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מכתב ממוקי צור ,ערב יום כיפור ,תש"ע:

...למי או שולחים את מכתביו אלה? מה הכתובת של התפילה? מי המוען? מי המען? האם בתפילה
אותות של הזדהות עם מה שאו לא ,דיבור במסגרת אהבת האחר? ואולי תפילה הובעת מפגישה אושית
בין בי אדם שבירים שלבם יודע חדרים חדרים והם מעריצים אורות רחוקים של כוכב .האם מתוך
התפילה מתגלה האחריות לאחר והאחר הוא שורש האחריות? האם התפילה מטפחת את הרגישות לשוה
מושא התפילה המתפלל ,או האם התפילה היא חווית המראת הפש אל המקום בו עומד המתפלל ללא
קשר אל חבריו ומבקש לעצמו גאולה .הגאולה בשבילו היא שחרור והגדלה איסופית של האי מתוך סירוב
לעמוד מאחורי הזולת  ,שהרי לעמוד מאחורי מעשיך היא האחריות .האם התפילה היא העמידה בפי,
קצת לפי שאחו עומדים מאחורי? והרי לעמוד מאחורי הוא השורש לאחריות.
הכול מעמיד אותו בפי הצורך בדיאלוג ,שהוא גם פגישה בין-אושית .עם הטקסט כשדה המראה.
אך איזה טקסט? האם הטקסט המקודש הוא שדה המראה טול ביקורת האם כל טקסט אחר לא שווה?
האם כשתפלל למד את הטקסט כפרק היסטורי שילמד אותו להישמע ולהקשיב דווקא למציאות
הסובבת אותו ,ולגלות ,דרך חיפוש הריאליה שהייתה בעת כתיבת התפילה ,את הצורך שלו לקרוא את
הריאליה שמסביבו ואת התביעות המוסריות שהיא מעלה? או האם צריך להעלות את הטקסט כפי שמסר
בין הדורות ,ללא תשומת לב לתחות בהן עבר ,מתוך החה כי המרחק הגדול מאפשר לקרוא אותם יותר
כמדרש חופשי המאפשר להפוך אותו לראי של כל פש סוערת ,או לשיר שיר ערש שילווה במילות אימה
כל פש שכבר רדמה מזמן.
][...
אסור שגיד את כל המילים בלי להאמין באף אחת מהן בדיוק כפי שאסור שעל את הסידורים והספרים
מפחד שיתפס על ידי משטרת האמוה המסתובבת בשכוות .או צריכים להיות מי שמבקש לא להיות
מחסום בפי חיפושי הדרך שלא יאבדו את האדם למרות חולשתו.
][...
או זקוקים לשאוב מלוא החופן ממוסיקה ,תיאטרון ,תמוות  ,ספרות וסידורי התפילה; סיפורי
החסידים וסיפורי המתגדים ,מאלתרמן ולאה גולדברג ,מאבא קובר ודליה רביקוביץ ,מחיים חמן
ביאליק כמו שלמדו מן הסידור ואת דרכו.
מרטין בובר אמר כי לא מייצרים תרבות בתכית מראש .כך היא לא תצמח .אך זה הוא אמר בשות
השבעים שלו; כשהיה ער ,העז לערוך תערוכת תמוות בקוגרס הציוי להראות לו ולאזרחי הציוות כי
תרבות תמיד סובלת מהריון ארוך .אך הוא מגיע מקודת החלטה ,קודת רצון והעזה .בהריון רבים
הפחדים; תחושת העתיד חזקה אך מסתורית מדי ,ואין להאיץ בה באופן מלאכותי .יש להכין תעודות
לידה כדי שאפשר יהיה להצמיח תיקוים.
שלכם,
מוקי
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תפילה זכה
"כשאדם מזמר ואינו יכול להרים את קולו ,ובא אחר לזמר עימו ומרים את קולו-

יכול גם הוא להרים את קולו .זה סוד הדבקות של רוח ברוח") ...ר' פנחס מקוריץ(

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

מודה אני

מילים ולחן :מאיר אריאל

מודה אני
לפניך ולך
על כל החסד והאמת והטובה
והרעה והטובה
שעשית עמדי
ועם ביתי
ועם קרובי וידידי ועם בני עמי
ועם ארצי ,ועם כל העולם והאדם
אשר בראת.
בלאט ,חרש חרש
אט אט ,טופפות
עתידות עתידות לקראתנו,
ואת מחייכת אלי מתוך השינה.
יהיה לנו טוב ,טוב מטוב ,טוב מאוד,
זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר
את צוחקת אלי
מתוך מתוך השינה.

זמר נוגה

מילים :רחל
לחן :שמוליק קראוס

התשמע קולי רחוקי שלי
התשמע קולי באשר הנך
קול קורא בעוז ,קול בוכה בדמי
ומעל לזמן מצווה ברכה.
ארץ זו רבה ודרכים בה רב
נפגשות לדק נפרדות לעד.
מבקש אדם ,אך כושלות רגליו,
לא יוכל למצוא את אשר אבד.
אחרון ימי כבר קרוב אולי,
כבר קרוב היום של דמעות
פרידה.
אחכה לך עד יכבו חיי,
כחכות רחל לדודה.

אז

סליחות

מילים :לאה גולדברג
לחן :עודד לרר

באת אלי את עיני לפקוח,
וגופך לי מבט וחלון וראי,
באת כלילה הבא אל האוח
להראות לו בחושך את כל הדברים.
ולמדתי :שם לכל ריס וציפורן
ולכל שערה בבשר החשוף
וריח ילדות ריח דבק ואורן
הוא ניחוח לילו של הגוף.
אם היו עינויים  -הם הפליגו אליך
מפרשי הלבן אל האופל שלך
תנני ללכת תנני ללכת
לכרוע על חוף הסליחה.

ניגונים

מילים :פניה ברגשטיין
לחן :דוד זהבי

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
הנה אאזין שיר ערשי הרחוק
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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שיר תקווה

מילים :מיכאל וקנין
לחן :שמעון בוסקילה

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
אם לא היום אולי עוד שנה
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
אל תתייאש עכשיו
גם אם חלפה עברה עוד שנה
עולם מוזר ...

חופים

מילים :נתן יונתן
לחן :נחצ'ה היימן

חופים הם לפעמים געגועים לנחל .
ראיתי פעם חוף
שנחל עזבו
עם לב שבור של חול ואבן .
והאדם ,והאדם הוא לפעמים גם כן יכול
להישאר נטוש ובלי כוחות
ממש כמו חוף .
גם הצדפים
כמו חופים ,כמו הרוח
גם הצדפים הם לפעמים געגועים
לבית שתמיד אהבנו
אשר היה ורק הים
שר לבדו שם את שיריו .
כך בין צדפי ליבו של האדם שרים לו
נעוריו.

עוד חוזר הניגון

את תלכי בשדה

עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא
והדרך עודנה נפקחת לאורך
וענן בשמיו ואילן בגשמיו
מצפים עוד לך ,עובר אורח

האמנם האמנם
עוד יבואו ימים
בסליחה ובחסד
ותלכי בשדה
ותלכי בו כהלך התם

מילים :נתן אלתרמן
לחן :נפתלי אלטר

והרוח תקום ובטיסת נדנדות
יעברו הברקים מעליך
וכבשה ואיילת תהיינה עדות
שליטפת אותן והוספת ללכת
שידיך ריקות ועירך רחוקה
ולא פעם סגדת אפיים
לחורשה ירוקה ואישה בצחוקה
וצמרת גשומת עפעפיים.

חלומות

מילים :רחל שפירא
לחן :יאיר קלינגר

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.

מילים :לאה גולדברג
לחן :חיים ברקני

ומחשוף ומחשוף
כף רגלך ילטף
בעלי האספסת
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
ופשוטים ופשוטים
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.

יהי הכל

מילים :ברטולד ברכט,
תרגום :נתן זך
לחן :שלמה גרוניך

יהי הכל
שייך לכל שיוכל
להטיב עימו
שיוכל להטיב עימו.
הילד לאישה האימהית
למען יגדל
העגלה לעגלון הטוב
למען ינהג בה היטב
והאדמה ,למשקים אותה מים
למען תתן פריה בעיתו.

5

קבלת שבת
הדלקת נרות

עולָ ם,
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָה ֹ
אֲ ֶ ׁשר ִק ְדּ ָ ׁשנ ּו בְּ ִמ ְצ ֹו ָתיו ְו ִצ ָּונ ּו ְל ַה ְד ִליק נֵר ֶ ׁשל ַ ׁש ָ ּבת
ושל יום הכיפורים.
תבורך לנו נר של שבת
על כי בשורת רוגע הבאת לנו.
מששת ימי עמל  -שלווה ומנוחה לביתנו.
לבבנו קשוב וביתנו פתוח,
בואי שבת והשכיני רגיעה בנפשנו
חן ותפארת במעשה ידינו
שלום לבואך ,שבת ברוכה.
ברוך בואך שבת,
בואך ברוך.
הביאי ִעמך את המרגוע והשלווה
שלאחר שבוע רב פנים של המולת עשייה.
הביאי את החלל שבתוכו אפשר לרקום
אינסוף של חלומות ,ביחד ולחוד.
הביאי את שעת החמלה
בה נוכל לשמוע את פעימת ליבו של הזולת
ושל עצמנו.
שבת  -ברוך בואך,
ברוך בואך,
בואך ברוך.

לכה דודי  /רבי שלמה הלוי אלקבץ
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,
מראש מקדם נסוכה,
סוף מעשה במחשבה תחילה.
לכה דודי...

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

שָׁ לוֹם עֲלֵ יכֶ ם  /מחבר איו ידוע מהמאה ה17 -
מַ לְ אֲ כֵי עֶ לְיוֹן שָׁ לוֹם עֲלֵיכֶ ם מַ לְ אֲ כֵ י הַ שָּׁ ֵרת
ִממֶּ לֶ  מַ לְ כֵי הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא.
בּוֹאֲ כֶ ם לְ שָׁ לוֹם מַ לְ אֲ כֵי הַ שָּׁ לוֹם מַ לְ אֲ כֵ י עֶ לְ יוֹן
ִממֶּ לֶ  מַ לְ כֵי הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא.
בָּ ְרכוִּי לְ שָׁ לוֹם מַ לְ אֲ כֵי הַ שָּׁ לוֹם מַ לְ ָאכִ י עֶ לְיוֹן
ִממֶּ לֶ  מַ לְ כֵי הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא.
אתכֶ ם לְ שָׁ לוֹם מַ לְאֲ כֵי הַ שָּׁ לוֹם מַ לְ ָאכִ י עֶ לְ יוֹן
צֵ ְ
ִממֶּ לֶ  מַ לְ כֵי הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא.
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השמים היו טהורים והארץ הייתה שקטה וכל הרחובות היו קיים ,ורוח חדשה הייתה
מרפרפת בחללו של עולם .ואי תיוק כבן ארבע הייתי ומלובש הייתי בגדי מועד,
ואיש אחד מקרובי הוליכי אצל אבי ואצל זקי לבית התפילה .ובית התפילה היה
מלא עטופי טליתות ועטרות כסף בראשיהם ובגדיהם בגדי לבן ובידיהם ספרים,
ורות הרבה תקועים בתיבות ארוכות של חול ,ואור מופלא עם ריח טוב יוצא מן
הרות .ואיש זקן עומד מוטה לפי התיבה וטליתו יורדת עד למטה מלבו וקולות
ערבים ומתוקים יוצאים מטליתו .ואי עומד בחלון בית התפילה מרעיד ומשתומם על
הקולות הערבים ועל עטרות הכסף ועל האור המופלא ועל ריח הדבש היוצא מן הרות
רות השעוה .ודומה היה לי שהארץ שהלכתי עליה והרחובות שעברתי בהם וכל
העולם כולו אים אלא פרוזדור לבית זה.
עדיין לא הייתי יודע להגות במושגים עיויים ואת המושג הדרת קודש לא הכרתי.
אבל אין ספק בלבי שבאותה שעה הרגשתי בקדושת המקום ובקדושת היום ובקדושת
האשים העומדים בבית ה' בתפילה וביגוים .ואף על פי שעד לאותה השעה לא
ראיתי דבר כזה לא עלה על דעתי שיש הפסק לדבר .וכך הייתי עומד ומביט על הבית
ועל האשים שעמדו בבית ,ולא הבחתי בין אדם לאדם ,שכולם כאחד עם כל הבית
כולו דומים היו עלי כחטיבה אחת .ושמחה גדולה הייתה בלבי ולבי דבק באהבה
לבית זה ולאשים אלו וליגוים אלו.
על יד על יד פסקו היגוים ,ועדיין בת קול הייתה מהמת עד שפסקה אף היא.
תקמטה פשי פתאום וגעיתי בבכייה גדולה .אבי וזקי תחלחלו ושאר כל העם עמדו
עלי לפייסי .ואי דמעותיי מתגלגלות והולכות מתוך הבכייה .אלו לאלו שואלים,
מי גרם לתיוק שיבכה? ואלו לאלו משיבים ,מי יודע.

