
 

 

 
 
 
 "אמרי נא אחותי את... וחיתה נפשי בגללך" )בראשית יא(
 לאחי ניצן
 באהבה ובגעגועים
 סליחה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סליחות
  נעמה דפני קלןערכה: 



 

 1 

 
 
 
 

 2 פתיחה

 5 דליה מרקס  הרבה מנהגי הסליחות /:  מבוא לסדר הסליחות

 

 סדר הסליחות 

 

 9 שער א:  התעוררות 

 11 מו שער ב:  בין אדם לעצ

 16 שער ג:  בין אדם לחברו  

 21 שער ד:  בין אדם לעמו 

 25 שער ה:  בין אדם לעולמו 

 30 שער ו:   בין אדם למקום

 35 שער ז:   נעילה 

  

  ופרקי עיוןמאמרים                                      

 תשובה, סליחה והתחדשות החיים 

  דע עמירייהוהרב /   מבט על המחשבה היהודית המודרנית

38 

  

 הרהורי אלול על חופש הבחירה של האדם 

  גלעד קריבהרב בעידן השכפול הגנטי / 

44 

  

 " ך"ובעת כעסך שכחת עוש

 תמר דבדבניהרבה המרחב בין כעס לסליחה / 

49 

 



 

 2 

 / נעמה דפניפתיחה 
 

שלא לנו מעבר לכל ספק, מושג. ברור -באמירת סליחות אנו מציבים את עצמנו אל מול אידיאל לא
נצליח להביא את עצמנו לאותה דרגת שלמות אליה אנו מנסים להתקרב. אנו יודעים שגם בשנה 

נפש בפני עצמנו ובפני אלוהים יהיה לנו על מה להתחרט -באותה תקופה, כאשר נערוך חשבון הבאה,
תשובה שלמה ועל מה להצטער, מה לתקן ומה לשפר. יחד עם זאת הידיעה שלא נוכל לחזור ב

יכולים  ושאיננולהיפך. דווקא מתוך התפיסה שאנו בני אנוש  –ואמיתית אינה מרפה את כוחנו 
את הכוחות להשיג שלמות ובו בזמן גם בני אדם אחראים המסוגלים להשתנות ולתקן, אנו שואבים 

תפר ללא האמונה שלנו ביכולתנו להשתנות ולהש .שנה-יום, שנה-אידיאל יוםלשוב ולחתור אל ה
 הרי אין ערך לאמירת סליחות ולחשבון נפש. 

 
האם אנו אומרים סליחות  –אמירת הסליחות מציבה בפנינו התמודדות לא פשוטה במישור האמוני 

בפני עצמנו? בפני אלוהים? בפני הקהילה? היכן אנו ממקמים את עצמו ברצף שבין עפר ואפר לאדם 
 ריבוני? 

 
 מוחלטות. איש איש בתפיסתו ובאמונתו.  תשובותאו להציע איננו באים להשיג 

 
 ההצעות: מן הבה ניקח רגע ונתבונן באחת בטרם נעיין בדפי החוברת, 

 
 ה היאבעשרת ימי תשובה ישב ר' זוסיא מאניפולי עם חבריו. פתח ואמר: כלום יודע זוסיא מ

 התיבות של תשובה: -תשובה? זוסיא יודע רק מה הם ראשי
 
 היך . תמים תהיה עם ה' אלו –ת 
 שיויתי ה' לנגדי תמיד .  –ש 
 ואהבת לרעך כמוך.    - ו 
 בכל דרכך דעהו.    -ב 
 הצנע לכת עם אלוהיך.   -ה  
 

                             
 

 תמים תהיה עם ה' אלוהיך
היושר המוחלט הינו אבן יסוד של התשובה. אם נמשיך לרמות, ולהחביא )מעצמנו,  –יסוד הפשטות 

. עלינו להישיר מבט ולהסתכל תהתבוננות עצמית אמיתית כנה ונוקבלא נוכל להגיע ל מאלוהים(
נינו כדי להרחיק ולשמורמעבר לח ;כדי להקל ולהגן אמצנולשקרים שמעבר  ומעבר  ;ומות שבָּ

ושינינו, מפני שאיננו אוהבים שהם בתוכנו. ללא ההכרה בפחדים ובספקות לעולם לדברים שסגרנו 
 התמודד עימם. לא נוכל ללמוד ל

