בן אדם מה לך נרדם
מחבר לא ידוע
ֶּבן ָאדָ ם מַ ה ְּלָך נִ ְרּדָ ם

קּום ְקרָ א ְּבתַ ֲחנּונִ ים

ְׁשפְֹך ִׂשיחָ ה ְּדרֹׁש ְס ִליחָ ה ֵמ ֲאדֹון הָ ֲאדֹונִ ים
ּוטהַ ר וְ ַאל ְּתַאחַ ר
ְרחַ ץ ְ

ְּב ֶט ֶרם י ִָמים ּפֹונִ ים

ּומ ֵהרָ ה רּוץ ְל ֶעזְ רָ ה
ְ

ׁשֹוכן ְמעֹונִ ים
ִל ְפנֵי ֵ

ּומ ֶּפ ַׁשע וְ גַם ֶר ַׁשע
ִ

ּופחַ ד ֵמ ֲאסֹונִ ים
ברַ ח ְ

יֹוד ֵעי
ָאּנָא ְׁש ֵעה ִׁש ְמָך ְ

ֶאמָ נִ ים
יִ ְׂשרָ ֵאל נ ֱ

ר' שמעיה קוסון ,צפון אפריקה מאה ה־16

ְלָך ֲאדֹנָי הַ ְּצדָ קָ ה

וְ לָ נּו ּב ֶֹׁשת הַ ּפָ נִ ים

חֹוקר
אֹודה לָ ֵאל ֵלבָ ב ֵ
ֶ

ּכֹוכ ֵבי ב ֶֹקר
ְּברָ ן-יַחַ ד ְ

ֶבר וְ ִה ְתּג ֵַּבר
ֲעמֹד ְּכג ֶ

לה ְתוַּדֹות עַ ל ֲחטָ ִאים
ִ

ִׂשימּו ֵלב עַ ל הַ ּנְ ָׁשמָ ה

ַאחלָ מָ ה
ֶל ֶׁשם ְׁשבֹו וְ ְ

יָּה ֵאל ְּדרֹׁש ְּבכ ֶֹבד רֹאׁש

לכַ ֵּפר עַ ל ְּפ ָׁש ִעים

וְ אֹורָ ּה ְּכאֹור הַ חַ ּמָ ה

ִׁש ְבעָ תַ יִ ם ְּכאֹור ּב ֶֹקר

ֶעלָ ם
ִּכי ְלעֹולָ ם ֹלא נ ְ

ִמ ֶּמּנּו נִ ְפלָ ִאים

ִמ ִּכ ֵּסא כָ בֹוד ֻחּצָ בָ ה

ּבא ֶרץ עֲרָ בָ ה
לָ גּור ֶ

וְ כָ ל מַ ֲאמָ ר ֲא ֶׁשר יֵָאמַ ר

לפָ נָיו ֵהם נִ ְקרָ ִאים

ְלהַ ִצילָ ּה ִמ ֶּלהָ בָ ה

ּולהָ ִאירָ ּה ִל ְפנֹות ּב ֶֹקר
ְ

עּורּו נָא ִּכי ְבכָ ל לַ יְ לָ ה

נמַ ְת ֶכם עֹולָ ה ְלמַ ְעלָ ה

לָ ֵתת ִּדין ֶח ְׁשּבֹון ִמ ְפעָ לָ ּה

ליֹוצר ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר
ֵ

ֶפת
יִ ְמצָ אּוהָ ְמ ֻטנ ֶ

תֹוס ֶפת
ּוב ֶ
ּבַ עֲֹונֹות ְ

ֶח ֶר ֶפת
ְּכמֹו ִׁש ְפחָ ה נ ֱ

ּתָ ִמיד ּבַ ּב ֶֹקר ּבַ ּב ֶֹקר

יִ ְמצָ אּוהָ ְמ ֻח ֶּד ֶׁשת

ְ[מ ֻק ֶד ֶׁשת]

תֹוס ֶפת
ּוב ֶ
ְּבז ִָכיֹות ְ

טֹוט ֶפת]
ְ[ּבטַ ִלית וְ ֶ

ְּכמֹו ּכַ ּלָ ה ְמ ֻק ֶׁש ֶטת

ּתָ ִמיד ּבַ ּב ֶֹקר ּבַ ּב ֶֹקר

ֶאמָ ן ְּב ִפ ְקדֹונֹו
הַ ּנ ֱ

ירּנָה לֹו ִּכ ְרצֹונֹו
י ֲַחזִ ֶ

ִאיׁש ֹלא ָגוַע ּבַ עֲֹונֹו

וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ב ֶֹקר

הַ ְמרַ ֵחם הּוא יְ רַ ֵחם עָ ֵלינּו ְּכרַ ֵחם ָאב עַ ל ּבָ נִ ים
ְלָך ֲאדֹנָי הַ ְּצדָ קָ ה

?

אודה לאל

(שימו לב על הנשמה)

וְ לָ נּו ּב ֶֹׁשת הַ ּפָ נִ ים

לפניכם שני פיוטי סליחות מאוד
מוכרים .שימו לב לאופנים השונים בהם
קוראים לאדם להתעורר ,מה ההבדל
בשפת התעוררות בכל פיוט?

