
אודה לאל )שימו לב על הנשמה(
ר' שמעיה קוסון, צפון אפריקה  מאה ה־16

ְּבָרן-ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֶֹקר

ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה

ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ּבֶֹקר

ָלגּור ּבֶאֶרץ ֲעָרָבה

ּוְלָהִאיָרּה ִלְפנֹות ּבֶֹקר

נַמְתֶכם עֹוָלה ְלַמְעָלה

ליֹוֵצר ֶעֶרב ָובֶֹקר

ַּבֲעֹונֹות ּוְבתֹוֶסֶפת

ָּתִמיד ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר

]ְמֻקֶדֶׁשת[

]ְּבַטִלית ְוטֹוֶטֶפת[

ָּתִמיד ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר

ַיֲחִזיֶרָּנה לֹו ִּכְרצֹונֹו

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר

ִמַּדת ַרֲחִמים ְמתּוָחה

ְלָכל ַמְׁשִּכיֵמי ַבּבֶֹקר

ְלַהְקִדיׁש ָלֵאל ֱאָהבּו

ָּכבֹוד ְוָהָיה ַהּבֶֹקר

אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֵקר

ִׂשימּו ֵלב ַעל ַהְּנָׁשָמה

ְואֹוָרּה ְּכאֹור ַהַחָּמה

ִמִּכֵּסא ָכבֹוד ֻחָּצָבה

ְלַהִציָלּה ִמֶּלָהָבה

עּורּו ָנא ִּכי ְבָכל ַלְיָלה

ָלֵתת ִּדין ֶחְׁשּבֹון ִמְפָעָלּה

ִיְמָצאּוָה ְמֻטֶנֶפת

ְּכמֹו ִׁשְפָחה ֶנֱחֶרֶפת

ִיְמָצאּוָה ְמֻחֶּדֶׁשת

ְּבָזִכיֹות ּוְבתֹוֶסֶפת

ְּכמֹו ַּכָּלה ְמֻקֶׁשֶטת

ַהֶּנֱאָמן ְּבִפְקדֹונֹו

ִאיׁש ֹלא ָגַוע ַּבֲעֹונֹו  

קּומּו ִּכי ]ֹלא[ זֹאת ַהְּמנּוָחה

ׁשּובּו ִּכי ָידֹו ְפתּוָחה

ְוֵׁשָנה ַאל ֶּתֱאָהבּו 

ָהבּו ַלה' ָהבּו 

לפניכם שני פיוטי סליחות מאוד 
מוכרים. שימו לב לאופנים השונים בהם 

קוראים לאדם להתעורר, מה ההבדל 
בשפת התעוררות בכל פיוט?  

בן אדם מה לך נרדם
מחבר לא ידוע

ֶּבן ָאָדם ַמה ְּלָך ִנְרָּדם

ְׁשפְֹך ִׂשיָחה ְּדרֹׁש ְסִליָחה

ְרַחץ ּוְטַהר ְוַאל ְּתַאַחר

ּוְמֵהָרה רּוץ ְלֶעְזָרה

ּוִמֶּפַׁשע ְוַגם ֶרַׁשע

ָאָּנא ְׁשֵעה ִׁשְמָך יֹוְדֵעי 

ְלָך ֲאדָֹני ַהְּצָדָקה

ֲעמֹד ְּכֶגֶבר ְוִהְתַּגֵּבר

ָיּה ֵאל ְּדרֹׁש ְּבכֶֹבד רֹאׁש

ִּכי ְלעֹוָלם ֹלא ֶנְעָלם

ְוָכל ַמֲאָמר ֲאֶׁשר ֵיָאַמר

ַהְמַרֵחם הּוא ְיַרֵחם ָעֵלינּו

ְלָך ֲאדָֹני ַהְּצָדָקה

קּום ְקָרא ְּבַתֲחנּוִנים

ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים

ְּבֶטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים

ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים

בַרח ּוְפַחד ֵמֲאסֹוִנים

ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאָמִנים

ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים

 לִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָטִאים

לַכֵּפר ַעל ְּפָׁשִעים

ִמֶּמּנּו ִנְפָלִאים

לָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים

ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים

ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים

?
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חזרתי לעצמי
ד"ר רוחמה וייס 

ֶאְתמֹול ָּבֶעֶרב ָחַזְרִּתי ְלַעְצִמי.

ֵאיִני יֹוַדַעת ְלַכָּמה ְזַמן ָיָצאִתי,

ַמה ֶּׁשָּברּור הּוא ִּכי ַהֲחָזָרה נֹוָחה.

ַהִּמְׁשָקל ֶׁשִּלי ֻמָּכר ִלי.

ֻמָּכִרים ִלי ָרַמת ַהַהְכָנָסה,

ַטֲעֵמי ַהְּלבּוׁש ְוָהאֶֹכל.

ֻמֶּכֶרת ִלי ַהְיִׁשיָבה ִעם ָהֵעט ְּבִפַּנת ַהִּמְטָּבח,

ֻמָּכִרים ִלי ִׁשיַרי.

ֶמה ָהָיה ְּבַעְצִמי ְּכֶׁשָּיָצאִתי ִמֶּמּנּו,

ֶהָהָיה ּבֹו ִריק ְּכמֹו ִמְסֶּגֶרת ֶׁשִּנְּטָלה ִמֶּמָּנה ַהְּתמּוָנה,

אֹו ֶׁשַּמֶּׁשהּו ַאֵחר ִמֶּמִּני ִהְתַרֵחׁש ּבֹו.

ֵּכיָון ֶׁשְּבִדּיּוק ָאז ָיָצאִתי, ֹלא ֵאַדע לֹוַמר ַעל ָּכְך ָּדָבר.

ַמּדּוַע ָיָצאִתי, ֶמה ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֶאְמָצא,

ּוַמה ָּמָצאִתי ְּכֶׁשָהִייִתי ִמחּוץ ְלַעְצִמי.

ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ָחַזְרִּתי, ֹלא ֵאַדע לֹוַמר ַעל ָּכְך ָּדָבר.

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

שוב, אחטא ואשוב
ד"ר רוחמה וייס 

אֹוי ִלי ִּכי ִנְדֵמיִתי

ֵמֵאיכּוָתּה ֶׁשל ַהִּׁשְגָרה

ִּכי ָעַיְפִּתי

ֵמאֹורֹות ַהֵּניאֹון

ֵמַהִּצְבעֹוִנּיּות

ִמַּקּלּות ַהִּלּקּוט.

ָּכְבָדה ָעַלי ַהְּׁשִהָּיה

ַּבֲחנּות ַהַּמּכֶֹלת.

ְזַמן ַרב ִמַּדי ִנְדֵמיִתי ְוַעל ֵּכן

ֲאִני סֹוֶגֶרת ֶאת ַהֶּדֶלת.

ֲאִני נֹוֶעֶלת.

ֲאִני יֹוַדַעת ִּכי ֲאַמֵהר ַלֲחזֹר.

ֲאִני ּתֹוָלה ֶׁשֶלט:

ָיָצאִתי ְלַסֵּדר ִעְנָיִנים ְּדחּוִפים

)ָאָּנא ְּבטּוְבֶכם, ַסְבָלנּוְתֶכם(

ֶאְחָטא

ְוֵתֶכף ָאׁשּוב.
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