 
 שיויתי ה' לנגדי תמיד

, רחם עלינו'. כל החטאים הם לפני המקום, גם אם הם לפניךבסדר הסליחות אנו אומרים 'חטאנו 
ה בין יעשי-. חטא דתי אינו קשור רק להלכה או לפולחן. עצימת עיניים ואיאדם וחברובמישור שבין 

אל כל אלה אנו  -האנושית והטבעית  -קרובים ושאינם קרובים, בין אדם לסביבתו  -בני אדם 
חובת העשייה וחשבון הנפש אינה מצטמצמת לתחום זה  מישירים מבט בבואנו לערוך חשבון נפש.

או אחר של חיינו. היא כוללת את כל תחומי החיים, בכל ההיבטים ובכל הקשרים בהם אנו 
 מעורבים.

 
 ואהבת לרעך כמוך

ספיקה. לא די מין בשוגג היא חיונית והכרחית, אך איננה פגיעה באנשים אחרים, בין בכוונה וב-אי
יש לאהוב את האחר כפי שאתה אוהב את  יש לפעול כדי להיטיב ולתקן. -גרימת נזק לאחר -באי

לעזור לו כפי שהיית עוזר לעצמך וכפי שהיית רוצה שיעזרו לך. יש להתחשב ברגשותיו כאילו  -עצמך 
דומים לנו( עלינו לאהוב את כולם )ולא רק את האנשים ה -כל בני האדם נבראו בצלם  .ךהיו של

 .אף אם הדבר נראה בלתי אפשרי כאילו היו בשר מבשרנו,
 

 בכל דרכיך דעהו
מוטלת עלינו החובה לפעול למען ידיעת והכרת אלוהים, הכרת עצמנו וסביבתנו בכל הדרכים ובכל 

ית, בנוסח קבוע ובזמנים האופנים. הקשר שלנו עם אלוהים אינו מסתכם במחשבה רציונאל
רק אם  -כל. בלימוד, בתפילה, בחוויה, בדיבור, בהקשבה, במעשים -קבועים. עליו להיות חובק

נפעל בכל המישורים ולא נגביל את הקשר שלנו עם אלוהים לדפוסים או ימים מסוימים נוכל 
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 לקוות להתקרב אליו. ככתוב: "וארשתיך לי לעולם. וארשתיך לי בצדק ובמשפט
 כ"ב(   -בחסד וברחמים. וארשתיך לי באמונה, וידעת את ה'." )הושע ב' כ"או 
 

 הצנע לכת עם ה' אלהיך
אנו מתייצבים לפני אלוהים באמירת סליחות. אך  ,אמנם כריבון, כאדם הנושא באחריות למעשיו

את אל לנו לחטוא בגבהות לב. אנו נוצרנו בצלם אלוהים, ולא הוא בצלמנו. יחד עם התפיסה שלנו 
 אנו יודעים בפני מי אנו עומדים.  -עצמנו כבני אדם ריבונים 

כלפי אלוהים, כלפי העולם, כלפי בני אדם אחרים היא הכרחית. אנו איננו השלם אלא  -הצניעות 
רק חלק קטן ממנו. רצונותינו ומחשבותינו רצויים ותקפים כמו רצונם של האחרים. אנו זוכרים כי 

 חיים שלמים. -ויש לפנינו עוד דרך ארוכה אנו רחוקים מאוד מהשלמות 
 

מהו אם כן האידיאל אותו מציע לנו ר' זוסיא? לחיות בתמימות ובצניעות ולהקיף את כל תחומי 
 , שכך נכתב:ךואהבת לרעך כמו -החיים בכל זמן; אך במרכז התשובה עומד עקרון יסוד אחד 
דם לחברו אין יום הכפורים מכפר, "עברות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר. עברות שבין א

 עד שירצה את חברו" )משנה, יומא, ח',ט'(
 

 *** 
 שלפניכם בנויה משבעה שערים: אסופת הסליחות 

, בין אדם לעולמו, בין אדם למקום, התעוררות, בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, בין אדם לעמו
 .החוברת מופיע לקט מאמרים סיוםנעילה. ב

