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  :ע"תש, ערב יום כיפור, מכתב ממוקי צור

 
האם בתפילה ? מי המען? מי המוען? מה הכתובת של התפילה? למי או שולחים את מכתביו אלה...

  מפגישה אושית ואולי תפילה הובעת? דיבור  במסגרת אהבת האחר, אותות של הזדהות עם מה שאו לא
האם מתוך . בין בי אדם שבירים שלבם  יודע חדרים חדרים  והם מעריצים אורות רחוקים של כוכב

האם התפילה  מטפחת את הרגישות לשוה ? התפילה מתגלה האחריות לאחר והאחר הוא שורש האחריות
  עומד המתפלל ללא או האם התפילה היא חווית המראת הפש  אל המקום בו, מושא התפילה  המתפלל

הגאולה בשבילו היא שחרור והגדלה איסופית של האי  מתוך סירוב . קשר אל חבריו ומבקש לעצמו גאולה
,  האם התפילה היא העמידה בפי. שהרי לעמוד מאחורי מעשיך היא האחריות, לעמוד מאחורי הזולת 

 . ש לאחריותוהרי לעמוד  מאחורי  הוא השור? קצת לפי שאחו עומדים מאחורי

  . עם הטקסט כשדה המראה. אושית- שהוא גם פגישה בין, הכול  מעמיד אותו בפי הצורך  בדיאלוג
  ? האם הטקסט המקודש הוא  שדה המראה טול ביקורת האם כל טקסט אחר לא שווה?  אך איזה טקסט

 למציאות האם כשתפלל  למד את הטקסט כפרק היסטורי שילמד אותו להישמע ולהקשיב דווקא
את הצורך שלו לקרוא את , דרך חיפוש הריאליה שהייתה בעת כתיבת התפילה, ולגלות, הסובבת אותו

או האם צריך להעלות את הטקסט כפי שמסר ? הריאליה שמסביבו ואת התביעות המוסריות שהיא מעלה
שר לקרוא אותם יותר מתוך החה כי  המרחק הגדול  מאפ, ללא תשומת לב  לתחות בהן עבר, בין הדורות

או לשיר שיר ערש  שילווה  במילות אימה ,  כמדרש חופשי המאפשר להפוך אותו לראי של כל פש סוערת
  .כל פש שכבר רדמה מזמן

[...]  
אסור שגיד את כל המילים בלי להאמין באף אחת מהן בדיוק כפי  שאסור שעל את הסידורים והספרים 

או צריכים להיות מי שמבקש לא להיות .  האמוה המסתובבת בשכוותמפחד שיתפס  על ידי משטרת 
   .מחסום בפי חיפושי  הדרך שלא יאבדו את האדם למרות חולשתו

[...] 

סיפורי ;  ספרות  וסידורי התפילה, תמוות , תיאטרון, או זקוקים לשאוב מלוא החופן ממוסיקה
מחיים חמן , מאבא קובר ודליה רביקוביץ, מאלתרמן ולאה גולדברג, החסידים וסיפורי המתגדים

 . ביאליק כמו שלמדו מן הסידור ואת דרכו

אך זה הוא אמר בשות .  כך היא לא תצמח. מרטין בובר אמר כי לא מייצרים תרבות בתכית מראש
העז לערוך תערוכת תמוות בקוגרס הציוי להראות לו ולאזרחי הציוות כי , כשהיה ער; השבעים שלו

בהריון רבים . קודת רצון והעזה, אך הוא  מגיע  מקודת החלטה. תרבות תמיד סובלת מהריון ארוך
יש להכין תעודות .  ואין להאיץ בה באופן מלאכותי, תחושת העתיד חזקה אך מסתורית מדי; הפחדים

  . לידה כדי שאפשר יהיה  להצמיח תיקוים
,שלכם                                                                                                                                          

מוקי                                                                                               
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 לה זכה תפי

 ודה אנימ
   מאיר אריאל: מילים ולחן

   
מודה אני   

  לפניך ולך
 על כל החסד והאמת והטובה  

  והרעה והטובה
  שעשית עמדי

  ועם ביתי
  ועם קרובי וידידי ועם בני עמי

ועם כל העולם והאדם, ועם ארצי   
.אשר בראת   

 
חרש חרש, בלאט   
טופפות, אט אט   

,עתידות עתידות לקראתנו   
.אלי מתוך השינהואת מחייכת    
,מאודטוב , טוב מטוב, יהיה לנו טוב   

   זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר
  את צוחקת אלי

.מתוך מתוך השינה  

 סליחות
  לאה גולדברג: מילים
עודד לרר: לחן  

 
,באת אלי את עיני לפקוח    

,וגופך לי מבט וחלון וראי   
  באת כלילה הבא אל האוח

.להראות לו בחושך את כל הדברים   
 

שם לכל ריס וציפורן: ולמדתי   
  ולכל שערה בבשר החשוף
  וריח ילדות ריח דבק ואורן
.הוא ניחוח לילו של הגוף   

 
   הם הפליגו אליך- אם היו עינויים 

  מפרשי הלבן אל האופל שלך
  תנני ללכת תנני ללכת
.לכרוע על חוף הסליחה  

הזמר נוג  
רחל: מילים  
שמוליק קראוס: לחן  

  
  התשמע קולי רחוקי שלי

אשר הנךהתשמע קולי ב   
קול בוכה בדמי, קול קורא בעוז   

.ומעל לזמן מצווה ברכה   
 

 ארץ זו רבה ודרכים בה רב
.נפגשות לדק נפרדות לעד   

,אך כושלות רגליו, מבקש אדם   
.לא יוכל למצוא את אשר אבד  

 
,אחרון ימי כבר קרוב אולי   

כבר קרוב היום של דמעות 
.פרידה   

,אחכה לך עד יכבו חיי   
.דודהכחכות רחל ל  

 אומרים ישנה ארץ 
 מילים:שאול טשרניחובסקי

 לחן: נעמי שמר
 

  אומרים ישנה ארץ
  ארץ שכורת שמש

  איה אותה ארץ
  איפה אותה שמש
  אומרים ישנה ארץ

  עמודיה שבעה
  שבעה כוכבי לכת
  צצים על כל גבעה
  איפה אותה ארץ

  כוכבי אותה גבעה
  מי ינחנו דרך

  יגיד לי הנתיבה
 

  כבר עברנו כמה
  מדברות וימים

  כבר הלכנו כמה
  כוחותינו תמים
  כיצד זה תעינו
  טרם הונח לנו

  אותה ארץ שמש
  אותה לא מצאנו
  אולי כבר איננה
  ודאי ניטל זיווה
  דבר בשבילנו
  אדוני לא ציווה

 
  ארץ בה יתקיים

  אשר כל איש קיווה
  נכנס כל הנכנס
  פגע בו עקיבא

  שלום לך עקיבא
  שלום לך רבי

  איפה הם הקדושים
  איפה המכבי

  עונה לו עקיבא
  אומר לו הרבי

  כל ישראל קדושים
  אתה המכבי

 
  אומרים ישנה ארץ

  ארץ רוות שמש
  איה אותה ארץ

 איפה אותה שמש

אז       - מו ומרים את קולוובא אחר לזמר עי, ל להרים את קולוכשאדם מזמר ואינו יכו"
)פנחס מקוריץ' ר( ..  ".זה סוד הדבקות של רוח ברוח. ת קולויכול גם הוא להרים א  

  ניגונים
 פניה ברגשטיין: מילים
  דוד זהבי: לחן
  

  שתלתם ניגונים בי אימי ואבי
  ניגונים מזמורים שכוחים

  גרעינים גרעינים נשאם לבבי
  עתה הם עולים וצומחים

  עתה הם שולחים פאורות בדמי
  שורשיהם בעורקי שלובים
  ניגוניך אבי ושירייך אימי
  בדופקי נעורים ושבים

 
  אזין שיר ערשי הרחוקהנה א

  הביע פי אם אלי בת
  הנה לי תזהרנה בדמע ושחוק

  איכה וזמירות של שבת
  כל הגה יתם וכל צליל יאלם
  בי קולכם הרחוק כי יהום
  עיני אעצום והריני איתכם

 מעל לחשכת התהום
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 את תלכי בשדה
לאה גולדברג : מילים  
חיים ברקני: לחן  

  
  האמנם האמנם
  עוד יבואו ימים
  בסליחה ובחסד

  ותלכי בשדה
  ותלכי בו כהלך התם

 
  ומחשוף ומחשוף
  כף רגלך ילטף

לי האספסתבע   
  או שלפי שיבולים

  ידקרוך ותמתק דקירתם
 

  או מטר ישיגך
  בעדת טיפותיו הדופקת
  על כתפייך חזך צווארך

  וראשך רענן
  ותלכי בשדה הרטוב

  וירחב בך השקט
  כאור בשולי הענן

 
  ונשמת ונשמת

  את ריחו של התלם
  נשום ורגוע

  וראית את השמש
  בראי השלולית הזהוב

 
ופשוטיםופשוטים    

  הדברים וחיים
  ומותר בם לנגוע
  ומותר לאהוב

  ומותר ומותר לאהוב
 

  את תלכי בשדה לבדך
  לא נצרבת בלהט

  השרפות בדרכים שסמרו
  מאימה ומדם

  וביושר לבב שוב
  תהיי ענווה ונכנעת

.כאחד הדשאים כאחד האדם  

 עוד חוזר הניגון
נתן אלתרמן : מילים  
נפתלי אלטר: לחן  

 
  עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא
  והדרך עודנה נפקחת לאורך

  וענן בשמיו ואילן בגשמיו
עובר אורח, מצפים עוד לך   

 
  והרוח תקום ובטיסת נדנדות

  יעברו הברקים מעליך
  וכבשה ואיילת תהיינה עדות

אותן והוספת ללכתשליטפת    
 

  שידיך ריקות ועירך רחוקה
  ולא פעם סגדת אפיים

  לחורשה ירוקה ואישה בצחוקה
.וצמרת גשומת עפעפיים  

 יהי הכל
, ברטולד ברכט: מילים  
נתן זך : תרגום  

שלמה גרוניך: לחן  
  

 יהי הכל 
 שייך לכל שיוכל 

 להטיב עימו 
  .שיוכל להטיב עימו

 
 הילד לאישה האימהית 

מען יגדל ל  
 העגלה לעגלון הטוב 
 למען ינהג בה היטב 

  למשקים אותה מים, והאדמה
.למען תתן פריה בעיתו   

 

  חופים
 נתן יונתן: מילים
 ה היימן'נחצ: לחן

 
 .  לנחלחופים הם לפעמים געגועים

  ראיתי פעם חוף
  שנחל עזבו

 . עם לב שבור של חול ואבן
  והאדם הוא לפעמים גם כן יכול, והאדם

  להישאר נטוש ובלי כוחות
 . ממש כמו חוף

 
  גם הצדפים
  כמו הרוח, כמו חופים

  גם הצדפים הם לפעמים געגועים
  לבית שתמיד אהבנו
  אשר היה ורק הים

 . שר לבדו שם את שיריו
ין צדפי ליבו של האדם שרים לו כך ב
  .נעוריו

 

         
 חלומות

רחל שפירא: מילים  
יאיר קלינגר: לחן  

 
  חלומות של אתמול
  הם שלהבות נרעדות
  לא יכול כל החושך

  לכבות.
 

  על מצע השלכת
  החלומות מלחשים
  רק פרחים מיובשים
  דוהים בין הדפים.

 
  חלומות של אתמול
  הם שלהבות נרעדות
  לא יכול כל החושך

 לכבות.
 

  אל תסב את פניך
  אתה מלא דברים כמוסים
  אל תגיף את התריסים

  חפש בין המילים.
 

  חלומות של אתמול
  הם שלהבות נרעדות
  לא יכול כל החושך

 לכבות.
 

  שיר בדרך אליך
  נרקם בסבלנות אין קץ
  הן תיקח ותאמץ אותו

  אל לבבך.
 

  חלומות של אתמול
 הם שלהבות.

