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 אשדות יעקב 

 

 

  ַיֲעֹזב ָרָשע ַדְרּכֹו, ְוִאיש ָאֶון ַמְחְשֹבָתיו

 

 טקס

 לנעילת יום הכיפורים
 ט"י' תשרי תשע

 

 

 ֶשר לֹא ָהַלְך, ַבֲעַצת ְרָשִעים;אֲ   ָהִאיש ַאְשֵרי

 )תהלים( ְבמֹוַשב ֵלִצים, לֹא ָיָשבּו , לֹא ָעָמד, ַחָטִאים ּוְבֶדֶרְך

 

 

 ת נעילת שערנפתח שער בע

נפתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה בין השמשות",  ,"החמה בראש האילנות"שעכשיו, כממש 

 לאט לאט, לקול שירת מזמורי דשים וקודש הקאת שער בשעה זו נעל  הכהן הגדול היום. 

 .ת שערי הלבתהילים שנועדו לפתוח א

  ַהר ָקְדֶשָך.ִיְשֹּכן בְ -ָיגּור ְבָאֳהֶלָך ִמי-ְיהָוה ִמי  ִמְזמֹור ְלָדִוד

ֹ  ְוֹדֵבר ֱאֶמת ִבְלָבבֹו. הֹוֵלְך ָתִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדק      ָעָשה ְלֵרֵעהּו ָרָעה -ֹשנֹו לֹאלְ -ַגל ַעלרָ -אל

 ִיְרֵאי ְיהָוה ְיַכֵבד -ֶאתוְ    ְבֶזה ְבֵעיָניו ִנְמָאסנִ  ֹרבֹו.ְק -ָשא ַעלנָ -ְוֶחְרָפה לֹא

 ָנִקי לֹא ָלָקח. -ֹשַחד ַעלוְ    ַתן ְבֶנֶשְךנָ -ְספֹו לֹאּכַ   לֹא ָיִמר.ִנְשַבע ְלָהַרע וְ 

ֹ  ֵאֶלה-ֹעֵשה   א ִיּמֹוט ְלעֹוָלםל
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 במסע שערים ננעלים ונפתחים.  

ר אלעזר מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר )איכה ג, ח( גם כי אזעק ואשוע "א

שנאמר )תהלים לט, יג( שמעה  שערי דמעה לאעלו לה נניששערי תפף על פי שתם תפלתי וא

 תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש.  

 "עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר חומות"

 .הבעל שם טוב -

 

 
 

   על דעת המקום ועל דעת הקהל 

 רבקה מרים           

 

ל הָּ קֹום ְוַעל ַדַעת ַהקָּ  ַעל ַדַעת ַהמָּ

ִמַתַחת, ִקיַע שֶׁ  ַעל ַדַעת רָּ

ַעל מֵּ ִקיַע שֶׁ  ַעל ַדַעת רָּ

ל ה שֶׁ ִנְנַעל ִמתֹוְך ִזְכרֹון ַהֲחִריקָּ  ַהַשַער שֶׁ

ַאל  שָּ ד ַהְפשּוקֹות ְכשֶׁ לֶׁ י ַהיֶׁ  –ִמתֹוְך ִזְכרֹון ִשְפתֵּ

 

ה ת זֹו ַהְתִפלָּ אן אֶׁ ק כָּ נּו ַמִתיִרים ִלְשתֹּ  אָּ

ה א עֹוד ִמלָּ ק, ִלְבִלי הֹוצֵּ ר ִפינּו ִמְתַאפֵּ  ִלְנצֹּ

ה א ּוִבְדִחילָּ צֹון ּוְבמֹורָּ  ִלדֹּם ְבַרֲחִמים ּוְברָּ

ןַלעֲ  בָּ ש לָּ בֶׁ נּו ְביֹּ  טֹות ְלשֹונֵּ

 ְכַתְכִריְך ַצח

ה ד ַכלָּ גֶׁ  ּוְכמֹו בֶׁ

ה ְוַאְבִנית רָּ ה ּובָּ נּו ְקפּוצָּ תֵּ נֶׁה דּוִמיָּ ִתבָּ  שֶׁ

ּה ת, ְכִעיר ְבנּויָּה ַעל ִתלָּ דֶׁ ה ְועֹומֶׁ  ְוַעזָּ

ה.  ַעד ְשַעת ַהְנִעילָּ

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%9C+%D7%A9%D7%9D+%D7%98%D7%95%D7%91%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%9C+%D7%A9%D7%9D+%D7%98%D7%95%D7%91%5D/1/1/0/
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 . אולי נפתח שערי שמיים .. נשיר בשמחה ובדמעהד תפילותינוהיא שלנו שירה ה

 במסע חיינו. . . מעיין כוחנו, בנדודינוהאור הרך הנפקח במסילת חיינוהיא שהרי 

 

                                      

 שיר ללא שם                                                   

 שלום חנוךחן: מילים ול                                                  

 

 

         כי שירי הוא בת קול ברוח 

 השלוח  מכתבי

 , מסילת חיי

 יגעגועי

 י. יהד תפילות

 

 כי שירי הוא עלה ברוח 

 הנידף, השכוח 

 הוא האור הרך הנפקח 

  יבלילותי

 הוא אתה ההולך אלי. 