נפתח בסליחה  אחד מחמשת השערים המרכזייםכל  -בין מסורת לבין התחדשות  לבמתוך ניסיון לש
על חטא על הוידוי הגדול המיוסד על המילים: " הואריאציבמסדר הסליחות המסורתי, ומסתיים 

בשער  .הרחמים ובי"ג מידות)אשמנו, בגדנו וכו'(  "הקטןדוי יו"סדר הב ";שחטאנו לפניך
ושבי ביתך" ולקט פסוקים הפותח את תפילת הסליחות ובשעה ההתעוררות מצוי פסוקי "אשרי י

 הנעילה, פיוטים הלקוחים מסדר התחנון שבסוף תפילת הסליחות.
 
 
מקורות ש אנו תפילהשונות ובסגנונות שונים. יצירה מקופות  מקורות ומקראותמכילה  אסופהה

 לגעת ולעורר מחשבה בכל אחד ואחת. ויצליח אלו, ולפחות חלקם,
או  ושל הציבוריחיד של הלשמש למעמדי סליחות  וממנה, נועדנבחרים או חלקים  האסופה,
 והתייחסות., עיון, לימוד למחשבהמוצא כנקודות 

בין אדם ג. אחד מהשערים: בין אדם לעצמו ב.  פתיחהא. אנו מציעים לשמור על המבנה הבסיסי: 
  ה. נעילה. בין אדם למקום , ד. עולמולעמו/ללחברו/

 יש יום שלם לכל שער. כל אחד לפי טעמו ורצונו. ניתן להקד
 

בעריכת החוברת נעזרנו במחזור של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל 'כוונת הלב', במחזור של 
( CCAR(, במחזור של איגוד הרבנים של צפון אמריקה )RSGBאיגוד בתי הכנסת של בריטניה )

 ס וירון שוייצר.  תודה.ובחוברת מעמד סליחות של צופי תל"ם בעריכת דליה מרק
יואל, לרב יהורם מזור ותודה מיוחדת לד"ר יהודיע עמיר על -ב אריאלרכמו כן ברצוננו להודות ל

 שעברו על האסופה לפני פרסומה. 
תודה מיוחדת ליוצרים הבאים שאפשרו לנו להשתמש ביצירותיהם ללא תשלום: שמואל שתל, רעיה 

 הרניק, ש.שפרה, גיל נתיב. 
 

 נמצא השנה את האומץ והכח לא רק להתבונן בעצמנו, אלא גם להשתנות ולשנות.בתקווה ש
 

תב ְוֵנחתם לשנה טובה          .ִנכָּ
 נעמה דפני.       

 
 אלול תשנ"ט   
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  יחיד אתה
 

 אש מתפשטת מחדרי לבך 
 אל כליותך עד שיבואו מים מטפטפים 

 מסלע מפורק 
 

 כשתעמוד האש 
 מים הויכלו 

 ממה דקה יהיה בך רק קול של ד
 

 קול דממה דקה 
 

 קול מים מוטחים 
 דופקים בדלתות פלדה. 

 עומר שקד
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   / הרבה דליה מרקס סדר הסליחותמבוא ל
 

 
לין טֵ וקרבנות בלהיות חֵרב המקדש 'יענך ה' ביום צרה' )תהילים כ(. היה דוד יודע שעתיד בית 

טער על ישראל, ואמר )הקב"ה(: בשעה שהצרות באות על ישראל בעונותיהן של ישראל והיה מצ
דרי סליחה ואני עונה אותם. )סדר אליהו זוטא, סוף פרשה יעמדו לפני באגודה אחת ויאמרו לפני ִס 

 כג(. 
 

חשבון נפש, היטהרות והתכוונות הם מן המעשים העומדים ביסוד סדר היום של אדם דתי, העומד 
 יטויים המזוקקים והמרוכזים של אלה הן הסליחות. בתפילה מול בוראו. אחד הב

 
הסליחות הנן סדרי התפילות, פיוטים ופסוקים, אשר עניינם התוודות על החטאים, בקשת סליחה, 

זכור של סבל העם ושל ייסורי הגלות והבעת תקווה לגאולה ולשיקום הברית עשיית תשובה וגם ִא 
ית ובאירועים שונים במהלך השנה. בצורתן הן שבין העם ואלוהיו. הסליחות נאמרות בימי תענ

