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 נפתח שער לליבנו 
 מחזור מקומי לערב יום כיפור  

 2015 -ותשע" -עין דור 
 

 הדלקת נרות ליום כיפורים 
 שבתוןמיוחד זה שביום יהירצון

 יאירונרותאלהאתדרכי ההתבוננות  

 את חשבון הנפש 

 את התשובה

 ולאורםנראהאור 

 .אמן  -ונאמר 
 

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו  

 במצוותיו וציונו להדליק נר של יום הכיפורים 

 שהחיינו 

כאנשים היודעים שחיינו קצובים ואינם נצחיים, וכל  

   -רגע ושנייה ופעימה, יקרים מפז

 ,נרגשים, ושמחים -אנו נמצאים פה היום

 מודעים ומודים 

לרגע קדוש  וזוכים ,קיימים, חיים, ומאמיניםאנו ש

בקדושת אנוש לציין שעברה שנה והגענו לזמן  

 .הזה

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו  

 והגיענו לזמן הזה 
 

 ניגונים ♫
 מלים: פניה ברגשטיין 

 לחן: דוד זהבי 

ָאִבי ם ִנּגּוִנים ִבי ִאִמי וְׁ תֶּ ַתלְׁ  שְׁ

כּוִחים מֹוִרים שְׁ  ִניּגּוִנים ִמזְׁ

ָבִבי ָשָאם לְׁ ִעיִנים נְׁ ִעיִנים, ַּגרְׁ  ַּגרְׁ

ִחים  צֹומְׁ  ַעָתה ֵהם עֹוִלים וְׁ

 
ָדמִ  ִחים פֹּארֹות בְׁ  יַעָתה ֵהם שֹולְׁ

לּוִבים ָקי שְׁ עֹורְׁ ם בְׁ ֵשיהֶּ  ָשרְׁ

ִשיַרִיְך ִאִמי   ִנּגּונֶּיָך ָאִבי וְׁ

ָשִבים  ִקי ֵנעֹוִרים וְׁ ָדפְׁ  בְׁ

 

ִשי ָהָרחֹוק  ִהֵנהַאֲאִזין ִשיר ַערְׁ

 ַבת ֱאֵליִהִביַעִפי ֵאם 

חֹוק ַמע ּוצְׁ דֶּ ָנה בְׁ ֵהרְׁ  ִהֵנהִלי ַתזְׁ

ל ַשָבת  ִמירֹות שֶּ  ֵאיָכהּוזְׁ

 

ִליל ֵיָאֵלם ָכל צְׁ ה ִיַתם וְׁ גֶּ  ָכלהֶּ

ם ָהָרחֹוק ִכי ֵיהֹום  כֶּ  ִביקֹולְׁ

ם  כֶּ ם ַוֲהֵריִני ִאתְׁ ֱעצֹּ  ֵעיַניאֶּ

הֹום  ַכת ַהתְׁ שְׁ חֶּ  ֵמַעללְׁ

 

ד קסמן של המילים  הלא מובנות, בשפה עתיקה,  והניגון  סימן שאלה קטן לסו –לקראת שומעינו את "כל נדרי" 

מהניגון ומהמילים  –שמסמל יותר מכל את  ערב יום הכיפורים. דורות רבים  מקשיבים ושרים ומתרגשים בערב זה  

ומהתרת הנדרים והאיסורים והשבועות.  פיוט זה מכניס אותנו לפסק הזמן שבין השנה שחלפה  לקראת כניסת השנה  

הרי אנו נאמנים   . מה הם אותם נדרים שאנו מבקשים להשתחרר מהם הערב?ם כיפורים בשעת נעילהבתום יו

 פנימילהבטחותינו ורוצים לשמור על אמינותנו כלפי האנשים להם הבטחנו דברים. אנו נאמנים להבטחותינו מקול ציווי 

ה אנו שבויים של מילים, מילים שאנו  כל השנשל מוסר חברתי. אז ממה בכל זאת אנו שמחים להשתחרר ברגעים אלו?  

 אומרים לעצמנו, הדרך שבה אנו מגדירים את עצמנו, את חיינו, משפחתנו, החברה בה אנו חיים.
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כל השנה אנו שופטים, מבקרים, מתייגים זה את זה, מנסחים ניסוחים, אוסרים איסורים זה על זה וכל אחד על עצמו. 

