
תפילה ליום הכיפורים,

י. ֱאלִֹהים, ֱהיֵה ִאּתִ
טוָּחה וּמוֶּגֶנת. מוָּרה ּבְ ֲאִני ׁשְ ֲאִני לֹא ְלַבד, ׁשֶ ִמיד ׁשֶ ן ִלי ִלְזּכֹר ּתָ ּתֵ

ֶרְך אֹוֶהֶבת ְלִפְתרֹון. ִמיד ּדֶ י, ְוִלְמצֹא ּתָ י ּכֹוַח ַלֲעמֹד מוּל ַהּקֹׁשִ ן ּבִ ּתֵ
א ֶאת ַעְצִמי. ֲעזֹר ִלי ִלְזּכֹר ֶאת ַעְצִמי, ֶלֱאהֹב ֶאת ַעְצִמי, ִלְדאֹג ְלַעְצִמי, ְלַרּפֵ

מֹו ּתֹהוּ וָבֹהוּ. יׁש ּכְ ַהּכֹל יְַרּגִ ׁשֶ ם ּכְ ֶרְך ּגַ ִמיד ֶאת ַהּדֶ ֶאְמָצא ּתָ ְמרוִּרים ְמָסִרים- ׁשֶ ַלח ִלי ִסיָמִנים, ּתַ ׁשָ
 

ֶאְרֶצה ְלַעְצִמי. ל ְמִציאוּת ׁשֶ ְמיֹון ִליצֹר ּכָ י ּכֹוחֹות ֵמֵעֶבר ְלָכל ּדִ יֵּׁש ּבִ ן ִלי ִלְזּכֹר ׁשֶ ּתֵ
יֵּׁש ִלי ָלֵתת ָלעֹוָלם. ן ִלי ִלְזּכֹר ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ ּתֵ

י. ּלִ ה ׁשֶ ִהּלָ י וְּבַחיֵּי ַהּקְ ְחּתִ ּפַ ַחיֵּי ִמׁשְ ַחיַּי, ּבְ ים ּבְ ֲעזֹר ִלי ְלחֹוֵלל ִנּסִ
א ְלָבבֹות. ים וְּלַרּפֵ ים ְוָנׁשִ עֹוד ְועֹוד ֲאָנׁשִ יַע ָרחֹוק, ָלַגַעת ּבְ ֲעזֹר ִלי ְלַהּגִ

עֹוָלם- ּנוּי ּבָ רוּ ִלי ְלחֹוֵלל ׁשִ ַאְפׁשְ ְּ י ִביִלים ׁשֶ ְ ֶסף, ַהׁשּ ִמיָכה, ַהּכֶ נוּיֹות, ַהּתְ ּמְ ים, ַהִהְזּדַ ַאּבִ ׁשְ ָהֵבא ֵאַלי ֶאת ַהּמַ
ִביא ְלִפְתִחי. ּתָ ל ׁשֶ ַאֲהָבה ֶאת ּכָ ל ּבְ תוַּח וְּלַקּבֵ קוּחֹות ְוֵלב ּפָ ֵאר ִעם ֵעיַנִים ּפְ ָ ֲאִני ַמְבִטיָחה ְלִהׁשּ

 
טוַּח ֲעבוִּרי זֶּה ּבָ ַחד, ְוִלְזּכֹר ׁשֶ ֲעזֹר ִלי ִלְנׁשֹם ָעמֹק מוּל ַהּפַ

קֹול. ִריָכה ְלֵהָאֵמר ּבְ ּצְ יַע, ָלַגַעת, ִלְזעֹק- ֶאת ָהֱאֶמת ִמּתֹוִכי ׁשֶ ּפִ א, ְלַהׁשְ ּטֵ ְלִהְתּבַ
י. ּלִ ל ּכֻ ר ֵאָליו ּכָ י וְּלִהְתַמּסֵ ּבִ ְפָלא ׁשֶ ְצִרי, ַהּנִ ִּ י, ַהַחם, ַהי ׁשִ ֲעזֹר ִלי ִלְזּכֹר ֶאת ָהעֶֹנג ַהּנָ

א ֶאת ַעְצִמי מוּל ֲאהוַּבי כֹונֹות ְלַבּטֵ ים ַהּנְ ּלִ ֲעזֹר ִלי ִלְמצֹא ֶאת ַהּמִ
קוּק ִלי. זָּ ׁש ֶעְזָרה ְוִלְראֹות ֶאת ִמי ׁשֶ ֲעזֹר ִלי ְלַבּקֵ

 
רֹאׁש מוָּרם. י ּבְ ַדְרּכִ יְך ּבְ ם ִאם ֶאּפֹל, וְּלַהְמׁשִ ֲאִני ַמְבִטיָחה ָלקוּם ּגַ

ְפִקיִדי ּפֹה, ֲעֵלי ֲאָדמֹות. ה ֵהֵבאָת אֹוִתי ְלָכאן וְּלַקיֵּם ֶאת ּתַ ֲאִני ַמְבִטיָחה ִלְזּכֹר ָלּמָ
ְתרֹון. ִמיד יֵׁש ּפִ ִמיד ּתָ ִמיד ּתָ ּתָ ֲאִני לֹא ְלַבד, ְוׁשֶ ֲאִני ַמְבִטיָחה ִלְזּכֹר ׁשֶ

ָכל יֹום ֵמָחָדׁש, ֲאִני ַמְבִטיָחה ִלְבחֹר, ּבְ
ַכוָּנֹות טֹובֹות,  בֹות טֹובֹות, ּבְ ַמֲחׁשָ ּבְ

ַאֲהָבה. ּבְ
ד ַאֲהָבה ֲאִני ַמְבִטיָחה ִלְהיֹות ַאֲהָבה, ְלַהְרִחיב ַאֲהָבה, ָלֵתת ַאֲהָבה וְּלַלּמֵ

י ַלֲעׂשֹות. ּנֹוַלְדּתִ ִפי ׁשֶ ּכְ
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