 נבדלות זו מזו והמשותף ביניהן הוא תוכנן והנושאים המרכזיים שבהן הן עוסקות. 
וון לסדרים המיוחדים הנאמרים לפני הימים הנוראים ובמהלכם. המונח 'סליחות' סתם, מכ  

שית והקהילתית של למעשה, זהו הריטואל הבולט ביותר והמשמעותי ביותר הקשור בהכנה האי
האדם מישראל בעשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. הן מעניקות לממד של הרהור, חשבון 

 משקל מיוחד של מעשה מתמשך. נפש ותשובה המאפיינים את הימים הנוראים, 
 

שעת אמירת הסליחות שונה מעדה לעדה. בקהילות רבות יוחד להן הזמן שלאחר חצות הליל או 
לפני תפילת השחרית. זהו זמן של עמידה על הסף שבין ממשלת הלילה לממשלת  אשמורת הבוקר

היום, זמן המשקף את הלך רוחו של האדם העומד מחוץ לסאון חייו, בתחושה עמוקה של קדושה 
ראה לפני בוראו, ואולי אף מסייע ביצירת הלך רוח זה. שעות אלה שלפני הזריחה נחשבות רבה ויִ ֵק 

 לים רחמיו של האל. שעות רצון, שבהם מוש
 

 – 7 -אונים המוקדמים )המאות הגתחילתו של מנהג אמירת הסליחות באופן ממוסד, היא בימי ה
(, בתקופה זו נהגו לומר סליחות רק בעשרת ימי תשובה מאוחר יותר הורחבה מסגרת זמן אמירת 8

ל בעיקר פסוקי הסליחות לימים שלפני ראש השנה. נוסח הסליחות שהיה בתחילה, כצפוי קצר והכי
  . תמלא והתעבההמקרא, 

 
היינו בשירה דתית עם הדורות התעשרו תפילות היסוד המרכיבות את סדר הסליחות בפיוטים, 

אומנותית ואישית, הבנויה לפי חריזה ומשקל, שהשתבצה בתוך נוסח תפילות היסוד כמו גם 
שית את הפסוקים. הללו ובסליחות. במשך הזמן דחק הפיוט המהודר, האישי ובעל העוצמה הריג

צומצמו במקרים רבים, ובתודעת המתפללים נעשה הפיוט עיקרי ומשמעותי יותר. במרוצת הדורות 
של ישראל, הרדיפות שידעו ותקוות הגאולה שלהם לתוך סדרי הסליחות. עד לימי  שוקע סבלם

סדרי סליחות  הביניים המאוחרים נאמרו הסליחות על פי מסורות שבעל פה. מאז ואילך יש בידינו
 כתובים, המשקפים את המסורות של העדות השונות. 

 
שלוש עשרה המידות,  –הן מבחינה תוכנית והן מבחינה היסטורית  –בלב סדר הסליחות עומדות 

בפעם השניה לקחת את י"ג מידות החסד של הקב"ה, שאותן קרא בפני משה, כשעלה להר סיני 
  לוחות האבנים:

 
א שֵ ים נ  אלפִ צר חסד לָּ נ   :ורב חסד ואמתיקרא ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפיים ר ה' על פניו וויעב  "
 ה"ֵק ה ונ  ָאטָּ ע וח  פש  ן וָּ ו  ע  

 ז( -)שמות לד, ו                                                                          
 

 ל העם לזכות במחילה. מסורת חז"ל, הקב"ה לימד את משה את המידות ככלי שדרכו יכופי על 
 

קרא כתוב אי אפשר לאומרו, אמר רבי יוחנן: אלמלא ִמ  –"ויעבור ה' על פניו ויקרא )שמות לד( 
כל זמן שליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו: מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כִ 

 יעשו לפני בסדר הזה: ואני מוחל להם......  –שישראל חוטאין 
כ רת ה מידות שאינן חוזרות ריקם שנאמר: 'הנה אנכי תה לשלוש עשר  דה: ברית כרּואמר רב יהו

 ברית'. 
 )תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה דף יז, עמוד ב(                                                  

 
עצם אמירתן מביאה  –אמירת שלוש עשרה המידות דומה מבחינות מסוימות לאמירת מנטרה 

 יקם". ואכן, כשאומר משה את ידות שאינן חוזרות ֵר ה ִמ עשר   שתה לשללה, שהרי: "ברית כרּולמחי
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המידות בפני הקב"ה הזועם על תגובת העם על דברי המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ רעה, 
 מתרצה האל ומשיב לו: "סלחתי כדבריך". 

