ע

ושים חג

תפילה לפרנסה
רבונו של עולם תן לנו ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו
ובכל עסקנו כדי שנוכל לפרנס את עצמנו וכל אנשי ביתנו בנחת
ולא בצער ,בהיתר ולא באיסור ,ברווח ולא בצמצום משפע
ברכה עליונה ,ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם.
ושלח ברכה ופרנסה לכל בית ישראל .ויקויים בנו מקרא שכתוב.
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹן.
ׂ ִּב ַ
ּמ ְש
ָד ָך ו ַ
ְה ְב ָך וְהוּא י ְַכ ְל ְּכ ֶלךּ .פו ֵֹת ַח ֶאת י ֶ
ׁש ֵל ְך ַעל ה' י ָ
ַה ְ
ותהא מלאכתנו וכל עסקינו לברכה ולא לעניות ,לחיים ולא למוות,
ונהיה מן המועילים והמשפיעים טוב לכל אדם תמיד,
ותמלא ידינו מברכותיך כי אתה ה' ברכת
ומברך לעולם:

בַ ׁ ּ
ּ
בָאָה
שָנָה ה ַ ּ
מלים:

נעמי שמר ,לחן :נורית הירש

ַּב ָּ
ׁשנָה ַה ָּב ָאה נ ֶ
ׁ
ֵשב ַעל ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת
ו
ִ
ְנ
ְ
ס
ּ
פ
ֹר
ִ
צ
ֳּ
פ
ִ
ר
ים נו ְֹדדוֹת.
י ְָל ִדים ְּב ֻח ְפ ָ
ׁשה ְי ַש
ׂ ֲחק ּו ּתו ֶֹפ ֶסת
ֵּבין ַה ַּבי
ִת
ְ
ל
ֵ
ב
ין ַה ָּש
ׂדוֹת.
עוֹד ִּת ְר ֶאה ,עוֹד ִּת ְר ֶאה
ַּכ ָּמה טוֹב י ְִהיֶה
ַּב ָּ
ׁשנָהַּ ,ב ָּ
ׁשנָה ַה ָּב ָאה.
ֲענ ִ
ָבים ֲאד ִּ
ֻמים י ְַב ִ
ׁשיל ּו ַעד ָה ֶע ֶרב
ְוי ְֻּגׁש ּו צו ְֹנ ִנים ַל ּ
ֻׁ
ש ְל ָחן,
וְרוּחוֹת ְרדו ִ
ּמים י ְּ
ִש
ׂא ּו ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶר ְך
ִע ּתו ִֹנים י ָ
ׁ
ְש ִנים ו ָ
ְענָן.
עוֹד תִּרְא ֶה....
ַּב ָּ
ׁשנָה ַה ָּב ָאה ִנ ְפרֹשֹ ַּכ ּפוֹת י ַ
ָדיִם
מוּל ָהאוֹר ַה ִּנ ּגָרַ ,ה ָּל ָבן.
ֲאנ ָ
ָפה ְל ָבנָה ִּת ְפרֹשֹ ְּבאוֹן ְּכנ ַ
ָפיִם
וַ
ְה ֶּ
ׁש ֶמׁש ִּתזְ ַרח ְּבתו ָֹכן.
עוֹד תִּרְא ֶה....

אדון הסליחות
מילים ולחן :עממי

ֲאדוֹן ַה ְּס ִליחוֹת
ּבו ֵֹחן ְל ָבבוֹת
ּגו ֶֹלה ֲעמוּקוֹת
ּדו ֵֹבר ְצ ָדקוֹת

חָטָאנו ּ לְפָנֶיך ָרַח ֵם עָלֵינו ּ

ָהדוּר ְּב ִנ ְפ ָלאוֹת
ֶחמוֹת
ָתיק ְּבנ ָ
וִ
זו ֵֹכר ְּב ִרית ָאבוֹת
חו ֵֹקר ְּכ ָליוֹת

חָטָאנו ּ לְפָנֶיך ָרַח ֵם עָלֵינו ּ

ּמ ִטיב ַל ְּב ִר ּיוֹת
טוֹב ו ֵ
יו ֵֹד ַע ָּכל ִנ ְס ָּתרוֹת
ּכו ֵֹבׁש ֲעוֹנוֹת
לו ֵֹבׁש ְצ ָדקוֹת

חָטָאנו ּ לְפָנֶיך ָרַח ֵם עָלֵינו ּ

ַכ ּיוֹת
ָמ ֵלא ז ִּ
נו ָֹרא ְת ִה ּלוֹת
סו ֵֹל ַח ֲעוֹנוֹת
עוֹנֶה ְּב ֵעת ָצרוֹת