 וד יצירה ויופי, אבל גם הרבה מאוד בתי כלא והגדרות שלא מאפשרות לנו חיינו מלאים מילים שיש בהם הרבה מא 

 

אנו מנסים רגע לנטרל את משקל המילים האלו, להקל מעלינו את  -להתפתח ולהשתנות. ובערב יום הכיפורים 

אנו   המעמסה הזו ליום אחד, שבו נצא לחופשי ממילים שלנו ומילים של אחרים, ואז, בפסק הזמן הזה שבין המילים

 מקווים ומתפללים שאולי נצליח למצוא את האומץ להשתנות 
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 עלדעתהמקוםוהקהלהזהאנחנומתכנסיםבערביוםכיפוריםזה

 מקיימתאותם ,קהילהקיבוצית  בעין דורהמחדשתחגיםומועדים

 עלפידרכהועלפיייחודה ,ומתקיימתבהם

 כל נדרי

ל  הָּ קֹום ְוַעל ַדַעת ַהקָּ  ַעל ַדַעת ַהמָּ

ה  ל ַמטָּ ה שֶׁ יבָּ ישִּ ה ּובִּ ל ַמְעלָּ ה שֶׁ יבָּ ישִּ  בִּ

ים ֲעַבְריָּנִּ ם הָּ ל עִּ ְתַפלֵּ ין ְלהִּ ירִּ נּו ַמתִּ  .אָּ

י   י ּוְשבּועִּ ְסרִּ י ְואִּ ְדרִּ ל נִּ כָּ

י יְוקֹוְנסֵּ יְוקּונָּחֵּ יְוקּונָּמֵּ מֵּ דּויֵּיַוֲחרָּ ִדי ְונִּ ָדר וְׁ ִדי ִננְׁ ָנא וְׁ ַדרְׁ ַדי נְׁ

ִדי   ָנא . וְׁ ִדי ֲחַרמְׁ ַנֵדי וְׁ ִדי נְׁ ִדי ַנֵדיָנא וְׁ ַבע וְׁ תְׁ ִדי ִנשְׁ ָנא  וְׁ ַבעְׁ תְׁ ִאשְׁ

ַדי נֱֶּאַסר ִמּיֹום ַהִכפּוִרים   ָנא ַעל ַנפָשָתָנא . וְׁ ִדי ָאַסרְׁ ָחִרים וְׁ נְׁ

ָבא ָעלֵ  ָעַבר ַעד יֹום ַהִכפּוִרים ַהזֶּה שֶּ ינּו ַלָשלֹום. ּוִמּיֹום  שֶּ

ָיבֹּא ָעֵלינּו ַלָשלֹום   ַהִכפּוִרים ַהזֶּה ַעד יֹום ַהִכפּוִרים שֶּ

דּויָּינָּא לֹא   י. ְונִּ נָּא לֹא ְשבּועִּ י.ּוְשבּועָּ ְדרֵּ נָּא לֹא נִּ ְדרָּ נִּ

נָּא לֹא   רָּ ֱאסָּ י. וֶׁ מֵּ נָּא לֹא ֲחרָּ מָּ דּויֵּי. ַוֲחרָּ נִּ

י רֵּ סָּ ָנא.אֶׁ ָחַרטְׁ הֹוןִאתְׁ ִביִתין   כֻּלְׁ הֹון שְׁ ֵהא רֲעָוא ִדי יְׁ ַבהֹון יְׁ

ָרֵאל  ִני ִישְׁ ָכל ֵעַדת בְׁ ַלח לְׁ ִנסְׁ לֹּא ַקָיִמין.וְׁ ִריִרין וְׁ ִביֵקין. ָלא שְׁ ּושְׁ

ָגָגה ָכל ָהָעם ַבשְׁ תֹוָכם. ִכי לְׁ ֵגר ַהֵּגר בְׁ מתוך מחזור יום   : ּולְׁ

 הכיפורים 

 
 : תרגום מארמית

הנדרים   וקונמות, כל  והשבועות,  והאיסורים 
שנדרתי,  נדרים,  של  אחרים  וכינויים  וקנסות, 
מיום   עצמי  על  ואסרתי  והחרמתי,  ונשבעתי, 
ומיום   זה  כיפורים  יום  עד  שעבר  כיפורים 
כיפורים זה עד יום הכיפורים הבא עלינו לטובה.  
עזובים,   מותרין.  יהיו  כולן  אני מתחרט,  בכולן 

שרירי לא  ומבוטלים,  קיימים.  בטלים  ולא  ם 
איסורים   לא  והאיסורים  נדרים  לא  נדרינו 

 והשבועות לא שבועות. 