  שיר תקווה
 מיכאל וקנין: מילים
  שמעון בוסקילה: לחן

  
  היום הזה הוא התחלה
  בדף חדש אתה נוגע

  ביום הזה תישא תפילה
  תדע שיש מי ששומע

  אל תוותר מיד
  ויש לך מרחק ללכת

  אל תוותר מיד
  אם לא עכשיו אולי עוד שנה

 
  היום הזה הוא התחלה

  תחשוב אתה יכול אחרת
  והתשובה לשאלה

  בתוכך היא מסתתרת
  אל תפחד עכשיו

  כי לא אבדה לך הדרך
  אל תפחד עכשיו

  ד שנהאם לא היום אולי עו
 

  עולם מוזר
  כולו שלך

  כשהתקווה בלב בוערת
  יש בדידות

  יש כאב
  והתקווה איתך נשארת

  אל תאבד אותה
  תשמור עליה

  ומה יהיה מחר
  אין איש יודע

 
  היום הזה אתה ראשון
  בעצמך אתה בחרת
  ביום הזה הניצחון

  בעצם זה שלא נשברת
  אל תתייאש עכשיו

  האמונה אותך שומרת
  תייאש עכשיואל ת

  גם אם חלפה עברה עוד שנה
 

 ... עולם מוזר
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  קבלת שבת

  

 
  

 

  הדלקת נרות
 

ה ה רּוְך ַאּתָ   , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם' ּבָ
ִמְצֹוָתיו אֲ  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ נּו ְלַהְדִליק ֵנר שֶׁ ׁשֶ תְוִצּוָ ּבָ  ל ׁשַ

  .ושל יום הכיפורים
 

 תבורך לנו נר של שבת
.על כי בשורת רוגע הבאת לנו  

. שלווה ומנוחה לביתנו- מששת ימי עמל  
,לבבנו קשוב וביתנו פתוח  

 בואי שבת והשכיני רגיעה בנפשנו
 חן ותפארת במעשה ידינו

.שבת ברוכה, שלום לבואך  
  

, ברוך בואך שבת  
.בואך ברוך  

רגוע והשלווהמהביאי ִעמך את ה  
.שלאחר שבוע רב פנים של המולת עשייה  
 הביאי את החלל שבתוכו אפשר לרקום 

.ביחד ולחוד, אינסוף של חלומות  
 הביאי את שעת החמלה

 בה נוכל לשמוע את פעימת ליבו של הזולת
.ושל עצמנו  

, ברוך בואך-  שבת  
,ברוך בואך  
.בואך ברוך  

 

רבי שלמה הלוי אלקבץ/ לכה דודי   

, לכה דודי לקראת כלה  
. פני שבת נקבלה  

, לכה דודי לקראת כלה  
. פני שבת נקבלה  

 

, שמור וזכור בדיבור אחד  
, השמיענו אל המיוחד  
, אדוני אחד ושמו אחד  

. לשם ולתפארת ולתהילה  
...לכה דודי  

 

, לקראת שבת לכו ונלכה  
, כי היא מקור הברכה  

, ם נסוכהמראש מקד  
. סוף מעשה במחשבה תחילה  

...לכה דודי  

 
 

, בואי בשלום עטרת בעלה  
, גם בשמחה ובצהלה  
, תוך אמוני עם סגולה  

.בואי כלה, בואי כלה  
 

17 -מחבר איו ידוע מהמאה ה / ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם  
 

 ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת
.ִמֶּמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  

 
 ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון

.ָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואִמֶּמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמ   
 

 ָּבְרכּוִי ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלָאִכי ֶעְליֹון
.ִמֶּמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  

 
 ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלָאִכי ֶעְליֹון

.רּו� הּואִמֶּמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ּבָ   
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הייתה  ורוח חדשה, השמים היו טהורים והארץ הייתה שקטה וכל הרחובות היו קיים
 ,ואי תיוק כבן ארבע הייתי ומלובש הייתי בגדי מועד. מרפרפת בחללו של עולם

ובית התפילה היה . ואיש אחד מקרובי הוליכי אצל אבי ואצל זקי לבית התפילה 
  ,טרות כסף בראשיהם ובגדיהם בגדי לבן ובידיהם ספריםטליתות וע מלא עטופי

ואור מופלא עם ריח טוב יוצא מן , בתיבות ארוכות של חול ורות הרבה תקועים
לפי התיבה וטליתו יורדת עד למטה מלבו וקולות  ואיש זקן עומד מוטה. הרות

ומם על עומד בחלון בית התפילה מרעיד ומשת ואי. ערבים ומתוקים יוצאים מטליתו
המופלא ועל ריח הדבש היוצא מן הרות  הקולות הערבים ועל עטרות הכסף ועל האור

והרחובות שעברתי בהם וכל  ודומה היה לי שהארץ שהלכתי עליה. רות השעוה
  . העולם כולו אים אלא פרוזדור לבית זה

  .להגות במושגים עיויים ואת המושג הדרת קודש לא הכרתי עדיין לא הייתי יודע
הרגשתי בקדושת המקום ובקדושת היום ובקדושת  אבל אין ספק בלבי שבאותה שעה

ואף על פי שעד לאותה השעה לא . וביגוים בתפילה' האשים העומדים בבית ה
וכך הייתי עומד ומביט על הבית . לדבר ראיתי דבר כזה לא עלה על דעתי שיש הפסק

שכולם כאחד עם כל הבית , אדםל ולא הבחתי בין אדם, ועל האשים שעמדו בבית
ולבי דבק באהבה  ושמחה גדולה הייתה בלבי. כולו דומים היו עלי כחטיבה אחת

  . לבית זה ולאשים אלו וליגוים אלו
. ועדיין בת קול הייתה מהמת עד שפסקה אף היא ,על יד על יד פסקו היגוים

חלו ושאר כל העם עמדו אבי וזקי תחל .תקמטה פשי פתאום וגעיתי בבכייה גדולה
     ,אלו לאלו שואלים. מתוך הבכייה ואי דמעותיי מתגלגלות והולכות. עלי לפייסי

  .יודע מי, ואלו לאלו משיבים? מי גרם לתיוק שיבכה
אותה שעה שפסקה התפילה פסקה פתאום אותה . עתה אספר מי גרם לי שאבכה

על ראשיהם ומקצתם התחילו מקצת מן האשים הורידו טליתותיהם מ. אה חטיבה
אותם שאהבתי דבקה בהם החליפו פיהם פתאום והשחיתו את  .מסיחים זה עם זה

ועל זה היה דווה לבי ועל זה געיתי . ודמות היום דמותם האה ואת דמות הבית
  .בבכייה

וכשם שהיא מופקדת בלבי . כמה שים יצאו ועדיין אותה השתוממות מופקדת בלבי
ושה ביום הכיפורים כשאי רואה אשים  וכל שה .תו הצערבלבי או כך שמור
מחליפים פים של חילוי , " בשרפים עפיםךלאדר ,כולם צגים לובן מוצעפים"מישראל 

.בפים של חולין פשי מתקמטת כבאותו היום  
 

")ימים וראים"מתוך ההקדמה לספרו , שמואל יוסף עגון(  
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   תפילת ליל יום הכיפורים–כל נדרי 
  כל נדרי

  . ּוֵייְוִכּנ. ְוִקּנּוֵסי. ְוקוָנֵמי. ַוֲחָרֵמי. ּוְׁשבּוֵעי. ֶוֱאָסֵרי. ָּכל ִנְדֵרי
   :ּוְדָאַסְרָנא ַעל ַנְפָׁשָתָנא. ּוְדַאֲחִריְמָנא. ּוְדִאְׁשַּתַּבְעָנא. ְּדִאְנַּדְרָנא

  .ְלטוָבה ִמּיֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָעַבר ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה ֶׁשָּבא ָעֵלינּו
  . ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטוָבה ַעד יום ִּכּפּוִרים. ּוִמּיום ִּכּפּוִרים ֶזה

  .ֻּכְּלהון ְיהון ָׁשָרן. ְּבֻכְּלהון ִאיֲחַרְטָנא ְבהון

   :ַקָּיִמין ָלא ְׁשִריִרין ְוָלא. ְּבֵטִלין ּוְמֻבָּטִלין. ְׁשִביִתין. ְׁשִביִקין
  :ָלא ְׁשבּועות ּוְׁשבּוָעָתָנא. ֶוֱאָסָרָנא ָלא ֱאָסֵרי. ִנְדָרָנא ָלא ִנְדֵרי

  
וכינוסים , ]נדר שאדם אוסר על עצמו[ת והחרמות והקונמות  כל הנדרים והאיסורים והשבועו:תרגום

מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים שבא עלינו , ותינו על נפשוכינויים שנדרנו ונשבענו והחרמנו ושאסרנו
, ו מותריםיכולם יה, ת/ בכולם אני מתחרט. הבא עלינו לטובהמיום כיפורים זה ועד יום כיפוריםו, לטובה
, איסורים  אינםנואיסורי,  אינם נדריםנונדרי. רים ולא קיימיםרישלא ;  ומבוטליםבטלים, מחולים
        . ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה, ִישָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני         . אינן שבועותנויושבועות

  

   

  

  

  

  להתתק מכבלים
  ? מה אומרים בכל דרי

                   - ..."וקומי וקוסי וכיויי... ריכל דרי ואס"
התוויות וההגדרות ששמתי על , ההשתייכויות, הכיויים, כל ההתקשרויות

    –ושאולי אשים על עצמי , עצמי
. בטלים ומבוטלים,  כולם יהיו מותרים- "בטלין ומבוטלין... כולהון יהון שרן"

  ,  מהעתידמהעבר וגם, מעתה אי משחרר את עצמי מכל אלה
                           .מיום כיפורים זה ועד ליום הכיפורים הבא עליו לטובה

 ")אור פי המלךב ":מתוך, הרב עדין שטייזלץ    (

 תפילת ערבית הנאמרת לפני תפילה היא ָּכל ִנְדֵרי 
 נדריםהכוללת הכרזה על ביטול , יום כיפורשל ליל 

מקורה וזמן חיבורה .  של ציבור המתפלליםשבועותו
אך מעריכים שנתחברה , של התפילה אינם ידועים

שפת , ארמיתוהיא נאמרת ב, גאוניםבתקופת ה
עניין ביטול . הדיבור של רבים מהיהודים בתקופה זו

                           . תלמוד בנדרים מוזכר עודה
, עם כניסת יום כיפור, בשל זמן אמירתה של התפילה

היא אחת התפילות ,  המרטיט שלהלחןובשל ה
 יחד עם .ונחשבת בציבור לאחת החשובות, הידועות

תפילה זו הייתה מאז ומתמיד שנויה במחלוקת , זאת
 .על שהיא עלולה להביא את האדם לזלזל בנדריו

 אסוף את כל מראות פניה היפים 
. כמו את הפרי ואת הבר  

האדמה היא אפורה מתחת 
. לשלפים ואין לה עוד לתת לך דבר

 
 

בעול חולם על שיבולתו ואין יותר ג  
 ואין יותר נדרי ואסרי 

 רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו 
.עוד יחונן את עפרה בתום תשרי  

 

 אסיף
איתמר פרת: מילים  
נעמי שמר: לחן  

 
 אסוף את המעשים 

 את המילים והאותות 
. כמו יבול ברכה כבד משאת  

 
 אסוף את הפריחה 

 אשר גמלה לזיכרונות 
.עתשל קיץ שחלף בטרם   
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   הציבוריתפילת שליח
ָּבאִתי ַלֲעֹמד ּוְלִהְתַחֵּנן ְלָפֶני� ַעל ַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר . ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני ֶהָעִני ִמַּמַעֹש ִנְרַעׁש ְוִנְפַחד ִמַּפַחד יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות

יהוה יהוה . ֵוא(ֵהי ַיֲעֹקב ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ� ֱא(ֵהי ַאְבָרָהם ֱא(ֵהי ִיְצָחק. ְוָהגּון ְלַכ% ֶׁשֵאיִני ְכַדאיְוַאף ַעל ִּפי . ְׁשָלחּוִני
ַרֲחִמים ָעַלי ְלַבֵּקׁש  ֱהֵיה ָנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל% ְועֹוֵמד. ְונֹוָרא ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֱא(ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּדי ָאֹים

 ֱא(ֵהי' ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ה. ְוַאל ְּתַחְּיֵבם ַּבֲעוֹונֹוַתי ִּכי חֹוֵטא ּופֹוֵׁשַע ָאִני ְוָנא ַאל ַּתְפִׁשיֵעם ְּבַחֹּטאַתי. ְוַעל ׁשֹוְלַחי

 ֶעְליֹון ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ֶׁשָּכל ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהםְוַהּנֹוָרא ֵאל  ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור. ַאְבָרָהם ֱא(ֵהי ִיְצָחק ֵוא(ֵהי ַיֲעֹקב