חָטָאנו ּ לְפָנֶיך ָרַח ֵם עָלֵינו ּ

ְשוּעוֹת
ּפו ֵֹעל יׁ
צו ֶֹפה ֲע ִתידוֹת
קו ֵֹרא ַה ּדוֹרוֹת
רו ֵֹכב ֲע ָרבוֹת
ׁשו ֵֹמ ַע ְּת ִפ ּלוֹת
ְּת ִמים ֵּדעוֹת

חָטָאנו ּ לְפָנֶיך ָרַח ֵם עָלֵינו ּ

תקיעת שופר
ותיו ו ְִצ ּוָנ ּו
התוקע מברך ברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹקינ ּו ֶמל ְֶך ָהעולָם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנ ּו ְּב ִמ ְצ ָ
ׁופר
מוע קול ש ָ
ִל ְׁש ַ
ׁה ֱחיָנ ּו ו ְִק ְי ָּמנ ּו ו ְִהגִ ָיענ ּו
ברכת שהחיינו ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאלֹקינ ּו ֶמל ְֶך ָהעוֹלָםֶ ,ש ֶ
ל ְַּז ַמן ַה ֶּזה
זמן התקיעות זו שעת רצון גדולה ,בזמן זה אפשר להתפלל על כל מה שאתם מבקשים.

תפילה לרפואה
ִיר ֵּפא ֶאת
ׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל ו ְֵל ָאה ,הוּא י ְָב ֵר ְך ו ַ
ַעקֹבָ ,ש
ׁש ֵּב ַר ְך ֲאבו ֵֹתינ ּו ו ְִאמו ֵֹתינ ּו ַא ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק ְוי ֲ
ִמי ֶ
ֹש
ׂ ַכר זֶה ַה ָּקדוׁ
ַחנ ּו ִמ ְת ַּפ ְל ִלים ְל ַה ֲח ָל ָמ ָתםִּ .ב ְש
ׁש ֲאנ ְ
ׁש ֵל ָמהַּ ,ב ֲעבוּר ֶ
ּאה ְ
ָּכל חו ֵֹלינ ּו ַה ְּזקו ִּקים ִל ְרפו ָ
ׁש ֵל ָמה ִמן
ּאה ְ
ִש ַלח ָל ֶהם ְמ ֵה ָרה ְרפו ָ
ׁ
ימם ו ְּל ַר ְּפא ָֹתם ְוי ְ
יהם ְל ַה ֲח ִל ָ
ִמ ֵלא ַר ֲח ִמים ֲע ֵל ֶ
ָּברו ְּך הוּא י ָּ
ֹאמר ָא ֵמן.
ּאת ַה ּגוּףִּ ,ב ְמ ֵה ָרה ְּב ָקרוֹבְ ,ונ ַ
ֶפׁש ו ְּרפו ַ
ּאת ַה ּנ ֶ
ׂ ָר ֵאלְ ,רפו ַ
ׁש ַמיִםִ ,עם ָּכל חו ֵֹלי ִי ְש
ַה ָּ