 

אֹות ָפנֶּיָה ַהָּיִפים ת ָכל ַמרְׁ ף אֶּ  ֱאסֹּ

ת ַהָבר.  אֶּ ִרי וְׁ ת ַהפְׁ מֹו אֶּ  כְׁ

ָלִפים  ָרה ִמַתַחת ַלשְׁ  ָהֲאָדָמה ִהיאֲאפֹּ

ָך ָדָבר  ֵאין ָלּה עֹוד ָלֵתת לְׁ  וְׁ

 

ֵאין יֹוֵתר  תֹו וְׁ עֹול חֹוֵלם ַעלִשָבלְׁ  ִּגבְׁ

ֱאָסֵרי  ֵרי וֶּ ֵאין יֹוֵתר ִנדְׁ  וְׁ

ִעתֹו  ם בְׁ ָטַחת ָהרּוַח ִכי ַהּגֶּשֶּ  ַרק ַהבְׁ

ֵרי ם ִתשְׁ תֹּ תֲעָפָרּה בְׁ ֵנן אֶּ  .עֹוד ָיחֹּ

 אסיף ♫

 מילים: איתמרפרת 

 לחן: נעמי שמר 

ת ַהַמֲעִשים ף אֶּ  ֱאסֹּ

ָהאֹותֹות  ת ַהִמִלים וְׁ  אֶּ

מֹו  ֵאת.כְׁ ָרָכה ָכֵבד ִמשְׁ בּולבְׁ  יְׁ

 

ִריָחה  ת ַהפְׁ ף אֶּ  ֱאסֹּ

רֹונֹות  ָלה ַלִזכְׁ ר ָּגמְׁ  ֲאשֶּ

םֵעת.  רֶּ טֶּ ָחַלף בְׁ ל ַקִיץ שֶּ  שֶּ

 
 

 

 

 

ְבִתי לְַׁשִתיקֹות  ֹּא ִהְקשַׁ ל  שֶׁ

ֲאוֹות  תַׁ ין הַׁ נְִתי בֵּ ֹּא ִהְבחַׁ ל  שֶׁ

ְבִתי אֶׁת כָל  ֹּא ָאהַׁ ל ְטא שֶׁ  ָהֲאָהבֹותעַׁל חֵּ

נֲַׁענִים  ְחִתי אֶׁת הַׁ ֹּא ִשמַׁ ל ְטא שֶׁ  עַׁל חֵּ

נִים  זְקֵּ ל הַׁ ְַׁמִתי ְדָבָרם שֶׁ ֹּא ִקי ל  שֶׁ

זְָעקֹות ְקִתי אֶׁת הַׁ ָשתַׁ ְטא שֶׁ  עַׁל חֵּ

ֲחלָקֹות  י הַׁ ֹּא ִבזִיִתי אֶׁת דֹוְברֵּ ל ְטא שֶׁ  עַׁל חֵּ

יָתִרים מֵּ ְטִתי עַׁל הַׁ ֹּא ָפרַׁ ל ְטא שֶׁ  עַׁל חֵּ

ְטא ְדִתי לְַׁבכִי בִַׁמְסָתִרים  עַׁל חֵּ ֹּא נְֶׁחרַׁ ל  שֶׁ

ֹּחַׁ  ין לְִשכ אֵּ ֹּא זָכְַׁרִתי אֶׁת שֶׁ ל ְטא שֶׁ  עַׁל חֵּ

. י לְִסֹלחַׁ ֹּא ָשכְַׁחִתי כְדֵּ ל ְטא שֶׁ  עַׁל חֵּ

ֲחנּון   ּתַּ

 אריה אורי 

ם ְקָרב  רֶׁ ב מֹועֵּד ּוְבטֶׁ  ְבעֶׁרֶׁ

 ָהיָה מֹונֶׁה אֶׁת ֲחָטָאיו 

ָחָטאִתי  ְטא שֶׁ  עַׁל חֵּ

עַׁת  דַׁ  ְביִשּוב הַׁ

זְִתי לָגַׁעַׁת עַׁ ֹּא הֵּ ל  שֶׁ

ְצלִילִים  ַׁנְִתי לְכָל הַׁ ֱאז ֹּא הֶׁ ל  שֶׁ

ֹּא ִטפְַׁחִתי אֶׁת ָהעֹולָלִים ל  שֶׁ

ֵּינֹות י ֹּא ָטעְַׁמִתי ִמכָל הַׁ ל ְטא שֶׁ  עַׁל חֵּ

נֹות  זְִתי לְִקטַׁ ֹּא בַׁ ל  שֶׁ

ּסֹודֹות  ֹּא ִפְענְַׁחִתי אֶׁת הַׁ ל  שֶׁ

ֹּא  ל ֲחָרדֹות שֶׁ  גָבְַׁרִתי עַׁל הַׁ

ִתינֹוקֹות    ֹּא ָמִחיִתי ִדְמעַׁת הַׁ ל ְטא שֶׁ  עַׁל חֵּ
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 וידוי

 לא בכדי הווידוי ביום הכיפורים נאמר בלשון רבים, "על חטא שחטאנו". 