עתה אספר מי גרם לי שאבכה .אותה שעה שפסקה התפילה פסקה פתאום אותה
חטיבה אה .מקצת מן האשים הורידו טליתותיהם מעל ראשיהם ומקצתם התחילו
מסיחים זה עם זה .אותם שאהבתי דבקה בהם החליפו פיהם פתאום והשחיתו את
דמותם האה ואת דמות הבית ודמות היום .ועל זה היה דווה לבי ועל זה געיתי
בבכייה.

כמה שים יצאו ועדיין אותה השתוממות מופקדת בלבי .וכשם שהיא מופקדת בלבי
כך שמור בלבי אותו הצער .וכל שה ושה ביום הכיפורים כשאי רואה אשים
מישראל "כולם צגים לובן מוצעפים ,לאדרך בשרפים עפים" ,מחליפים פים של חילוי
בפים של חולין פשי מתקמטת כבאותו היום.
)שמואל יוסף עגון ,מתוך ההקדמה לספרו "ימים וראים"(
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כל נדרי – תפילת ליל יום הכיפורים
כל נדרי

וּשׁבוּעֵ י .וַ חֲ ָרמֵ י .וְ קונָמֵ י .וְ ִקנּוּסֵ י .וְ כִ נּוּיֵי.
נִד ֵרי .וֶאֱ סָ ֵריְ .
כָּל ְ

ימנָאְ .
וּדאַחֲ ִר ְ
וּד ִא ְשׁ ַתּבַּ עְ נָאְ .
ְדּ ִאנְדַּ ְרנָאְ .
וּדאָסַ ְרנָא עַ ל נַפְ ָשׁ ָתנָא:

פּוּרים הַ זֶּה ֶשׁבָּ א עָ לֵינוּ לְ טובָ ה.
פּוּרים שֶׁ עָ בַ ר עַ ד יוֹם הַ כִּ ִ
ִמיּוֹם הַ כִּ ִ

פּוּרים הַ בָּ א עָ לֵינוּ לְ טובָ ה.
פּוּרים זֶה .עַ ד יום כִּ ִ
וּמיּום כִּ ִ
ִ
בְּ כֻלְּ הון ִאיחֲ ַר ְטנָא בְ הון .כֻּלְּ הון יְהון ָשׁ ָרן.

וּמבֻטָּ לִ ין .לָא ְשׁ ִר ִירין וְ לָא ַקיּ ִָמין:
יתין .בְּ טֵ לִ ין ְ
יקיןְ .שׁבִ ִ
ְשׁבִ ִ

וּשׁבוּעָ ָתנָא לָא ְשׁבוּעות:
נ ְִד ָרנָא לָא נ ְִד ֵרי .וֶאֱסָ ָרנָא לָא אֱסָ ֵריְ .

כָּ ל נִ ְד ֵרי היא תפילה הנאמרת לפני תפילת ערבית
של ליל יום כיפור ,הכוללת הכרזה על ביטול נדרים
ושבועות של ציבור המתפללים .מקורה וזמן חיבורה
של התפילה אינם ידועים ,אך מעריכים שנתחברה
בתקופת הגאונים ,והיא נאמרת בארמית ,שפת
הדיבור של רבים מהיהודים בתקופה זו .עניין ביטול
הנדרים מוזכר עוד בתלמוד.
בשל זמן אמירתה של התפילה ,עם כניסת יום כיפור,
ובשל הלחן המרטיט שלה ,היא אחת התפילות
הידועות ,ונחשבת בציבור לאחת החשובות .יחד עם
זאת ,תפילה זו הייתה מאז ומתמיד שנויה במחלוקת
על שהיא עלולה להביא את האדם לזלזל בנדריו.

תרגום :כל הנדרים והאיסורים והשבועות והחרמות והקונמות ]נדר שאדם אוסר על עצמו[ ,וכינוסים
וכינויים שנדרנו ונשבענו והחרמנו ושאסרנו על נפשותינו ,מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים שבא עלינו
לטובה ,ומיום כיפורים זה ועד יום כיפורים הבא עלינו לטובה .בכולם אני מתחרט/ת ,כולם יהיו מותרים,
מחולים ,בטלים ומבוטלים; לא שרירים ולא קיימים .נדרינו אינם נדרים ,איסורינו אינם איסורים,
ושבועותינו אינן שבועות.

ִשראֵ ל וְ ַלגֵּר הַ גָּר בְּ ת ֹוכָם ,כִּ י לְ כָל הָ עָ ם בִּ ְשׁ ָגגָה.
וְ נ ְִסלַח לְ כָל עֲ דַ ת בְּ נֵי י ָ
להתתק מכבלים

מה אומרים בכל דרי?
"כל דרי ואסרי ...וקומי וקוסי וכיויי-"...
כל ההתקשרויות ,הכיויים ,ההשתייכויות ,התוויות וההגדרות ששמתי על
עצמי ,ושאולי אשים על עצמי –
"כולהון יהון שרן ...בטלין ומבוטלין" -כולם יהיו מותרים ,בטלים ומבוטלים.
מעתה אי משחרר את עצמי מכל אלה ,מהעבר וגם מהעתיד,
מיום כיפורים זה ועד ליום הכיפורים הבא עליו לטובה.
)הרב עדין שטייזלץ ,מתוך" :באור פי המלך"(

אסיף

מילים :איתמר פרת
לחן :נעמי שמר

אסוף את המעשים
את המילים והאותות
כמו יבול ברכה כבד משאת.
אסוף את הפריחה
אשר גמלה לזיכרונות
של קיץ שחלף בטרם עת.

אסוף את כל מראות פניה היפים
כמו את הפרי ואת הבר.
האדמה היא אפורה מתחת
לשלפים ואין לה עוד לתת לך דבר.
ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו
ואין יותר נדרי ואסרי
רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו
עוד יחונן את עפרה בתום תשרי.
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תפילת שליחי הציבור

אתי לַעֲ מֹ ד וּלְ ִה ְתחַ נֵּן לְ פָ נֶי עַ ל עַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר
ש נִ ְרעַ שׁ וְ נִ פְ חַ ד ִמפַּ חַ ד יו ֵֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל .בָּ ִ
ִהנְ נִ י הֶ עָ נִ י ִממַּ עַ ֹ

ְשׁלָחוּנִ י .וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁאֵ ינִ י כְ ַדאי וְ הָ גוּן לְ כַָ .%לכֵן אֲ בַ ֵקּשׁ ִמ ְמּ אֱ )הֵ י אַבְ ָרהָ ם אֱ )הֵ י יִצְ חָ ק וֵא)הֵ י יַעֲ קֹ ב .יהוה יהוה

אֵ ל ַרחוּם וְ חַ נּוּן אֱ )הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ַשׁדַּ י אָיֹם וְ נו ָֹרא .הֱ יֵה נָא מַ ְצלִ יחַ דַּ ְרכִּ י אֲ ֶשׁר אָנֹ כִ י ה ֹולֵ %וְ עוֹמֵ ד לְ בַ ֵקּשׁ ַרחֲ ִמים עָ לַי
יהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי ה' אֱ )הֵ י
ֹאתי וְ אַל ְתּחַ יְּבֵ ם בַּ עֲ ווֹנו ַֹתי כִּ י חוֹטֵ א וּפו ֵֹשׁעַ אָנִ י .וִ ִ
וְ עַ ל שׁוֹלְ חַ י .וְ נָא אַל ַתּפְ ִשׁיעֵ ם בְּ חַ טּ ַ
אַבְ ָרהָ ם אֱ )הֵ י יִצְ חָ ק וֵא)הֵ י יַעֲ קֹ ב .הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְ הַ נּו ָֹרא אֵ ל עֶ לְ יוֹן אֶ ְהיֶה אֲ ֶשׁר אֶ ְהיֶה ֶשׁכָּל הַ מַּ לְ אָכִ ים ֶשׁהֵ ם

ימים
יקים וְ הַ חֲ ִס ִידים וְ הַ ְתּ ִמ ִ
פּוֹעֲ לֵי ְתפִ לּוֹת יָבִ יאוּ ְתפִ לּ ִָתי לִ פְ נֵי כִ סֵּ א כְ בוֹדֶ  וְ יָפִ יצוּ או ָֹתהּ לְ פָ נֶי בַּ עֲ בוּר כָּל הַ צַּ ִדּ ִ

ְשׁ ִרים .וּבַ עֲ בוּר כְּ בוֹד ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל וְ הַ נּו ָֹרא כִּ י אַ ָתּה שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לַּת עַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ ַרחֲ ִמים :בָּ רוּ %אַ ָתּה שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לָּה:
וְ הַ י ָ

אנחנו ,העניים ממעש ,נרעשים ונרגשים מהוד מסורת ישראל,

מתכנסים כאן ,בישיבה החילונית ,לבנות ולעצב את דרכנו בשדה היהדות.
ננסה לממש את עצמנו ולקיים יום כיפור משלנו .שתהיה דרכנו אשר אנחנו
הולכים בה מצלחת; שלא נחטא כלפי המטען שהשאירו לנו הדורות שכבר
עברו ,שלא נשאיר פרי-עץ מורעל לדורות שעוד יבואו ,שנדע לקיים את יום

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

הנני העני ממעש היא
תפילה מיוחדת לשליח הציבור
הנאמרת בקהילות המסורתיות
האשכנזיות קודם שמתחיל
שליח הציבור לעבור לפני
התיבה בתפילות מוסף של
ראש השנה ושל יום הכיפורים.
בתפילה זו עומד שליח הציבור
על הפער שבין אישיותו על
פגמיה וחסריה ,לבין תפקידו
הכבד בייצוג הציבור לפני
האל.

יהודה עמיחי

ֲאנִי אוֹמֵ ר בֶּ אֱמוּנָה ְשׁלֵמָ ה
שֶׁ הַ תְּ פִ לּוֹת קָ ְדמוּ ֵלאֱהִ ים
הַ תְּ פִ לּוֹת יָצְ רוּ אֶ ת הָ אֱהִ ים,
הָ אֱהִ ים יָצַ ר אֶ ת הָ אָדָ ם

כולנו זקוקים
לחסד  /נתן זך
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.

וְ הָ אָדָ ם יוֹצֵ ר תְּ פִ לּוֹת
שֶׁ יּוֹצְ רוֹת אֶ ת הָ אֱהִ ים שֶׁ יּוֹצֵ ר
אָדם.
אֶ ת הָ ָ
כולנו רוצים לתת
רק מעטים יודעים איך.
צריך ללמוד כעת
שהאושר לא מחייך,
שמה שניתן אי פעם
לא יילקח לעולם.
שיש לכל זה טעם,
גם כשהטעם תם...
בואי ואראה לך מקום
שבו עוד מאיר אור יום.

כולנו רוצים לאהוב,
כולנו רוצים לשמוח.
כדי שיהיה לנו טוב,
שיהיה לנו כוח.
כמו שמש שזורחת,
כמו צל אשר נופל.
בואי ואראה לך
מקום
שבו עוד אפשר
לנשום.