וּנְ ַת ֶּנה ּתֹ ֶקף /ר' אמנון ממגנצא (אשכנז המאה ה)10-
ֱמת.
ׁב ָעלָיו ֶּבא ֶ
ׂא ַמ ְלכו ֶּתךְָ ,וי ִּכוֹן ְּב ֶח ֶסד ִּכ ְס ֶאךָ ,ו ְֵת ֵש
ׁת ַה ּיוֹםִּ ,כי הוּא נורָא ו ְָאיֹם .וּבו ִת ָּנ ֵש
ֻש
וּנְ ַת ֶּנה ּתֹ ֶקף ְקד ַּ
ָעד ,וְכו ֵֹתב וְחו ֵֹתם וְסו ֵֹפר וּמוֹנֶה,
ֵע ו ֵ
יח וְיוֹד ַ
ֱמתִּ ,כי ַא ָּתה הוּא ַדיָּן וּמו ִֹכ ַ
אֶ
ו ְִתזְ ּכֹר ָּכל ַה ִּנְׁש ָּכחוֹת ,ו ְִת ְפ ַּתח ֶאת ֵס ֶפר ַה ִּז ְכרוֹנוֹת ,ו ֵּמ ֵאלָיו י ִָּקרֵא ,וְחו ָֹתם יַד ָּכל ָאדָם ּבו.
ֹאמרוּ:
ֹאחזוּן ְוי ְ
ֵח ֵפזוּן ,ו ְִחיל ו ְּר ָעדָה י ֵ
ׁמע ,ו ַּמ ְל ָא ִכים י ָ
ִש ַ
ַקה י ָּ
ו ְּבׁשו ָֹפר ָּגדוֹל י ִָּת ַקע ,וְקוֹל ְּד ָמ ָמה ד ָּ
ִה ֵּנה יוֹם ַה ִּדיןִ ,ל ְפקֹד ַעל ְצבָא ָמרוֹם ַּב ִּדיןִּ ,כי לֹא יִזְ ּכ ּו ְב ֵעינֶי ָך ַּב ִּדין.
ׁבטוֹ,
ֲביר צֹאנוֹ ַּת ַחת ִש ְ
ַקרַת רו ֶֹעה ֶע ְדרוַֹ ,מע ִ
ַע ְברוּן ְל ָפנֶי ָך ִּכ ְבנֵי ָמרוֹןְּ .כב ָּ
ְוכָל ָּב ֵאי עוֹלָם י ַ
ֶפׁש ָּכל ָחי ,ו ְַת ְח ּתֹ ְך ִק ְצבָה ְלכָל ְּב ִר ּיו ֶֹתיךָ,
ֲביר ו ְִת ְס ּפֹר ו ְִת ְמנֶה ו ְִת ְפקֹד נ ֶ
ֵּכן ַּתע ִ
ו ְִת ְכ ּתֹב ֶאת ְּגזַר ִּדינָם.
ֵח ֵתמוּן.
ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָה ִי ָּכ ֵתבוּן ,ו ְּביוֹם צוֹם ִּכ ּפוּר י ָ
ׁ,
ָאש
ַמיִם ו ִּמי ב ֵ
ַמה ִי ָּברֵאוּןִ ,מי י ְִחיֶה ו ִּמי יָמוּתִ ,מי ְב ִק ּצוֹ ו ִּמי לֹא ְב ִק ּצוִֹ ,מי ב ַּ
ַע ְברוּן ְוכ ָּ
ַּכ ָּמה י ַ
ַס ִקילָה,
יקה ו ִּמי ב ְּ
ַמ ֵּג ָפהִ ,מי ַבחֲנִ ָ
ַעׁש ו ִּמי ב ַּ
ָעב ו ִּמי ַב ָּצ ָמא ִ ,מי ָבר ַ
ַחיָּהִ ,מי ָבר ָ
ַחרֶב ו ִּמי ב ַ
ִמי ב ֶ
ׁפל ו ִּמי יָרוּם.
ִש ֵ
ׁרִ ,מי י ָּ
ֵע ֵש
ֵענִ י ו ִּמי י ָ
ַסרִ ,מי י ָ
ִשלֵו ו ִּמי י ְִתי ָּ
ׁקט ו ִּמי י ִָּטרֵףִ ,מי י ָּׁ
ִש ֵ
ִמי יָנו ַּח ו ִּמי יָנו ַּעִ ,מי י ָּ
ֲב ִירין ֶאת ר ַֹע ַה ְּג ֵזרָה.
ָקה ַמע ִ
ו ְּתׁש ּובָה ו ְּת ִפ ָּלה ו ְּצד ָ
ׁה ִל ְכעֹס וְנו ַֹח ִל ְרצוֹתִּ ,כי לא ַת ְח ּפֹץ ְּבמוֹת ַה ֵּמתִּ ,כי ִאם ְּבׁשוּבו ִמ ַּד ְר ּכוֹ ו ְָחיָה,
ׁמ ָך ֵּכן ְּת ִה ָּל ֶתךָָ ,ק ֶש
ִּכי ְּכ ִש ְ
ֵע י ְִצרָם,
ֱמת ִּכי ַא ָּתה הוּא יו ְֹצרָם ,ו ְַא ָּתה יוֹד ַ
ו ְַעד יוֹם מוֹתוֹ ְּת ַח ֶּכה לוִֹ ,אם יָׁשוּב ִמיַָד ְּת ַק ְּבלוֹ .א ֶ
ַחמוָֹ ,מׁשוּל ְּכ ֶחרֶס ַה ִּנְׁש ָּבר,
ֶע ָפרְּ ,בנ ְַפׁשוֹ י ִָביא ל ְ
ׂר ָודָםָ .אדָם יְסוֹדוֹ ֵמ ָע ָפר וְסוֹפוֹ ל ָ
ִּכי ֵהם ָּב ָש
ֵחְ ,ו ַכחֲלום יָעוּף.
ֹשבֶת ,ו ְּכ ָאבָק ּפוֹר ַ
ְּכ ָח ִציר יָ ֵבׁש ו ְּכ ִציץ נוֹבֵלְּ ,כצֵל עוֹבֵר ,ו ְּכ ָענָן ָּכלָה ,ו ְּכרו ַּח נוָׁ

ו ְַא ָּתה הוּא ֶמל ְֶך אֵ-ל ַחי ו ְַקיָּם.