 פרוש הדבר, שאיני יכול להתחמק מהיותי חלק מחברה ואחראי על חולייה

 

 ובדןערכים אבותינובא עלחטאשחטאנולפני

 טימותלב אחיותינובאחינוואועלחטאשחטאנולפני

 כדורהארץ זיזתבבנינו בועלחטאשחטאנולפני

 זענותכלפיהם גריםבגעלחטאשחטאנולפני 

 ופי וזלזול. ד  ברידורות שקדמו לנו ב דלפני ה על חטא שחטאנו 

 עדרכבוד הורינובהעלחטאשחטאנולפני

 ויתורנועלהצדק ולדינובוועלחטאשחטאנולפני

 יהוםהאווירזרעינובזעלחטאשחטאנולפני

 יבוקידייםבעתצרתםחברינובלפניחועלחטאשחטאנו

 חוסרסבלנותפיחת כף וטפנובטעלחטאשחטאנולפני 

 ודעין ובלא יודעיןיבדידינויועלחטאשחטאנולפני 

 ריתתיערותכדורהארץבכעלחטאשחטאנולפני 

 גלוג לעג ובלמדנים ב לעל חטא שחטאנו לפני ה 

 חסורבזמןמשפחותינובמ עלחטאשחטאנולפני

 יתוקהשרשרת נדינובנכעלחטאשחטאנולפני 

 ירוסדרכיהטבע  סדריבראשיתבסועלחטאשחטאנולפני 

 יןצרה ענייעירנובע ועלחטאשחטאנולפני

ריקת אחריות ציניות פוליטיקה בפעל חטא שחטאנו לפני ה 

 וסרקזם

 דקנות ובהתנשאותציבור בצעל חטא שחטאנו כלפי ה 

 מצנותבמילותאהבה קברובינו ואהובינוקועלחטאשחטאנולפני 

 פיוןשמירתהחוק רויותבשר ועלחטאשחטאנולפניה 

 לוםשטרםהושג שינובשכנעלחטאשחטאנולפני 

 .ערובת של אדישות וויתורת בותנובתר ועלחטאשחטאנולפני 

 ,, ומלבבות הקהל זהאלוהסליחותנבקש מועלכולם 

 .פרלנווכ וי מחללנושיסלחלנו שי

 

 

 

 וידוי 
 מתוך מחזור יום הכיפורים 

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבֹאנֶׁס ּוְבָרצֹון:  ַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִאּמּוץ ַהֵלב:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ִבְבִלי ָדַעת:  ַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִבּטּוי ְשָפָתִים:   ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ר:  ַעל ֵחְטא שֶׁ  ְלָפנֶׁיָך ְבָגלּוי ּוַבָסתֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִגלּוי ֲעָריֹות:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

ה: ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִדבּור פֶׁ  ַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִהְרהּור ַהֵלב:  ַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבהֹוָנַאת ֵרַע: ְוַעל ֵחְטא  שֶׁ

ה: ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִוּדּוי פֶׁ  ַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ִבְוִעיַדת ְזנּות:   ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבָזדֹון ּוִבְשָגָגה:   ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך    ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
 ְבִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים: 

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבֹחזֶׁק ָיד:  ַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִחלּול ַהֵשם:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ה: ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִטְפשּות פֶׁ  ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבט    ְמַאת ְשָפָתִים:ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ר ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבֵיצֶׁ  ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְביֹוְדִעים ּוְבֹלא יֹוְדִעים:   ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ר   ְוַעל כ ָלם ֱאלֹוַה ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ַכפֶׁ

 ָלנּו: 
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַכַפת ֹשַחד  :ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַכַחש ּוְבָכָזב:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבָלשֹון ָהָרע:  ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבָלצֹון:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַמָשא ּוְבַמָתן:  ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַמֲאָכל ּובְ  ה:ְוַעל ֵחְטא שֶׁ  ִמְשתֶׁ
ְך ּוְבַמְרִבית: ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבנֶׁשֶׁ  ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ִבְנִטַית ָגרֹון:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִשּקּור ָעִין:  ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִשיַח ִשְפתֹוֵתינּו:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבֵעיַנִים ָרמֹות: ַעל ֵחְטא   שֶׁ

ַצח: ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַעּזּות מֶׁ  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ר   ְוַעל כ ָלם ֱאלֹוַה ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ַכפֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ִבְפִריַקת ֹעל:  ָלנּו: ַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ִבפְ   ִלילּות:ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ִבְצִדַית ֵרַע:  ַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבָצרּות ָעִין:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַקלּות ֹראש:  ַעל ֵחְטא שֶׁ

ף: ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַקְשיּות ֹערֶׁ  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך   ְבִריַצת ַרְגַלִים ְלָהַרע: ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ִבְרִכילּות:  ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ִבְשבּוַעת ָשְוא:  ַעל ֵחְטא שֶׁ
ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבִשְנַאת ִחָנם:   ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ת ָיד:  ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ִבְתשּומֶׁ  ַעל ֵחְטא שֶׁ

ָחָטאנּו    ְלָפנֶׁיָך ְבִתְמהֹון ֵלָבב:ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
ר   ְוַעל כ ָלם ֱאלֹוַה ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ַכפֶׁ