 

 חולפות עלי  ידיבנדו

 תמונות ונשמות 

 ושמות שמות 

 אתה בא והולך אלי. 

 

 איייייי

 דומיה סביב 

 והיה אם אתה מקשיב 

 אולי, אולי, אולי 

  אתה בא והולך אלי

 

 

  

 
 

 

 

 

 בדרכי הולכים איתי 

 נופים וניגונים

 ופנים, פנים 

 אתה בא והולך אלי.

 

 יההההה

 דומיה סביב 

 והיה אם אתה מקשיב 

 אולי, אולי, אולי 

 אתה בא והולך אלי

 

 הוא משב הרוח  כי שירי

 חלוני הפתוח 

 ן כוחי, צחוק ובכי ימעי

 קץ ייסור

 אתה בא והולך אלי.

 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=960&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=960&lang=1
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 מסע אל עצמנו ואל ערכינו

 ימים נוראים –הימים האלה 

 ככל הימים –הימים האלה 

 תכלה שנה וכולי, אומרים

 שנה, משנניםתחל 

 אבל כשאני אומר, תכלה שנה, למה אני מתכוון

 וכשאני אומר, חשבון נפש

 מהו ועל מה אני עושה אותו

 יעקב רז

 

 

 

 . "התרגל לעצור ולשאול את עצמך מי אתה ולאן אתה הולך", רבי נחמן מברסלב אומרבמסע, 

  הזו, בשקט, משום קדושה. . יש בעצירה יום כיפורים הוא יום קדוש. יום שבו אנחנו עוצרים מלכת

 

 מבקש אלוהים ממשה להבהיר לעם את עמדתו:  ,בפרשת קדושים שבספר ויקרא

  .דֹוש ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכםִּכי קָ   ִתְהיּו ְקֹדִשים

 "קדושים תהיו".  -ולכן מותנית, הקדושה היא אפשרות עתידית 

 

   וכיצד מתקרבים אל הקדושה?

 ְולֹא ֵרֲעָך-ֲעֹשק ֶאתתַ -לֹא. ַשְקרּו ִאיש ַבֲעִמיתֹותְ -ַכֲחשּו ְולֹאתְ -ְולֹא ִתְגֹנבּו לֹא ...ִתיָראּו ִאּמֹו ְוָאִביו ִאיש"

ַתֲעשּו -לֹא  ...ֹשלִעֵּור לֹא ִתֵתן ִמכְ  ְוִלְפֵניְתַקֵלל ֵחֵרש -לֹא  ֹבֶקר.-ִלין ְפֻעַלת ָשִכיר ִאְתָך ַעדתָ -ִתְגֹזל לֹא

ֵלְך ָרִכיל ְבַעֶּמיָך לֹא תֵ -לֹא..ֲעִמיֶתָך. ִתְשֹפטֶדק ְבצֶ   ל ְולֹא ֶתְהַדר ְפֵני ָגדֹולדָ -ָשא ְפֵניתִ -לֹא ְשָפטַבּמִ ָעֶול 

ָת ַדְר ֵשיָבה ָתקּום ְוהָ  יִמְפנֵ ... ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ... ִבְלָבֶבָךָאִחיָך -ִתְשָנא ֶאת-לֹא.. .ַדם ֵרֶעָך-ַתֲעֹמד ַעל

לֹו  ָאַהְבתָ וְ ר ִאְתֶכם ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵגר ַהגָ  ֶאְזָרחּכְ  ֵגר ְבַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו ֹאתֹו. ִאְתָךָיגּור -ְוִכי...  ְפֵני ָזֵקן

ִלי  ִייֶתםִוהְ  ...ל ּוַבְּמשּוָרהְשקָ ַבִּמְשָפט ַבִּמָדה ַבּמִ  ָעֶולַתֲעשּו -לֹא ...ם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִיםֵגִרים ֱהִייתֶ -ָּכמֹוָך ִּכי

   ".ְקֹדִשים ִּכי ָקדֹוש ֲאִני ְיהָוה
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 כל חיינו אנחנו במסע אל הקדושים שבערכינו. מסע מפותל בשבילים מגוונים. 