 )במדבר יד, כ(                                                                                     
 

מן המתפלל את כל כוחות הנפש שלו. אין הווידוי לאחר אמירת שלוש המידות בא הווידוי, שדורש 
כביכול של שלוש עשרה -יפה מבלי כוונה עמוקה של אומרו. בכך הוא שונה מן האופי האוטומטי

הוידוי, השזורים בתפילת יום הכיפורים. זהו  המידות. בסדר הסליחות נכלל רק אחד משני נוסחי
בטקסט זה נמנים בלשון רבים חטאים שונים הנאמרים  1וידוי המכונה 'אשמנו' או הוידוי הקצר'.

בסדר אלפבאתי החטאים מא' ועד ת' אמורים לייצג את ספקטרום החטאים שבהם עלול ללקות 
אחד מחבריה ולכן כל מתפלל מונה אדם. הקהילה כולה נתפשת כאחראית לכל חטא מוסרי שביצע 

 את כל החטאים, גם את אלה שלא ביצע בעצמו. 
 

וונים ושונים מעדה לעדה ומקהילה לקהילה. האשכנזים המנהגים הקשורים באמירת הסליחות מג  
ואילו הספרדים ובני עדות   2בשבוע שלפני ראש השנה,מתחילים באמירת הסליחות במוצאי השבת 

מירת הסליחות בראש חודש אלול. לפי המסורת ביום זה עלה משה להר המזרח, מתחילים את א
סיני לקבל את הלוחות בשנית. לפי מנהג זה ממשיכים את אמירת הסליחות במשך ארבעים יום 
קודם ליום הכיפורים, כנגד הימים שבהם עמד משה על ההר עד שקיבל את לוחות האבנים ואת 

אומרים סליחות אומרים רק בימי חול, ולאורך עשרה  התגלות שלוש עשרה המידות. בכל המנהגים
 ימי תשובה עד יום הכיפורים. 

 
חילוק נוסף בין עדות ישראל הוא, שבני עדות המזרח נוהגים לומר נוסח קבוע של הסליחות בכל 
הימים, לעתים מוסיפים מעט בעשרה ימי תשובה, ואילו האשכנזים נוהגים לומר בכל יום פיוטי 

היריעה מלעסוק בעוד חילוקים מעניינים בין תוך שמירה על מסגרת קבועה. קצרה  סליחות אחרים,
 קהילות ישראל, המתעניינים יפנו אל חומר הקריאה הנוסף המצוין כאן. 

 
: מתחילים באמירת "אשרי יושבי מסורתילהלן פירוט קצר של מבנה סדר הסליחות האשכנזי ה

של האל  פסוקים שעניינם בדרך כלל תיאור שבחו   ש, ממשיכים בחטיבה נרחבת שליבתיך" וחצי קד
ותהילתו, והם לקוחים ברובם מתהילים. כאן מובא פיוט סליחה המשתנה מיום ליום ואחריו "אל 
ארך אפיים" ושלוש עשרה מידות שהן לב ליבו של סדר הסליחות, הנאמרות מספר פעמים במהלך 

ד לקט פסוקים, שהדגש בהם הוא על הסדר כמו בתפילות יום הכיפורים. אחריהן מוסיפים עו
פותחים את ארון הקודש, אומרים פיוטים וביניהם ההבטחה שנתן הקב"ה לעמו ופיוטי סליחות. 
כמו כן,  4אחר כך נאמרים עוד פיוטים וליטאניות. 3את "שמע קולנו". החלק הבא הוא הווידוי.

 ר הסליחות בקדיש שלם. נאמרות תפילות קצרות בארמית, שהן בבחינת תחנון. מסיימים את סד
 

 לסיכום, המבנה המסורתי של הסליחות הוא: פתיחה, פיוטי סליחות, וידוי, תחנון וסיום. 
 