 ָלנּו: 
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 אשמנו 

 
ִֹּפי: ַׁלְנּו. ִדבְַׁרנּו ד ְמנּו. ָבגְַׁדנּו. גָז  ָאשַׁ

קֶׁר: ְסנּו. ָטפַׁלְנּו שֶׁ ְַׁדנּו. ָחמַׁ ְענּו. ז ֱעוִינּו. וְִהְרשַׁ  הֶׁ

ְרנּו.   ְדנּו. נִאְַׁצנּו. ָסרַׁ ְַׁבנּו. לְַׁצנּו. ָמרַׁ יָעְַׁצנּו ָרע. כִז

ף: ֹּרֶׁ ְרנּו. ִקִשינּו ע ְענּו. ָצרַׁ  ָעוִינּו. ָפשַׁ

ְתנּו. ִתעְַׁבנּו. ָתִעינּו. ִתְעָתְענּו: ְענּו. ִשחַׁ  ָרשַׁ

 

 

 אהבנו 
 

כְנּו. גמלנו חסד. דרשנו אמת.   אהבנו. בֵּרַׁ

ו טוב. ִחיבקנו. טיפלנו.  ִהשתאנו. והקשבנו. זכרנ

 יראנו חטא. 

כבשנו יצר. למדנו מטעויות. נתנו. סעדנו.  

 עזרנו. פתחנו דלת. 

ְבנּו. רקדנו.  שרנו. תמכנו.  צחקנו. קֵּרַׁ

 מתוך מחזור יום הכיפוריםאשמנו  

 ָאַשְמנּו. ָאַכְלנּו ַמֲאָכלות ֲאסּורות. 
ָך.   ָבַגְדנּו. ִבַּטְלנּו תוָרתֶׁ
 ָגַזְלנּו. ָגַנְבנּו. ָגִאינּו.

ָחד ַבֵלב.  ה ְואֶׁ ָחד ַבפֶׁ  ִּדַבְרנּו דִפי ְוָלשון ָהָרע. ִּדַבְרנּו אֶׁ
ִרי   ְמַאת קֶׁ ֱעִוינּו. ִהְרַהְרנּו ִהְרהּוִרים ָרִעים ַביום ּוָבאנּו ִליֵדי ט  הֶׁ

 ַבַלְיָלה. 
 ה.ְוִהְרַשְענּו. ִויַעְדנּו ַעְצֵמנּו ִלְדַבר ֲעֵברָ 

 ַזְדנּו. ָזִנינּו ַאַחר ִלֵבנּו ְוֵעיֵנינּו. 
 ָחַמְסנּו. ָחַמְדנּו. 

ר ּוִמְרָמה.  קֶׁ  ָטַפְלנּו שֶׁ
ר.   ָיַעְצנּו ֵעצות ָרעות ַעד ֵאין ֵחקֶׁ

 ִכַּזְבנּו. ָכַעְסנּו. 
 ַלְצנּו. לוַצְצנּו. 

יָך.   ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָברֶׁ
 ָמַרְדנּו ְבַמְלכּות ָשַמִים.

 ָמַרְדנּו ְבַמְלכּות ֵבית ָּדִוד. 
 ָמַאְסנּו ְבֵבית ַהִּמְקָּדש. ּוְשָלְשָתם ֲאַנְחנּו ְמַבְקִשים.

ר. ָנַדְרנּו ְולא ִשַלְמנּו.  קֶׁ  ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ִנְשַבְענּו ַלָשְוא ְוַלשֶׁ
 ָסַרְרנּו. סוְרִרים ּומוִרים ָהִיינּו. 

ה. ָעִוינּו. ָעַבְרנּו ַעל מִ   ְצות ֲעֵשה ְוַעל ִמְצות לא ַתֲעשֶׁ
 ָעַבְרנּו ַעל ְכִריתות ּוִמיתות ֵבית ִּדין.

 ָעַבְרנּו ַעל ִחלּול ַהֵשם. 
ש.  ָפַשְענּו. ָפַגְמנּו ְבאות ְבִרית קדֶׁ

 ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. 
ַפע. ף. ִקְלַקְלנּו ִצנורות ַהשֶׁ  ִקִשינּו ערֶׁ

 ִעים ַלָשַמִים ְוַלְבִריות ָהִיינּו. ָרַשְענּו. רָ 
 ִשַחְתנּו. ִשַּקְרנּו. 