אֹוָתּה ְלָפֶני� ַּבֲעבּור ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים  ּפֹוֲעֵלי ְתִפּלֹות ָיִביאּו ְתִפָּלִתי ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶד� ְוָיִפיצּו
  :ְּתִפָּלה  ָּברּו% ַאָּתה ׁשֹוֵמעַ :ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים ָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ִּכי ַאָּתהּוַבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמ� הַ . ְוַהְיָׁשִרים

  
  , נרעשים ונרגשים מהוד מסורת ישראל, העניים ממעש, אנחנו

  . ותלבנות ולעצב את דרכנו בשדה היהד, בישיבה החילונית, מתכנסים כאן
  שתהיה דרכנו אשר אנחנו . ננסה לממש את עצמנו ולקיים יום כיפור משלנו

   שלא נחטא כלפי המטען שהשאירו לנו הדורות שכבר ;הולכים בה מצלחת
  שנדע לקיים את יום , שעוד יבואו עץ מורעל לדורות-שלא נשאיר פרי, עברו

  . בדרך שתהיה אנחנו, מתאימה לנו הכיפורים שלנו בדרך שתהיה
  )נעם מיינרט( .ברוכים אתם המשמיעים תפילה

  

  

  

 

  היא הנני העני ממעש 
 הציבורתפילה מיוחדת לשליח 
מסורתיות הנאמרת בקהילות ה

אשכנזיות קודם שמתחיל ה
שליח הציבור לעבור לפני 
ל התיבה בתפילות מוסף ש

. ראש השנה ושל יום הכיפורים
בתפילה זו עומד שליח הציבור 

על הפער שבין אישיותו על 
לבין תפקידו , פגמיה וחסריה

הכבד בייצוג הציבור לפני 
   .האל

 יהודה עמיחי
 ֲאִני אֹוֵמר ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה
 ֶׁשַהְּתִפּלֹות ָקְדמּו ֵלֱא�ִהים

,ַהְּתִפּלֹות ָיְצרּו ֶאת ָהֱא�ִהים  
 ָהֱא�ִהים ָיַצר ֶאת ָהָאָדם

 ְוָהָאָדם יֹוֵצר ְּתִפּלֹות 
ֶׁשּיֹוְצרֹות ֶאת ָהֱא�ִהים ֶׁשּיֹוֵצר 

.ֶאת ָהָאָדם  

כולנו זקוקים 
  נתן זך  /לחסד

  
  ,כולנו זקוקים לחסד
  .כולנו זקוקים למגע

  ,לרכוש חום לא בכסף
  .לרכוש מתוך מגע

  לתת בלי לרצות לקחת
  .ולא מתוך הרגל

  
  ,כמו שמש שזורחת
  .כמו צל אשר נופל

  בואי ואראה לך מקום
  .שבו עוד אפשר לנשום

  

  ,כולנו רוצים לאהוב
  .נו רוצים לשמוחכול

  ,כדי שיהיה לנו טוב
  .שיהיה לנו כוח

  
  ,כמו שמש שזורחת
  .כמו צל אשר נופל

בואי ואראה לך 
  מקום

שבו עוד אפשר 
 .לנשום

 

  כולנו רוצים לתת
  .רק מעטים יודעים איך

  צריך ללמוד כעת
  ,שהאושר לא מחייך
  שמה שניתן אי פעם

  .לא יילקח לעולם
  

  ,שיש לכל זה טעם
  ...תםגם כשהטעם 

  בואי ואראה לך מקום
 .שבו עוד מאיר אור יום
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   ונתנה תוקף
  מיוחס לרבי אמנון ממגנצא

  יאיר רוזנבלום :לחן
  
  
  
  

  .ותשב עליו באמת
  

  אמת כי אתה הו
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  
 
  
  

 

  עולם של ריבונו
    חזק בארי
  ָּתִמיד ַאָּתה ָלָּמה, ַרְכרּוִכי ֹּכה ַאָּתה  ָלָּמה ָּכ� ָּכל ָעִדין ַאָּתה. ָהַאְנֶטָּנה  ְּבַדׁש ַּבְרֶזל ֶּפַרח ָּתַקְעּתָ  ׁשּוב  ַהִאם, יֹוֵדעַ  �א, ׁשֹוֵמעַ  �א  ֲאִני ןָּכא  אֹותֹוֶתי� ָעְצַמת ַהְגֵּבר, ָאָּנא

  ם"ַּבַּמּכַ , אֹותֹוֶתי� ָעְצַמת הֹוַדע  ָאָּנא. ַאֶחֶרת ְוִכֶּנֶרת  ָהִרים. ֶהֵּקִפית ְמֻאְרָּגן ָּבֵעֶמק ַאָּתה, ָּפצּועַ  ִנְׁשַמע  ַאָּתה, ָקטּועַ  ִנְׁשַמע ַאָּתה ַּגם ֲעֹבר  ,ֲעֹבר, ֵהיֵטב ִנְׁשָמע ֲאִני ַהִאם. ֶאְזָרִחי
  ַהֲחֵלׁש ָאָנא. ָׁשֹחר  ֶּפַצע. ַיֲחֹזר ְו�א ַיִגיעַ  ֶׁש א  ֱאמּוָנה ָמֵלא  ֲאִני, ָּנעְממֻ  ִסּיּור ֵאֶלי� ִלְׁש�חַ  ַהִאם, ִנְלַחם  ֵאיְנ� ַמּדּועַ , ְמֻזְחָלם ֵאיְנ�  ַמּדּועַ , ָּפֶני� ֶאת רֹוִאים �א

  ֶאת ָּבֶהן ִביליוֹ  הּוא ְלָאן  ֶעְגלֹוֶתי� ְצָבא ֶאת ְיַנֵּוט  ָאָנה, ַהּבֹוֵדד ַהָּצפֹון  ְוכֹוַכב, ְׁשֵמ� ַלֹוֲאִטים ַלָּׁשְוא  ֶעֶרב ְלֵעת ַהְּברֹוִׁשים ֲאִמיֵרי  .אֹותֹוֶתי� ָעְצַמת
 .ַקִּדיׁש ַיִּגידּו ָעֶלי� ַהֹחֶרף ִדְמעֹות  ַמְרִגיׁש  �א ְּכָבר ֲאִני, ַׁשּכּול ָאב. ָלמּות  סֹוִפית ָיכֹול ַאָּתה. רּות. ׁשֹוֵמעַ   ֲאִני ַעְכָׁשו, ֵעיֶני� ֶאת ֲעֹצם, ָאָנא

                                                                            צבא ההגנה לישראל וחיילותתפילה לשלום חיילי
נייחל לשלומם של חיילי וחיילות צבא ההגנה לישראל העומדים על 

ומן הים הגדול עד , םמגבול הלבנון ועד מדבר מצרי, משמר ארצנּו
.                                                                             בוא הערבהל

 הפזורים בכל ,ה"נדרוש בשלומם של החיילים והחיילות מקהילת בינ
 המילואים  ונשותל ואנשי"חיילי הנח, בוגרי המכינה: שדרות הצבא

                                                                       . בוגרינו ואנשי הצוות, בקרב תלמידינו
.                                                           תהא הצלחה בכל מעשה ידיהם ויישמרו בגופם ובנפשם

נייחל לשלום שיביא בכנפיו רווחה ורוגע בכל מושבותינו ויקוים בנו 
לֹא ִיָּׂשא גֹוי , ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ":הכתוב

).                                                        'ישעיהו ב" (ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה

"ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל� ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמֹוָתיִ �" 
 (תהילים קכב)

 מלחמת יום כיפור
.  יצאו צבאות ערב למתקפה על ישראל1973 6.10ד ה"ביום הכיפורים תשל  
ל ובמשך ימים התנהלו קרבות בלימה קשים עד אשר עברה "המתקפה הפתיעה את צה

. יבהיוזמה לידי צבא ההגנה לישראל והמלחמה הוכרעה בשטח או  
  חללים נפלו2,222
  לוחמים נפצעו5,596

  חיילים נפלו בשבי294
.את מי ששמו נפשם בכפם למעננו, את כולם אנחנו זוכרים היום  

.ותשב עליו באמת ויכון בחסד כסאך ובו תנשא מלכותך  ואיוםכי הוא נורא ונתנה תוקף קדושת היום  .ומוכיח ויודע ועד        אמת כי אתה הוא דיין   .וחותם יד כל אדם בו ומאליו יקרא ותפתח ספר הזכרונות ותזכור כל הנשכחות וכותב וחותם וסופר ומונה  . יאחזוןוחיל ורעדה ומלאכים יחפזון וקול דממה דקה ישמע ובשופר גדול יתקע   הנה יום הדין: ויאמרו   .כי לא יזכו בעיניך בדין לפקוד על צבא מרום בדין  .לפניך כבני מרון וכל באי עולם יעברון    .ותכתוב את גזר דינם ותחתוך קצבה לכל בריה ותפקוד נפש כל חי כן תעביר ותספור ותמנה  מעביר צאנו תחת שבטו כבקרת רועה עדרו   

ול דממה דקה ישמעוק ובשופר גדול יתקע ןוביום צום כפור יחתמו בראש השנה יכתבון   וחיל ורעדה יאחזון ומלאכים יחפזון  ;מי בקיצו ומי לא בקיצו מי יחיה ומי ימות כמה יעברון וכמה יבראון   ;מי ברעש ומי במגפה מי בחרב ומי בחיה מי במים ומי באש  ;תיסרמי ישלוו ומי י מי ישקט ומי יטרף  מי ינוח ומי ינוע  .מי יעשר ומי יעני מי ירום ומי ישפל   .מעבירין את רוע הגזירה ותשובה ותפילה וצדקה   .כי הם בשר ודם ואתה יודע יצרם אמת כי אתה הוא יוצרם    ,לעפראדם יסודו מעפר וסופו   .בנפשו יביא לחמו  ,משול כחרס הנשבר   ,כחציר יבש וכציץ נובל  ,וכענן כלה, וכצל עובר  וכאבק פורח, וכרוח נושבת  .וכחלום יעוף   

יום בהן  וראש השנהב  הן הנאמרפיוט הוא ונתנה תוקף
 מסורת .מעמד הדיןמתאר את והוא  , זהפיוט. הכיפורים

, 11-המאה המייחסת אותו לדמות אגדית מ 12- המאה המ
חוקרים מייחסים את הפיוט לפייטן . רבי אמנון ממגנצא

                                        .אלעזר הקליר או יניי -ארץ ישראלי קדום 
 שהרבה להלחין ישראלי מעבד ומלחיןהיה  יאיר רוזנבלום

עבור להקות צבאיות ורבים משיריו הפכו לנכסי צאן ברזל 
בית בעת שהתגורר בקיבוץ , 1990בשנת . בזמר העברי

הלחנת הפיוט ". ונתנה תוקף"הלחין את תפילת , השיטה
מלחמת יום  בני הקיבוץ שנהרגו ב11הוקדשה לזכרם של 

  .         רביםבתי כנסתמושר בלחן זה ב והוא, כיפור
ג במלחמת יום שנהראפיקים   היה בן קיבוץבארי חזק

השאיר אחריו הוא . 29  והוא בןכיפור בחזית המצרית
הופיע בספר , "ריבונו של עולם "שירו.  אם ואח,אישה ובן

י "השיר הולחן ובוצע ע. "בבכי אותי תקצור"שיצא לזכרו 
  .ברי סחרוף
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 וידוי
 וידוי אישי

ָצִרי� ְלַחֵּפׂש ְוִלְמֹצא ּבֹו ֵאיֶזה ְמַעט , ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ל ָאָדם ְלַכף ְזכּותַּדע ִּכי ָצִרי� ָלדּון ֶאת ּכָ       
ֶזה ַמֲעֶלה  -ְיֵדי -ַעל, ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּמֹוֵצא ּבֹו ְמַעט טֹוב, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהְּמַעט ֵאינֹו ָרָׁשע, טֹוב

ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ): "ז"ְּתִהִּלים ל(ְוֶזה ְּבִחיַנת , ְויּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו ִּבְתׁשּוָבה, ֱאֶמת ְלַכף ְזכּותאֹותֹו ּבֶ 
ֹו עֹוד ְיֵדי ֶׁשּמֹוְצִאין ּב-ִּכי ַעל... ַהְינּו ֶׁשַהָּפסּוק ַמְזִהיר ָלדּון ֶאת ַהֹּכל ְלַכף ְזכּות" ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו

ֶזה מֹוִציִאין אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף -ְיֵדי-ַעל, ְוָדִנין אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה, ְמַעט טֹוב
  .ְזכּות

ּוְלַהְרִחיק , ְמָחה ָּתִמידִּכי ֶזה ָידּוַע ֶׁשָּצִרי� ָהָאָדם ִלָּזֵהר ְמֹאד ִלְהיֹות ְּבִׂש , ְוֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ִלְמֹצא ַּגם ְּבַעְצמוֹ 
, ְוהּוא ָמֵלא ֲחָטִאים, ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשַּמְתִחיל ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַעְצמֹו ְורֹוֶאה ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום טֹוב. ָהַעְצבּות ְמֹאד ְמֹאד

 ֵכן ָאסּור לֹו ִלֹּפל - ִּפי - ַעל -ַאף , םַחס ְוָׁשלוֹ , ְורֹוֶצה ַהַּבַעל ָּדָבר ְלַהִּפילֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחֹוָרה
ָּדָבר ה ִמָּיָמיו ֵאיֶזה ִמְצָוה אֹו ִּכי ֵאי� ֶאְפָׁשר ֶׁש א ָעׂשָ , ַרק ָצִרי� ְלַחֵּפׂש ְוִלְמֹצא ְּבַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב, ִמֶּזה
  ...טֹוב

ְוַהְּכָלל ִּכי ְנִגיָנה ִּדְקֻדָּׁשה ִהיא ָּגבֹוַּה ְמֹאד ... ֶזה ַנֲעִׂשין ִנּגּוִנים-ְיֵדי-ְוַעל, ֵכן ְיַחֵּפׂש ִויַלֵּקט עֹוד ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹותוְ 
ְרִרין ּוְמַלְּקִטין ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות ְיֵדי ֶׁשְּמבָ -ֶׁשַעל, ְיֵדי ֵּברּור ַהּטֹוב ִמן ָהָרע-ַעל, ְוִעַּקר ַהִּנּגּון ַנֲעֶׂשה, ְמֹאד ַּכָּידּועַ 
                                     )ב"תורה רפ, ן"ליקוטי מוהר :מתוך, נחמן מברסלב' ר(             .ֶזה ַנֲעִׂשים ִנּגּוִנים ּוְזִמירֹות- ְיֵדי-ַעל, ִמּתֹו� ָהָרע

  

                                                                                     

שולי רנד/ נקודה טובה   

. התגלות מעשית וחיונית; כי אם כוח שירי, הוידוי אינו כוח מוסרי

הוידוי . אבל לא מבועו  ויסודו, אמנם המוקד הוא צורתו של הוידוי
ר קבור העב.  פה לנפש והבניין השירי של אותה נפש-הוא פתיחת

כל מעשי האדם קבורים אצלו בדמיונו והוידוי , ומעולף במקרים רבים
העבר הוא דבר שבלב ובוידוי יעשה אותו למראה . יפתח להם פתח

והולכים ומתקשרים , החיים נפתחים ממאסרם: עיניים ולחזון עיניים
  בסקי'ברדיצ. י. מ/ על הוידוי : מתוך!   לב האדם יָגאל, בחזיון חי

 

 ר"אדמוהיה ) 1772-1810  (חמן מברסלברבי נ
הגותו וכתיבתו המקורית . חסידות ברסלבואבי 
הוא הדגיש .  באופן ניכר על תנועת החסידותעהיהשפ
ההתבודדות והאמונה התמימה , תפילהה ערךאת 

סיפורי המעשיות שלו ידועים בייחודיותם . והפשוטה
ליקוטי היא עיקר חשוב בספרו ב "תורה רפ. ועומקם
המכוונת ) ספר היסוד של חסידות ברסלב (ן"מוהר

                                           .את האדם לדון את עצמו ואת האחרים לכף זכות
 )1865-1921 (בסקי'גריון ברדיצ-מיכה יוסף בן

סופר והוגה דעות עברי אשר קרא לשינוי ערכים 
 אפיינהש, מרוחניות יתרה סלד הוא. בתפיסת היהדות

ביקש להפוך את האדם ו, בעיניו את העם היהודי
מחובר אל הטבע ולא ,  יותרלאדם שלם היהודי

 .הדתית מסורתמשועבד ל

נפש תאומה, אחות קטנה  
 חכי עוד רגע עוד מעט

 יש שכר לפעולתך
א קם ואליך הולךהנה הו  

.חכי עוד רגע כי רק את  
 

 גם אני איתך בוכה
 וכמוך מצפה

 אז חכי עוד רגע עוד מעט
 הנה הוא בא מנחמך

 שמעי איך הוא אליך הולך
.חכי עוד רגע כי רק את  

 תמיד ידעת למצוא בי
 עוד קצת אור שממני נעלם

 נקודה טובה ועוד נקודה טובה
 ועוד מעט ואין רשע
.מו ואיננוהתבוננת על מקו  

 
 הן תמיד השכלת לשמוע

 את השיר שלנו שכמעט נדם
 נקודה טובה ועוד נקודה טובה

 ועוד מעט והנה הוא בא
 התבוננת על מקומו 

.והננו  

, אחות קטנה  
 על בכי אמונה

 חכי עוד רגע עוד מעט
מנחמך הנה הוא בא  

טהרי השמיעי קולךיה  
 פתחי עינייך

.לאט  
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ל חטא שחטאנו לפניךע  

  . ותמחל לנו על כל פשעינו תכפר לנו על כל חטאותינו  יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל עוונותינו     .ִּתְעָּתְענּו, ָּתִעינּו, ִּתַעְבנּו, ִׁשַחְתנּו, ָרַׁשְענּו   .ִקִּׁשינּו עֶרף, ָצַרְרנּו, נּוַׁשעְ ּפָ , ָעִוינּו, ָסַרְרנּו, ִנַאְצנּו, ָמַרְדנּו, ַלְצנּו, ִּכַּזְבנּו, ָיַעְצנּו ָרע   .ֶקרָטַפְלנּו ׁשֶ , ָחַמְסנּו, ַזְדנּו, ְוִהְרַׁשְענּו, ֶהֱעִוינּו   .ִפיַּבְרנּו דֹ ּדִ , ָּגַזְלנּו, ָּבַגְדנּו, ָאַׁשְמנּו  
  

  . ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלבעל חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון
  .על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת ועל חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתים
  .על חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר ועל חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות
  .על חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה

  .הלב ועל חטא שחטאנו לפניך בהונאת רעעל חטא שחטאנו לפניך בהרהור 
  .על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת ְזנּות

  .על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים
  .על חטא שחטאנו לפניך בֹחזק יד ועל חטא שחטאנו לפניך בִחלול השם

  .יך בטפשות הפה ועל חטא שחטאנו לפניך בֻטמאת שפתיםעל חטא שחטאנו לפנ
  .על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים

  .כפר לנו, מחל לנו, סלח לנו, אלוה סליחות, ועל כולם
  .על חטא שחטאנו לפניך בַכַּפת שוחד ועל חטא שחטאנו לפניך בַכַחש ובָכָזב

  .ניך בלשון הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בלצוןעל חטא שחטאנו לפ
  .על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה

  .על חטא שחטאנו לפניך בֶנֶשך ובמרבית ועל חטא שחטאנו לפניך בנִטַית גרון
  .על חטא שחטאנו לפניך בִׂשיח שפתותינו ועל חטא שחטאנו לפניך בִׂשיֻקר עין

  .שחטאנו לפניך בעינים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצחעל חטא 
  .כפר לנו, מחל לנו, סלח לנו, אלוה סליחות, ועל כולם

  .על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עֹול ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילּות
  .על חטא שחטאנו לפניך בְצִדַית ֵרַע ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין

  .בקלות ראש ועל חטא שחטאנו לפניך בַקְשיּות עורףעל חטא שחטאנו לפניך 
  .על חטא שחטאנו לפניך בריצת ַרְגַלִים לָהַרע ועל חטא שחטאנו לפניך ברכילּות
  .על חטא שחטאנו לפניך בשבועת ָשְוא ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם
  .על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לָבב

  .כפר לנו, מחל לנו, סלח לנו, אלוה סליחות, כולםועל 
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 הוא אחת התפילות החשובות הוידוי
התפילה . של יום הכיפורים המסורתי

.  הגאוניםבתקופתנתחברה ככל הנראה 
 בקהילות המסורתיות משולב הוידוי 

מתפילות היום ונאמר עשר בכל אחת 
ם "פ הרמב"ע. במהלך החגפעמים 

 אחד ממרכיבי תהליך הוידוי הוא
מר בקול לוהאדם  בו על, התשובה

 כדי להיות ולפרט את חטאו בפני עצמו
הוידוי נאמר בלשון  . למעשהמודע

.מ לסמל ערבות הדדית בעם"רבים ע  

   
  ַעל ֵחְטא ֶׁש�א ָטַעְמִּתי ִמָּכל ַהֵּיינֹות 

  ֶׁש�א ַּבְזִּתי ִלְקַטּנֹות
  ֶׁש�א ִּפְעַנְחִּתי ֶאת ַהּסֹודֹות
  ֶׁש�א ָּגַבְרִּתי ַעל ַהֲחָרדֹות

  ַעל ֵחְטא ֶׁש�א ָמִחיִתי ִּדְמַעת ַהִּתינוֹ קֹות
  ֶׁש�א ִהְקַׁשְבִּתי ַלְּׁשִתיקֹות

ַעל ֵחְטא ֶׁש�א ָאַהְבִּתי ֶאת ָּכל ָהֲאָהבֹות  ֶׁש�א ִהְבַחְנִּתי ֵּבין ַהַּתֲאוֹות               
  

  ַעל ֵחְטא ֶׁש�א ִׂשַּמְחִּתי ֶאת ַהַּנֲעִנים
  ֶׁש�א ִקַּיְמִּתי ְּדָבָרם ֶׁשל ַהְּזֵקִנים

  ַעל ֵחְטא ֶׁשָּׁשַתְקִּתי ֶאת ַהְזָעקֹות
  ַעל ֵחְטא ֶׁש�א ִּבִּזיִתי ֶאת ּדֹוְבֵרי ַהֲחָלקֹות

  ַעל ֵחְטא ֶׁש�א ָּפַרְטִּתי ַעל ַהֵּמיָתִרים
  ַעל ֵחְטא ֶׁש�א ֶנְחַרְדִּתי ַלְּבִכי ַּבִּמְסָּתִרים
  ַעל ֵחְטא ֶׁש�א ָזַכְרִּתי ֶאת ֶׁשֵאין ִלְׁשֹּכחַ 

  ַעל ֵחְטא ֶׁש�א ָׁשַכְחִּתי ְּכֵדי ִלְס.חַ 

  תחנון / אריה אורי
  ְּבֶעֶרב מֹוֵעד ּוְבֶטֶרם ְקָרב

  ָהָיה מֹוֶנה ֶאת ֲחָטָאיו
  ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאִתי

  ְּבִיּׁשּוב ַהַּדַעת
  ֶׁש�א ֵהַעְזִּתי ָלַגַעת

  ֶׁש�א ֶהֱאַזְנִּתי ְלָכל ַהְּצִליִלים
 ֶׁש�א ִטַּפְחִּתי אֶ ת ָהעֹוָלִלים
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  יהודה עמיחי
ים ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבהַמִים ֵאיָנם ְיכֹולִ   

, ַלֲאָדָמה, ַלְמקֹורֹות, ַלֶּבֶרז? ְלָאן ַיְחֵזרּו
 ַלֹׁשָרִׁשים

ְלתֹו� ִּפי, ַלָים, ְלָעָנן  
 ַמִים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה

ִמיֵמיֶהם , ָּכל ָמקֹום הּוא ְיֵמיֶהם ְּכֶקֶדם
 ְּכֶקֶדם

הְוַהְתָחלָ , ָּכל ָמקֹום ַהְתָחָלה ְוסֹוף . 