יום הכיפורים הוא יום נורא וקדוש. ללא הכנה מעמיקה ויסודית של הלבבות, אי אפשר היה 
ו היא לכוון להתמודד עם מכלול משמעויותיו. אמירת הסליחות היא בבחינת תהליך חינוכי שמטרת

ם לחוש בנוכחותו גאת המתפללים לקראת היום הגדול ולסייע להם בהיטהרות וחשבון הנפש, כמו 
 הקרובה של האל בימים מיוחדים אלה. 

 
האופי המיוחד של ריטואל הסליחות, העובדה שסדר הסליחות אינו שייך באופן מלא לתפילות 

ניכרת במרוצת הדורות ומידת גיוון מנהגי  הקבע והחובה בישראל, צורתו ותכניו שידעו התפתחות
הסליחות בין קהילות ישראל כל אלה מותירים כר נרחב ליצירתיות ולעשייה ליטורגית הן במסגרת 

 קהילתית והן במסגרת אישית, ואידך זיל גמור.
  

למאמר דע עמיר על הערותיהם המועילות יברצוני להודות בחום למוריי ד"ר חננאל מאק וד"ר יהו
 זה. 

 

                                           
 הווידוי השני 'על חטא שחטאנו לפניך' שהוא ארוך יותר, מכונה לעתים בשם 'הווידוי הארוך'.   1
אם ראש השנה חל לפני יום רביעי בשבוע, מתחילים באמירת הסליחות שבוע קודם, במוצאי שבת, כדי לאפשר די ימים של    2

 ליחות לפני התקדש השנה החדשה. אמירת ס
 לפי חלק מהמנהגים חוזרים על אמירת הווידוי שלוש פעמים.   3
הליטאניות הן בקשות הנאמרות על ידי שליח הציבור ונענות במענה קבוע על ידי הקהל. מתכונת הליטאניה היא המתכונת    4

 רק ב, משנה ד(. והיא מופיעה כבר במשנה )תענית פ סליחותהעתיקה ביותר של אמירת ה
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 קלופדיה יודאיקה. יקלופדיה העברית ובאנציעיינו גם בערך 'סליחות' באנצ



 

 8 

 ה:                                     תהילים פד לָּ ס   ָךּוללְ ה  ד יְ , עו  ָךית  י בֵ בֵ ְש י יו  ֵר ְש א  

ְשֵרי   ים קמד יו:                   תהילהָּ לו  יהוה א  ש   םעָּ י הָּ ֵר ְש , ַאו  ה ּלכָּ כָּ ש  ם עָּ הָּ א 

 ד וִ דָּ ה לְ ּלָּ ִה ְת 

 ד: ע  ם וָּ לָּ עו  לְ  ָךְמ ה ִש כָּ ר  בָּ א  , ו  ְךל  מ  י ה  ה  לו  א   ָךְמ ִמ רו  א  

 ד: ע  ם וָּ לָּ עו  לְ  ָךְמ ה ִש לָּ לְ ה  א  , ו  ָךכ  ר  בָּ ם א  ל יו  כָּ בְ 

 ר: ק  ין חֵ אֵ  ו  תּלָּ ד  גְ לִ ד, וְ א  ל ְמ ּלָּ ה  ְמ ל יהוה ּודו  גָּ 

 : ידּוגִ י   יָךת  ר  בּוגְ , ּויָךש  ע  ח מ  ב  ש  ר יְ דו  ר לְ ו  ּד

 ה: יחָּ ִש אָּ  יָךת  א  לְ פְ י נִ ֵר בְ ִד וְ  ָךד  ד הו  בו  ר כְ ד  ה  

 ה: נָּ ר  פְ ס  א   ָךְת לָּ דּוגְ , ּורּואמֵ י   יָךת  א  ְר ז נו  זּוע  ו  

 : נּונֵ ר  יְ  ָךְת קָּ ְד צִ , וְ יעּובִ י   ָךבְ ב טּור ר  כ  זֵ 

 ד: ס  חָּ -לדָּ גְ ם ּויִ פ  א   ְךר  ם יהוה, א  חּור  ן וְ נּוח  

 יו: שָּ ע  ל מ  ל כָּ יו ע  מָּ ח  ר  וְ  ,לכ  וה ל  ב יהטו  

 ה: כָּ כּור  בָּ יְ  ָךיד  יִס ח  , ו  יָךש  ע  ל מ  יהוה כָּ  ָךדּויו  

 : רּובֵ ד  יְ  ָךְת רָּ בּוגְ , ּורּואמֵ י   ָךְת כּולְ ד מ  בו  כְ 

 : תו  כּולְ ר מ  ד  ד ה  בו  כְ יו ּותָּ ר  בּום גדָּ ָאי הָּ נֵ בְ יע לִ ִד הו  לְ 