ש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְשִחית ְלַחֵבל. ַגם ִבְכָנֵפינּו   ִשַחְתנּו זֶַׁרע קדֶׁ
ם   ְביוִנים ְנִקִיים ְוִהֵנה ִדְמַעת ָהֲעשּוִקים ְוֵאין ָלהֶׁ ִנְמְצאּו ַּדם ַנְפשות אֶׁ

ם. אוי ְלָרָשע  ְמַנֵחם. ִלִבי לִ  ם. ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוֵגיהֶׁ ִבי ַעל ַחְלֵליהֶׁ
ה לו.   ָרע, ִכי ְגמּול ָיָדיו ֵיָעשֶׁ

  ִתַעְבנּו. ָתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו.

מתוך מחזור יום אדון הסליחות♫

 הכיפורים 

ִליחֹות א  דֹון ַהסְׁ

ָבבֹות   בֹוֵחן לְׁ

ה ֲעמּוקֹות  ּגֹולֶּ

ָדקֹות   דֹוֵבר צְׁ

ָפנֶּיָך ַרֵחם ָעֵלינּו ָחָטאנּו  לְׁ

 

ָלאֹות ִנפְׁ  ָהדּור בְׁ

נֶָּחמֹות   ָוִתיק בְׁ

ִרית ָאבֹות   זֹוֵכר בְׁ

ָליֹות  חֹוֵקר כְׁ

ָפנֶּיָך ַרֵחם ָעֵלינּו  ָחָטאנּו לְׁ

ִרּיֹות   טֹוב ּוֵמִטיב ַלבְׁ

ָתרֹות  יֹוֵדַע ָכל ִנסְׁ

 כֹוֵבש ֲעֹונֹות

ָדקֹות   לֹוֵבש צְׁ

ָפנֶּיָך   ַרֵחם ָעֵלינּוָחָטאנּו לְׁ

 

 ָמֵלא ַזִכּיֹות 

ִהלֹות   נֹוָרא תְׁ

 סֹוֵלַח ֲעֹונֹות

ֵעת ָצרֹות   עֹונֶּה בְׁ

ָפנֶּיָך ַרֵחם ָעֵלינּו  ָחָטאנּו לְׁ

 

שּועֹות  פֹוֵעל יְׁ

ה ֲעִתידֹות  צֹופֶּ

 קֹוֵרא ַהדֹורֹות

 רֹוֵכב ֲעָרבֹות 

ִפלֹות  שֹוֵמַע תְׁ

ִמים ֵדעֹות   תְׁ

ָפנֶּיָך ַרֵחם עָ   ֵלינּוָחָטאנּו לְׁ

ֵכנּו  ♫  ָאִבינּו ַמלְׁ

 ָחֵננּו ַוֲעֵננּו ִכי ֵאין ָבנּו ַמֲעִשים 

הוִשיענו ד וְׁ סֶּ ָדָקה ָוחֶּ  .ֲעֵשהִעָמנּו צְׁ
 בעשרת ימי תשובה( עמידה)מתוך תפילת 

 תשובה 
 "בנעורי," שח רבי חיים מצאנז, "הייתי נלהב ונמרץ והאמנתי שאחזיר למוטב את כל העולם כולו. 

 כשבגרתי קצת, הבנתי שהדבר נבצר מיכולתי ודי יהיה אם אחזיר בתשובה את כל תושבי עירי. 

 בתשובה את בני ביתי. חלפו שנים ושוב הבנתי שתפסתי מרובה. די יהיה אם אצליח להחזיר 

 והיום, בערוב יומי, יש לי רק תפילה אחת: הלוואי שאצליח לפחות להחזיר למוטב את עצמי.
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 ספורים ומימרות חסידיים  –מתןך ספרו של יואל רפל,  אהבה ויראה 

 :תפילתרביאלימלךמליזנסק

 ,תשמרנומןהפניותוהגאוות

 .מןהכעסוהקפדנותוהעצבותוהרכילותושארמידותרעות

 ,ותצילנומקנאתאישמרעהו

 .ולאתעלהקנאתאדםעללבנוולאקנאתםעלאחרים

 תןבלבנושנראהכלאחדמעלתחברינוולאחסרונם  ,אדרבא 

 ושנדברכלאחדאתחברובדרךהישרוהרצוילפניך 

 חלילה ,ולאתעלהשוםשנאהמאחדעלחברו

 ,ותחזקאותנובאהבהאליך

 רוח-שיהיההכלנחת

 .כןיהירצוןאמן
 

 יום הכיפורים מכפר.  –עברות שבין אדם למקום  

 אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה חברו.  –עברות שבין אדם לחברו  
 משנה, יומא, פ"ח, מ"ט. 

אֹות טֹוב: ♫ ֵהב ָיִמים ִלרְׁ ָחֵפץ ַחִּיים אֹּ  ִמי ָהִאיש הֶּ

ָמה:  יָך ִמַדֵבר ִמרְׁ ָפתֶּ ָך ֵמָרע ּושְׁ שֹונְׁ ר לְׁ צֹּ  נְׁ

ֵפהּו:  ָרדְׁ  סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב ַבֵקש ָשלֹום וְׁ
 טו( -)תהלים לד, יג

 זלמן שזר - כמיהה

 טֹוב לָָאָדם ֱהיֹות פַׁעַׁם ָבָדד.

