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קריאת עידוד למתפללי� להתאמ ולהתחזק בתשובה ובתפילה 
  לקראת יו� הדי�

 ָעֵרי �ְבַעד ַעֵ!נ� ְ�ַעד ְוִנְתַחַ�ק ֲחַזק) יב( י ב שמואל � ונתחזקונתחזקונתחזקונתחזק חזקחזקחזקחזק
   ֱאלֵֹהינ�
 ֱאלִֹהי� ֶאל ְוִיְקְרא�) ח( ג יונה  על פי � בחזקהבחזקהבחזקהבחזקה אלקי�אלקי�אלקי�אלקי� אלאלאלאל וקראווקראווקראווקראו

ב� ְ�ָחְזָקה   :לב בכל � בחזקה ק"רד ָהָרָעה ִמַ+ְר*( ִאי) ְוָי)'
 2ֶו� ְוִאי) ַ+ְר*( ָרָ)ע ַיֲעזֹב) ז( נה ישעיהו.  איש חוטא– אוו�אוו�אוו�אוו� אישאישאישאיש

  :ִלְסל(חַ  ַיְרֶ�ה ִ*י ֱאלֵֹהינ� ְוֶאל ִויַרֲחֵמה� 'ה ֶאל ְוָי)ֹב. ַמְחְ)בָֹתיו
 ָינ�� לֹא ִה5ֵה) ד( קכא תהלי�. ' לה– ו� ולא ייש�ו� ולא ייש�ו� ולא ייש�ו� ולא ייש�ננננלקרוא ללא ילקרוא ללא ילקרוא ללא ילקרוא ללא י

  :ִי6ְָרֵאל )(ֵמר ִייָ)� ְולֹא
 כשאינ7 ק"רד ִתיַ)� ָלָ!ה ע�ָרה) כד( מד תהלי� � עורה למה תיש�עורה למה תיש�עורה למה תיש�עורה למה תיש�

   תראה ולא יש� אתה כאילו בצרותינו ורואה אלינו פונה
 ֲאִני ְוָרִאיִתי) ד( ד  קהלת. על פי.   מעשי� כשרי�� מעשהמעשהמעשהמעשה וכשרו�וכשרו�וכשרו�וכשרו�

   ַהַ!ֲע6ֶה ִ*ְ)ר(� ָ*ל תְואֵ  ָעָמל ָ*ל ֶאת
  ב שמואל:   על פי המש7 הפסוק שלמעלה� הטוב בעיניו יעשההטוב בעיניו יעשההטוב בעיניו יעשההטוב בעיניו יעשה' ' ' ' והוהוהוה

�ֵעיָניו ַה9(ב ַיֲע6ֶה 'הו יְ:  
 ולכ� כדאי – כי לא אחפו במות המתכי לא אחפו במות המתכי לא אחפו במות המתכי לא אחפו במות המת, , , , י� אמתי� אמתי� אמתי� אמתהבטיחנו אלקהבטיחנו אלקהבטיחנו אלקהבטיחנו אלק

� ַהֵ!ת ְ�מ(ת ֶאְח;ֹ לֹא ִ*י) לב( יח יחזקאל: לשוב בתשובה �אֲ  ְנא'
  : ִוְחי� ְוָהִ)יב� קי�אל ָני�דֹ

, קרוב אלינו' לנצל את ימי התשובה שבה� ה    ––––בהמצאו דרשוהו בהמצאו דרשוהו בהמצאו דרשוהו בהמצאו דרשוהו 
ה� ְ�ִהָ!ְצא( 'ה ִ+ְר)�) ו( נה ישעיהועל פי    :ָקר(ב ִ�ְהי(ת( ְקָרא'

   בתחנוני�– בתח�בתח�בתח�בתח�
התפללו ,  עוררו את רצונו– וחלוהווחלוהווחלוהווחלוהו רצוהורצוהורצוהורצוהו

  והתחננו
  דביראה ופח'  לעבוד את ה– עבדוהועבדוהועבדוהועבדוהו באימהבאימהבאימהבאימה

  .  כל הע�– כל זרע יעקבכל זרע יעקבכל זרע יעקבכל זרע יעקב
 'ה ִיְרֵאי) כד( כב פרק תהלי� על פי כל הביתכל הביתכל הביתכל הבית