  ,פנימית עבודה של ימים ארבעים יום החותם ת.התבוננו של יום הוא כיפור יום

 עדרו את רועה כבקרת ממש ,ינינוע לפני ימינו את להעביר לנו מאפשרתה

 ו. חיינ את לכוון ובהתאם עמוק פנימה ולהביט 

  .תשובה אצלנו קרוי זה תהליך

  המקום אלאל הקדושה, , הבריאה נקודת אל לחזור והיכולת אל הלב שיבה גם הינה התשובה

  .אחרים ועם עמנו המטיבה בדרך חיינו את ניתן לעצב ממנו

 

 

 

 

 יומן מסע                                                       
 אביב גפן :מילים ולחן                                                        

 

 אינספור שבילים ויציאה 

 רושם בתוך יומן מסע 

 להתערבב ולא להיבלע 

 רושם בתוך יומן מסע 

 

 והיה אם מישהו בא 

 אל תסתובב 

 היות כי זה תמיד יכול ל

 זה שידליק לך את הלב 

 בשלווה  ,יפרוק את הכאב

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 מגע הרוך גובר על המכה 

 רושם בתוך יומן מסע 

 כולנו עשויים אבק של אהבה 

 רושם בתוך יומן מסע 

 

 מביטים למעלה ונושאים תפילות 

 כשבינתיים שוכחים 

 שהמשמעות לחיות 

 ...ענותות ולהיא לשאול את השאל
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המלטף כעלי האספסת  ,שבין הרוך והטוב במתח רבות אנחנו פוגשים פעמיםהזה לאורך המסע הפנימי 

שאר נאמנים לעצמנו, יוהשקט הנפרש כאור בשולי הענן לבין הדרכים הסומרות מאימה ומדם ומנסים לה

 כאחד הדשאים, כאחד האדם. –טי ביותר תננו באופן האולאורח חיילערכינו ו

 

 

  את תלכי בשדה

 לאה גולדברגמילים: 

 חיים ברקנילחן: 

 

 

  האמנם ,האמנם                

 וד יבואו ימים ע                

 בסליחה ובחסד                 

 ותלכי בשדה                 

  .ותלכי בו כהלך התם                 

 

 ומחשוף ומחשוף                 

 כף רגלך ילטף                 

 בעלי האספסת                 

 או שלפי שיבולים                 

 ידקרוך ותמתק דקירתם                 

 

 או מטר ישיגך                 

 בעדת טיפותיו הדופקת                 

 צווארך  ,חזך ,על כתפייך                

 וראשך רענן                 

 ותלכי בשדה הרטוב                 

 וירחב בך השקט                 

 בשולי הענן  ,כאור                

 

 

 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 

 ענווה ונכנעת  תהיי

  .כאחד הדשאים כאחד האדם

 

 

 

http://www.shiron.net/artist?prfid=572&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=572&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=394&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=394&lang=1
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 דרכנו במסע

 ובמעגלי שייכות נוספים.כל אחד לעצמו וביחד בזוגיות, במשפחה, בקהילה . החיים הם מסע אחד גדול   

  איתקה

 קונסטנדינוס קוואפיס

 

 ִּכי ֵתֵצא ַבֶדֶרְך ֶאל ִאיָתָקה 

 ְשַאל ִּכי ֶתֱאַרְך ַדְרְּכָך ְמֹאד

 ה ְבַדַעת.ְמֵלָאה ְבַהְרַפְתָקאֹות, ְמֵלאָ 

 ַאל ִתיָרא ֶאת ַהַלְסְטִריגֹוִנים ְוֶאת ַהִקיְקלֹוִפים

 ַאל ִתיָרא ֶאת פֹוֵסידֹון ַהִּמְשתֹוֵלל.

 ְלעֹוָלם לֹא ִתְמְצֵאם ַעל ַדְרְּכָך

 ָּכל עֹוד ַמְחְשבֹוֶתיָך ִנָשאֹות, ְוֶרֶגש ְמֻעֶלה 

 יג.ַמְפִעים ֶאת ַנְפְשָך ְוֶאת גּוְפָך ַמְנהִ 

 לֹא ִתָתֵקל ַבַלְסְטִריגֹוִנים ּוַבִקיְקלֹוִפים

 ְולֹא ְבפֹוֵסידֹון ַהּזֹוֵעם, ֶאָלא ִאם ֵּכן

 ַתֲעִמיֵדם ְלָפֶניָך ַנְפְשָך.

 ְשַאל ִּכי ֶתֱאַרְך ַדְרְּכָך ְמֹאד.

 ִּכי ִבְבָקִרים ַרִבים ֶשל ַקִיץ ִתָּכֵנס

 ָּכל ָּכְך ְבֶחְדָוה, ִבְפִליָאה ַרָבה

 ֶאל ְנֵמִלים ֶשלֹא ָרִאיָת ֵמעֹוָלם.