ֹּא ְפָרט, ֹּא ִצבּור וְל עַׁ, ל ֹּא רֵּ פֶׁר, ל ֹּא סֵּ  ל

ק ִבלְָבד,  לֵּב רַׁ ק הּוא ִעם לִבֹו, ִעם הַׁ  רַׁ

 ָבָדד.טֹוב לָָאָדם ֱהיֹות פַׁעַׁם 

יק ִמנְכָָסיו,  ֵּצֵּא פַׁעַׁם רֵּ  וְטֹוב כִי י

יָב. ֹּא חַׁ ֹּא נְִדָרש, ל ה, ל ֹּא ָשדֶׁ ֹּא בַׁיִת, ל  ל

ב ש רַׁ רֶׁ ֲַׁחִריש חֶׁ ְַׁקִשיב אֶׁל לִבֹו וְי ק י  רַׁ

ֵּצֵּא ָהָאָדם ִמנְכָָסיו.   טֹוב כִי י

יָיו  ְַׁקִשיב אֶׁל לִבֹו וְיִָבין לְחַׁ  כִי י

ֵּש  ר י ע אַׁשֶׁ ֵּדַׁ יָב.וְי  וְיָחּוש מַׁה חַׁ

 זמן מה לפני פטירתו אמר רבי זוסיא:

 אדע מה להשיב. -אם ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבינו 

 יסתתמוטענותי. -אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי זוסיא 

 סיפורי חסידים בעריכת מרטין בובר  – "אור הגנוז"מתוך 

 דכולנו זקוקים לחס♫ 

 נתן זך מילים:  
 אילן וירצברג לחן:  

 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. 

 
 כולנו רוצים לאהוב, 
 כולנו רוצים לשמוח. 
 כדי שיהיה לנו טוב, 

 שיהיה לנו כח. 
 

 כמו שמש שזורחת... 
 1973עין החורש, קיץ אלישע פורת -נדרים קטנים 

ק   אֵּלּו הֵּם רַׁ
ֲאנִי  נִים שֶׁ  נְָדִרים ְקטַׁ

ר לְעְַׁצִמי   כְגֹון נֹודֵּ
 לְִפקֹּד אֶׁת קֶׁבֶׁר

 ֲאִבי ְביֹום ִשְמחַׁת לִִבי.
ב   כְגֹון לָרּוץ ָבעֶׁרֶׁ

ר ְמעֹוף ָהֲאנָפֹות   אַׁחַׁ

 
לֵּא  אֶׁל ִמגְָדלָיו. לְִהְתמַׁ

ב  יחַׁ חֹּשְֶׁך ִמְתָקרֵּ רֵּ  מֵּ
 ִמֹּלבֶׁן ֲהָדִרים פֹוְרִחים.

ק   אֵּלּו הֵּם רַׁ
ֲאנִי  נִים שֶׁ  ְדָבִרים ְקטַׁ

 ָחפֵּץ לְעְַׁצִמי כְגֹון
ֹּר  ֹּר עֹוד וְלִנְד  לִנְד

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=744&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=102&lang=1
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ָקן, לְִהיֹות ְרחַׁ  אֶׁל מֶׁ

ֶׁלֶׁד ִמְתנַׁשֵּא  שּוב י
ִֹּחי ֶׁה ְבכ יְִהי  עַׁד שֶׁ

ִתים.  מֵּ  לְָהִקים אֶׁת הַׁ

 כרון יז

ים  לְכּותָשמַׁ ְַׁרִתילִימַׁ  ִצי

 - ביָרוק

י תַׁ  .לזכרכלמֵּ

 והםשומעיםאותיקורא בשמם

 .ומשיביםליבחיוךפנים

 עצובבלעדיהםבחדרים 

יקולם דֵּ  .שבםהשאירואתהֵּ

 - אנינותןלהםחיים

י תַׁ  .לכלמֵּ

נִית  והםחייםאותםשֵּ

 .וגםלנצח

 .אבלעצובבלעדיהםבחדרים

 אברהם חלפי
. 

 "יש כוכבים שאורם מגיע ארצה

 רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם. 

 יש אנשים שזיו זכרם מאיר

 כאשר הם עצמם אינם יותר בתוכנו. 

 - המבהיקים בחשכת הלילאורות אלו 

 הם הם שמראים לאדם את הדרך.." 

 חנה סנש 

 

   -לפני קדיש
 התחלות חדשות מעלות לזכרון סופים ישנים וטריים. 

חלק בו  שלקחו  ולאלה  לעבר  הרבה  כך  כל  חב    - אני 

הורים וסבים, בנים ובנות, אחים ואחיות, מורים ומעצבי 

 רוחי, חברים ואהובים. 

