
1. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ִּכי ֵאין 

ָּבנּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד 

ְוהוִׁשיענו.

כותב,  ה'  בספר  השנה,  בראש 

ה'  וקדוש,  צום  יום  כיפור,  וביום 

עברתי  אם  ה',  לי  סלח  חותם!  ה' 

עבירה, כתוב אותי עם כל היהודים 

בספר החיים!

הזה,  היום  שמן  רוצה,  מאוד  אני 

לעשות ולעשות כל הימים, מעשים 

ריבונו  עשה,  עשה  עשה  טובים! 

של עולם עשה, ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה 

ָוֶחֶסד ְוהוִׁשיענו.

2. ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהּזֹאת ְׁשַעת ַרֲחִמים 

ְוֵעת ָרצֹון.

ָפָניו,  ֲאַחֶּלה  ָלֵאל  אֹוִחיָלה   .3

ֲאֶׁשר  ָלׁשֹון.  ַמֲעֵנה  ִמֶּמּנּו  ֶאְׁשֲאָלה 

ִּבְקַהל ָעם ָאִׁשיר ֻעּזֹו, ַאִּביָעה ְרָננֹות 

ֵלב,  ַמַעְרֵכי  ְלָאָדם  ִמְפָעָליו.  ְּבַעד 

ּוֵמה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון. ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח 

ָך. ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלתֶֽ

4. ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן. ַהְמַרֵחם, ַרֵחם 

ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ִביָנה ְלָהִבין,  ָנא ָעֵלינּו, 

ּוְלַלֵּמד,  ִלְלֹמד  ִלְׁשֹמַע,  ְלַהְׂשִּכיל 

ָּכל  ֶאת  ּוְלַקֵּיים  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר 

ִּדְבֵרי ַּתְלמּוד תֹוָרֶתָך ְּבַאֲהָבה.

ִלֵּבנּו  ְוַדֵּבק  ְּבתֹוָרֶתָך,  ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר 

ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד  ְבִמְצוֶֹתיָך, 

ְוֹלא  ֵנבוׁש  ֹלא  ְׁשֶמָך.  ֶאת  ּוְלִיְרָאה 

ִנָּכֵלם ְוֹלא ִנָּכֵׁשל ָלעֹוָלם ָוֶעד.

ִהְנִני  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ָהעֹוָלִמים  ִרּבֹון   .5

ְּבָיְדָך ְלַבד, ַּכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר. ְוִאם ַּגם 

ֶאְתַאֵּמץ ְּבֵעצֹות ְוַתְחֻּבלֹות,  ְוָכל יֹוְׁשֵבי 

ֵתֵבל ַיַעְמדּו ִליִמיִני ְלהֹוִׁשיֵעִני ְוִלְתמְֹך 

ַנְפִׁשי, ִמַּבְלֲעֵדי ֻעְזָּך ְוֶעְזָרְתָך ֵאין ֶעְזָרה 

ִויׁשּוָעה.

ְלָהֵרַע,  ֻּכָּלם  ַיְחְּפצּו  ָחִליָלה  ]ְוִאם 

ָעַלי  ֵעיְנָך  ָּתִׂשים  ְּבֶחְמָלְתָך  ַאָּתה  ָאז 

ְוַתְׁשִקיף ָעַלי ְלטֹוָבה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך[.

6. ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשּפְֹך 

ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶליָך  ִׂשיחֹו, ה', ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי 

ָתבֹוא ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְּביֹום ַצר-ִלי.
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ְלִׁשְמָך  ּוְלַזֵּמר  ַלה'  ְלהֹדֹות  טֹוב   .7

ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  ֶעְליֹון 

ַּבֵּלילֹות.

ֵּכן  ָמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל  ַּתֲעֹרג  ְּכַאָּיל   .8

ַנְפִׁשי ַתֲעֹרג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים ָצְמָאה ַנְפִׁשי 

ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים 

ְּפֵני ֱאֹלִהים

ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך  ִפי  ִיָּמֵלא   .9

ִּתְפַאְרֶּתָך.

ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ּכִֹחי 

ַאל-ַּתַעְזֵבִני.

10. ְּדרֹור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ַּבת. ְוִיְנָצְרֶכם 

ֻיְׁשַּבת.  ְוֹלא  ִׁשְמֶכם  ְנִעים  ָבַבת.  ְּכמֹו 

ְׁשבּו נּוחּו ְּביֹום ַׁשָּבת:

ֲעֵׂשה  ֶיַׁשע  ְואֹות  ְואּוָלִמי.  ָנִוי  ְּדרֹוׁש 

ְׁשֵעה  ַּכְרִמי.  ְּבתֹוְך  ׂשֹוֵרק  ְנַטע  ִעִּמי. 

ְלַׁשְוַעת ְּבֵני ַעִּמי: 

ָּבֶבל  ְוַגם  ָּבְצָרה.  ְּבתֹוְך  ּפּוָרה  ְּדרֹוְך 

ֶעְבָרה.  ְּבַאף  ָצַרי  ְנתֹוץ  ָּגְבָרה.  ֲאֶׁשר 

ְׁשַמע קֹוִלי ְּביֹום ֶאְקָרא:

ִׁשָּטה  ֲהַדס  ַהר.  ַּבִּמְדָּבר  ֵּתן  ֱאֹלִהים 

ְוַלִּנְזָהר.  ְוַלַּמְזִהיר  ִּתְדָהר.  ְּברֹוׁש 

ְׁשלֹוִמים ֵּתן ְּכֵמי ָנָהר:

ֲהדֹוְך ָקַמי ֵאל ַקָנּא. ְּבמֹוג ֵלָבב ּוִבְמִגָנּה. 

ְוַנְרִחיב ֶּפה ְנַמֶלּאָנה. ְלׁשֹוֵננּו ְלָך ִרָּנה:

ֶכֶתר  ְוִהיא  ְלַנְפֶׁשָך.  ָחְכָמה  ְּדֵעה 

ְׁשמֹור  ֱאֹלֶהיָך.  ִמְצַות  ְנצֹור  ְלרֹאֶׁשָך. 

ַׁשָּבת ְקדׄוֶׁשָך:

11. אבא שבשמים אומר לנו: "ואנוכי 

הסתר פני ביום ההוא"

ורבינו נחמן מבאר, ואפילו בהסתרה 

שם,  גם  בוודאי  ההסתרה,  שבתוך 

נמצא ה' יתברך,

העוברים  הקשים  הדברים  אחרי  גם 

עליך, אני עומד!

12. כי הרבית טובות אלי, כי הגדלת 

חסדך עלי. ומה אשיב לך והכל שלך, 
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