      ן  ןִמְסָחר ֵפיִניִקּיֹות ַתֲעגֹ -ְבַתֲחנֹות

  ִתְקֶנה ְסחֹורֹות ְמֻשָבחֹות ָלֹרב,

 , ְפִניִנים ְוַאְלֻמִגים, ִעְנָבר ְוָהְבֶנה

 ם    ּוִמיִנים שֹוִנים ֶשל ְבָשִמים טֹוִבי

  ָעֶליָך ְלַבֵקר ְבַהְרֵבה ָעֵרי ִמְצַרִים א ְבָשִמים טֹוִבים.ִתְמצָ  ֶשַרקְּכָכל 

 . ִלְלֹמד, ִלְלֹמד ֵמֵאֶלה ַהּיֹוְדִעים

      ְוָכל ַהְּזַמן ֲחֹשב ַעל ִאיָתָקה

 ִּכי ִיעּוְדָך הּוא ְלַהִגיַע ָשָּמה.

 ַאְך ַאל ְלָך ְלָהִחיש ֶאת ַמָסֲעָך

 ים ַרבֹות.מּוָטב ֶשִּיָּמֵשְך ָשנִ 

 ןן  ֶשַתִגיַע ֶאל ָהִאי ֶשְלָך ָזקֵ 

 .  ָעִשיר ְבָכל ַמה ֶשָרַכְשָת ַבֶדֶרְך

 .  ַאל ְתַצֶפה ֶשִאיָתָקה ַתֲעִניק ְלָך עֶשר

       ִאיָתָקה ֶהֱעִניָקה ְלָך ַמָסע ָיֶפה

 ִאְלָמֵלא ִהיא לֹא ָהִייָת ְּכָלל יֹוֵצא ַלֶדֶרְך.

 .  ֶּזה ִהיא לֹא תּוַכל ָלֵתתיֹוֵתר מִ 

ֹ  -ְוָהָיה ִּכי ִתְמָצֶאָנה ֲעִנָּיה   א ִרְּמָתה אֹוְתָך ִאיָתָקה.ל

 ,  ִנָסיֹון-ְוַכֲאֶשר ָתשּוב, ְוַאָתה ָחָכם, ַרב

 .  תּוַכל ָאז ְלָהִבין ַמה ֵהן ִאיָתקֹות ֵאֶלה

 

[1911]  

 ( הוא גדול השירה היוונית המודרנית, 1933 – 1863פיס )קווא ]מיוונית: יורם ברונובסקי[ קונסטנדינוס 

 תיכונית הישנה והחדשה. -איש אלכסנדריה והתרבות הים
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 יםימשה רבנו חי במסע עצמי בחזרה אל הזהות הפנימית שלו, מאדם מצרי חזר לשורשיו היהוד

 ובדרך, גם עזר להולדת העם היהודי.

 שניתן ללמוד ממנו על חשיבות הדרך ולא על נקודת  ו היתה ארץ ישראל, ואם יש מסעאיתקה עבור

 הים והמופלא מכל של משה. זהו המסע המד -הסיום של המסע

 ם שקוף, שיהווה השראה גם למסענו.לכבוד מסע זה כתב יענקלה רוטבליט את שירו רואים רחוק רואי

 

 

 

 רואים רחוק רואים שקוף

 
 יענקל'ה רוטבליטמילים:                                                                           

 שמוליק קראוסלחן:                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צר היה כל כך

 הייתי אז מוכרח

 לפרוש כנפיים ולעוף

 שבו אל מקום

 אולי כמו הר נבו

 רואים רחוק רואים שקוף.

 

 בן אדם כעץ שתול על מים

 שורש מבקש

 בן אדם כסנה מול השמיים

 בו בוערת אש.

 

 אז דרכי אבדה

 חיי היו חידה

 צמא כמו הלך במדבר

 אל מילת אמת

 שכוח בה לתת

 לשאת פנים אל המחר.

 

 בערה בי אש

 יצאתי לבקש

 ימים סערתי כסופה

 שבתי אל ביתי

 למצוא שאת איתי

 עד בוא הדרך אל סופה.

 

 בן אדם כעץ שתול על מים

 שורש מבקש

 בן אדם כסנה מול השמיים

 בו בוערת אש.

http://www.shiron.net/artist?prfid=528&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=528&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=994&lang=1
http://www.shiron.net/artist?prfid=994&lang=1
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"..עוד חוויה של נעילת שערים. כמה שנים אחר כך, אני אחרי תיכון, אחרי כמה שנים 

לחלוטין, ביני לביני, או יותר  בישיבה ובצבא והעולם נתקע שוב. ...זה היה משהו אישי

  .וביני לבין קוני, ביני לבינ –נכון 

 

שנים שהתפללתי בדבקות, בצעקות ומחיאות כפיים, בריקוד ובשתיקה. התשוקה 

 לדבר, לפגוש ולדבק עצמי בו הוציאה ממני שלל מאמצים וקולות, געיות ובכיות. 