9

מלחמת יום כיפור

ביום הכיפורים תשל"ד ה 1973 6.10יצאו צבאות ערב למתקפה על ישראל.
המתקפה הפתיעה את צה"ל ובמשך ימים התנהלו קרבות בלימה קשים עד אשר עברה
היוזמה לידי צבא ההגנה לישראל והמלחמה הוכרעה בשטח אויב.
 2,222חללים נפלו
 5,596לוחמים נפצעו
 294חיילים נפלו בשבי
את כולם אנחנו זוכרים היום ,את מי ששמו נפשם בכפם למעננו.

ונתנה תוקף

מיוחס לרבי אמנון ממגנצא
לחן :יאיר רוזנבלום
ונתנה תוקף קדושת היום
כי הוא נורא ואיום
ובו תנשא מלכותך
ותשב עליו באמת.
כסאך
ויכון בחסד
באמת.
ותשבכי עליו
אתה הו
אמת

אמת כי אתה הוא דיין
ומוכיח ויודע ועד.
וכותב וחותם וסופר ומונה
ותזכור כל הנשכחות
ותפתח ספר הזכרונות
ומאליו יקרא
וחותם יד כל אדם בו.

ובשופר גדול יתקע
וקול דממה דקה ישמע
ומלאכים יחפזון
וחיל ורעדה יאחזון.

ויאמרו :הנה יום הדין
לפקוד על צבא מרום בדין
כי לא יזכו בעיניך בדין.

וכל באי עולם יעברון
לפניך כבני מרון.
כבקרת רועה עדרו
מעביר צאנו תחת שבטו
כן תעביר ותספור ותמנה
ותפקוד נפש כל חי
ותחתוך קצבה לכל בריה
ותכתוב את גזר דינם.

ובשופר גדול יתקע
וקול דממה דקה ישמע
ומלאכים יחפזון
וחיל ורעדה יאחזון

בראש השנה יכתבון
וביום צום כפור יחתמון

כמה יעברון וכמה יבראון
מי יחיה ומי ימות
מי בקיצו ומי לא בקיצו;
מי במים ומי באש
מי בחרב ומי בחיה
מי ברעש ומי במגפה;
מי ינוח ומי ינוע
מי ישקט ומי יטרף
מי ישלוו ומי יתיסר;
מי ירום ומי ישפל
מי יעשר ומי יעני.
ותשובה ותפילה וצדקה
מעבירין את רוע הגזירה.

אמת כי אתה הוא יוצרם
ואתה יודע יצרם
כי הם בשר ודם.
אדם יסודו מעפר וסופו לעפר,
בנפשו יביא לחמו.

משול כחרס הנשבר,
כחציר יבש וכציץ נובל,
וכצל עובר ,וכענן כלה,
וכרוח נושבת ,וכאבק פורח
וכחלום יעוף.

תפילה לשלום חיילי וחיילות צבא ההגנה לישראל
נייחל לשלומם של חיילי וחיילות צבא ההגנה לישראל העומדים על
משמר ארצנוּ ,מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ,ומן הים הגדול עד
לבוא הערבה.
נדרוש בשלומם של החיילים והחיילות מקהילת בינ"ה ,הפזורים בכל
שדרות הצבא :בוגרי המכינה ,חיילי הנח"ל ואנשי ונשות המילואים
בקרב תלמידינו ,בוגרינו ואנשי הצוות.
תהא הצלחה בכל מעשה ידיהם ויישמרו בגופם ובנפשם.
נייחל לשלום שיביא בכנפיו רווחה ורוגע בכל מושבותינו ויקוים בנו
הכתוב" :וְ כִ ְתּתוּ חַ ְרבוֹתָ ם לְ ִא ִתּים ַוחֲנִ יתוֹתֵ יהֶ ם לְ מַ זְמֵ רוֹת ,ל ֹא יִ שָּׂ א גוֹי
אֶ ל גּוֹי חֶ ֶרב וְ ל ֹא יִ לְ ְמדוּ עוֹד ִמלְ חָ מָ ה" )ישעיהו ב'(.

וֹת ִי"
"י ְִהי שָׁ לוֹם בְּ חֵ ילֵ שַׁ ְלוָה בְּ ַא ְר ְמ ָ
)תהילים קכב(

ונתנה תוקף הוא פיוט הנאמר הן בראש השנה והן ביום
הכיפורים .פיוט זה ,והוא מתאר את מעמד הדין .מסורת
מהמאה ה 12-מייחסת אותו לדמות אגדית מהמאה ה,11-
רבי אמנון ממגנצא .חוקרים מייחסים את הפיוט לפייטן
ארץ ישראלי קדום  -יניי או אלעזר הקליר.
יאיר רוזנבלום היה מלחין ומעבד ישראלי שהרבה להלחין
עבור להקות צבאיות ורבים משיריו הפכו לנכסי צאן ברזל
בזמר העברי .בשנת  ,1990בעת שהתגורר בקיבוץ בית
השיטה ,הלחין את תפילת "ונתנה תוקף" .הלחנת הפיוט
הוקדשה לזכרם של  11בני הקיבוץ שנהרגו במלחמת יום
כיפור ,והוא מושר בלחן זה בבתי כנסת רבים.
בארי חזק היה בן קיבוץ אפיקים שנהרג במלחמת יום
כיפור בחזית המצרית והוא בן  .29הוא השאיר אחריו
אישה ובן ,אם ואח .שירו "ריבונו של עולם" ,הופיע בספר
שיצא לזכרו "בבכי אותי תקצור" .השיר הולחן ובוצע ע"י
ברי סחרוף.

ריבונו של עולם
בארי חזק

אָ נָּא ,הַ גְ בֵּ ר עָ ְצמַ ת אוֹתו ֶֹתי
כָּ אן אֲ נִ י
א שׁוֹמֵ עַ  ,א יוֹדֵ עַ  ,הַ ִאם
שׁוּב ָתּ ַקעְ ָתּ פֶּ ַרח בַּ ְרזֶל בְּ ַדשׁ
הָ אַנְ טֶ נָּה .אַ ָתּה עָ ִדין כָּל כָּ  ָלמָּ ה
אַ ָתּה כֹּה ַרכְ רוּכִ יָ ,ל ָמּה אַ ָתּה ָתּ ִמיד
אֶ זְ ָר ִחי .הַ ִאם אֲ נִ י נִ ְשׁמָ ע הֵ יטֵ ב ,עֲ בֹ ר,
עֲ בֹ ר גַּם אַ ָתּה נִ ְשׁמַ ע ָקטוּעַ  ,אַ ָתּה
נִ ְשׁמַ ע פָּ צוּעַ  ,אַ ָתּה
בָּ עֵ מֶ ק ְמאֻ ְרגָּן הֶ ֵקּפִ ית .הָ ִרים
וְ כִ נּ ֶֶרת אַחֶ ֶרת .אָ נָּא
הוֹדַ ע עָ ְצמַ ת אוֹתו ֶֹתי ,בַּ מַּ כַּ "ם
א רו ִֹאים אֶ ת פָּ נֶי ,מַ דּוּעַ
אֵ ינְ  ְמז ְֻח ָלם ,מַ דּוּעַ אֵ ינְ 
נִ לְ חַ ם ,הַ ִאם לִ ְשׁ חַ אֵ לֶי ִסיּוּר ְממֻ נָּע ,אֲ נִ י
מָ לֵא אֱ מוּנָה
ֶשׁ א יַגִ יעַ וְ א יַחֲ זֹ ר .פֶּ צַ ע
ָשׁחֹר .אָנָא הַ חֲ לֵשׁ
עָ ְצמַ ת אוֹתו ֶֹתי.
אֲ ִמ ֵירי הַ בְּ רו ִֹשׁים לְ עֵ ת עֶ ֶרב
ַל ָשּׁוְ א ַלוֹאֲ ִטים ְשׁמֵ  ,וְ כוֹכַ ב
הַ צָּ פוֹן הַ בּוֹדֵ ד ,אָנָה
ְינַוֵּ ט אֶ ת ְצבָ א עֶ גְ לו ֶֹתי
לְ אָן הוּא י ֹובִ יל בָּ הֶ ן אֶ ת
אָנָא ,עֲ צֹם אֶ ת עֵ ינֶי ,עַ כְ ָשׁו אֲ נִ י
שׁוֹמֵ עַ  .רוּת .אַ ָתּה יָכוֹל סו ִֹפית
ָלמוּת .אָב ַשׁכּוּל ,אֲ נִ י כְּ בָ ר א
מַ ְרגִ ישׁ
.
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וידוי

וידוי אישי

ַדּע כִּ י צָ ִרי לָדוּן אֶ ת כָּ ל אָדָ ם לְ כַף זְ כוּת ,וַ אֲ ִפלּוּ ִמי ֶשׁהוּא ָר ָשׁע גָּמוּר ,צָ ִרי לְ חַ פֵּ שׂ וְ לִ ְמצֹא בּ ֹו אֵ יזֶה ְמעַ ט
טוֹבֶ ,שׁבְּ אוֹת ֹו הַ ְמּעַ ט אֵ ינ ֹו ָר ָשׁע ,וְ עַ ל יְדֵ י זֶה ֶשׁמּוֹצֵ א בּ ֹו ְמעַ ט טוֹב ,וְ דָ ן אוֹת ֹו לְ כַ ף זְ כוּת ,עַ ל-יְדֵ י  -זֶה מַ עֲ לֶה
אוֹת ֹו בֶּ אֱ מֶ ת לְ ַכף זְ כוּת ,וְ יוּכַל לַהֲ ִשׁיב ֹו בִּ ְתשׁוּבָ ה ,וְ זֶה בְּ ִחינַת ) ְתּ ִהלִּ ים ל"ז(" :וְ עוֹד ְמעַ ט וְ אֵ ין ָר ָשׁע
וְ ִה ְתבּ ֹונַנְ ָתּ עַ ל ְמקוֹמ ֹו וְ אֵ ינֶנּוּ" הַ יְנוּ ֶשׁהַ פָּ סוּק מַ זְ ִהיר לָדוּן אֶ ת הַ כֹּל לְ כַ ף זְ כוּת ...כִּ י עַ ל-יְדֵ י ֶשׁמּו ְֹצ ִאין בּ ֹו עוֹד
יאין אוֹת ֹו בֶּ אֱ מֶ ת ִמכַּ ף חוֹבָ ה לְ כַ ף
ְמעַ ט טוֹב ,אֵ יזֶה נְ קֻ ָדּה טוֹבָ ה ,וְ דָ נִ ין אוֹת ֹו לְ כַף זְ כוּת ,עַ ל-יְדֵ י-זֶה מו ִֹצ ִ
זְ כוּת.
אָדם לִ זָּהֵ ר ְמאֹ ד לִ ְהיוֹת בְּ ִשׂ ְמחָ ה ָתּ ִמיד ,וּלְ הַ ְר ִחיק
אָדם לִ ְמ ֹצא גַּם בְּ עַ ְצמ ֹו ,כִּ י זֶה יָדוּעַ ֶשׁצָּ ִרי הָ ָ
וְ כֵן צָ ִרי הָ ָ
הָ עַ ְצבוּת ְמאֹ ד ְמאֹ ד .וַ אֲ ִפלּוּ כְּ ֶשׁמַּ ְת ִחיל לְ ִה ְס ַתּכֵּל בְּ עַ ְצמ ֹו וְ רוֹאֶ ה ֶשׁאֵ ין בּ ֹו שׁוּם טוֹב ,וְ הוּא מָ לֵא חֲ טָ ִאים,
וְ רוֹצֶ ה הַ בַּ עַ ל ָדּבָ ר לְ הַ פִּ יל ֹו עַ ל יְדֵ י זֶה בְּ עַ ְצבוּת וּמָ ָרה ְשׁחו ָֹרה ,חַ ס וְ ָשׁל ֹום ,אַף  -עַ ל  -פִּ י  -כֵן אָסוּר ל ֹו לִ פֹּ ל
ִמזֶּהַ ,רק צָ ִרי לְ חַ פֵּ שׂ וְ לִ ְמצֹ א בְּ עַ ְצמ ֹו אֵ יזֶה ְמעַ ט טוֹב ,כִּ י אֵ י אֶ פְ ָשׁר ֶשׁ א עָ ָשׂה ִמיָּמָ יו אֵ יזֶה ִמ ְצוָ ה א ֹו ָדּבָ ר
טוֹב...
וְ כֵן יְחַ פֵּ שׂ וִ יל ֵַקּט עוֹד הַ נְּ קֻ דּוֹת טוֹבוֹת ,וְ עַ ל-יְדֵ י-זֶה נַעֲ ִשׂין נִ גּוּנִ ים ...וְ הַ כְּ לָל כִּ י נְ גִ ינָה ִדּ ְקדֻ ָשּׁה ִהיא גָּבוֹהַּ ְמאֹ ד
וּמל ְַקּ ִטין הַ נְּ קֻ דּוֹת טוֹבוֹת
ְמאֹ ד ַכּיָּדוּעַ  ,וְ ִע ַקּר הַ נִּ גּוּן נַעֲ ֶשׂה ,עַ ל-יְדֵ י בֵּ רוּר הַ טּוֹב ִמן הָ ָרעֶ ,שׁעַ ל-יְדֵ י ֶשׁ ְמּבָ ְר ִרין ְ
ִמתּוֹ הָ ָרע ,עַ ל -יְדֵ י-זֶה נַעֲ ִשׂים נִ גּוּנִ ים וּזְ ִמירוֹת.
)ר' נחמן מברסלב ,מתוך :ליקוטי מוהר"ן ,תורה רפ"ב(
נקודה טובה  /שולי רנד
אחות קטנה ,נפש תאומה
חכי עוד רגע עוד מעט
יש שכר לפעולתך
הנה הוא קם ואליך 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
התבוננת על מקומו ואיננו.

