא שבשמים אומר לנו" :ואנוכי

לּ-ת ַע ְז ֵבנִ י.
ַא ַ

הסתר פני ביום ההוא"
ְּ .10דרֹור יִ ְק ָרא ְל ֵבן ִעם ַּבתְ .ויִ נְ ָצ ְר ֶכם
ְּכמֹו ָב ַבת .נְ ִעים ִׁש ְמ ֶכם ְוֹלא יֻ ְׁש ַּבת.

ורבינו נחמן מבאר ,ואפילו בהסתרה

ְׁשבּו נּוחּו ְּביֹום ַׁש ָּבת:

שבתוך ההסתרה ,בוודאי גם שם,
נמצא ה' יתברך,

אּול ִמיְ .ואֹות יֶ ַׁשע ֲע ֵׂשה
ְּדרֹוׁש נָ ִוי ְו ָ
ׂשֹורק ְּבתֹוְך ַּכ ְר ִמיְׁ .ש ֵעה
ֵ
ִע ִּמי .נְ ַטע

גם אחרי הדברים הקשים העוברים

ְל ַׁש ְו ַעת ְּבנֵ י ַע ִּמי:

עליך ,אני עומד!

ּפּורה ְּבתֹוְך ָּב ְצ ָרהְ .ו ַגם ָּב ֶבל
ָ
ְּדרֹוְך

 .12כי הרבית טובות אלי ,כי הגדלת

ֲא ֶׁשר ָּג ְב ָרה .נְ תֹוץ ָצ ַרי ְּב ַאף ֶע ְב ָרה.

חסדך עלי .ומה אשיב לך והכל שלך,

"נדבות פי רצה נא ה'"