ומרוגש, מלא אבל לאחריהן תמיד השתרר שקט, בתחילה שקט טעון ומתוח 

מחשבות וכוונות ודרכים להיטיב עם הבריות. אך לאחר זמן השתיקה נהייתה קשה 

ומעיקה, שתיקת השמיים. אלוהים לא ענה, לא דיבר, לא שר, לא יצא. בניגוד למה 

שאומרים על חודש אלול בשם האדמו"ר הזקן, המלך לא יצא לשדה לפגוש את עמו. 

ול לדבר או לזוז. תחושת אלוהות כזו חלשה, המלך חטף שיתוק ושכב במיטה, לא יכ

נזקקת וחסרה שברה אותי. לא יכולתי יותר להשקיע מאמץ רוחני ופיזי בערוץ 

 .וני. הרגשתי ריק, מנוצלכיו-תקשורת ללא מענה, חד

קשה לומר שאני והוא שיקמנו את היחסים מאז, אבל מה שחשוב זה שהרבה סימני 

שערים נעולים, מול ודאות אכזרית. מה שאלה נעלמו. תקוות התנפצו אל מול 

שנותרה עוד, זו ההבנה הקשה והטובה, שאין הדבר תלוי אלא בי. שערי שמיים 

הסגורים פתחו אצלי שערים פנימיים לדרכים חדשות, משאבים רוחניים ומשימות 

קדושות משלי. שאלות שהייתי תמיד מפנה למישהו אחר, תקוות שתמיד תליתי 

אני. תקופת האבל הסתיימה בשחרור  –הנמען היחיד האמיתי  במשהו אחר, חזרו אל

אדיר. לא פורקן, לא כפירה, אלא שחרור. לא שחרור ממשהו )חובת התפילה, עול 

   ."מלכות שמים( אלא שחרור של משהו שיצא ועדיין יוצא מתוכי. קול פנימי

 .אריאל לוינסון

 

 

 : כותב חלפיאברהם 

 "אם אני בשר ודם

 - וחושך כבד תהום

 מדוע לא אומר תפילה פתאום:

 ברוך אתה איני יודע מי".

 

איפה נתקלנו במתח שבין הרך איזה שערים ננעלו ואיזה נפתחו?  ,שלנו במסע

הגענו? מה אנו למדים מהדרך?  האש הבוערת בנו? את המצאנו שורשים?  למאתגר?
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 ילה, פיוס ותקווהמח

פיוס עם עצמנו ופיוס עם זולתנו.   .התפייסינו לעל ,במסע שלנו, לפתיחת שערי השמיים לתפילותינו

ן, הוא משה בן מימו -כולנו מבקשים סליחה וכולנו מתבקשים לסלוח גם כשזה קשה. המוֵרה 

 הרמב"ם, הלך בעקבות התנאים החכמים והבהיר מה ראוי למבקש הסליחה וגם לסולח: 

מבקשין ומביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו, ופוגעין בו )=פוגשים אותו( : לא רצה חברו למחול לו

        א רצה, מניחו והולך לו; וזה שלא מחל, הוא החוטא.ל א נתרצה להן, מביא לו שנייה ושלישית.ל ממנו.

 

 לסלוח ללמוד 

 .האחרים הימים בכל תשובה, אלא ביום רק לא, בסליחה שיעור ללמוד צריך אדם

 .שאינו מי להיות יכול שאינו למי לסלוח נקודה. ו.לעצמ וחלסל

 .כלל יוצא שלא או הפוך או סבוך לו יוצא הכל כן פי על ואף שמשתדל למי לסלוח

 .לסלוח למד שטרם למי לסלוח

 ;קטומים ומחטיו קהים יהיו שקצוותיהם ;יותר רכים יהיו שחייו כדי לסלוח ללמוד צריך אדם

 משאיפותיו מנוחה לעצמו ולתת עצמו את לשאת יכול שיהיה ;יותר מעודנות שהליכותיו יהיו

 יהןאל להעפיל מבקש שהוא שהפסגות כדי  ;ואותהמייסרות  המושלמות

 .למחציתן אלא יוכל לא אפילו מושגות יהיו 

 עם בשלום לחיות ללמוד ;אחרים של לסליחותיהם ראוי שיהיה כדי לעצמו לסלוח צריך אדם

 .לממשן מכוחן החזקות כמיהותיו עליו המלחמות שאוסרות

 אברהם שרון. רשפים  .קריאה סימן  לעצמו! לסלוח ללמוד צריך אדם

 

 סליחות
 עודד לרר :לחן, לאה גולדברג :מילים

 

 הם הפליגו אליך  -אם היו עינויים 

 מפרשי הלבן אל האופל שלך 

 תנני ללכת תנני ללכת 

  העל חוף הסליח לכרוע

 

 , תנני ללכת

 תנני ללכת הו 

 ה, הסליחעל חוף  לכרוע

 הסליחה

  ,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 

 ה בבשר החשוף ולכל שער

 וריח ילדות ריח דבק ואורן 

 .הוא ניחוח לילו של הגוף

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=572&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=572&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=774&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=774&lang=1
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 שינוי

יזים והעלו נהג הכוהן הגדול לכפר על עם ישראל. הביאו לפניו שני שעירי ע ,כשבית המקדש היה קיים

  –מי לעזאזל ומי לאלוהים. שעיר העזאזל הושלך למקום רחוק במדבר  –בגורל 

 למקום מרבצם של שדים אפלים והאמינו שהוא נושא עמו את כל חטאי עם ישראל. 