בימי שבת וחג ,נהגו ההורים לברך את ילדיהם באהבה .לפניכם הנוסח המסורתי.
מומלץ להוסיף לכל ילד ברכה מליבכם ,ונשיקה

לבן

לבד ,בין המון אנשים,
שמוחאים לעצמם כפיים,
זה כנראה מדבק מאחד לשני,
רוקדים ,כולנו קצת אבודים,
לוגמים עוד טיפה מהיין,
זה משכיח את הכאבים
זוכר אחי לוחש לי,
"תשליך את כל הניסיונות,
תשליך את כל הכעסים,
אל המים..
תשליך את המלחמות,
תשליך את כל ההרהורים,
אל השמיים..
תשליך את כל השקרים,
תשליך אחי ,תשליך"
בצד ,קל יותר להציץ,
על הדברים שדילגו מעלינו,
מהר אני בורח,
פתאום זה מפחיד,
למכונית ,אין לי ממש יעדים,
אני נוסע ברדיו שומע,
עוד שיר שהלילה מזכיר
את אחי אומר לי,
"תשליך ...

ברכת הילדים
ׁה
ַש
ׂמ ָך ֱאל ִֹהים ְּכ ֶא ְפ ַריִם ו ְִכ ְמנ ֶּ
י ְִש ְ

תשליך

מילים ולחן :עידן עמדי

לבת

ֵאה
ָחל ְול ָ
ׂרָה ִר ְב ָקה ר ֵ
ׂימ ְך ֱאל ִֹהים ְּכ ָש
י ְִש ֵ

בים ,החושך ואני,
צופים על הגלים ,בינתיים,
השעה כבר אחת ועשרים,
בוכים....
מרחוק אחי צועק לי,
"תשליך ...

לכל הילדים
ׁלוֹם.
ׂם ְל ָך ָש
ָש
ׂא ה' ָּפנָיו ֵאלֶי ָך ְוי ֵ
ִש
ׁמ ֶרךָ ,י ֵָאר ה' ָּפנָיו ֵאלֶי ָך וִי ֻח ֶּנךָ ,י ָּ
ְי ָבר ְֶכ ָך ה' ְוי ְִש ְ

מנהג תשליך
בראש השנה אחרי הצהריים ,נהוג לצאת אל הנהר או כל מקור מים ,לשאת תפילה קצרה ו"להשליך" את המעשים שעליהם אנו מתחרטים .חשבו:
מה הייתם רוצים להשליך? משהו שקרה השנה? תכונה או התנהגות שאתם רוצים לשנות?

ֲמנוּ ,י ְִכ ּבֹׁש ֲעוֹנ ֵֹתינ ּו ;
י-ח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא .יָׁשוּב ְי ַרח ֵ
ָעד ַא ּפוִֹּ ,כ ָ
ֹא-החֱזִ יק ל ַ
ל-פ ַׁשעִ ,ל ְׁש ֵא ִריתַ ,נ ֲחלָתוֹ :ל ֶ
ׂא ָעוֹן ְועֹבֵר ַע ֶּ
י-אל ּכָמוֹךָ ,נֹ ֵש
ִמ ֵ
ֹאותם.
ָל-ח ּט ָ
ו ְַת ְׁש ִל ְיך ִּב ְמצֻלוֹת יָםּ ,כ ַ
ימי ֶקדֶם.
ַע ָּת ַל ֲאב ֵֹתינוִּ ,מ ֵ
ָהםֲ ,א ֶׁשר-נִ ְׁש ּב ְ
ֱמת ְליַ ֲעקֹבֶ ,ח ֶסד ְל ַא ְבר ָ
ִּת ֵּתן א ֶ
(מיכה ז' י"ט)
ַסים (ישעיהו יא)
ַמיִם ַל ּיָם ְמכ ִּ
ֵעה ֶאת ה' ּכ ַּ
לֹא יָרֵע ּו ְולֹא יַ ְׁש ִחית ּו ְּבכָל ַהר ָק ְד ִׁשיִּ ,כי ָמ ְל ָאה ָה ָארֶץ ּד ָ

יהי רצון מלפניך אלהי שתתן לי כח להשליך מעלי את הכעסים ,רגשות האשם ,הפחדים ,קנאה ,צרות עין ,התחשבוניות,
ביקורת ,לשון הרע  ,רכילות...
ואשתדל להיות בנחת בסבר פנים יפות ואהבה לכל אדם.

