
מחזור ליום  הכיפורים

 יבנאל תשע"ז

 

 שער הקשבה

  רואים רחוק רואים שקוף

 רוטבליט ה'יענקל מילים:

 קראוס שמוליק לחן:

 

  צר היה כל כך

  הייתי אז מוכרח

  לפרוש כנפיים ולעוף

  אל מקום שבו

  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.

 

  בן אדם...

 

  בערה בי אש

  יצאתי לבקש

  ימים סערתי כסופה

  שבתי אל ביתי

  למצוא שאת איתי

  עד בוא הדרך אל סופה.

 

   בן אדם...
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 שער החשבון והתשובה

 ָהְרׁשּות ְנתּוָנה

 ְרׁשּות ְלָכל ָאָדם ְנתּוָנה: ִאם ָרָצה ְלַהּטֹות ַעְצמֹו ְלֶדֶרְך טֹוָבה …

 ְרׁשּות ְבָּידֹו. ְוִאם ָרָצה ְלַהּטֹות ַעְצמֹו ְלֶדֶרְך ָרָעההָ  -ְוִלְהיֹות ַצִדּיק 

 ָהְרׁשּות ְבָּידֹו. ַאל ַיֲעֹבר ְבַמְחַׁשְבְתָך ָדָבר ֶזה ֶׁשאֹוְמִרים ִטְפֵשי - 

 הּוא גֹוֵזר-ָברּוְך-ִיְשָרֵאל, ֶׁשַהָקדֹוׁש -ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוֹרב ָגְלֵמי ְבֵני

 ַלת ְבִרָּיתֹו ִלְהיֹות ַצִדיק אֹו ָרָׁשע.  ֵאין ַהָדָבר ֵכן,ַעל ָהָאָדם ִמְתִח 

 ֶאָלּא ָכל ָאָדם ָראּוי לֹו ִלְהיֹות ַצִדּיק ְכֹמֶשה ַרֵבנּו אֹו ָרָשע ְכָּיָרְבָעם,

 ְוֵאין ִמי ֶשיְכֶפּה ָעָליו, ְולֹא ִמי ֶשמֹוְשכֹו ְלֶאָחד ִמְשֵני ַהְדָרִכים, ֶאָלּא

 נֹוֶטה ְלֵאיזֹו ַהֶדֶרְך ֶׁשִּיְרֶצה. הּוא ַעְצמֹו

 ב-רמב"ם, הלכות תשובה, ה, א

 ללמוד לסלוח

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

 האחרים.

 לסלוח לעצמו. נקודה. לסלוח למי שאינו יכול להיות מי שאינו.

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

 לסלוח למי שטרם למד לסלוח.

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

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

העפיל עדיהן יהיו מושגות אפילו לא המושלמות המייסרות אותו; כדי שהפסגות שהוא מבקש ל

 יוכל אלא למחציתן.

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

 המלחמות שאוסרות עליו כמיהותיו החזקות מכוחן לממשן.

 אדם צריך ללמוד לסלוח לעצמו!  סימן קריאה.

 אלה זה להתאמן בסליחות.מה שנחוץ לנו יותר מכל בימים טרופים 

 אברהם שרון, קיבוץ רשפים

  



  נוסח האשכנזיםאשמנו לפי 

י: פִּ ְרנּו דֹּ בַׁ ְלנּו. דִּ ְדנּו. ָגזַׁ ְמנּו. ָבגַׁ  ָאשַׁ

ְלנּו ֶשֶקר: ְסנּו. ָטפַׁ ְדנּו. ָחמַׁ ְענּו. זַׁ ְרשַׁ ינּו. ְוהִּ  ֶהֱעוִּ

רֶ  ינּו עֹּ שִּ ְרנּו. קִּ ְענּו. ָצרַׁ ינּו. ָפשַׁ ְרנּו. ָעוִּ ְצנּו. ָסרַׁ אַׁ ְדנּו. נִּ ְצנּו. ָמרַׁ ְבנּו. לַׁ זַׁ ְצנּו ָרע. כִּ  ף:ָיעַׁ

ְעָתְענּו ינּו. תִּ ְבנּו. ָתעִּ עַׁ ְתנּו. תִּ חַׁ ְענּו. שִּ  ָרשַׁ

 

 בשבח הדיעה הרעה על עצמך    ויסלבה שימבורסקה

ְצמֹו. ֵפי עַׁ ָבז ֵאין שּום ְטָענֹות ְכלַׁ  לַׁ

ר. ָשחֹּ ְנֵתר הַׁ פַׁ ר ְכָליֹות ָזר לַׁ  מּוסַׁ

ֲעָשיו. ת מַׁ ְדקַׁ ְקֵפק ְבצִּ ֹּא ְמפַׁ ָנה ל ירַׁ פִּ  ָדג הַׁ

ֹּא ְסָיג.נְ  ְצמֹו ְלל ֵבל ֶאת עַׁ ים ְמקַׁ ֲעמֹונִּ פַׁ ש הַׁ  חַׁ

ית. ְצמִּ ֶרת עַׁ קֹּ ם בִּ ן עִּ ְמָצא תַׁ נִּ  ֵאין בַׁ

ָבָקר ית, ּוְזבּוב הַׁ ֲערֹונִּ שַׁ ין, הַׁ נִּ תַׁ ְרֶבה, הַׁ  ָהאַׁ

ֶזה. ים מִּ ים ּוְמֻרצִּ יִּ ים ְכמֹות ֶשֵהם חַׁ יִּ   חַׁ

ְוָיָתן אֹוְרקָ  לִּ ילֹו שֹוֵקל ֵלב הַׁ  ה.ֵמָאה קִּ

ל. י הּוא קַׁ ד ֵשנִּ צַׁ  ֲאָבל מִּ

י יֹוֵתר ָיתִּ  ֵאין ְלָך ָדָבר חַׁ

י ְצפּון ָנקִּ מַׁ  מִּ

ֶשֶמש. ֲעֶרֶכת הַׁ ית ְבמַׁ ישִּ ְשלִּ ְפָלֶנָטה הַׁ ל הַׁ  עַׁ

 