 יום הכיפורים. אנו קוראים בספר ויקרא:  –השעיר לאלוהים הוקרב על המזבח באותו יום 

 לפטור חטאים בקורבנות?  אך האם ניתן...  ִמֹּכל ַחטֹאֵתיֶכם  ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכםַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכפֵ -ִּכי

 יום כיפורים מכפר, - עבירות שבין אדם למקום  זריהרבי אלעזר בן עמשחרב בית המקדש קבע 

  .אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו - עבירות שבין אדם לחברו

 

 האדם.  כמנגנון הבלעדי לשינוי דרכי התשובהחידש וקבע את ם, הרמב"משה בן מימון, 

 ...ין שם אלא תשובהא--בזמן שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה

 וא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו ה--ומה היא התשובה ]?[ 

 .וֶן ַמְחְשֹבָתיושלא יעשהו עוד, שנאמר:  ַיֲעֹזב ָרָשע ַדְרּכֹו, ְוִאיש אָ 

 ה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, ז--איזו היא תשובה גמורה ]?[ 

 שלון כוח.יופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכ

 " האומר אחטא ואשוב , אחטא ואשוב, אין מסיקין בידו לעשות תשובה. אחטא ויום הכיפורים מכפר, 

 מסכת יומא )ח', ט'(,   "אין יום הכיפורים מכפר

 

 

 

 אים וכפרתם ביום אחד"? יהודה עמיחי: " איך יבשילו חט

 

 

צריך אדם להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ואל ייפול לִזקנה... שנדמה בעיניו שכבר ִנזקן בחטאיו "

 ובמעשים שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום אופן, חס וחלילה. 

 

להאמין שבכל יום, ובכל עת ובכל שעה, יש כוח באדם להתחדש ולהיות ובאמת הוא צריך לדעת ו

 ּברייה חדשה ממש. כי השם יתברך עושה חדשות בכל יום, ואין שעה אחת דומה לחברתה.

 

על כן צריך להתחזק, ולהתחיל בכל פעם מחדש, ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה 

 בי נחמן מברסלב, ליקוטי הלכות, הלכות תפילין ה', ו'ר" פעמים, ואפילו אם יהיה כך זמן ארוך...
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בַ " ִהתְּ שֶׁ מּוָטב. כְּ ת ָכל ָהעֹוָלם לְּ ִזיר אֶׁ ַאחְּ ָיִמים, ָסבּור ָהִייִתי שֶׁ ָהִייִתי ָצִעיר לְּ שֶׁ ִת כְּ יֶׁה י, ָיַדעְּ ַגרְּ ִתי ִכי ִיהְּ

ַבד. ָיַגעְּ  י ִעיִרי ִבלְּ שֵׁ ת ַאנְּ מּוָטב אֶׁ ִזיר לְּ לֹא ָעָלה הַ ִלי ַדי ִאם ַאחְּ ָיִדי. ָדָברִתי ָיִמים ַרִבים, וְּ ַאַחר ִמכֵׁ  בְּ ן לְּ

י  נֵׁ ִתי ּובְּ ַפחְּ ל ִמשְּ חֹות ַהַחִיים שֶׁ ת אֹורְּ ֹבַע אֶׁ ָפחֹות יֵׁש ִבי ַהֹכַח ִלקְּ ִתי, לְּ ִתי ַעָתה ִמשֶׁ  יִתי.בֵׁ ָאַמרְּ ַקנְּ זְּ

ם ת ַהשֵׁ ֱעֹבד אֶׁ אֶׁ ִשי, שֶׁ ת ַנפְּ ן אֶׁ ַתקֵׁ צֹוִני לְּ ה ֲעַדִין לֹא רְּ ִהנֵׁה ַגם ָדָבר זֶׁ ת. וְּ ֱאמֶׁ לַ  בֶׁ הִהצְּ ִתי לְּ ל חְּ ֹוִציא אֶׁ

 רבי חיים מצאנז  "ַהֹפַעל.

 

 

 נעשה חלקנו.  נשמע לקול עצמנו בעת רצון.  לא מפחד נשנה דרכינו אלא מתוך תקווה.            