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.

הן תמיד השכלת לשמוע
את השיר שלנו שכמעט נדם
נקודה טובה ועוד נקודה טובה
ועוד מעט והנה הוא בא
התבוננת על מקומו
והננו.

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

אמנם המוקד הוא צורתו של הוידוי ,אבל לא מבועו ויסודו .הוידוי

הוא פתיחת -פה לנפש והבניין השירי של אותה נפש .העבר קבור

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

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

אחות קטנה,
על בכי אמונה
חכי עוד רגע עוד מעט
הנה הוא בא מנחמך
היטהרי השמיעי קולך
פתחי עינייך
לאט.

רבי נחמן מברסלב ) (1772-1810היה אדמו"ר
ואבי חסידות ברסלב .הגותו וכתיבתו המקורית
השפיעה באופן ניכר על תנועת החסידות .הוא הדגיש
את ערך התפילה ,ההתבודדות והאמונה התמימה
והפשוטה .סיפורי המעשיות שלו ידועים בייחודיותם
ועומקם .תורה רפ"ב היא עיקר חשוב בספרו ליקוטי
מוהר"ן )ספר היסוד של חסידות ברסלב( המכוונת
את האדם לדון את עצמו ואת האחרים לכף זכות.
מיכה יוסף בן-גריון ברדיצ'בסקי )(1865-1921
סופר והוגה דעות עברי אשר קרא לשינוי ערכים
בתפיסת היהדות .הוא סלד מרוחניות יתרה ,שאפיינה
בעיניו את העם היהודי ,וביקש להפוך את האדם
היהודי לאדם שלם יותר ,מחובר אל הטבע ולא
משועבד למסורת הדתית.
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על חטא שחטאנו לפניך
אָ ַשׁ ְמנוּ ,בָּ ג ְַדנוָּ ,גּזַלְ נוִּ ,דּבַּ ְרנוּ ֹדפִ י.
הֶ עֱוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ַשׁעְ נוּ ,ז ְַדנוּ ,חָ מַ ְסנוּ ,טָ פַ לְ נוּ ֶשׁ ֶקר.
ערף.
יָעַ צְ נוּ ָרע ,כִּ זַּבְ נוּ ,לַצְ נוּ ,מָ ַר ְדנוּ ,נִאַצְ נוּ ,סָ ַר ְרנוּ ,עָ וִ ינוּ ,פָּ ַשׁעְ נוּ ,צָ ַר ְרנוִּ ,ק ִשּׁינוּ ֶ
ָר ַשׁעְ נוִּ ,שׁחַ ְתנוִּ ,תּעַ בְ נוָּ ,תּעִ ינוִּ ,תּעְ ָתּעְ נוּ.
יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל עוונותינו
ותמחל לנו על כל פשעינו תכפר לנו על כל חטאותינו.

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

הוידוי הוא אחת התפילות החשובות
של יום הכיפורים המסורתי .התפילה
נתחברה ככל הנראה בתקופת הגאונים.
בקהילות המסורתיות משולב הוידוי
בכל אחת מתפילות היום ונאמר עשר
פעמים במהלך החג .ע"פ הרמב"ם
הוידוי הוא אחד ממרכיבי תהליך
התשובה ,בו על האדם לומר בקול
ולפרט את חטאו בפני עצמו כדי להיות
מודע למעשה .הוידוי נאמר בלשון
רבים ע"מ לסמל ערבות הדדית בעם.

על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת זְנוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים.
בחלול השם.
על חטא שחטאנו לפניך בחֹזק יד ועל חטא שחטאנו לפניך ִ
על חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה ועל חטא שחטאנו לפניך בטֻ מאת שפתים.
על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים.

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

על חטא שחטאנו לפניך בכַפַּ ת שוחד ועל חטא שחטאנו לפניך בכַחַ ש וב ָכזָב.
על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בלצון.
על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה.
בנטיַת גרון.
על חטא שחטאנו לפניך בנ ֶֶשך ובמרבית ועל חטא שחטאנו לפניך ִ
בשׂיקֻ ר עין.
בשׂיח שפתותינו ועל חטא שחטאנו לפניך ִ
על חטא שחטאנו לפניך ִ
על חטא שחטאנו לפניך בעינים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח.

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

על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עוֹל ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בצְ ִדיַת ֵרעַ ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין.
בק ְשיוּת עורף.
על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש ועל חטא שחטאנו לפניך ַ
על חטא שחטאנו לפניך בריצת ַרגְ ַליִם להָ ַרע ועל חטא שחטאנו לפניך ברכילוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בשבועת ָשוְ א ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם.
על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבָ ב.

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

תחנון  /אריה אורי
בְּ עֶ ֶרב מוֹעֵ ד וּבְ טֶ ֶרם ְק ָרב
הָ יָה מ ֹונֶה אֶ ת חֲ טָ אָיו
אתי
עַ ל חֵ ְטא ֶשׁחָ טָ ִ
בְּ יִשּׁוּב הַ ַדּעַ ת
ֶשׁא הֵ עַ זְ ִתּי ָלגַעַ ת
ַנְתּי לְ כָל הַ צְּ לִ ילִ ים
ֶשׁא הֶ אֱ ז ִ
ֶשׁא ִטפַּ ְח ִתּי אֶ ת הָ ע ֹולָלִ ים

עַ ל חֵ ְטא שֶׁ א טָ עַ ְמ ִתּי ִמכָּל הַ יֵּינוֹת
ֶשׁא בַּ זְ ִתּי לִ ְקטַ נּוֹת
ֶשׁא פִּ עְ נ ְַח ִתּי אֶ ת הַ סּוֹדוֹת
ֶשׁא גָּבַ ְר ִתּי עַ ל הַ חֲ ָרדוֹת
יתי ִדּ ְמעַ ת הַ ִתּינ ֹוקוֹת
עַ ל חֵ ְטא ֶשׁא מָ ִח ִ
ֶשׁא ִה ְק ַשׁבְ ִתּי ל ְַשּׁ ִתיקוֹת
ֶשׁא ִהבְ חַ נ ְִתּי בֵּ ין הַ ַתּאֲ ווֹת
עַ ל חֵ ְטא ֶשׁא אָהַ בְ ִתּי אֶ ת כָּל הָ אֲ הָ בוֹת

עַ ל חֵ ְטא שֶׁ א ִשׂמַּ ְח ִתּי אֶ ת הַ נַּעֲ נִ ים
ֶשׁא ִקיּ ְַמ ִתּי ְדּבָ ָרם ֶשׁל הַ זְּ קֵ נִ ים
עַ ל חֵ ְטא ֶשׁ ָשּׁ ַת ְק ִתּי אֶ ת הַ זְעָ קוֹת
יתי אֶ ת דּוֹבְ ֵרי הַ חֲ לָקוֹת
עַ ל חֵ ְטא שֶׁ א בִּ ִזּ ִ
ית ִרים
עַ ל חֵ ְטא שֶׁ א פָּ ַר ְט ִתּי עַ ל הַ מֵּ ָ
עַ ל חֵ ְטא שֶׁ א נ ְֶח ַר ְד ִתּי לַבְּ כִ י בַּ ִמּ ְס ָתּ ִרים
עַ ל חֵ ְטא שֶׁ א זָכַ ְר ִתּי אֶ ת ֶשׁאֵ ין לִ ְשׁכֹּחַ 12
עַ ל חֵ ְטא שֶׁ א ָשׁ ַכ ְח ִתּי כְּ דֵ י לִ ְס.חַ
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בערב יום הכיפורים  1940כתבה חנה סנש את
השורות הבאות ביומנה האישי ,שהתפרסם אחרי
מותה:
רצוני להתוודות ,לתת דין וחשבון לעצמי ,לתת דין
וחשבון לאלוהים ,זאת אומרת למדוד את חיי ,מעשי
לעומת האידיאל הגבוה ,הטהור ביותר אשר עומד לפני,
להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה.
אתחיל את הוידוי בשם האנושיות .אין חטא בעולם
שאינו נכנס השנה לתוך העוונות ,שבעתיים יותר מאשר
כל השנים...
והתכנית לשנה החדשה  -לימוד והתעמקות במקצוע,
בשפה ,וחיפוש הדרך .להיות בן אדם.
אני ֵיראה שלדבר האחרון התנאים פה קשים מאוד אך
אשתדל .כי זאת הדרך היחידה שכדאי ללכת בה.
אבל איך? אחרי שנה אראה אם הצלחתי.

יהודה עמיחי

ְכוֹלים לַ חֲ זֹר ִבּ ְתשׁוּבָ ה
ַמיִם אֵ ינָם י ִ
ְלאָ ן י ְַחזֵרוּ? לַ בֶּ ֶרז ,לַ ְמקוֹרוֹת ,לַ אֲ ָד ָמה,
שֹׁר ִשׁים
לַ ָ
ְלﬠָ נָן ,לַ יָם ,לְ תוֹ ִפּי
ְכוֹלים לַ חֲ זֹר ִבּ ְתשׁוּבָ ה
ַמיִם אֵ ינָם י ִ
ימיהֶ ם
כָּל מָ קוֹם הוּא י ְֵמיהֶ ם כְּ ֶק ֶדםִ ,מ ֵ
כְּ ֶק ֶדם
.כָּל מָ קוֹם הַ ְתחָ לָ ה וְסוֹף ,וְהַ ְתחָ לָ ה
ִמי-הָ ִאישׁ

תהילים ל"ד

ִמי-הָ ִאישׁ
הֶ חָ פֵ ץ חַ יִּים

ֹאהֵ ב י ִָמים
לִ ְראוֹת טוֹב.

נְ צֹר לְ שׁוֹנְ  מֵ ָרע
וּשׂפָ ֶתי
ְ
ִמ ַדּבֵּ ר ִמ ְרמָ ה.

דברים שרציתי לומר
יענקל'ה רוטבליט
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.

חלומות שחלמתי
והם מקיצים בי עדיין
שבריהם בעיני
נשטפים מפני בדמעה
ולילות ייסורים לא ספורים
שהטבעתי ביין
כאובד בדרכי
בדרכי הרעה.

לא בכל הדרכים
שרציתי ללכת הלכתי
בדרכים שהלכתי טעיתי
וודאי לא פעם אחת
ועצבות מהלה כל שמחה
כל שמחה ששמחתי
כמו ביקשתי דבר
דבר שאבד.