 ֶזַרע ָ*ל ִמֶ!5� ְוג�ר� ַ*ְ�ד�ה� ַיֲעקֹב ֶזַרע ָ*ל ַהְלל�ה�
  :ִי6ְָרֵאל

 לעמוד לפני הדלת – שקוד דלתות אר7 אפי�שקוד דלתות אר7 אפי�שקוד דלתות אר7 אפי�שקוד דלתות אר7 אפי�
 ח משליעל פי . ולבקש רחמי� מבעל הרחמי�

 י(� ַ+ְלתַֹתי ַעל ִלְ)קֹד ִלי )ֵֹמעַ  2ָד� >ְ)ֵרי) לד(
 � לשקוד  דוד מצודת :ְ;ָתָחי ְמז�זֹת ִלְ)מֹר י(�

 בקבע ולשבת יו� בכל דלתותי אל לבוא למהר
   פתחי במזוזות

   יודע לרצות ולפייס– רצותרצותרצותרצות יודעיודעיודעיודע
   ויסכי� ללהתפלל עבורינו– ויואלויואלויואלויואל
   לקראת יו� כיפור המתקרב–... לקראתלקראתלקראתלקראת הכו�הכו�הכו�הכו�
   תפילה וצעקה הכינו– שוועשוועשוועשווע ערכוערכוערכוערכו

) טו( ב יואל על פי – קדשו צו� קראו עצרהקדשו צו� קראו עצרהקדשו צו� קראו עצרהקדשו צו� קראו עצרה
 מצודת :ֲעָצָרה ִקְרא� צ(� ַקְ+)� ְ�ִצ<(� )(ָפר ִ=ְקע�

  :צו� יו� הזמינו � צו� קדשו דוד
  :'ה לבית להתאס? הכריזו � עצרהעצרהעצרהעצרה קראוקראוקראוקראו
  ידו�,  יתפלל– יפלליפלליפלליפלל יבקשיבקשיבקשיבקש

  צדיק,  עובד אלוקי�– עובדעובדעובדעובד אלקי�אלקי�אלקי�אלקי�
רוצה בתפילתנו '  ה– ����מהשממהשממהשממהשמ ותשרותשרותשרותשר שישישישי הרצההרצההרצההרצה

  וכ� בהמש7 הפיוט, הקרבנות) שומ�(יותר מחלב 
 'הלַ  ַהֵחֶפ ְ)מ�ֵאל ַו<ֹאֶמר) כב( טו א שמואלעל פי 
 ִמֶ�ַבח ְ)מֹעַ  ִה5ֵה 'ה ְ�ק(ל ִ*ְ)מֹעַ  �ְזָבִחי� ְ�עֹל(ת

  : ֵאיִלי� ֵמֵחֶלב ְלַהְקִ)יב ט(ב
 ַנֲחֵלי ְ�ִרְבב(ת יִלי�אֵ  ְ�>ְלֵפי 'ה ֲהִיְרֶצה) ז( ו מיכה
   ָ)ֶמ�
  ועוד

, א� רוצי� לזכות חוטאי�. חוטא,  מעוות– עקובעקובעקובעקוב
) ב( כ תהלי� בדומה ל. יש לזכור את זכות יעקב

  :ַיֲעקֹב לֵֹהי�אֱ  ֵ)� ְי6ֶַ@ְב7ָ  ָצָרה ְ�י(� 'ה ַיַעְנ7ָ 
 תפילתינו מועילה לנו – פרי�פרי�פרי�פרי� בשילו�בשילו�בשילו�בשילו� ושפהושפהושפהושפה

   ג פסוק יד פרק הושעעל פי .בהעדר הקרבנות
 ָ*ל ֵאָליו ִאְמר� 'ה ֶאל ְו)�ב� ְ+ָבִרי� ִעָ!ֶכ� ְקח�

 ק"רד: 6ְָפֵתינ� ָפִרי� �ְנַ)Bְָמה ט(ב ְוַקח ָע(� ִ=Aָא
 אתה כי שפתינו וידוי לפני7 נשלמה פרי� במקו�

 הקרבנות אי� כי יותר תשובה בדברי רוצה
   העו� וידוי בלא מועילות

  