נש את  חנה ס כתבה1940בערב יום הכיפורים 
 שהתפרסם אחרי ,השורות הבאות ביומנה האישי

 :מותה
ן לתת די, לתת דין וחשבון לעצמי, רצוני להתוודות
מעשי , זאת אומרת למדוד את חיי, וחשבון לאלוהים

, הטהור ביותר אשר עומד לפני, לעומת האידיאל הגבוה
  .להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה

אין חטא בעולם . אתחיל את הוידוי בשם האנושיות
שבעתיים יותר מאשר , שאינו נכנס השנה לתוך העוונות

  ... כל השנים
,  לימוד והתעמקות במקצוע- דשה והתכנית לשנה הח

  .להיות בן אדם. וחיפוש הדרך, בשפה
אני יֵראה שלדבר האחרון התנאים פה קשים מאוד אך 

  . כי זאת הדרך היחידה שכדאי ללכת בה. אשתדל
  .אחרי שנה אראה אם הצלחתי ?אבל איך

 

ר"זלמן שז  
.טֹוב ָלָאָדם ֱהיֹות ַּפַעם ָּבָדד  

,�א ִצּבּור ְו�א ְּפָרט, �א ֵרעַ , �א ֵסֶפר  
,ִעם ַהֵלב ַרק ִּבְלָבד, ַרק הּוא ִעם ִלּבוֹ   

.טֹוב ָלָאָדם ֱהיֹות ַּפַעם ָּבָדד  
 

,ְוטֹוב ִּכי ֵיֵצא ַּפַעם ֵריק ִמְנָכָסיו  
.�א ַחָּיב, �א ִנְדָרׁש, ה�א ָׂשדֶ , �א ַּבִית  

 ַרק ַיְקִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ְוַיֲחִריׁש ֶחֶרׁש ַרב
.טֹוב ִּכי ֵיֵצא ָהָאָדם ִמְנָכָסיו  

 
 ִּכי ַיְקִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ְוָיִבין ְלַחָייו
.ְוֵיַדע ַאֶׁשר ֵיׁש ְוָיחּוׁש ַמה ַחָּיב  

 

  
   ָהִאיׁש- ִמי

  ד"תהילים ל  
  ָהִאיׁש -ִמי  

  ִּיים ֶהָחֵפץ חַ 
  ֹאֵהב ָיִמים 
 .ִלְראֹות טֹוב

  ְנֹצר ְלׁשֹוְנ� ֵמָרע 
  ּוְׂשָפֶתי� 

  .ִמַּדֵּבר ִמְרָמה

  

יֵענוּ  (מן התפילה) נוּ ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוׁשִ ה ִעּמָ ים ֲעׂשֵ נוּ ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נוּ ַוֲעֵננוּ ּכִ נוּ ָחּנֵ   ָאִבינוּ ַמְלּכֵ

  דברים שרציתי לומר
  ה רוטבליט'יענקל

  
  יש דברים שרציתי לומר

  ואינם נענים לי
  המילים שבחרתי אינן

  הטובות מכולן
  עמוקים מן הים הסודות

  שאינם מובנים לי
  שאולי לא אבין
  .לא אבין לעולם

  
  לא בכל הדרכים

  שרציתי ללכת הלכתי
  בדרכים שהלכתי טעיתי

  אחתוודאי לא פעם 
  ועצבות מהלה כל שמחה

  כל שמחה ששמחתי
  כמו ביקשתי דבר

  .דבר שאבד
  
  

  חלומות שחלמתי
  והם מקיצים בי עדיין

  שבריהם בעיני
  נשטפים מפני בדמעה

  ילות ייסורים לא ספוריםול
  שהטבעתי ביין
  כאובד בדרכי
  .בדרכי הרעה

  
  אך בכל הדרכים מעולם

  לא אבדה לי דרכינו
  וגם אם לפעמים

  סערו מסביב הרוחות
  ואהבתי אותך והיה לנו טוב

  טוב עד גדותינו
  והיה לנו רע

 .ואהבתי אותך לא פחות
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  מיינרטנעם/ תפילה ליום הכיפורים 
  מתוך המחזור ליום הכיפורים"  על חטא שחטאנו לפניך "  פ תפילת"ע

 על כל עוונותיי  ותמחלו לי    על כל חטאי    שתסלחו לי    בעלי הסליחות, יהי רצון מלפניכם  
    רופאים ואחיות, על חטא שחטאתי לפניכם בזלזול הורים ומורים  ,כשהתעלמתי מבשריעל חטא שחטאתי לפניכם   ,על חטא שחטאתי לפניכם כשלעניים מרודים לא הבאתי בית  ,על חטא שחטאתי לפניכם כשלא נתתי לרעב לחמי  ,על חטא שחטאתי לפניכם כשראיתי עירום ולא כיסיתו  ,על חטא שחטאתי לפניכם כשקראתי עליכם חרם  ,על חטא שחטאתי לפניכם כשנשארתי במרפסת מול מדינה קורסת  ,על חטא שחטאתי לפניכם כשנסחפתי אחרי ההמון    .כפרו לי  מחלו לי  סלחו לי  ,בעלי הסליחות, על כולם    חולשתו ואת שורו ואת חמורו ואת חמדתו ואת קנאתו ואת חטאיו ואת כל אשר לרעיאת בנו ואת בתו ואת ביתו ואת עובדיו ואת כוחו ואת , על חטא שחטאתי לפניכם כשחמדתי את אשת רעי  שקרעל חטא שחטאתי לפניכם כשעניתי ברעי עד   על חטא שחטאתי לפניכם כשגנבתי  על חטא שחטאתי לפניכם כשלא כיבדתי את הורי  על חטא שחטאתי לפניכם כשלא זכרתי ולא שמרתי את היום השביעי    .כפרו לי  מחלו לי  סלחו לי  ,בעלי הסליחות, על כולם    ולא באמת רציתי לקנות" בכמה חפץ זה"שאמרתי על חטא שחטאתי לפניכם כ  ,מטיפייך יטופוןעל חטא שחטאתי לפניכם כאשר ראיתי גולגולת צפה על פני המים ולא אמרתי לה על דאטפת אטפוך וסוף   ,על חטא שחטאתי לפניכם כשראיתי עירום ולא כיסיתו  חטא שחטאתי כשראיתי חלל נופל באדמה ולא ידעתי מי היכה אותו ולא ערפתי עליו שום עגלה על   על חטא שחטאתי לפניכם כשעמדתי על דמכם    .כפרו לי  מחלו לי  סלחו לי  ,בעלי הסליחות, על כולם    ,על חטא שחטאתי לפניכם כשלא שילחתי לשם את לחמי  ,על חטא שחטאתי לפניכם כשהשלכתי את בכורי לנהר  ,על חטא שחטאתי לפניכם כשלא פדיתי אתכם מן השבי  ,א שחטאתי לפניכם בקשיות עורףעל חט  ,על חטא שחטאתי לפניכם בקלות ראש    .על כל פשעי  ותכפרו לי 
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, שוורצעלך, לא נחמדים, מתנחבלים, פלסטינאצים, ערבושים, על חטא שחטאתי לפניכם כשקראתי לכם כושים    כפרו לי  מחלו לי  סלחו לי  בעלי הסליחות, ועל כולם , מעשני סושי, אין שמאלנים אין פיגועים, אין לי אח מתנחל, ודאטבח אל יה, מוות לערבים, מיידעלך, פייגעלך , גנרלים, עגלה ריקה, תינוקות שנשבו, השמד כל חרד, דרוס כל דוס, אוכלי נידות, בועלי שפנים,אוכלי נרגילות שתולי , פושעי מלחמה, זומבים חרמנים, חזירים, מושחתים, משתמטים, יפי נפש, לוויתנים, אדמירלים נזם זהב באף חזיר אישה יפה , טוקבטיסטים, אופורטוניסטים, פשיסטים, קומוניסטים, פיטליסטיםק, מפלגות יורשי , עוכרי ביתם, חורשי רע, אימפוטנטים, מאוננים, מעוננים, מנחשים, ידעונים, קוראים בקפה, וסרת טעם אתם הנערימים והחמורימים . אתם האברהמים והיצחקימים והמלאכימים והאיילימים שלא ירדו מן המוריה  . אתם גם אלו שמשאירים אותן שלמות. אתם אלו שאין להם לחם אז הם אוכלים עוגות . אתם ילדי השמנת. עבדים ומזי רעבעם , כי אתם עם חלכה    .כפרו לי  מחלו לי  סלחו לי  בעלי הסליחות, ועל כולם    רוח אתם אלו שכלבי הרחוב בחנו את . בפחי  האשפהאתם מסתתרים במזוודות ו. אתם המים שחודרים עמוק  .שלא עלו עליה  .כפרו לי  ,מחלו לי  ,סלחו לי -בעלי הסליחות , על כולם    -לפניכם   שחטאתי   חטאי  כל   על  מכם  אבקש   לכך  וראוי   כדאי  שאינני  פי   על  ואף   .עלי  לפניכם  ולהתחנן  לעמוד  באתי   ,ונפחד  נרעש  ,ממעש  העני   ,אני  ולכן    .אתם בעלי הסליחות, שרק לכם הסליחה לתת, אתם  . אתם מסתירים את פניכם ומגלים אותם לסירוגין  .ניצולים מספריית אלכסנדריה, אתם הסתתרתם מוצלים מאש. אתם אלי האבן של ההרים הגדולים  . אתם אלו שאין עוד מלבדם. אתם הנוטשים מקדימה. אתם הננטשים מאחור. כליותיהם ולבבותיהם
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   ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות
 א "תהילים קכ

  ֶהָהִרים -א ֵעיַני ֶאלִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאּׂשָ 
 .ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי

 ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

  .ָינּום ֹׁשְמֶר�-ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל� ַאל-ַאל

  ִהֵּנה �א ָינּום ְו�א ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל

  .ַיד ְיִמיֶנ�-ְיֹהָוה ֹׁשְמֶר� ְיֹהָוה ִצְּל� ַעל

  ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה-ם ַהֶּׁשֶמׁש �איֹומָ 

  ַנְפֶׁש�-ָרע ִיְׁשֹמר ֶאת-ְיֹהָוה ִיְׁשָמְר� ִמָּכל

 .עֹוָלם- ֵצאְת� ּובֹוֶא� ֵמַעָּתה ְוַעד-ְיֹהָוה ִיְׁשָמר

 יעלה תחנוננו

 מן התפילה
 

 ,יעלה תחנוננו מערב

  ,ויבוא שוועתנו מבוקר
  .ויראה רינוננו עד ערב

  
  ,יעלה קולנו מערב

  ,ויבוא צדקתנו מבוקר
  .ויראה פדיוננו עד ערב

  
  ,יעלה מנוסנו מערב
  ,ויבוא למענו מבוקר

  .ויראה כפורנו עד ערב
  

  ,יעלה אנקתנו מערב
  ,ויבוא אליך מבוקר

 .ויראה אלינו עד ערב

  ילי שנר /בבוקר שלאחר יום הכיפורים

 ַּבֹּבֶקר ֶׁשְּלַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת
ֹוָלת ׁשֹוָאה אֹוָתּה ְקִׁשיָׁשה ִניצ, ָאִביב ֶמְרַּכז-ֵּתל

 ּפֹוֶׁשֶטת ָיד
ַהְּׂשִמיכֹות ָערּומֹות ַעל . ְּבַטּבּורֹו ֶׁשל ָרִציף הֹוֶמה

 ּגּוָפה ִמַּתַחת
  ַהְּיִציָאה ִמָּכאן, ָלֶשֶלט

   
  ,ַּבֹּבֶקר ֶׁשְּלַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ְללֹא ִריק ֶׁשל ֵּבין ְלֵבין

  ִמְצַטֵּברְּכֵאב ָחָדש , ֲאָנִׁשים חֹוְלִפים ָעל ָּפֶניהָ 
  ְּבִפּנֹות לּוַח ַהָּׁשָנה ַהִעיְווִרי

   
, ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ֶזה ְמַהְדֵהד ַּבֹּבֶקר ֶׁשְּלַאַחר ְנִעיָלה

  ָרִציִתי ָלֶגֶׁשת
  ְלַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה

  ְסִליָחה
  ַעל ַהִּזְקָנה

 

יעלה תחנונינו הוא הפיוט הפותח את סליחות יום הכיפורים 
.בקהילות אשכנז ופולין  

המתרחש , הפיוט מקפל בתוכו את התמצית של מהלך היום כולו
זוהי גם . זוהי המחזוריות של מועד" עד ערב"ו" בוקר"דרך " ערב"מ