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.

זלמן שז"ר

ָאָדם הֱיוֹת פַּ עַ ם בָּ ָדד.
טוֹב ל ָ
א סֵ פֶ ר ,א רֵ עַ  ,א צִ בּוּר וְ א פְּ ָרט,
ַרק הוּא עִ ם לִ בּ ֹו ,עִ ם הַ לֵב ַרק בִּ לְ בָ ד,
ָאָדם הֱיוֹת פַּ עַ ם בָּ ָדד.
טוֹב ל ָ

וְ טוֹב כִּ י יֵצֵ א פַּ עַ ם ֵריק ִמ ְנכָסָ יו,
א בַּ יִת ,א שָׂ דֶ ה ,א נ ְִדרָ שׁ ,א חַ יָּב.
ַרק י ְַק ִשׁיב אֶ ל לִ בּ ֹו וְ ַי ֲח ִרישׁ חֶ רֶ שׁ ַרב
אָדם ִמ ְנכָסָ יו.
טוֹב כִּ י יֵצֵ א הָ ָ
כִּ י י ְַקשִׁ יב אֶ ל לִ בּ ֹו וְ יָבִ ין לְ חַ יָיו
וְ י ֵַדע אַ שֶׁ ר יֵשׁ וְ יָחוּשׁ מַ ה חַ יָּב.

יענוּ
הו ִ ׁש ֵ
אָ ִבינוּ ַמ ְל ֵּכנוּ חָ ּנֵנוּ וַעֲ נֵנוּ ִ ּכי אֵ ין ָּבנוּ ַמעֲ ִׂשים עֲ ֵׂשה ִע ּ ָמנוּ ְצ ָד ָקה וָחֶ ֶסד וְ ֹ

)מן התפילה(

13

תפילה ליום הכיפורים  /נעם מיינרט

ע"פ תפילת "על חטא שחטאנו לפניך " מתוך המחזור ליום הכיפורים

יהי רצון מלפניכם ,בעלי הסליחות

שתסלחו לי
על כל חטאי

ותמחלו לי
על כל עוונותיי

ותכפרו לי
על כל פשעי.

על חטא שחטאתי לפניכם בקלות ראש,
על חטא שחטאתי לפניכם בקשיות עורף,
על חטא שחטאתי לפניכם כשלא פדיתי אתכם מן השבי,
על חטא שחטאתי לפניכם כשהשלכתי את בכורי לנהר,
על חטא שחטאתי לפניכם כשלא שילחתי לשם את לחמי,

על כולם ,בעלי הסליחות,
סלחו לי
מחלו לי
כפרו לי.

על חטא שחטאתי לפניכם כשעמדתי על דמכם
על חטא שחטאתי כשראיתי חלל נופל באדמה ולא ידעתי מי היכה אותו ולא ערפתי עליו שום עגלה
על חטא שחטאתי לפניכם כשראיתי עירום ולא כיסיתו,
על חטא שחטאתי לפניכם כאשר ראיתי גולגולת צפה על פני המים ולא אמרתי לה על דאטפת אטפוך וסוף
מטיפייך יטופון,
על חטא שחטאתי לפניכם כשאמרתי "בכמה חפץ זה" ולא באמת רציתי לקנות

על כולם ,בעלי הסליחות,
סלחו לי
מחלו לי
כפרו לי.

על חטא שחטאתי לפניכם כשלא זכרתי ולא שמרתי את היום השביעי
על חטא שחטאתי לפניכם כשלא כיבדתי את הורי
על חטא שחטאתי לפניכם כשגנבתי
על חטא שחטאתי לפניכם כשעניתי ברעי עד שקר
על חטא שחטאתי לפניכם כשחמדתי את אשת רעי ,את בנו ואת בתו ואת ביתו ואת עובדיו ואת כוחו ואת
חולשתו ואת שורו ואת חמורו ואת חמדתו ואת קנאתו ואת חטאיו ואת כל אשר לרעי

על כולם ,בעלי הסליחות,
סלחו לי
מחלו לי
כפרו לי.

על חטא שחטאתי לפניכם כשנסחפתי אחרי ההמון,
על חטא שחטאתי לפניכם כשנשארתי במרפסת מול מדינה קורסת,
על חטא שחטאתי לפניכם כשקראתי עליכם חרם,
על חטא שחטאתי לפניכם כשראיתי עירום ולא כיסיתו,
על חטא שחטאתי לפניכם כשלא נתתי לרעב לחמי,
על חטא שחטאתי לפניכם כשלעניים מרודים לא הבאתי בית,
על חטא שחטאתי לפניכם כשהתעלמתי מבשרי,
על חטא שחטאתי לפניכם בזלזול הורים ומורים ,רופאים ואחיות
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ועל כולם ,בעלי הסליחות
סלחו לי
מחלו לי
כפרו לי

על חטא שחטאתי לפניכם כשקראתי לכם כושים ,ערבושים ,פלסטינאצים ,מתנחבלים ,לא נחמדים ,שוורצעלך,
פייגעלך ,מיידעלך ,מוות לערבים ,אטבח אל יהוד ,אין לי אח מתנחל ,אין שמאלנים אין פיגועים ,מעשני סושי,
אוכלי נרגילות,בועלי שפנים ,אוכלי נידות ,דרוס כל דוס ,השמד כל חרד ,תינוקות שנשבו ,עגלה ריקה ,גנרלים,
אדמירלים ,לוויתנים ,יפי נפש ,משתמטים ,מושחתים ,חזירים ,זומבים חרמנים ,פושעי מלחמה ,שתולי
מפלגות ,קפיטליסטים ,קומוניסטים ,פשיסטים ,אופורטוניסטים ,טוקבטיסטים ,נזם זהב באף חזיר אישה יפה
וסרת טעם ,קוראים בקפה ,ידעונים ,מנחשים ,מעוננים ,מאוננים ,אימפוטנטים ,חורשי רע ,עוכרי ביתם ,יורשי
רוח
ועל כולם ,בעלי הסליחות
סלחו לי
מחלו לי
כפרו לי.

כי אתם עם חלכה ,עם עבדים ומזי רעב .אתם ילדי השמנת.
אתם אלו שאין להם לחם אז הם אוכלים עוגות .אתם גם אלו שמשאירים אותן שלמות.
אתם האברהמים והיצחקימים והמלאכימים והאיילימים שלא ירדו מן המוריה .אתם הנערימים והחמורימים
שלא עלו עליה.
אתם המים שחודרים עמוק .אתם מסתתרים במזוודות ובפחי האשפה .אתם אלו שכלבי הרחוב בחנו את
כליותיהם ולבבותיהם .אתם הננטשים מאחור .אתם הנוטשים מקדימה .אתם אלו שאין עוד מלבדם.
אתם אלי האבן של ההרים הגדולים .אתם הסתתרתם מוצלים מאש ,ניצולים מספריית אלכסנדריה.
אתם מסתירים את פניכם ומגלים אותם לסירוגין.
אתם ,שרק לכם הסליחה לתת ,אתם בעלי הסליחות.

ולכן
אני,
העני
ממעש,
נרעש
ונפחד,
באתי
לעמוד
ולהתחנן
לפניכם
עלי.
ואף
על
פי
שאינני
כדאי
וראוי
לכך
אבקש
מכם
על
כל
חטאי
שחטאתי
לפניכם -

על כולם ,בעלי הסליחות -
סלחו לי,
מחלו לי,
כפרו לי.
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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.

יעלה תחנונינו הוא הפיוט הפותח את סליחות יום הכיפורים
בקהילות אשכנז ופולין.
הפיוט מקפל בתוכו את התמצית של מהלך היום כולו ,המתרחש
מ"ערב" דרך "בוקר" ו"עד ערב" זוהי המחזוריות של מועד .זוהי גם
מחזוריות הנזכרת באופן מפורש ביחס ליום הכיפורים:

ֹתיכֶם ְבּ ִת ְשׁﬠָ ה לַ חֹ ֶדשׁ
יתם אֶ ת נ ְַפשׁ ֵ
"שׁבַּ ת ַשׁבָּ תוֹן הוּא לָ כֶם ו ְִﬠנִּ ֶ
ַ
בָּ ﬠֶ ֶרב ,מֵ ﬠֶ ֶרב ﬠַ ד ﬠֶ ֶרב ִתּ ְשׁ ְבּתוּ ַשׁבַּ ְתּכֶם" )ויקרא כג ,לב(
בבוקר שלאחר יום הכיפורים /ילי שנר

פּוּרים ְבּ ַתחֲ נַת הָ ַרכֶּבֶ ת
בַּ בּ ֶֹקר ֶשׁ ְלּאַ חַ ר יוֹם הַ כִּ ִ
ישׁה נִיצוֹלָ ת שׁוֹאָ ה
אוֹתהּ ְק ִשׁ ָ
ָ
ֵתּל-אָ ִביב ֶמ ְרכַּז,
פּוֹשׁטֶ ת יָד
ֶ
הוֹמה .הַ ְשּׂ ִמיכוֹת ﬠָ רוּמוֹת ﬠַ ל
ֶ
ְבּטַ בּוּרוֹ ֶשׁל ָרצִ יף
גּוּפָ ה ִמ ַתּחַ ת
לָ ֶשלֶ ט ,הַ יְּ צִ יאָ ה ִמכָּאן
פּוּרים לְ ל ֹא ִריק ֶשׁל בֵּ ין ְלבֵ ין,
בַּ בּ ֶֹקר ֶשׁ ְלּאַ חַ ר יוֹם הַ כִּ ִ
אֲ נ ִָשׁים חוֹלְ פִ ים ﬠָ ל פָּ נֶיהָ  ,כְּ אֵ ב חָ ָדש ִמצְ טַ בֵּ ר
ְבּ ִפנּוֹת לוּחַ הַ ָשּׁנָה הַ ﬠִ יו ְִורי
בֵּ ין אָ ָדם לַ מָּ קוֹם זֶה ְמהַ ְדהֵ ד בַּ בּ ֶֹקר ֶשׁ ְלּאַ חַ ר נְ ﬠִ ילָ ה,
ֶשׁת
יתי לָ ג ֶ
ָרצִ ִ
לְ בַ ֵקּשׁ ִמ ֶמּנָּה
ְסלִ יחָ ה
ﬠַ ל הַ זִּ ְקנָה

ִשׁיר לַמַּ עֲ לוֹת
תהילים קכ"א

ִשׁיר לַמַּ עֲ לוֹת אֶ ָשּׂא עֵ ינַי אֶ ל-הֶ הָ ִרים

מֵ אַיִן יָבֹא עֶ זְ ִרי.

אָרץ
ֹשׂה ָשׁמַ יִם וָ ֶ
עֶ זְ ִרי מֵ ִעם יְהֹ וָ ה ע ֵ

אַל-י ִֵתּן לַמּוֹט ַרגְ ֶל אַל-יָנוּם שׁ ְֹמ ֶר .

ִישׁן שׁוֹמֵ ר י ְִשׂ ָראֵ ל
ִהנֵּה א יָנוּם וְ א י ָ

ְיהֹוָ ה שׁ ְֹמ ֶר יְהֹ וָ ה ִצלְּ עַ ל-יַד י ְִמי ֶנ .

יוֹמָ ם הַ ֶשּׁמֶ שׁ אַ -י ֶכּכָּה וְ י ֵָר ַח בַּ ָלּ ְילָה

ְיהֹוָ ה י ְִשׁמָ ְר ִמ ָכּלָ -רע ִי ְשׁמֹ ר אֶ ת-נַפְ ֶשׁ

את וּבוֹאֶ מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד-ע ֹולָם.
ְיהֹוָ ה י ְִשׁמָ ר-צֵ ְ
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מוסף ליום הכיפורים
מודה אני
מאיר אריאל
מודה אני
לפניך ולך
על כל החסד והאמת
והטובה והרעה והטובה
שעשית עמדי
ועם ביתי
ועם קרובי וידידי ועם בני עמי
ועם ארצי ,ועם כל העולם והאדם
אשר בראת.
בלאט ,חרש חרש
אט אט ,טופפות
עתידות עתידות לקראתנו,
ואת מחייכת אלי מתוך השינה.
יהיה לנו טוב ,טוב מטוב ,טוב מאוד,
זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר
את צוחקת אלי
מתוך מתוך השינה.