 ר: דו  וָּ  רו  ל ּדכָּ בְ  ָךְת לְ ש  ְמ מ  ים, ּוִמ לָּ ל ע  ת כָּ כּולְ מ   ָךְת כּולְ מ  

 ים: פִ פּוכְ ל ה  כָּ ף לְ ֵק זו  ים, וְ לִ פְ נ  ל ה  כָּ ך יהוה לְ מֵ סו  

 : ו  תעִ ם בְ לָּ כְ ת ָאם א  ה  ן לָּ תֵ ה נו  תָּ א  , וְ רּובֵ ש  יְ  יָךל  ל אֵ כ  -יינֵ עֵ 

ְש  ָךד  ת יָּ ח א  תֵ ו  פ  ן: צו  י רָּ ל ח  כָּ לְ  יע  בִ ּומ 

 יו: שָּ ע  ל מ  כָּ יד בְ ִס חָּ יו, וְ כָּ רָּ ל ְּד כָּ יק יהוה בְ ִּד צ  

 ת: מ  א  ב   הּוא  רָּ ְק ר יִ ש  ל א  כ  יו, לְ ָאְר ל ק  כָּ ב יהוה לְ רו  קָּ 

 ם: יעֵ ִש יו  ע וְ מ  ְש ם יִ תָּ עָּ וְ ש  ת א  ה, וְ ש  ע  יו י  ָאֵר ן יְ צו  ְר 

 יד: ִמ ְש ים י  עִ שָּ ְר ל הָּ ת כָּ אֵ יו, וְ בָּ ה  ל א  ת כָּ ר יהוה א  מֵ שו  

 ד:        תהילים קמה ע  ם וָּ לָּ עו  לְ  שו  ְד ם קָּ ר שֵ שָּ ל בָּ כָּ  ְךֵר יבָּ י, וִ פִ -רבֵ ד  ת יהוה יְ ּל  ִה ְת 

 ה: יָּ לּולְ ם, ה  לָּ ד עו  ע  ה וְ תָּ ע  , מֵ ּהך יָּ ֵר בָּ נְ  נּוְח נ  א  ו  

 

 ָךא  ְס ן כִ כו  ְמ  טפָּ ְש ִמ ק ּוד  : צ  ע לו  ִרית נָּ רו  ִמ זְ בִ ה דָּ תו  יו בְ נָּ ה פָּ מָּ ְּד ק  : נְ נּועֵ ְש ר יִ צּוה לְ יעָּ ִר יהיה נָּ ה ל  נָּ נְ ר  נְ  כּולְ 

 הּושָּ א עָּ הּום וְ יָּ ה   ר לו  ש  א   :שג  רָּ בְ  ְךּלֵ ה  ים נְ ִה ֹלית א  בֵ ד בְ יק סו  ִת ְמ ו נ  ּדָּ ְח ר י  ש  : א  יָךנ  פָּ  מּוְּד ק  ת יְ מ  א  ד ו  ס  ח  

: ְךלָּ מָּ ע  -לה ע  סָּ חּו ְךלָּ ע  ף פָּ ּוגה  וְ  ְךה לָּ מָּ שָּ נְ : ה  ישִא -רש  בְ -לח כָּ רּוי וְ חָּ -לכָּ  שפ  נ   דו  יָּ ר בְ ש  : א  רּוצָּ יו יָּ דָּ ת יָּ ש  ב  י  וְ 

 ָךְמ ד ִש בו  ר כְ בּוע  ב   ָךמ  ן ְש ע  מ  ה לְ שֵ ה ע  ויה ָךְמ ִש -לע   אנּותָּ : ָאָךמ  ן ְש ע  מ  ה לְ שֵ יהוה ע   ְךּלָּ ף ש  גּוה  וְ  ְךה לָּ מָּ שָּ נְ ה  