קּומּו ִּכי [ֹלא] זֹאת הַ ְּמנּוחָ ה ִמּדַ ת רַ ֲח ִמים ְמתּוחָ ה
ׁשּובּו ִּכי יָדֹו ְפתּוחָ ה

ימי בַ ּב ֶֹקר
ְלכָ ל מַ ְׁש ִּכ ֵ

וְ ֵׁשנָה ַאל ֶּת ֱאהָ בּו

ְלהַ ְק ִדיׁש לָ ֵאל ֱאהָ בּו

הָ בּו לַ ה' הָ בּו

ּכָ בֹוד וְ הָ יָה הַ ּב ֶֹקר
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שוב ,אחטא ואשוב
ד"ר רוחמה וייס
יתי
אֹוי ִלי ִּכי ִנ ְד ֵמ ִ
ֵמ ֵאיכּותָ ּה ֶׁשל הַ ִּׁש ְגרָ ה
ִּכי עָ י ְַפ ִּתי
ֵמאֹורֹות הַ ּנֵיאֹון
עֹונּיּות
ֵמהַ ִּצ ְב ִ

חזרתי לעצמי

ִמּקַ ּלּות הַ ִּלּקּוט.

ד"ר רוחמה וייס

ּכָ ְבדָ ה עָ לַ י הַ ְּׁש ִהּיָה

ֶא ְתמֹול ּבָ ֶע ֶרב חָ ז ְַר ִּתי ְלעַ ְצ ִמי.

ּבַ ֲחנּות הַ ּמַ ּכ ֶֹלת.

אתי,
יני יֹודַ עַ ת ְלכַ ּמָ ה זְ מַ ן יָצָ ִ
ֵא ִ

יתי וְ עַ ל ֵּכן
זְ מַ ן רַ ב ִמּדַ י ִנ ְד ֵמ ִ

מַ ה ֶּׁשּבָ רּור הּוא ִּכי הַ ֲחזָרָ ה נֹוחָ ה.

ֶרת ֶאת הַ ֶּד ֶלת.
ֲא ִני סֹוג ֶ

הַ ִּמ ְׁשקָ ל ֶׁש ִּלי ֻמּכָ ר ִלי.

נֹוע ֶלת.
ֲא ִני ֶ

ֻמּכָ ִרים ִלי רָ מַ ת הַ הַ ְכנָסָ ה,

ֲא ִני יֹודַ עַ ת ִּכי ֲאמַ ֵהר לַ ֲחזֹר.

ֲמי הַ ְּלבּוׁש וְ הָ א ֶֹכל.
טַ ע ֵ

ֲא ִני ּתֹולָ ה ֶׁש ֶלט:

ֻמ ֶּכ ֶרת ִלי הַ יְ ִׁשיבָ ה ִעם הָ ֵעט ְּב ִפּנַת הַ ִּמ ְטּבָ ח,

חּופים
אתי ְלסַ ֵּדר ִע ְני ִָנים ְּד ִ
יָצָ ִ

ֻמּכָ ִרים ִלי ִׁשירַ י.

נּות ֶכם)
טּוב ֶכם ,סַ ְבלָ ְ
(ָאּנָא ְּב ְ

אתי ִמ ֶּמּנּו,
ֶמה הָ יָה ְּבעַ ְצ ִמי ְּכ ֶׁשּיָצָ ִ

ֶא ְחטָ א

ֶרת ֶׁש ִּנ ְּטלָ ה ִמ ֶּמּנָה הַ ְּתמּונָה,
ֶההָ יָה ּבֹו ִריק ְּכמֹו ִמ ְסּג ֶ

וְ ֵת ֶכף ָאׁשּוב.

ַאחר ִמ ֶּמ ִּני ִה ְתרַ ֵחׁש ּבֹו.
אֹו ֶׁשּמַ ֶּׁשהּו ֵ
אתיֹ ,לא ֵאדַ ע לֹומַ ר עַ ל ּכָ ְך ּדָ בָ ר.
ֵּכיוָן ֶׁש ְּב ִדּיּוק ָאז יָצָ ִ
אתיֶ ,מה חָ ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ֶא ְמצָ א,
מַ ּדּועַ יָצָ ִ
יתי ִמחּוץ ְלעַ ְצ ִמי.
אתי ְּכ ֶׁשהָ יִ ִ
ּומַ ה ּמָ צָ ִ
ֵּכיוָן ֶׁש ְּכבָ ר חָ ז ְַר ִּתיֹ ,לא ֵאדַ ע לֹומַ ר עַ ל ּכָ ְך ּדָ בָ ר.

תודה רבה לכותבים שתרמו מכישרונם :הרב נעה סתת ,הרב שלמה פוקס ,הרב יהוידע עמיר,
ד"ר מלילה הלנר אשד ,ד"ר רוחמה וייס ,אפרת רותם ,יעל קריא.
עריכה :הרבה מירה רגב
עיצוב :סטודיו ענת לוסטינגר
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