אחד מן המניין  /אבא קובנר
בשבוע הראשון להיותי בארץ עמדתי ליד הכותל
המערבי ...עמדתי במרחק של פסיעה מהכותל ,מן
האבנים .והרגשתי שאיני שייך .שהנני נטוע בהוויה
אחרת .שלא פסעתי צעד נוסף .אך מישהו משך
בשרוולי ,ביקש שאצטרף למניין .חבשתי כובע,
הצטרפתי למניין...
זהו דבר יהודי ,היותר ייחודי שביהדות ,להיות אחד
ממניין .לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי והאחד
לתשעה .אפשר זה הדבר המשמעותי ביותר
שביהדות ...תפילתי תמיד להיות אחד מכולם.
שמילותיי הטובות יצטרפו למילים שממלמל
הציבור ...אין משמעות לחיים אם הם לעצמם .רק
בזיקתם להוויה ,אל המילים שבאו עדיך ,ובאים
מרחוק לקראתך ,יש משמעות לעמידה.
אחד – אבל אחד בציבור) .מתוך :על הגשר הצר(

אנא בכח מיוחס לר' נחוניא בן הקנה

וידוי

וידוי קהילתי

רוּרה
אָ נָּא ְבּכֹחַ גְּ דֻ לַּ ת י ְִמינֶ ַתּ ִתּיר צְ ָ
נוֹרא
ַקבֵּ ל ִרנַּת ﬠַ ֶמּ ַשׂגְּ בֵ נוּ טַ הֲ ֵרנוּ ָ
ִחוּד כְּ בָ בַ ת ָשׁ ְמ ֵרם
דּוֹר ֵשׁי י ֶ
נָא גִ בּוֹר ְ
בָּ ְרכֵם טַ הֲ ֵרם ַרחֲ ֵמי צִ ְד ָק ֶת ָתּ ִמיד גּ ְָמלֵ ם
טוּב נַהֵ ל ﬠ ֲָד ֶת
חֲ ִסין ָקדוֹשׁ ְבּרוֹב ְ
י ִָחיד גֵּאֶ ה לְ ﬠַ ְמּ ְפּנֵה זוֹכְ ֵרי ְקדֻ ָשּׁ ֶת
וּשׁ ַמע צַ ﬠ ֲָק ֵתנוּ
ַשׁוְﬠָ ֵתנוּ ַקבֵּ ל ְ
יוֹדﬠַ ַתּﬠֲלוּמוֹת.
ֵ

אבא קובנר )(1918-1987
ממארגני ומפקדי מרד גטו
וילנה וממפקדי הפרטיזנים
היהודיים ביערות וילנה.
משורר וסופר ,חתן פרס
ישראל לשנת .1970

אנא בכח הוא פיוט קבלי מימי
הביניים אשר כתיבתו מיוחסת
לתנא נחוניא בן הקנא .בקהילות
רבות נהוג לאמרו בקבלת שבת.

מתוך תפילה זכה )תפילה הנאמרת בערב יום הכיפורים(

ִרבּוֹן כָּ ל הָ ע ֹול ִָמים אַב הָ ַרחֲ ִמים וְ הַ ְסּלִ יחוֹת אֲ ֶשׁר י ְִמינְ  פְּ שׁוּטָ ה לְ ַקבֵּ ל ָשׁבִ יםְ ...היוֹת ויּ ַָדעְ ִתּי ֶשׁכִּ ְמעַ ט אֵ ין
אָדם לַחֲ בֵ ר ֹו בְּ מָ מוֹן א ֹו בְ גוּפ ֹו ,בְּ מַ עֲ שה א ֹו בְ ִדבּוּר פֶּ ה .וְ עַ ל זֶה ָדוֶ ה לִ בִּ י
אָרץ אֲ ֶשׁר א יֶחֱ ָטא בֵּ ין ָ
צַ ִדּיק בָּ ֶ
פּוּרים ְמכַפֵּ ר עַ ד ֶשׁיּ ְַרצֶּ ה אֶ ת חֲ בֵ ר ֹו...
אָדם לַחֲ בֵ ר ֹו אֵ ין יוֹם הַ כִּ ִ
בְּ ִק ְרבִּ י כִּ י עַ ל חֵ ְטא ֶשׁבֵּ ין ָ
וְ ָלכֵן אֲ נִ י מַ פִּ יל/ה ְתּ ִחנּ ִָתי לְ פָ נֶי ֶשׁ ְתּ ַרחֵ ם עָ לַי וְ ִת ְתּנֵנִ י לְ חֵ ן וּלְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרחֲ ִמים בְּ עֵ ינֶי וּבְ עֵ ינֵי כָל בְּ נֵי אָדָ ם.
וְ ִהנְנִ י מוֹחֵ ל/ת בִּ ְמ ִחילָה גְ מ ָוּרה לְ כָל ִמי ֶשׁחָ טָ א נֶגְ ִדּי .בֵּ ין בְּ גוּפ ֹו וּבֵ ין בְּ מָ מוֹנ ֹו .א ֹו ֶשׁ ִדּבֶּ ר עָ לַי לָשׁוֹן הָ ָרע.
אָדם
אָדם אֲ ֶשׁר בֵּ ין ָ
וַ אֲ פִ ילּוּ הוֹצָ אַת ֵשׁם ָרע .וְ כֵן לְ כָל ִמי ֶשׁ ִהזִּ יק לִ י בְּ גוּפִ י א ֹו בְּ מָ מוֹנִ י .וּלְ כָל חַ טֹּאת הָ ָ
מוּרה וְ א יֵעָ נֵשׁ שׁוּם אָדָ ם בְּ ִסבָּ ִתי .וּכְ ֵשׁם ֶשׁאֲ נִ י מוֹחֵ ל/ת לְ כָל אָדָ ם,
ַלחֲ בֵ ר ֹו ...אֲ נִ י מוֹחֵ ל/ת בִּ ְמ ִחילָה גְ ָ
מוּרה:
כֵּן ִתּ ֵתּן אֶ ת ִחנִּ י בְּ עֵ ינֵי כָ ל אָדָ ם ֶשׁיּ ְִמחֲ לוּ לִ י בִּ ְמ ִחילָה גְ ָ
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על חטא שחטאנו לפניך
אָ ַשׁ ְמנוּ ,בָּ ג ְַדנוָּ ,גּזַלְ נוִּ ,דּבַּ ְרנוּ ֹדפִ י.
הֶ עֱוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ַשׁעְ נוּ ,ז ְַדנוּ ,חָ מַ ְסנוּ ,טָ פַ לְ נוּ ֶשׁ ֶקר.
ערף.
יָעַ צְ נוּ ָרע ,כִּ זַּבְ נוּ ,לַצְ נוּ ,מָ ַר ְדנוּ ,נִאַצְ נוּ ,סָ ַר ְרנוּ ,עָ וִ ינוּ ,פָּ ַשׁעְ נוּ ,צָ ַר ְרנוִּ ,ק ִשּׁינוּ ֶ
ָר ַשׁעְ נוִּ ,שׁחַ ְתנוִּ ,תּעַ בְ נוָּ ,תּעִ ינוִּ ,תּעְ ָתּעְ נוּ.
יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל עוונותינו
ותמחל לנו על כל פשעינו תכפר לנו על כל חטאותינו.

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.

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

על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת זְנוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים.
בחלול השם.
על חטא שחטאנו לפניך בחֹזק יד ועל חטא שחטאנו לפניך ִ
על חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה ועל חטא שחטאנו לפניך בטֻ מאת שפתים.
על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים.

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

על חטא שחטאנו לפניך בכַפַּ ת שוחד ועל חטא שחטאנו לפניך בכַחַ ש וב ָכזָב.
על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בלצון.
על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה.
בנטיַת גרון.
על חטא שחטאנו לפניך בנ ֶֶשך ובמרבית ועל חטא שחטאנו לפניך ִ
בשׂיקֻ ר עין.
בשׂיח שפתותינו ועל חטא שחטאנו לפניך ִ
על חטא שחטאנו לפניך ִ
על חטא שחטאנו לפניך בעינים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח.

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

על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עוֹל ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בצְ ִדיַת ֵרעַ ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין.
בק ְשיוּת עורף.
על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש ועל חטא שחטאנו לפניך ַ
על חטא שחטאנו לפניך בריצת ַרגְ ַליִם להָ ַרע ועל חטא שחטאנו לפניך ברכילוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בשבועת ָשוְ א ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם.
על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבָ ב.

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

ערב יום הכיפורים

/זלדה

פּוּרים
בְּ עֶ ֶרב יוֹם הַ כִּ ִ
ִהפְ לַ גְ וּ
ִמנִּ ְסיוֹוֹת שֶׁ ַתּמּוּ ֶאל ְ ִסיוֹוֹת
שֶׁ הֵ חֵ לּוּ
פּוּרים הָ יָה לָ וּ
עֶ ֶרב יוֹם הַ כִּ ִ
אשׁית הַ זְּ מַ ן
ֵר ִ
בְּ ִד ְממַ ת ִאי שֶׁ הֵ ִאיר
יָם
בְּ ֵרוֹת
דּוֹאב
אוֹתי ֶאל לִבְּ  הַ ֵ
שָׂ ם ִאמַּ צְ ָתּ ִ
לִ פְ ֵי הַ כֹּל יָכוֹל
בְּ טֶ ֶרם ֵתּלֵ ' לְ ִה ְתפַּ לֵּל עִ ם כֻּלָּם
בְּ טֶ ֶרם ִתּ ְהיֶה ֶאחָ ד ִמן הָ עֵ דָ ה
בַּ הֵ יכָל
ֶאחָ ד ִמן הֶ עָ צִ ים
בַּ יַּעַ ר.
"הלא הר הלא אש" ,הקיבוץ המאוחד,
1972
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רבי אלימלך מליז'סק היה מתפלל כך:
"תשמרו מן הפיות והגאוות ,מן הכעס והקפדות והעצבות
והרכילות ושאר מידות רעות .ותצילו מקאת איש מרעהו,
ולא תעלה קאת אדם על לבו ולא קאתם על אחרים.
אדרבא ,תן בלבו שראה כל אחד מעלת חבריו ולא חסרום,
ושדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפיך ,ולא
תעלה שום שאה מאחד על חברו ,חלילה ,ותחזק אותו
באהבה אליך ,שיהיה הכול חת-רוח אמן כן יהי רצון".

אני ואתה

מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב

אני ואתה נשנה את העולם ,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם ,
אמרו את זה קודם לפני ,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם .
אני ואתה ננסה מהתחלה ,
יהיה לנו רע ,אין דבר זה לא נורא ,
אמרו את זה קודם לפני ,
זה לא משנה  -אני ואתה נשנה את
העולם .
אני ואתה נשנה את העולם ,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם ,
אמרו את זה קודם לפני ,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את העולם.

שירת העשבים
ר' נחמן מברסלב ונעמי שמר
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
כמה יפה ונאה
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.

עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים

משנה ,יומא ,ה' ,א'..." :טל את המחתה בימיו ,ואת הכף בשמאלו .מהלך בהיכל ,עד שהוא מגיע לבין שתי

הפרוכות המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים ...הגיע לארון ,תן את המחתה בין שי הבדים; צבר את
הקטורת על גבי הגחלים ,ותמלא הבית עשן .יצא ,ובא לו כדרך בית כיסתו ,ומתפלל תפילה קצרה בבית
החיצון; לא היה מאריך ,שלא להבעית את ישראל".

ברכת כהנים

ויְּ דַ בֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ ה לֵ אמֹר :דַּ בֵּ ר ֵאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל בָּ ָיו לֵ אמֹר :כֹּה ְתּבָ ְרכוּ ֶאת בְּ ֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל אֱ מֹר לָהֶ ם:

יְ בָ ֶרכְ  ה' וְ יִ ְשׁמֶ ְר.