:זכרת באופן מפורש ביחס ליום הכיפוריםמחזוריות הנ   
"ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון הּוא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש 

 ָּבֶעֶרב, ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם" (ויקרא כג, לב)



17 
 

 מוסף ליום הכיפורים
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

   וידוי קהילתי וידוי

  מודה אני 
  מאיר אריאל

  
   אנימודה

  לפניך ולך
               על כל החסד והאמת 

  והטובה והרעה והטובה
  שעשית עמדי

  ועם ביתי
  ועם קרובי וידידי ועם בני עמי

  ועם כל העולם והאדם, ועם ארצי
  .אשר בראת

  
  חרש חרש, בלאט
  טופפות, אט אט

  ,עתידות עתידות לקראתנו
  .ואת מחייכת אלי מתוך השינה

  ,טוב מאוד, טוב מטוב, יהיה לנו טוב
  זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר

  את צוחקת אלי
 .מתוך מתוך השינה

 

   ) בערב יום הכיפוריםתפילה הנאמרת (מתוך תפילה זכה
ְהיֹות וָּיַדְעִּתי ֶׁשִּכְמַעט ֵאין ... ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים  ְיִמיְנ�ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ַאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות ֲאֶׁשר

ְוַעל ֶזה ָדֶוה ִלִּבי . ְּבַמֲעשה אֹו ְבִדּבּור ֶּפה, ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְּבָממֹון אֹו ְבגּופוֹ  ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר �א ֶיֱחָטא . ָאָדם ְוִתְּתֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶני� ּוְבֵעיֵני ָכל ְּבֵני ה ְּתִחָּנִתי ְלָפֶני� ֶׁשְּתַרֵחם ָעַלי/ְוָלֵכן ֲאִני ַמִּפיל  ...יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברוֹ  ַלֲחֵברֹו ֵאיןְּבִקְרִּבי ִּכי ַעל ֵחְטא ֶׁשֵּבין ָאָדם   .אֹו ֶׁשִּדֶּבר ָעַלי ָלׁשֹון ָהָרע. ְּבגּופֹו ּוֵבין ְּבָממֹונוֹ  ֵּבין. ּוָרה ְלָכל ִמי ֶׁשָחָטא ֶנְגִּדי ִּבְמִחיָלה ְגמת/ְוִהְנִני מֹוֵחל
ּוְלָכל ַחֹּטאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ֵּבין ָאָדם  .ְוֵכן ְלָכל ִמי ֶׁשִהִּזיק ִלי ְּבגּוִפי אֹו ְּבָממֹוִני. הֹוָצַאת ֵׁשם ָרע ַוֲאִפיּלּו   , ת ְלָכל ָאָדם/ּוְכֵׁשם ֶׁשֲאִני מֹוֵחל. ֵיָעֵנׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי ת ִּבְמִחיָלה ְגמּוָרה ְו�א/י מֹוֵחלֲאנִ ... ַלֲחֵברוֹ 

 :ְגמּוָרה ִּתֵּתן ֶאת ִחִּני ְּבֵעיֵני ָכל ָאָדם ֶׁשִּיְמֲחלּו ִלי ִּבְמִחיָלה ֵּכן

  אבא קובנר / אחד מן המניין
בשבוע הראשון להיותי בארץ עמדתי ליד הכותל 

מן , עמדתי במרחק של פסיעה מהכותל... המערבי
שהנני נטוע בהוויה . והרגשתי שאיני שייך. האבנים
אך מישהו משך . שלא פסעתי צעד נוסף. אחרת

, חבשתי כובע. ביקש שאצטרף למניין, בשרוולי
  ...הצטרפתי למניין
להיות אחד , היותר ייחודי שביהדות, זהו דבר יהודי

לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי והאחד . ממניין
אפשר זה הדבר המשמעותי ביותר . לתשעה

. תפילתי תמיד להיות אחד מכולם... שביהדות
פו למילים שממלמל שמילותיי הטובות יצטר

רק . אין משמעות לחיים אם הם לעצמם... הציבור
ובאים , אל המילים שבאו עדיך, בזיקתם להוויה
  . יש משמעות לעמידה, מרחוק לקראתך

 )על הגשר הצר: מתוך (. אבל אחד בציבור–אחד 

נחוניא בן הקנה' מיוחס לראנא בכח    

ָאָּנא ְּבֹכַח ְּגֻדַּלת ְיִמיֶנ� ַּתִּתיר ְצרּוָרה      
ַקֵּבל ִרַּנת ַעֶּמ� ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא        

ָבַבת ָׁשְמֵרם     ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוֶד� ּכְ 
ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת� ָּתִמיד ָּגְמֵלם 

ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְב� ַנֵהל ֲעָדֶת�        
ָיִחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמ� ְּפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת�   

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו               
.יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות  

) 1918-1987( אבא קובנר
ממארגני ומפקדי מרד גטו 
וילנה וממפקדי הפרטיזנים 

. דיים ביערות וילנהוהיה
חתן פרס , משורר וסופר

  .1970שנת ישראל ל

ימי קבלי מהוא פיוט אנא בכח 
 אשר כתיבתו מיוחסת הביניים

בקהילות . לתנא נחוניא בן הקנא
  .רבות נהוג לאמרו בקבלת שבת
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  חטאנו לפניךל חטא שע
  . ותמחל לנו על כל פשעינו תכפר לנו על כל חטאותינו  יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל עוונותינו     .ִּתְעָּתְענּו, ָּתִעינּו, ִּתַעְבנּו, ִׁשַחְתנּו, ָרַׁשְענּו   .ִקִּׁשינּו עֶרף, ָצַרְרנּו, נּוָּפַׁשעְ , ָעִוינּו, ָסַרְרנּו, ִנַאְצנּו, ָמַרְדנּו, ַלְצנּו, ִּכַּזְבנּו, ָיַעְצנּו ָרע   .ֶקרָטַפְלנּו ׁשֶ , ָחַמְסנּו, ַזְדנּו, ְוִהְרַׁשְענּו, ֶהֱעִוינּו   .ִפיִּדַּבְרנּו דֹ , ָּגַזְלנּו, ָּבַגְדנּו, ָאַׁשְמנּו  
  

  .על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב
  .חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת ועל חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתיםעל 

  .על חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר ועל חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות
  .על חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה
  .על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב ועל חטא שחטאנו לפניך בהונאת רע

  .ל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת ְזנּותע
  .על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים

  .על חטא שחטאנו לפניך בֹחזק יד ועל חטא שחטאנו לפניך בִחלול השם
  .מאת שפתיםעל חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה ועל חטא שחטאנו לפניך בטֻ 

  .על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים
  .כפר לנו, מחל לנו, סלח לנו, אלוה סליחות, ועל כולם

  .על חטא שחטאנו לפניך בַכַּפת שוחד ועל חטא שחטאנו לפניך בַכַחש ובָכָזב
  .על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בלצון

  .משתהעל חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל וב
  .על חטא שחטאנו לפניך בֶנֶשך ובמרבית ועל חטא שחטאנו לפניך בנִטַית גרון
  .על חטא שחטאנו לפניך בִׂשיח שפתותינו ועל חטא שחטאנו לפניך בִׂשיֻקר עין
  .על חטא שחטאנו לפניך בעינים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח

  .לנוכפר , מחל לנו, סלח לנו, אלוה סליחות, ועל כולם
  .על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עֹול ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילּות
  .על חטא שחטאנו לפניך בְצִדַית ֵרַע ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין

  .על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש ועל חטא שחטאנו לפניך בַקְשיּות עורף
  .נו לפניך ברכילּותעל חטא שחטאנו לפניך בריצת ַרְגַלִים לָהַרע ועל חטא שחטא

  .על חטא שחטאנו לפניך בשבועת ָשְוא ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם
  .על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לָבב

  .כפר לנו, מחל לנו, סלח לנו, אלוה סליחות, ועל כולם

זלדה/ערב יום הכיפורים  
 

 ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים
 ִהְפַלְגּו

ִמִּנְסיֹוֹות ֶׁשַּתּמּו ֶאל ְִסיֹוֹות 
 ֶׁשֵהֵחּלּו

יֹום ַהִּכּפּוִרים ָהָיה ָלּוֶעֶרב   
 ֵראִׁשית ַהְּזַמן

 ְּבִדְמַמת ִאי ֶׁשֵהִאיר
 ָים

 ְּבֵרֹות
 ָׂשם ִאַּמְצָּת אֹוִתי ֶאל ִלְּב� ַהּדֹוֵאב

 ִלְפֵי ַהֹּכל ָיכֹול
 ְּבֶטֶרם ֵּתֵל' ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ֻּכָּלם

 ְּבֶטֶרם ִּתְהֶיה ֶאָחד ִמן ָהֵעָדה
 ַּבֵהיָכל

ָעִציםֶאָחד ִמן הֶ   
.ַּבַּיַער  

 
, הקיבוץ המאוחד, "הלא הר הלא אש"

1972 
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  גדול בבית המקדש ביום הכיפוריםהכהן העבודת 

עד שהוא מגיע לבין שתי , יכל מהלך בה .ואת הכף בשמאלו,  את המחתה בימיוטל..." :'א', ה, יומא, משנה
צבר את ; תן את המחתה בין שי הבדים, הגיע לארון...  הקודשיםהפרוכות המבדילות בין הקודש ובין קודש

ומתפלל תפילה קצרה בבית , ובא לו כדרך בית כיסתו,  יצא .ותמלא הבית עשן, הקטורת על גבי הגחלים
   ."שלא להבעית את ישראל, לא היה מאריך; החיצון

  ברכת כהנים
 :ֱאֹמר ָלֶהם ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ֹּכה ְּתָבְרכּו ֶאת: ְוֶאל ָּבָיו ֵלאֹמר ַאֲהֹרן ַּדֵּבר ֵאל: ֵלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל' וְּיַדֵּבר ה

 .ְוִיְׁשֶמְר�' ְיָבֶרְכ� ה

 .ָּפָיו ֵאֶלי� ִויֻחֵּנּךָ ' ָיֵאר ה

 .ָּפָיו ֵאֶלי� ְוַיֵּׂשם ְל� ָׁשלֹום' ִיָּׂשא ה

  .ַוֲאִי ֲאָבֲרֵכם, ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל
  
  

  
  
  

  :סק היה מתפלל כך'רבי אלימלך מליז
הכעס והקפדות והעצבות  מן, גאוותתשמרו מן הפיות וה"

 ,ותצילו מקאת איש מרעהו. רעות והרכילות ושאר מידות
 .ולא תעלה קאת אדם על לבו ולא קאתם על אחרים

 ,מעלת חבריו ולא חסרום תן בלבו שראה כל אחד, אדרבא
  ולא, ושדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפיך

ותחזק אותו , חלילה, ברוח שום שאה מאחד על עלהת
 ."אמן כן יהי רצון רוח- חת שיהיה הכול, באהבה אליך

  שירת העשבים
  נחמן מברסלב ונעמי שמר' ר
  

  דע לך
  שכל רועה ורועה

  יש לו ניגון מיוחד משלו
  דע לך

  שכל עשב ועשב
  יש לו שירה מיוחדת משלו

  ומשירת העשבים
  נעשה ניגון של רועה

 
  כמה יפה
  פה ונאהכמה י

  כששומעים השירה שלהם
  טוב מאוד

  להתפלל ביניהם
  ובשמחה לעבוד את השם

  ומשירת העשבים
  מתמלא הלב ומשתוקק

  
  וכשהלב

  מן השירה מתמלא
  ומשתוקק אל ארץ ישראל

  אור גדול
  אזי נמשך והולך

  מקדושתה של הארץ עליו
  ומשירת העשבים

 . נעשה ניגון של הלב
  

  ברכת כהנים קהילתית
  

 .מי יתן ותתברך קהילה זו ותישמר

  .מי יתן ונדע להאיר פנים ולשאת חן בינינו
מי יתן ונזכה להתרומם יחד ולהשכין 

  .שלום בעולמנו
  אמן

 