 "אבינו מלכנו" קראו אבותינו

 .נעשה חלקנו, נחקור גורלנו

 ., נבנה עתידנונעשה חלקנו

 .נעשה חלקנו, את המיטב עבורנו ועבור ילדינו

 .נעשה חלקנו, על אף החולי, האלימות והקושי

  .נו וצרינוינעשה חלקנו, למרות אויב

  .נעשה חלקנו, נכתוב את ספר החיים

 .נעשה חלקנו, נשמע לקול עצמנו

 .נעשה חלקנו, בשעה זו, שעת הרחמים

 ומלפני ליבנו. , בעת רצון מלפנינונעשה חלקנו

 

  וגם בתפילת נעילה של יום הכיפורים.  –בימים הנוראים נאמרת "אבינו מלכנו"  תתפיל

התפילה מכילה . הבבלי )מסכת תענית דף כה עמ' ב( ראשיתה של התפילה בשני פסוקים הנזכרים בתלמוד

כרות וסח שלפנינו מוזלהיכתב בספר החיים לשנה נוספת. בנ ,מסרים של תחנונים ובקשת רחמים בפני האל

לתת דין וחשבון לאלוהים. זאת  - לעצמי ברצוני להתוודות, לתת דין וחשבון התחינות בפניה אל לב האדם.

 הטהור ביותר אשר עומד לפני.  האידיאל הגבוה למדוד את חיי ומעשי לעומת , אומרת

  ...לעומת מה שהיה שהיה צריך להיות להשוות מה

 
  הנערהמתוך יומנה של חנה סנש 

        הולא הסכימ ,לפני"הטהור ביותר אשר עומד  "האידיאל הגבוה -חנה סנש זיהתה את אלוהים כאידיאל אנושי 

 " היא החליטה להפוך את קריאת החרדה בתהילים:הליכה לקיסריהלקבל את אלוהי ההשגחה והפחד. ב"

 ת האדם. לקריאת התפעלות מיופיו של הקיום ותקוו  ֵאִלי ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָתִני

 .החול והים, רשרוש של המים,  ברק השמיים, תפילת האדם .אלי, אלי  שלא יגמר לעולם
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 אם יש אלוהים, הוא לא בשמיים ולא הצפרים

 הן רבואות עיניו, אחד הוא כמו ציפור

 וא הים המביט ביבשה כמו נחשהכמו צפרים. 

 דומם. כבארות המים הפעורות באדמות 

 .לם(אחת באמצע העו )לא באר

 ..אם אלוהים, אז אדם". 

 לאור (.יצחק  " אם אין אלוהים",) 

 

 מונה באדםא

 זמן נעילה מזמין אותנו לחדש את הברית בין מעשינו לאמונותינו. 

 שים.נואנחנו אנשים מאמינים. אנחנו מאמינים בא

  .ִיְשֹּכן ְבַהר ָקְדֶשָך-ָיגּור ְבָאֳהֶלָך ִמי-ִמְזמֹור ְלָדִוד   ְיהָוה ִמי

ֹ  ֹדֵבר ֱאֶמת ִבְלָבבֹו.וְ  הֹוֵלְך ָתִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדק      ָעָשה ְלֵרֵעהּו ָרָעה -ֹשנֹו לֹאלְ -ַגל ַעלרָ -אל

  ְרֵאי ְיהָוה ְיַכֵבד ִנְשַבע ְלָהַרע יִ -ֶאתוְ    ִנְבֶזה ְבֵעיָניו ִנְמָאס ְקֹרבֹו.-ָנָשא ַעל-ְוֶחְרָפה לֹא

 .לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ֶלהאֵ -ִקי לֹא ָלָקח. ֹעֵשהנָ -ֹשַחד ַעלוְ    ַתן ְבֶנֶשְךנָ -ַּכְספֹו לֹא  ְולֹא ָיִמר. 

 

 נחמה
 ת הירשנורי :לחן, רחל שפירא :מילים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ולכאורה עסקנו בשלנו 

 רק בשלנו 

  .בלי לבקש גדולות ונצורות

 וכבר אחרת  ,שלווה מופרת

  - כי בפתח נכנסות, סותואין טעם לכ

  .התמורות

  ,מי שצמא לכל מחווה של חסד

  - אוזנו תופסת

 איך הקריאות חוצות את הרחוב 

 שואל מאין , שואל עדיין

 .כן, מאין כוחות לשאוב

 ונתמה שנית , זה בזו נביט

 אם ראינו נכונה 

 לפעמים אתה , לפעמים אני

  .כה זקוקים לנחמה

 

  ,מי שחווה את בערת הקיץ

 ליבו לבית 

  .ופני הנוף ראי לחרדותיו

 את מי ירגיע , את מי ישביע

 .ועל מה יתפלל עד סתיו

 

 זה לזו נביט...