י ֵָאר ה' פָּ ָיו ֵאלֶ י וִ יחֻ ֵנּ ָךּ.

יִ שָּׂ א ה' פָּ ָיו ֵאלֶ י וְ יַשֵּׂ ם לְ  שָׁ לוֹם.

וְ שָׂ מוּ ֶאת ְשׁ ִמי עַ ל בְּ ֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וַ אֲ ִי אֲ בָ רֲ כֵ ם.

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
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שירה" :אמת מה נהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש".
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תפילת נעילה
פתח לנו שער ,בעת נעילת שער ,כי פנה יום.
היום יפנה ,השמש יבוא ויפנה ,נבואה שעריך
קול גלגל

מילים :מן המקורות
לחן :אברהם טל

קול גלגל המתגלגל
ממטה למעלה
מרכבות סתומות
הולכות ומתגלגלות
קול נעימות עולה ויורד
הולך ומשוטט בעולם
קול שופר נמשך
בעומקי המדרגות
מסובב הגלגל סביב
זהו קול ,זהו קול גלגל
עולה ויורד
זהו קול ,זהו קול גלגל
עולה ויורד

מבוקש

ְמבֻ ָקש ָמקוֹם ָש ֵקט ﬠָ לָ יו תוּנַח
הַ נֶפֶ ש.
ְלכַמָ ה ְרג ִָﬠים ִבּ ְלבַ ד.
ְש ֵמש ִמ ְד ָר ְלכַף
ְמבֻ ָקש ָמקוֹם ֶשי ַ
הָ ֶרגֶל.
ְלכַמָ ה ְרג ִָﬠים ִבּ ְלבַ ד.
ְמבֻ ָקש ﬠָ צִ יץ ,ﬠָ לֶ ה ,גִ ְבעוֹל ,אוֹ ִשיחַ ,
ֶשלּ ֹא יָקוּם
כּש ִהיא ָתבוֹא ְ .לכַמָ ה
וְיִ ְת ַקפֵ ל ֶ
ְרג ִָﬠים ִבּ ְלבַ ד.
ְמבֻ ָקש ִדבּור אֶ חָ ד ,נ ִָקי ,נ ִָﬠים וְחַ ם
ְש ֵמש סַ ְפסָ ל,
ֶשי ַ
יש ִהיְ ,קרוֹבָ ה ֶש ִלי,
ִמ ְקלָ ט ,לְ ִמ ֶ
י ְַל ָדה-יוֹנָה ,נ ְַפ ִשי ֶש ִלי,
אַ שר יָצאָ ה ִמן הַ ֵתבָ ה ,לכַמָ ה
ְרג ִָﬠיםִ ,בּ ְשעוֹת הַ בּ ֶֹקר,
לרגְ לָ ה.
ול ֹא ָמצאָ ה ְמאָ ז ָמנוֹח ַ
)אדמיאל קוסמן ,מחנה צריפין י"ז
אייר תשמ"ט(

השיר על היהודים  /אבות ישורון
ראש הקהל כאן עומד בראש
שורה ארוכה של קהל שעומד מאחוריו.
שורה יותר ארוכה מזו שהלכה ואיננה.
שמי שלא ראה אותה,

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

אל נורא עלילה/
ר' משה אבן עזרא
נוֹרא ﬠֲ ִלילָ ה,
נוֹרא ֲﬠ ִלילָ ה ,אֵ ל ָ
אֵ ל ָ
הַ ְמצִ יא לָ נוּ ְמ ִחילָ ה ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ﬠִ ילָ ה
נוֹשׂ ִאים
רוּאיםְ ,ל ﬠַ יִן ְ
ְמ ֵתי ִמ ְספָּ ר ְק ִ
וּמסַ לְ ִדים ְבּ ִחילָ ה ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ִﬠילָ ה
ְ
שׁוֹפכִ ים לְ נ ְַפ ָשׁםְ ,מחֵ ה ִפּ ְשׁﬠָ ם ְוכ ְַח ָשּׁם
ְ
וְהַ ְמצִ יאֵ ם ְמ ִחילָ ה ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ִﬠילָ ה
הֱ יֵה לָ הֶ ם ְל ִס ְת ָרהּ ,וְחַ ְלצֵ ם ִמ ְמּאֵ ָרה
וּלגִ ילָ ה ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ִﬠילָ ה
וְחָ ְת ֵמם לַ הוֹד ְ
אוֹתם ו ְַרחֵ םְ ,וכָל לוֹחֵ ץ וְלוֹחֵ ם
ָ
חוֹן
ֲשׂה בָּ הֶ ם ְפ ִלילָ ה ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ִﬠילָ ה
ﬠ ֵ
יהםְ ,וחַ ֵדּשׁ אֶ ת ְי ֵמיהֶ ם
זְ כֹר צִ ְד ַקת אֲ ִב ֶ
וּת ִחלָּ ה ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ִﬠילָ ה
כְּ ֶק ֶדם ְ
ְק ָרא נָא ְשׁנַת ָרצוֹן ,וְהָ ֵשׁב ְשׁאֵ ִרית הַ צּ ֹאן
לְ אָ הָ ִליבָ ה וְאָ הֳ לָ הּ ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ִﬠילָ ה
ְמחֵ ה כָּﬠָ ב ְפּ ָשׁ ִﬠים ,וַﬠֲ ֵשׂה נָא חֶ סֶ ד ִﬠם
ְמקֹ ָר ִאים ְסגֻלָּ ה ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ִﬠילָ ה
ִתּזְ כּוּ ְל ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ,הַ בָּ נִ ים ְו ָהאָ בוֹת
וּבצָ הֳ לָ ה ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ִﬠילָ ה
ְבּ ִדיצָ ה ְ
ִמיכָאֵ ל ַשׂר י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֵ ִליָּהוּ ְוג ְַב ִריאֵ ל
בַּ ְשּׂרוּ נָא הַ גְּ אוּלָ ה ְבּ ָשּׁﬠַ ת הַ נְּ ִﬠילָ ה

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

הם היו במעגל סגור היהודים הגבריים החביבים עלינו.
בחגים ובשבתות .בכוח ערכו תפילות וזימרו זמירות והכירו את
אלוהים.
ובבוא יום כיפור החזיקו חבילות אוכל בשבילנו בשעת הצום.

על ידם נחתך כל דבר אפילו חתכו
את פרוסות הלחם שלנו וחתכו לנו
חצי תפוח שאת קול התפוח שמענו בשעת החתיכה.
ונגעו בלחיינו וקראו שמותינו.

אחרי החג התגעגענו עוד על אותו חג ועל
אותם יהודים לראותם יחד .טוב להיות ביניהם שהם אומה
אחת שלא משתנים ולא יעירו כל חמתם ומביטים
עלי כמי שלא ראו זמן.
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וידוי

וידוי לאומי

אדון הסליחות

מן התפילה

אֲ דוֹן הַ ְסּלִיחוֹת ,בּוֹחֵ ן לְבָ בוֹת ,גּוֹלֶה עֲמוּקוֹת ,דּוֹבֵ ר צְ דָ קוֹת;
חָ טָ אוּ ְל ָפֶי ַרחֵ ם עָ לֵ יוּ.
חוֹקר כְּ לָיוֹת;
הָ דוּר בְּ ִפְ לָאוֹת ,ו ִָתיק בְּ ֶחָ מוֹת ,זוֹכֵר בְּ ִרית ָאבוֹתֵ ,
חָ טָ אוּ ְל ָפֶי ַרחֵ ם עָ לֵ יוּ.
ִס ָתּרוֹת ,כּוֹבֵ שׁ עֲוֹוֹת ,לוֹבֵ שׁ צְ דָ קוֹת;
טוֹב וּמֵ ִטיב לַבְּ ִריּוֹת ,יוֹדֵ עַ ָכּל ְ

חָ טָ אוּ ְל ָפֶי ַרחֵ ם עָ לֵ יוּ.

ישעיהו הנביא נתפס בעיני רבים כנביא
השלום העולמי .אוטופיסט שמתעלה
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
בניין האו"ם בזכות חמש-עשרה
המילים העבריות במשפט המפתח:
וְ ִכ ְּתת ּו חַ ְרבוֹ ָתם לְ ִא ִּתים ,וַ חֲנִ יתוֹ ֵתיהֶ ם
לְ ַמזְ ֵמרוֹ ת-לֹא יִ ּ ָשׂ א גוֹ י אֶ ל-גּ וֹ י חֶ ֶרב,
וְ לֹא-יִ לְ ְמד ּו עוֹ ד ִמלְ חָ ָמה.

וֹרא ְת ִהלּוֹת ,סוֹלֵחַ עֲוֹוֹת ,עוֶֹה בְּ עֵ ת צָ רוֹת;
מָ ֵלא זַכִּ יּוֹתָ ,
חָ טָ אוּ ְל ָפֶי ַרחֵ ם עָ לֵ יוּ.

קוֹרא הַ דּוֹרוֹת ,רוֹכֵב ע ֲָרבוֹת ,שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לּוֹתְ ,תּ ִמים דֵּ עוֹת;
פּוֹעֵ ל יְשׁוּעוֹת ,צוֹפֶה ע ֲִתידוֹתֵ ,

חָ טָ אוּ ְל ָפֶי ַרחֵ ם עָ לֵ יוּ.

ישעיה נ"ח הפטרת יום הכיפורים:

ֹאתם:
א( ְק ָרא בְ גָרוֹן ַאל ַתּ ְחשׂ" כַּשּׁוֹ ָפר הָ ֵרם קוֹלֶ וְ הַ גֵּד ְלעַ ִמּי פִּ ְשׁעָ ם וּלְבֵ ית ַי ֲעקֹב חַ טּ ָ
+היו ל ֹא עָ ָזב י ְִשׁ ָאלוִּי ִמ ְשׁפְּ ֵטי
וּמ ְשׁפַּ ט אֱ ָ
יִדרֹשׁוּן וְ דַ עַ ת ְדּ ָרכַי י ְֶחפָּ צוּן כְּ גוֹי אֲ ֶשׁר צְ דָ ָקה עָ שָׂ ה ִ
אוֹתי יוֹם יוֹם ְ
)ב( וְ ִ
+הים י ְֶח ָפּצוּן:
צֶ דֶ ק ִק ְרבַ ת אֱ ִ
ית עִ נִּ יוּ ַפְ שֵׁ וּ וְ ל ֹא ֵתדָ ע הֵ ן בְּ יוֹם צ ְֹמ ֶכם ִתּ ְמצְ אוּ חֵ פֶ ץ וְ ָכל עַ ְצּבֵ יכֶ ם ִתּ ְגֹּשׂוּ:
)ג( לָמָּ ה צַּ ְמוּ וְ ל ֹא ָר ִא ָ
)ד( הֵ ן ל ְִריב וּמַ צָּ ה ָתּצוּמוּ וּ ְלהַ כּוֹת בְּ ֶאגְ רֹף ֶרשַׁ ע ל ֹא ָתצוּמוּ כַיּוֹם לְהַ ְשׁ ִמיעַ בַּ מָּ רוֹם קוֹ ְלכֶם:
)ה( הֲ כָ ֶזה ִי ְהיֶה צוֹם ֶאבְ חָ ֵרהוּ יוֹם עַ נּוֹת ָאדָ ם ַפְ שׁוֹ הֲ לָ כֹף כְּ ַאגְ מֹן ר ֹאשׁוֹ וְ שַׂ ק ו ֵָאפֶ ר יַצִּ יעַ הֲ ָלזֶ ה ִתּ ְק ָרא צוֹם
וְ יוֹם ָרצוֹן לַ ה:
)ו( הֲ לוֹא ֶזה צוֹם ֶאבְ חָ ֵרהוּ פַּ ֵתּחַ חַ ְרצֻבּוֹת ֶרשַׁ ע הַ ֵתּר אֲ גֻדּוֹת מוֹטָ ה וְ שַׁ ַלּח ְרצוּצִ ים ָחפְ ִשׁים וְ ָכל מוֹטָ ה ְתֵַּ תּקוּ:
וּמ ְבּשָׂ ְר ל ֹא ִת ְתעַ לָּ ם:
רוּדים ָתּבִ יא בָ ִית כִּ י ִת ְר ֶאה עָ רֹם וְ כִ ִסּיתוֹ ִ
)ז( הֲ לוֹא ָפרֹס ל ָָרעֵ ב לַ ְחמֶ  וַ ֲע ִיִּ ים ְמ ִ
אוֹר וַ אֲ רֻ כ ְָת ְמהֵ ָרה ִתצְ מָ ח וְ הָ ַל" ְל ָפֶי צִ ְד ֶק כְּ בוֹד ה י ַַא ְספֶ :
)ח( ָאז יִ בָּ ַקע כַּ שַּׁ חַ ר ֶ
)ט( ָאז ִתּ ְק ָרא וַ ה ַי ֲעֶה ְתּשַׁ וַּ ע וְ י ֹאמַ ר ִה ֵנִּי ִאם ָתּ ִסיר ִמתּוֹכְ  מוֹטָ ה ְשׁ ַלח ֶאצְ בַּ ע וְ ַדבֶּ ר ָא ֶון:
אוֹר ַואֲ פֵ ל ְָת כַּ צָּ הֳ ָריִ ם:
)י( וְ ָת ֵפק ל ָָרעֵ ב ַפְ שֶׁ  וְ ֶפֶ שׁ ֲַ עָה ַתּ ְשׂבִּ יעַ וְ ז ַָרח בַּ חֹשֶׁ " ֶ