  האני ואת
  אריק איינשטיין: מילים
  מיקי גבריאלוב: לחן

 , אני ואתה נשנה את העולם
 , אני ואתה אז יבואו כבר כולם

 , אמרו את זה קודם לפני
 .  אני ואתה נשנה את העולם-לא משנה 

 
 , אני ואתה ננסה מהתחלה

 , אין דבר זה לא נורא, יהיה לנו רע
 , אמרו את זה קודם לפני

ה נשנה את  אני ואת- זה לא משנה 
 . העולם

 
 , אני ואתה נשנה את העולם

 , אני ואתה אז יבואו כבר כולם
 , אמרו את זה קודם לפני

 . אני ואתה נשנה את העולם-לא משנה 
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  ."צאתו בשלום מן הקודשאמת מה נהדר היה כהן גדול ב": שירה
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.הם היו במעגל סגור היהודים הגבריים החביבים עלינו  
בכוח ערכו תפילות וזימרו זמירות והכירו את . בחגים ובשבתות

.אלוהים  
.בילות אוכל בשבילנו בשעת הצוםובבוא יום כיפור החזיקו ח  

 
 אחרי החג התגעגענו עוד על אותו חג ועל

טוב להיות ביניהם שהם אומה. אותם יהודים לראותם יחד  
 אחת שלא משתנים ולא יעירו כל חמתם ומביטים

  .עלי כמי שלא ראו זמן

  תפילת נעילה

  .כי פנה יום, בעת נעילת שער, פתח לנו שער
  נבואה שעריך, השמש יבוא ויפנה, היום יפנה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אבות ישורון/ השיר על היהודים   
 

  הקהל כאן עומד בראשראש
.שורה ארוכה של קהל שעומד מאחוריו  
.שורה יותר ארוכה מזו שהלכה ואיננה  

,שמי שלא ראה אותה  
 

 הולך אצלו ונשכח המראה ואילו
שאם לא להשתמש בביטויים, הללו אנשים  
הרי אפשר לומר, אל אנושיים  
.הם היו הגדולים כשאנו היינו קטנים: במילה אחת  

 
דבר אפילו חתכועל ידם נחתך כל   

 את פרוסות הלחם שלנו וחתכו לנו
.חצי תפוח שאת קול התפוח שמענו בשעת החתיכה  

.ונגעו בלחיינו וקראו שמותינו  

  מבוקש
ְמֻבָקש ָמקֹום ָשֵקט ָעָליו תּוַנח 

  . ַהֶנֶפש
  . ְלַכָמה ְרָגִעים ִּבְלַבד

ָמקֹום ֶשְיַשֵמש ִמְדָר� ְלַכף  ְמֻבָקש
  . ֶגלָהרֶ 

  . ְלַכָמה ְרָגִעים ִּבְלַבד
  

, אֹו ִשיחַ , ִגְבעֹול, ָעֶלה, ָעִציץ ְמֻבָקש
  ֶשּלֹא ָיקּום 

ְלַכָמה  .ְוִיְתַקֵפל ּכֶשִהיא ָתבֹוא
  . ְרָגִעים ִּבְלַבד

  
ָנִעים ְוַחם , ָנִקי, ְמֻבָקש ִדּבור ֶאָחד

  , ַסְפָסל ֶשְיַשֵמש
, ְקרֹוָבה ֶשִלי, ְלִמיֶשִהי, ִמְקָלט

  , ַנְפִשי ֶשִלי, יֹוָנה-ָדהַילְ 
לַכָמה , ָיצָאה ִמן ַהֵתָבה ַאשר

  , ִּבְשעֹות ַהֹּבֶקר, ְרָגִעים
  .ָמנֹוח לַרְגָלה ולֹא ָמצָאה ְמָאז

   
ז "מחנה צריפין י ,אדמיאל קוסמן(

 )ט"תשמ אייר
 

 אל נורא עלילה/ 
 ר' משה אבן עזרא

 
 ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה, ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה,
 ַהְמִציא ָלנּו ְמִחילָ ה ְּבָּׁשַעת ַהְּנִעיָלה

 
 ְמ ֵתי ִמְסָּפר ְקרּוִאים, ְל ַעִין נֹוְׂשִאים

 ּוְמַסְלִדים ְּבִחיָלה ְּבָּׁשַעת ַהְּנִעיָלה
 

 ׁשֹוְפִכים ְל ַנְפָׁשם, ְמֵחה ִּפְׁשָעם ְוַכְחָּׁשם
 ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה ְּבָּׁשַעת ַהְּנִעיָלה

 
 הֱ ֵיה ָלֶהם ְלִסְתָרּה, ְוַחְלֵצם ִמְּמֵאָרה

 ְוָחְתֵמם ַלהֹוד ּוְלִגיָלה ְּבָּׁשַעת ַהְּנִעיָלה
 

 חֹון אֹוָתם ְוַרֵחם, ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם
 ֲעֵׂשה ָּבֶהם ְפִליָלה ְּבָּׁשַעת ַהְּנִעיָלה

 
 זְ ֹכר ִצְדַקת ֲאִביֶהם, ְוַחֵּדׁש ֶאת ְיֵמיֶהם

 ְּכֶקֶדם ּוְתִחָּלה ְּבָּׁשַעת ַהְּנִעיָלה
 

 ְק ָרא ָנא ְׁש ַנת ָרצֹון, ְוָהֵׁשב ְׁשֵאִרית ַהּצֹאן
 ְלָאָהִליָבה ְוָאֳהָלּה ְּבָּׁשַעת ַהְּנִעיָלה

 
 ְמֵחה ָּכָעב ְּפָׁשִעים, ַוֲעֵׂשה ָנא ֶחֶסד ִעם

 ְמֹקָרִאים ְסֻגָּלה ְּבָּׁשַעת ַהְּנִעיָלה
 

 ִּתְזּכּו ְלָׁשִנים ַרּבֹות, ַהָּבִנים ְוָהָאבֹות
 ְּבִדיָצה ּוְבָצֳהָלה ְּבּׁשָ ַעת ַהְּנִעיָלה

 
 ִמיָכֵאל ַׂשר ִיְׂשָרֵאל, ֵאִלָּיהּו ְוַגְבִריֵאל
 ַּבְּׂשרּו ָנא ַהְּגאּוָלה ְּבָּׁשַעת ַהְּנִעיָלה

 קול גלגל
 מילים: מן המקורות

 לחן: אברהם טל
 

 קול גלגל המתגלגל
 ממטה למעלה
ותמרכבות סתומ  

 הולכות ומתגלגלות
 

 קול נעימות עולה ויורד
 הולך ומשוטט בעולם

 
 קול שופר נמשך

 בעומקי המדרגות
 מסובב הגלגל סביב

 
זהו קול גלגל, זהו קול  

 עולה ויורד
זהו קול גלגל, זהו קול  

 עולה ויורד
 

פיוט זה פותח את תפילת הנעילה של 
יום הכיפורים שהיא יחידה ומיוחדת 

 במינה בסדר התפילות.
 יום הכיפורים הוא היום היחיד בשנה 
בו מתפללים חמש תפילות (ערבית, 

שחרית, מוסף, מנחה, נעילה) ותפילת 
הנעילה היא התפילה החמישית. 

כשמה כן היא -  נועלת את התפילות 
 ביום של חשבון נפש ותשובה
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 וידוי
 וידוי לאומי

  
   מן התפילה אדון הסליחות

    
  ;  ּדֹוֵבר ְצָדקֹות, ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות, תּבֹוֵחן ְלָבבֹו, ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות

  .ָחָטאּו ְלָפֶי� ַרֵחם ָעֵליּו
  ;  ְּכָליֹותחֹוֵקר , זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות, ָוִתיק ְּבֶָחמֹות, ָהדּור ְּבְִפָלאֹות

  .ָחָטאּו ְלָפֶי� ַרֵחם ָעֵליּו
  ;  לֹוֵבׁש ְצָדקֹות, ׁש ֲעֹוֹותּכֹובֵ , יֹוֵדַע ָּכל ְִסָּתרֹות, טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות

  .ָחָטאּו ְלָפֶי� ַרֵחם ָעֵליּו
  ;  עֹוֶה ְּבֵעת ָצרֹות, סֹוֵלַח ֲעֹוֹות, ֹוָרא ְתִהּלֹות, ָמֵלא ַזִּכּיֹות

  .ָחָטאּו ְלָפֶי� ַרֵחם ָעֵליּו
   ;ְּתִמים ֵּדעֹות, ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות, רֹוֵכב ֲעָרבֹות, קֹוֵרא ַהּדֹורֹות, צֹוֶפה ֲעִתידֹות, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות

  .ָחָטאּו ְלָפֶי� ַרֵחם ָעֵליּו

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 
  
  

:הפטרת יום הכיפורים ח"ישעיה נ  

: ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ַּתְחׂש" ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶל� ְוַהֵּגד ְלַעִּמי ִּפְׁשָעם ּוְלֵבית ַיֲעֹקב ַחּטֹאָתם) א  
ַדַעת ְּדָרַכי ֶיְחָּפצּון ְּכגֹוי ֲאֶׁשר ְצָדָקה ָעָׂשה ּוִמְׁשַּפט ֱא+ָהיו לֹא ָעָזב ִיְׁשָאלּוִי ִמְׁשְּפֵטי ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדֹרׁשּון וְ ) ב(

:ֶצֶדק ִקְרַבת ֱא+ִהים ֶיְחָּפצּון  
:ָכל ַעְּצֵביֶכם ִּתְֹּגׂשּוָלָּמה ַּצְמּו ְולֹא ָרִאיָת ִעִּניּו ְַפֵׁשּו ְולֹא ֵתָדע ֵהן ְּביֹום ֹצְמֶכם ִּתְמְצאּו ֵחֶפץ וְ ) ג(  
:ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה ָּתצּומּו ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגֹרף ֶרַׁשע לֹא ָתצּומּו ַכּיֹום ְלַהְׁשִמיַע ַּבָּמרֹום קֹוְלֶכם) ד(  
ַיִּציַע ֲהָלֶזה ִּתְקָרא צֹום ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָאָדם ְַפׁשֹו ֲהָלֹכף ְּכַאְגֹמן רֹאׁשֹו ְוַׂשק ָוֵאֶפר ) ה(

:ְויֹום ָרצֹון ַלה  
:ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים ְוָכל מֹוָטה ְּתֵַּתקּו) ו(  
:ִית ִּכי ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְר� לֹא ִתְתַעָּלםֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמ� ַוֲעִִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא בָ ) ז(  
:ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶר� ַוֲאֻרָכְת� ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַל" ְלָפֶי� ִצְדֶק� ְּכבֹוד ה ַיַאְסֶפ�) ח(  
:ְכ� מֹוָטה ְׁשַלח ֶאְצַּבע ְוַדֶּבר ָאֶוןָאז ִּתְקָרא ַוה ַיֲעֶה ְּתַׁשַּוע ְויֹאַמר ִהֵּנִי ִאם ָּתִסיר ִמּתֹו) ט(  
:ְוָתֵפק ָלָרֵעב ְַפֶׁש� ְוֶֶפׁש ֲַעָה ַּתְׂשִּביַע ְוָזַרח ַּבֹחֶׁש" אֹוֶר� ַוֲאֵפָלְת� ַּכָּצֳהָרִים) י(  

 

ישעיהו הנביא נתפס בעיני רבים כנביא 
אוטופיסט שמתעלה . השלום העולמי

מעל גבולות הריאליה הפוליטית אל 
. מחוזות של אידיאה הרמונית קוסמית

בתור נביא השלום הוא נהפך לדמות 
, המופתית ביותר מכל נביאי ישראל

וחזון אחרית הימים שלו אף נחרת על 
עשרה -ם בזכות חמש"בניין האו

: המילים העבריות במשפט המפתח
ים  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ֹוֵתיֶהם ַוֲחִנית, ְוִכּתְ

א גֹוי ֶאל לֹא-ְלַמְזֵמרֹות ָ , ּגֹוי ֶחֶרב-ִיׂשּ
  .ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה-ְולֹא

בתענית . ולא ירדו גשמים, עשרה תעניות על הציבור-מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש: תנו רבנן

: אמר להם]. מתוך תחושה שזה לא מועיל[האחרונה התחילו הציבור לצאת ממקום התפילה והכינוס 

 .וירדו גשמים, געו כל העם בבכייה? ִתקנתם קברים לעצמכם
  עמוד ב, דף כה, מסכת תענית, תלמוד בבלי

  
ונתתי מטר ארצכם בעתו ויורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב "

  )דברים יא(  "שדך לבהמתך ואכלת ושבעתב
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  ל חטא שחטאנו לפניךע
  . נו תכפר לנו על כל חטאותינוותמחל לנו על כל פשעי  יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל עוונותינו     .ִּתְעָּתְענּו, ָּתִעינּו, ִּתַעְבנּו, ִׁשַחְתנּו, ָרַׁשְענּו   .ִקִּׁשינּו עֶרף, ָצַרְרנּו, נּוָּפַׁשעְ , ָעִוינּו, ָסַרְרנּו, ִנַאְצנּו, ָמַרְדנּו, ַלְצנּו, ְבנּוִּכּזַ , ָיַעְצנּו ָרע   .ֶקרָטַפְלנּו ׁשֶ , ָחַמְסנּו, ַזְדנּו, ְוִהְרַׁשְענּו, ֶהֱעִוינּו   .ִפיִּדַּבְרנּו דֹ , ָּגַזְלנּו, ָּבַגְדנּו, ָאַׁשְמנּו  
  

  .על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון ועל חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב
  .על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת ועל חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתים
  .על חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר ועל חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות

  . ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמהעל חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה
  .על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב ועל חטא שחטאנו לפניך בהונאת רע

  .שחטאנו לפניך בוידוי פה ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת ְזנּותעל חטא 
  . על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים

  .ניך בֹחזק יד ועל חטא שחטאנו לפניך בִחלול השםעל חטא שחטאנו לפ
  .על חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה ועל חטא שחטאנו לפניך בֻטמאת שפתים

  .על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים
  .כפר לנו, מחל לנו, סלח לנו, אלוה סליחות, ועל כולם

  .ַּפת שוחד ועל חטא שחטאנו לפניך בַכַחש ובָכָזבעל חטא שחטאנו לפניך בכַ 
  .על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בלצון

  .על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה
  .על חטא שחטאנו לפניך בֶנֶשך ובמרבית ועל חטא שחטאנו לפניך בנִטַית גרון

  .פניך בִׂשיח שפתותינו ועל חטא שחטאנו לפניך בִׂשיֻקר עיןעל חטא שחטאנו ל
  .ים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצחיעל חטא שחטאנו לפניך בעינ

  .כפר לנו, מחל לנו, סלח לנו, אלוה סליחות, ועל כולם
  .על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עֹול ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילּות

  .ִדַית ֵרַע ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עיןעל חטא שחטאנו לפניך בצְ 
  .על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש ועל חטא שחטאנו לפניך בַקְשיּות עורף

  .על חטא שחטאנו לפניך בריצת ַרְגַלִים לָהַרע ועל חטא שחטאנו לפניך ברכילּות
  .על חטא שחטאנו לפניך בשבועת ָשְוא ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם

 .א שחטאנו לפניך בתשומת יד ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לָבבעל חט

  .כפר לנו, מחל לנו, סלח לנו, אלוה סליחות, ועל כולם
, "עצמנו"אותו , את הכרת ערכנו, אבל קודם כל אנחנו מוצאים פה את עצמנו, הרבה דברים הולכים ונבראים פה  

  . שחטאנו לעצמנו, שאנחנו יכולים בלב בטוח ושלם להתוודות לפניו על חטאינו
 - ובקול דממה דקה, באדמת אבותינו, כי אם במעדר ביד נכה בכוח באדמתנו,  נתופףלא על לבנו, ולא בקול רם נתוודה

 : נתוודה ונאמר-או גם שפתינו אינן נעות , שפתינו נעות וקולנו לא יישמע
  ,על חטא שחטאנו לפניך בטפילות
  , ועל חטא שחטאנו לפניך בפרוטה

  , ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין
  "האדם והטבע", גורדון. ד.א                                                              .מהון לבבועל חטא שחטאנו לפניך בת
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 :עלינו ועל כל בית ישראל יהי רצון שתהא השנה הזאת הבאה

  שנת הוד, שנת דיצה, שנת גילה, שנת ברכה, שנת אורה

  שנת טהרה, שנת חיים, שנת זימרה, ידוישנת ו

  שנת מלוכה, מידהשנת ל, שנת כבוד, שרהושנת י

  שנת פריה ורביה, הושנת ענו, שנת שמחה, יסיוןשנת נ

  שובע שנת, שנת רווחה, שנת קדושה, שנת צהלה

  שנה תמימה, שנת שלווה

  שנה שלא יקום צר ואויב עלינו

  שנת חיים טובים

  תירוש ויצהר שנת עיבור

  שנה שימתיקו שיחים את תנובתם ושדות את תבואתם

  שנה שיתברכו לחמנו ומימנו

  .   שנה שיתמלאו כל משאלות לבנו לטובה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לו יהי
   נעמי שמר

  
  עוד יש מפרש לבן באופק

  מול ענן שחור כבד
  .כל שנבקש לו יהי

  ואם בחלונות הערב
  אור נרות החג רועד
  .כל שנבקש לו יהי

  
  לו יהי, לו יהי
   לו יהי-אנא 

  .כל שנבקש לו יהי
  

  אם המבשר עומד בדלת
  תן מילה טובה בפיו
  כל שנבקש לו יהי

  אם נפשך למות שואלת
  מפריחה ומאסיף
  כל שנבקש לו יהי

  
  ...לו יהי, לו יהי

  
  

  מה קול ענות אני שומע
  קול שופר וקול תופים

  כל שנבקש לו יהי
  לו תישמע בתוך כל אלה

  גם תפילה אחת מפי
  הי כל שנבקש לו י

  ...לו יהי, לו יהי
  

  בתוך שכונה קטנה מוצלת
  בית קט עם גג אדום

  .כל שנבקש לו יהי
  זה סוף הקיץ סוף הדרך

  תן להם לשוב הלום
  .כל שנבקש לו יהי

  
  ...לו יהי, לו יהי

  
  ואם פתאום יזרח מאופל

  על ראשנו אור כוכב
  .כל שנבקש לו יהי

  אז תן שלווה ותן גם כוח
  לכל אלה שנאהב

  . לו יהיכל שנבקש
  

 ...לו יהי, לו יהי

  :'עמוד א', דף ז, מסכת ברכות, תלמוד בבלי
והביאותים אל הר ) "ו"ישעיהו : (שאמר? מין שהקדוש ברוך הוא מתפלל: אמר רבי יוחן משום רבי יוסי"

  .  שהקדוש ברוך הוא מתפלל-  מכאן;'תפילתי'לא אמר אלא ' תפילתם; '" בבית תפילתיקדשי ושמחתים
ויגולו רחמי על , יהי רצון מלפי שיכבשו רחמי את כעסי: "אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב? מהי תפילתו

 . "ואכס להם לפים משורת הדין, ואתהג עם ביי במידת רחמים, מידותי

 החיים שיש לך
 יונה וולך

 
 ַהַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ֵל�

 
 ֵהם ַהַחִּיים ְׁשָחִּייתַ 

 
הַהֶּבט ֲאחֹוָרה ַּבֲהָבנָ   

 
 ָמָצא ֶאת ְנֻקַּדת ַהְּבֵראִׁשית

 
 ַהְּבִריָאה

 
 ְּבָרא ֶאת ַעְצְמ�

 
 ֶזה ָהעֹוָלם ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר

 
 ַהָּיִחיד

 
 ֶׁשּתּוַכל ִלְברֹא

 
 ָּכל ֶזה ָמצּוי ְּבתֹוְכ�

 
 ַּגֵּלה אֹותֹו

 
 ַהְתֵחל ֵמַהַהְתָחָלה

 
 ַהֶּבט ַעל ָחֵּי�

 
 ְּכַעל ִׁשעּור ַרע

 
ה ְּכַעל ֹעֶנׁשַעל ָמה ֶׁשָהיָ   

 
 ַהְרָחָקה

 
 ֲעִמיָדה ָּבִּפָּנה

 
 נֹוְקָאאּוט ַּבִּסיבּוב ָהִראׁשֹון

 
 ָּתֶקן

 
 ְּכֶאָחד ֶׁשִהְבִריא

 
 .ְּכֶאָחד ְׁשֲחָלה
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  תקיעה בשופר    
  
  

  ,עושה שלום במרומיו   
  הוא יעשה שלום עלינו   

  ,ועל כל ישראל   
                                                          .ואמרו אמן   

  
 
 
 

  חדשה דרך נחפש עכשיו
  "נוראים ימים "מתוך, עגנון י"ש
  

  :משל, מצאנז חיים' ר, רבנו אמר אחת פעם
  . נכונה דרך איזוהי יודע היה ולא ביער ימים כמה תועה אדם

  .          לקראתו הולך אחר אדם ראה פתאום
  . הנכונה הדרך ידע וודאיב עתה: בלבו גדולה שמחה באה
  : אותו שאל בזה זה שפגשו כיוון
  . תועה אני ימים כמה זה, הנכונה הדרך היכן לי אמור, אחי
 כמה כבר כאן תועה אני שאף, יודע איני אני אף, אחי: לו אמר
 זו שבדרך, לך לומר יכול, אני שהלכתי בדרך לך אומר אלא, ימים
  .חדשה דרך נחפש ועכשיו. תועים

  : לכם לומר יכול אני זה דבר, חנואנ כן
  .תועים זו שבדרך, ללכת לנו אין עכשיו עד שהלכנו שבדרך

   .  חדשה דרך נחפש עכשיו אלא
 

  הלוואי
 אהוד מנור: מילים
 בועז שרעבי: לחן
 
 

  הלוואי ומענן תרד עלינו קשת
 ... הלוואי שלעולם הזה יש תקנה

 
הלוואי ויום יצמח מתוך סופה 

  גועשת
  הלוואי ולא תאבד לעד המתנה
הלוואי שהמדבר יצמיח עשב 

  דשא
 . הלוואי ועוד נשב בצל התאנה

 
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו 

  יאהב
  הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן

  הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי הלוואי ונחדש ימינו כאן 

 . כקדם
 

הלוואי ולא ישא עוד גוי אל גוי 
  חרב

הלוואי ולא ננטוש את דרך 
  התקווה

הלוואי והאדם יהיה רחום עד 
  ערב

 . הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה
 

  ...הלוואי שלא נכאב
 

  יוצא לאור
  אהוד בנאי: מילים ולחן

  
  השביל הזה מתחיל כאן

  בין סניף בנק למעין
  לא תמיד מסומן, לא סלול

 . השביל הזה מתחיל כאן
 

  חוצה את העיר
  עולה על ההר

  ממשיך על הים
  ממשיך גם מחר

  בין הבתים, חותך באויר
 . אל חיים חדשים, יוצא אל האור

 
  עלה עליו עכשיו, לך עליו
  עלה עליו עכשיו, לך עליו

  מלאכי ציפורים מעליך
  מלווים את צעדיך
  מרחוק נדלק אור

 . אל תסטה כדי שתוכל לחזור
 

  השיר הזה מתחיל כאן
  כחול על הדף הלבן

  לא תמיד מכוון, לא גמור
 . השיר הזה מתחיל כאן

 
  חוצה את העיר
  עולה על ההר

  ממשיך על הים
  ממשיך גם מחר

  בין אנשים, חותך באויר
 . אל חיים חדשים, יוצא אל האור

 
 ... לך עליו
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 ַלֵּנר ְוִלְבָׂשִמים נְַפִׁשי ְמיֵַחָלה

  יִַין ְלַהְבָּדָלה של ִאם ִּתְּתנּו ִלי ּכֹוס
 
 

 

.בורא פרי הגפן, אלהיו מלך העולם' אתה הברוך   
.בורא מיי בשמים, אלהיו מלך העולם' ברוך אתה ה  
.בורא מאורי האש, אלהיו מלך העולם' ברוך אתה ה  
, אלהיו מלך העולם' ברוך אתה ה  

, בין אור לחושך, המבדיל בין קודש לחול  
. בין יום השביעי לששת ימי המעשה  

. קודש לחולהמבדיל בין' ברוך אתה ה  

 

בין ימות החול ליום , בין אור לחושך,  המבדיל בין קודש לחולברוך
 ,התשוקה, היצירה, הקאה, האהבה,  בין שטף החיים;הכיפורים

. סליחה ומחילה,  לבין יומא של התבוות והחטאהעשייה  
.ברוכים אתם כולכם כאן היום המבדילים יחד בין קודש לחול  

!תחל שנה וברכותיה  

 כל העולם כולו

 גשר צר מאוד

 והעיקר לא לפחד כלל
)רבי נחמן מברסלב(  