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=904&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=904&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=714&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=714&lang=1
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 יהודה עמיחי

 אני מאמין באמונה שלמה שברגע זה

  בני אדם בצמתי דרכים יעומדים מיליונ

 במפגשי רחובות, במדבריות ובג'ונגלים

 והם מראים האחד לחברו היכן לפנות

 ומסבירים היכן ןומהי הדרך ומה הכיוו

 לפנות ולאן לפנות ואיך להגיע בדרך

 ה לשוב ולשאולהמהירה ביותר ואיפ

 אדם אחר. לשם לשם. לא, אלא רק

 ימינה, ומשם שמאלה או ימינה, הבפניה השניי

  ליד הבית הלבן, ליד עץ האלון, והם

 מסבירים בקולות נרגשים ובהנפת ידיים

 ובתנועות ראש, לשם לשם,

 לא השם הזה, השם האחר,

 כמו בפולחן קדום. גם זו דת חדשה. נקודה

 שברגע זה. אני מאמין באמונה שלמה

                                           

  ילי שנר ם/בבוקר שלאחר יום הכיפורי

 ַבֹבֶקר ֶשְלַאַחר יֹום ַהִּכפּוִרים ְבַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת

 ִביב ֶמְרַּכז, אֹוָתּה ְקִשיָשה ִניצֹוָלת שֹוָאה פֹוֶשֶטת ָידאָ -ֵתל

 ה. ַהְשִמיכֹות ָערּומֹות ַעל גּוָפה ִמַתַחתְבַטבּורֹו ֶשל ָרִציף הֹומֶ 

 ָלֶשֶלט, ַהְּיִציָאה ִמָּכאן

 ְללֹא ִריק ֶשל ֵבין ְלֵבין, ַבֹבֶקר ֶשְלַאַחר יֹום ַהִּכפּוִרים 

 ֲאָנִשים חֹוְלִפים ָעל ָפֶניָה, ְּכֵאב ָחָדש ִמְצַטֵבר

 ֹות לּוַח ַהָשָנה ַהִעיְווִריְבִפנ

 ם ַלָּמקֹום ֶזה ְמַהְדֵהד ַבֹבֶקר ֶשְלַאַחר ְנִעיָלה, ָרִציִתי ָלֶגֶשתֵבין ָאדָ 

 ְלַבֵקש ִמֶּמָנה

 ְסִליָחה

 ַעל ַהִּזְקָנה
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 ולנו זקוקים לחסדכ
 אילן וירצברגלחן: , מילים: 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.

 

 כולנו רוצים לתת

 רק מעטים יודעים איך.

 צריך ללמוד כעת

 שהאושר לא מחייך,

 שמה שניתן אי פעם

 לא ילקח לעולם.

 שיש לכל זה טעם,

 גם כשהטעם תם...

 בואי ואראה לך מקום

 שבו עוד מאיר אור יום.

 וב,כולנו רוצים לאה

 כולנו רוצים לשמוח.

 כדי שיהיה לנו טוב,

 שיהיה לנו כח.

 

 שזורחת... כמו שמש
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 תקווה לשנה טובה

 תחילת השנה החדשה בעת נעילת שער זהו הזמן לחלומות, לתקוות ולשאיפות. יום כיפור ו

 הם הזדמנות לפתוח שער בעת נעילת שער. אפשר שנחליט לעבור בשער, בשעה זו, 

 שעת רחמים ותקווה.   

 

 לו יהי

 מילים ולחן נעמי שמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שערי הוד והדר, שערי זכות אבות, שערי חמלה, שערי טובה, שערי ישועה, שערי  אהבה,שערי נפתח 

, שערי עזרה, שערי פדות, שערי צדקה, שערי קוממיות, ליחהסו טהור, שערי מחילהכפרה, שערי לב 

 , דיצה וחדווה.שערי רפואה, שערי גילה שערי נעימות, שערי דרור,

 תקווה.שערי שערי רחמים ונפתח 

 עוד יש מפרש לבן באופק

 מול ענן שחור כבד

 כל שנבקש לו יהי.

 ואם בחלונות הערב

 אור נרות החג רועד

 שנבקש לו יהי.כל 

 

 לו יהי, לו יהי

 לו יהי -אנא 

 כל שנבקש לו יהי.

 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

 

 

 בתוך שכונה קטנה מוצלת

 בית קט עם גג אדום

 כל שנבקש לו יהי.

 הקיץ סוף הדרך זה סוף

 תן להם לשוב הלום

 כל שנבקש 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.
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 תקיעת שופר!

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

 על כל עם ישראליעשה שלום, עלינו ו

 

 נעשה שלום

 נעשה שלום בעולם

 נעשה שלום עלינו

 ועל כל העולם

 .ואמרו שלום

 

 .אבל המנגינה לעולם נשארת –הימים חולפים שנה עוברת 

 

 ,כסמל להבדלה בין יום קודש שיש בו נשמה יתרה, ליום החול של מחר, שגם בו

 .נריח צמחי בושם  .גם בשנה כולה ננסה להכניס נשמה-כמו

 

 

 

 נפתח לנו שער בעת נעילת שער

 משנה לשנה 

 לטוב, לאמת ולאמונה באדם.

 