תנו רבנן :מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש-עשרה תעניות על הציבור ,ולא ירדו גשמים .בתענית
האחרונה התחילו הציבור לצאת ממקום התפילה והכינוס ]מתוך תחושה שזה לא מועיל[ .אמר להם:
ִתקנתם קברים לעצמכם? געו כל העם בבכייה ,וירדו גשמים.
תלמוד בבלי ,מסכת תענית ,דף כה ,עמוד ב

"ונתתי מטר ארצכם בעתו ויורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב
בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת" )דברים יא(
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על חטא שחטאנו לפניך
אָ ַשׁ ְמנוּ ,בָּ ג ְַדנוָּ ,גּזַלְ נוִּ ,דּבַּ ְרנוּ ֹדפִ י.
הֶ עֱוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ַשׁעְ נוּ ,ז ְַדנוּ ,חָ מַ ְסנוּ ,טָ פַ לְ נוּ ֶשׁ ֶקר.
ערף.
יָעַ צְ נוּ ָרע ,כִּ ַזּבְ נוּ ,לַצְ נוּ ,מָ ַר ְדנוּ ,נִאַצְ נוּ ,סָ ַר ְרנוּ ,עָ וִ ינוּ ,פָּ ַשׁעְ נוּ ,צָ ַר ְרנוִּ ,ק ִשּׁינוּ ֶ
ָר ַשׁעְ נוִּ ,שׁחַ ְתנוִּ ,תּעַ בְ נוָּ ,תּעִ ינוִּ ,תּעְ ָתּעְ נוּ.
יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתסלח לנו על כל עוונותינו
ותמחל לנו על כל פשעינו תכפר לנו על כל חטאותינו.

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.

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

על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה ועל חטא שחטאנו לפניך בועידת זְנוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים.
בחלול השם.
על חטא שחטאנו לפניך בחֹזק יד ועל חטא שחטאנו לפניך ִ
על חטא שחטאנו לפניך בטפשות הפה ועל חטא שחטאנו לפניך בטֻ מאת שפתים.
על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים.

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

על חטא שחטאנו לפניך ב ַכפַּ ת שוחד ועל חטא שחטאנו לפניך בכַחַ ש וב ָכזָב.
על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע ועל חטא שחטאנו לפניך בלצון.
על חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה.
בנטיַת גרון.
על חטא שחטאנו לפניך בנ ֶֶשך ובמרבית ועל חטא שחטאנו לפניך ִ
בשׂיקֻ ר עין.
בשׂיח שפתותינו ועל חטא שחטאנו לפניך ִ
על חטא שחטאנו לפניך ִ
על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח.

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

על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עוֹל ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בצְ ִדיַת ֵרעַ ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין.
בק ְשיוּת עורף.
על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש ועל חטא שחטאנו לפניך ַ
על חטא שחטאנו לפניך בריצת ַרגְ ַליִם להָ ַרע ועל חטא שחטאנו לפניך ברכילוּת.
על חטא שחטאנו לפניך בשבועת ָשוְ א ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם.
על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבָ ב.

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

הרבה דברים הולכים ונבראים פה ,אבל קודם כל אנחנו מוצאים פה את עצמנו ,את הכרת ערכנו ,אותו "עצמנו",
שאנחנו יכולים בלב בטוח ושלם להתוודות לפניו על חטאינו ,שחטאנו לעצמנו.
ולא בקול רם נתוודה ,לא על לבנו נתופף ,כי אם במעדר ביד נכה בכוח באדמתנו ,באדמת אבותינו ,ובקול דממה דקה-
שפתינו נעות וקולנו לא יישמע ,או גם שפתינו אינן נעות  -נתוודה ונאמר:
על חטא שחטאנו לפניך בטפילות,
ועל חטא שחטאנו לפניך בפרוטה,
ועל חטא שחטאנו לפניך בצרות עין,
א.ד .גורדון" ,האדם והטבע"
ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב.
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יהי רצון שתהא השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל בית ישראל:
שנת אורה ,שנת ברכה ,שנת גילה ,שנת דיצה ,שנת הוד
שנת וידוי ,שנת זימרה ,שנת חיים ,שנת טהרה

שנת יושרה ,שנת כבוד ,שנת למידה ,שנת מלוכה

שנת ניסיון ,שנת שמחה ,שנת ענווה ,שנת פריה ורביה
שנת צהלה ,שנת קדושה ,שנת רווחה ,שנת שובע
שנת שלווה ,שנה תמימה

שנה שלא יקום צר ואויב עלינו

שנת חיים טובים

שנה שימתיקו שיחים את תנובתם ושדות את תבואתם
שנה שיתברכו לחמנו ומימנו

שנה שיתמלאו כל משאלות לבנו לטובה.

לו יהי

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
אנא  -לו יהי
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...

הַ חַ יִּ ים ֶשׁיֵּשׁ לֵ 
ית
הֵ ם הַ חַ יִּ ים ְשׁחָ יִּ ַ
חוֹרה בַּ הֲ בָ ָנה
הַ בֶּ ט אֲ ָ
אשׁית
ָמצָ א אֶ ת נְ ֻק ַדּת הַ ְבּ ֵר ִ
הַ ְבּ ִריאָ ה
ְבּ ָרא אֶ ת ﬠַ צְ ְמ
יוֹתר
זֶה הָ עוֹלָ ם הַ טּוֹב ְבּ ֵ
הַ יּ ִָחיד

שנת עיבור תירוש ויצהר

נעמי שמר

החיים שיש לך
יונה וולך

מה קול ענות אני שומע
קול שופר וקול תופים
כל שנבקש לו יהי
לו תישמע בתוך כל אלה
גם תפילה אחת מפי
כל שנבקש לו יהי
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
כל שנבקש לו יהי.

ֶשׁתּוּכַל ִל ְבר ֹא
כָּל זֶה מָ צוּי ְבּתוֹכְ 
גַּלֵּ ה אוֹתוֹ
הַ ְתחֵ ל מֵ הַ הַ ְתחָ לָ ה
הַ בֶּ ט ﬠַ ל חָ יֵּ
כְּ ﬠַ ל ִשׁעוּר ַרע
ﬠַ ל מָ ה ֶשׁהָ ָיה כְּ ﬠַ ל עֹ נֶשׁ
הַ ְרחָ ָקה
ידה בָּ ִפּנָּה
ﬠ ֲִמ ָ
נוֹקאָ אוּט בַּ ִסּיבוּב הָ ִראשׁוֹן
ְ
ָתּ ֶקן
כְּ אֶ חָ ד ֶשׁ ִה ְב ִריא
.כְּ אֶ חָ ד ְשׁחֲ לָ ה

לו יהי ,לו יהי...

תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,דף ז' ,עמוד א':

"אמר רבי יוחן משום רבי יוסי :מין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? שאמר) :ישעיהו "ו( "והביאותים אל הר
קדשי ושמחתים בבית תפילתי"; 'תפילתם' לא אמר אלא 'תפילתי'; מכאן  -שהקדוש ברוך הוא מתפלל.
מהי תפילתו? אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב" :יהי רצון מלפי שיכבשו רחמי את כעסי ,ויגולו רחמי על
מידותי ,ואתהג עם ביי במידת רחמים ,ואכס להם לפים משורת הדין".
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הלוואי

עכשיו נחפש דרך חדשה

ש"י עגנון ,מתוך "ימים נוראים"

פעם אחת אמר רבנו ,ר' חיים מצאנז ,משל:
אדם תועה כמה ימים ביער ולא היה יודע איזוהי דרך נכונה.
פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו.
באה שמחה גדולה בלבו :עתה בוודאי ידע הדרך הנכונה.
כיוון שפגשו זה בזה שאל אותו:
אחי ,אמור לי היכן הדרך הנכונה ,זה כמה ימים אני תועה.
אמר לו :אחי ,אף אני איני יודע ,שאף אני תועה כאן כבר כמה
ימים ,אלא אומר לך בדרך שהלכתי אני ,יכול לומר לך ,שבדרך זו
תועים .ועכשיו נחפש דרך חדשה.
כן אנחנו ,דבר זה אני יכול לומר לכם:
שבדרך שהלכנו עד עכשיו אין לנו ללכת ,שבדרך זו תועים.
אלא עכשיו נחפש דרך חדשה.

יוצא לאור

מילים ולחן :אהוד בנאי

השביל הזה מתחיל כאן
בין סניף בנק למעין
לא סלול ,לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל כאן .
חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר ,בין הבתים
יוצא אל האור ,אל חיים חדשים .
לך עליו ,עלה עליו עכשיו
לך עליו ,עלה עליו עכשיו
מלאכי ציפורים מעליך
מלווים את צעדיך
מרחוק נדלק אור
אל תסטה כדי שתוכל לחזור .
השיר הזה מתחיל כאן
כחול על הדף הלבן
לא גמור ,לא תמיד מכוון
השיר הזה מתחיל כאן .
חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר ,בין אנשים
יוצא אל האור ,אל חיים חדשים .

מילים :אהוד מנור
לחן :בועז שרעבי

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...

תקיעה בשופר

עושה שלום במרומיו,
הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל,
ואמרו אמן.

לך עליו ...
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כל העולם כולו
גשר צר מאוד
והעיקר לא לפחד כלל
)רבי נחמן מברסלב(

ַלנֵּר וְ לִ בְ שָׂ מִ ים נַפְ ִשׁי מְ יַחֵ לָה

אִ ם תִּ תְּ נוּ לִ י כּוֹס של ַייִן לְהַ בְ דָּ לָה

ברוך אתה ה' אלהיו מלך העולם ,בורא פרי הגפן.
ברוך אתה ה' אלהיו מלך העולם ,בורא מיי בשמים.
ברוך אתה ה' אלהיו מלך העולם ,בורא מאורי האש.
ברוך אתה ה' אלהיו מלך העולם,
המבדיל בין קודש לחול ,בין אור לחושך,
בין יום השביעי לששת ימי המעשה.
ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול.
ברוך המבדיל בין קודש לחול ,בין אור לחושך ,בין ימות החול ליום
הכיפורים; בין שטף החיים ,האהבה ,הקאה ,היצירה ,התשוקה,
העשייה והחטא לבין יומא של התבוות ,סליחה ומחילה.
ברוכים אתם כולכם כאן היום המבדילים יחד בין קודש לחול.

תחל שנה וברכותיה!
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