כל אלה, אלה שבחיים ואלה שלא, הוסיפו את הנגיעה  

 שלהם לאדם שהפכתי להיות. 

לאלה שבחיים, אני פונה אליהם בהכרת תודה ובאהבה,  

אהבה   להם  ומציע  בידידות  זרועותי  את  פותח  כשאני 

 מתחדשת. 

למתים אניפונה בזכרון כשאני מאשרר את חייהם במיצוי  

 מלא של חיי.

לתקוה,   הספק  בין  לבד  בשוטטות  בבד  בד  כשאני 

העול  עם  להתמודד  האומץ  את  מחפש  אני  ובקהילה, 

 המכביד של הלא ידוע באצילות ובחסד,

על   ומצהיר  קם  אני  לפני,  שהלכו  אלה  כל  לכבוד 

והמ ות, באמירת  והמחזוריות הנצחית של מעגל החיים 

 קדיש. 

 רמי שפירו 

 

 קדיש 

ֵמּה ַרָבא.   ַקַדש שְׁ ִיתְׁ ַּגַדל וְׁ  ִיתְׁ

עּוֵתּה,   ָרא ִכרְׁ ָמא ִדי בְׁ ָעלְׁ  בְׁ

ִשיֵחּה.   ָקֵנּה ִויָקֵרב מְׁ רְׁ ַמח פֻּ ַיצְׁ כּוֵתּה וְׁ ִליְך ַמלְׁ ַימְׁ  וְׁ

ָרֵאל,  ָכל ֵבית ִישְׁ ַחֵּיי דְׁ יֹוֵמיכֹון ּובְׁ ַחֵּייכֹוןּובְׁ  בְׁ

רּו ָאֵמן.  ִאמְׁ ַמן ָקִריב וְׁ  ַבֲעָגָלא ּוִבזְׁ

ַמָּיא,  ֵמיָעלְׁ ָעלְׁ ָעַלם ּולְׁ ָבַרְך לְׁ ֵמּה ַרָבא מְׁ ֵהא שְׁ  יְׁ

ָפֵאר,   ִיתְׁ ַתַבח וְׁ ִישְׁ ָבַרְך וְׁ  ִיתְׁ

ַהָדר   ִיתְׁ ַנֵשא וְׁ ִיתְׁ רֹוֵמם וְׁ ִיתְׁ  וְׁ

ִריְך הּוא. וְׁ  ָשאבְׁ דְׁ קֻּ ֵמּה דְׁ ַהָלל, שְׁ ִיתְׁ ה וְׁ ַעלֶּ  ִיתְׁ

ָחָתא  בְׁ שְׁ ִשיָרָתאתֻּ ָכָתאוְׁ ֵעָלא ִמן ָכל ִברְׁ  לְׁ

רּו ָאֵמן.  ִאמְׁ ָמא וְׁ ָעלְׁ נֱֶּחָמָתאַדֲאִמיָרן בְׁ  וְׁ

רֹוָמיו  ה ָשלֹום ִבמְׁ  עֹושֶּ

ָר   ַעל ָכל ִישְׁ ה ָשלֹום ָעֵלינּו וְׁ ַרֲחָמיו ַיֲעשֶּ ֵאל ועל כל  הּוא בְׁ

 יושבי תבל 

רּו ָאֵמן.   ִאמְׁ  וְׁ

 

 שיר למעלות ♫

ָהִרים   ל הֶּ ָשא ֵעיַני אֶּ  ִשיר ַלַמֲעלֹות אֶּ

ִרי  זְׁ  ֵמַאִין ָיבֹּא עֶּ

ץ  ֵשה ָשַמִים ָוָארֶּ ִרי ֵמִעם ה' עֹּ זְׁ  עֶּ

ָך רֶּ מְׁ ָך ַאל ָינּום שֹּ לֶּ  ַאל ִיֵתן ַלמֹוט ַרגְׁ

לֹּא ִייָשן  ָרֵאלִהֵנה לֹּא ָינּום וְׁ  שֹוֵמר ִישְׁ

 

 
ִמינֶָּך ָך ַעל ַיד יְׁ ָך ה' ִצלְׁ רֶּ מְׁ  ה' שֹּ

ָלה ָיֵרַח ַבָליְׁ ָכה וְׁ ש לֹּא ַיכֶּ מֶּ  יֹוָמם ַהשֶּ

ָך שֶּ ת ַנפְׁ ר אֶּ מֹּ ָך ִמָכל ָרע ִישְׁ ָמרְׁ  ה' ִישְׁ

ַעד עֹוָלם ָך ֵמַעָתה וְׁ ָך ּובֹואֶּ ָמר ֵצאתְׁ  ה' ִישְׁ
 תהלים, קכ"א

 