ְשָעם, ּוְלֵבית -ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ישעיהו פרק נח  א י פִּ ב ַתְחשְֹׂך, ַכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך; ְוַהֵגד ְלַעמִּ ַיֲעקֹׂ

שּון, ְוַדַעת ְדָרַכי, ֶיְחָפצּון; ְכגֹוי ֲאֶשר ב  ַחטֹׂאָתם. ְדרֹׂ י, יֹום יֹום יִּ ְשַפט ֱאֹלָהיו -ְואֹותִּ ְצָדָקה ָעָשה, ּומִּ

ְשְפֵטי י מִּ ְשָאלּונִּ ֹׂא ָעָזב, יִּ ים ֶיְחָפצּון.-ל ְרַבת ֱאֹלהִּ ינּו  ג  ֶצֶדק, קִּ נִּ יָת, עִּ ֹׂא ָראִּ ֹׂא ָלָמה ַצְמנּו ְול ַנְפֵשנּו ְול

ְמְצאּו ְמֶכם תִּ שּו.-ֵחֶפץ, ְוָכל-ֵתָדע; ֵהן ְביֹום צֹׂ ְנגֹׂ ֹׂא ד  ַעְצֵביֶכם תִּ ף ֶרַשע; ל יב ּוַמָצה ָתצּומּו, ּוְלַהכֹות ְבֶאְגרֹׂ -ֵהן ְלרִּ

יַע ַבָמרֹום קֹוְלֶכם. ְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ה  ָתצּומּו ַכּיֹום, ְלַהְשמִּ ן רֹׂאשֹו, יֹו--ֲהָכֶזה, יִּ ף ְכַאְגמֹׂ ם ַענֹות ָאָדם, ַנְפשֹו; ֲהָלכֹׂ

יעַ  ְקָרא--ְוַשק ָוֵאֶפר ַיצִּ ַפֵתַח ַחְרֻצבֹות ֶרַשע, ַהֵתר --ֲהלֹוא ֶזה, צֹום ֶאְבָחֵרהּו ו  .צֹום, ְויֹום ָרצֹון ַליהָוה-ֲהָלֶזה תִּ

ים, ְוָכל ים ָחְפשִּ יא  ז  ְתַנֵתקּו. מֹוָטה-ֲאֻגדֹות מֹוָטה; ְוַשַלח ְרצּוצִּ ים ָתבִּ ים ְמרּודִּ ּיִּ ס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך, ַוֲענִּ ֲהלֹוא ָפרֹׂ

ת: י  ָביִּ ְתַעָלם.-כִּ ֹׂא תִּ ְבָשְרָך ל יתֹו, ּומִּ סִּ ם ְוכִּ ְרֶאה ָערֹׂ ְצָמח; ְוָהַלְך  ח  תִּ ָבַקע ַכַּׁשַחר אֹוֶרָך, ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה תִּ ָאז יִּ

ְדֶקָך, ְכבֹוד ְיהוָ    .ה ַיַאְסֶפָךְלָפֶניָך צִּ

 

" ְוִקַדְׁשֶתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִשים ָׁשָנה, ּוְקָרֵאֶתם ְדרֹור ָבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביָה; יֹוֵבל ִהוא ִתְהֶיה ָלֶכם,  ויקרא כה י'  

 "  ְוַׁשְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַפְחתֹו ָתֻׁשבּו



 החברה כמעשה של תשובה" )שדמות, ס"ח( אומר: יריב בן אהרון, במאמרו "תיקון

הגלות והפיזור הם שמונעים מישראל את הגשמתה השלמה של חברת מופת, שסימנה העתיק:  "ואולי

שמיטה ויובל? אולי הפיזור הוא חלק מהוויה של עם, שלא מסוגל לעשות תשובה במונחים של המקרא? 

 ר עקרונותיו המקודשים...תשובת ציבור המתקן את עצמו, בארצו ובחברתו לאו

עם החזרה לארץ ישראל, ניתן אולי להשיב ליום הכיפורים ולעשרת ימי התשובה את תכנם המקורי. 

דרך זו, השואבת את השראתה  צדק חברתי.-התשובה קשורה לחידוש פני החברה, לתיקון אי דהיינו:

לבנות את החיים בארץ מתוך מרעיונות היובל, יש בה מקורות להתרעננות של הציונות, היא מאפשרת 

אותה השקפה של מהפכה מתמדת. ספק, אם ליהודי בן זמננו החי בארץ יש אפשרות להתייחס למושג 

 "התשובה", אם אין היא קשורה בטבורה למעשים. "

 

 



 שער אזכרת נשמות

 

 

 

 

 

  



 שער הודיה

 

 תודה
 חיטמן עוזי מילים:

 דאלארס לחן:

 

  תודה על כל מה שבראת

  תודה על מה שלי נתת

  על אור עיניים

  חבר או שניים

  על מה שיש לי בעולם

  על שיר קולח

  ולב סולח

  שבזכותם אני קיים

 

  תודה על כל מה שבראת

  תודה על מה שלי נתת

  על צחוק של ילד

  ושמי התכלת

  ובית חםעל אדמה 

  פינה לשבת

  אישה אוהבת

  שבזכותם אני קיים

 

  תודה על כל מה שבראת

  תודה על מה שלי נתת

  על יום של אושר

  תמימות ויושר

  על יום עצוב שנעלם

  תשואות אלפיים

  וכפיים

 שבזכותם אני קיים.
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