 א: הּו-בי ר  כִ  נּונֵ ו  ע  ל   תָּ ְח ל  סָּ ה וְ ויה ָךְמ ִש -ןע  מ  לְ : ָךמ  ם ְש חּור  ן וְ ּונל ח  י אֵ כִ 
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 שער א 

 התעוררות 
 

 ים: נִ נּוח  ת  א בְ רָּ ְק ם ּום קּוּדָּ ְר נִ  ָךה ּלְ ם מ  דָּ ָא-ןב  

 ים: נִ דו  א  ן הָּ דו  א  ה מֵ יחָּ לִ ש ְס ר  ה ְד יחָּ ִש  ְךפ  ְש 

 ים: נִ ו  ים פִמ ם יָּ ר  ט  בְ  רַאח  ל ְת ַאר וְ ה  ְט ץ ּוח  ְר 

 : יםנִ עו  ן ְמ כֵ ו  י שנֵ פְ ה לִ רָּ זְ ע  ץ לְ ה רּורָּ הֵ ְמ ּו

 ים: נִ סו  א  ד מֵ ח  פְ ח ּור  ע בְ ש  ם ר  ג  ע וְ ש  פ  ִמ ּו

 ים: נִ מָּ א  ל נ  אֵ רָּ ְש ה יִ עֵ ְש  ָךְמ י ִש עֵ ְד א יו  נָּ אָּ 

 ים: נִ פָּ ת ה  ש  ב   נּולָּ ה וְ קָּ דָּ צְ י ה  נָּ ד  א   ָךלְ 

 ים: ִא טָּ ל ח  ת ע  ו  ּדו  ְת ִה ר לְ בֵ ג  ְת ִה ר וְ ב  ג  ד כְ מ  ע  

 ים: ִא טָּ ל ח  ר ע  פֵ כ  לְ  אשד ר  ב  כ  ש בְ ר  ל ְּד ה א  יָּ 

 ים: ִא לָּ פְ נִ  נּומ  ם ִמ לָּ עְ א נ  ם ֹללָּ עו  לְ י כִ 

 ים: ִא רָּ ְק ם נִ יו הֵ נָּ פָּ ר לְ מ  ָאר יֵ ש  ר א  מָּ א  מ  -לכָּ וְ 

 ים: נִ ל בָּ ב ע  ם ָאחֵ ר  ם כְ חֵ ר  א יְ ם הּוחֵ ר  ְמ ה  

 

 
 

קע וילות ימי התשובה וראה אור קלוש בא לרחובות העיר באחד מלצמעשה בר' ישראל מסלנט שי
דירה רעועה. נכנס ר' ישראל וראה מתקן נעלים יושב ליד נר דועך ומכה בחיפזון בפטישו על הנעל. מ

שאלו ר' ישראל: מה לך כי נחפזת, ר' יהודי? ענה אותו הסנדלר: רבי, הרי כל עוד הנר דולק אפשר 
שר דים: כל עוד הנר דולק אפיצא ר' ישראל לרחוב וקרא: יהודים, שמעו, אחים יהו !עוד לתקן

 לתקן!
 

 !אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב, רמז יש בו, כלומר: עורו, ישנים, משנתכם
אלו השוכחים את  !וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם !ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם

בלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם המת באה
טיבו דרכיכם ומעלליכם! ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך צריך והי
אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו -כל

חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה 
 ואת העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה. אחת הרי הכריע את עצמו  מצוה

 רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ג', הלכה ד'.                                           
 

 החיים שיש לך 
 

 ה לָּ חָּ ְת ה  ל מֵ חֵ ְת ה    ָךלְ  שיֵ ים ש  יִ ח  ה  
  יָךי  ל ח  ט ע  בֵ ה    יתָּ יִ חָּ ים ש  יִ ח  ם ה  הֵ 
 ע ר ר  עּול ִש ע  כְ  ה נָּ בָּ ה  ה ב  רָּ חו  ט ָאבֵ ה  
 ה יָּ הָּ ה ש  ל מ  ע   יתאִש ֵר בְ ת ה  ּד  ק  ת נְ א א  צָּ ְמ 
  שנ  ל ע  ע  כְ  היָאִר בְ ה  
 הקָּ חָּ ְר ה    ָךְמ צְ ת ע  א א  רָּ בְ 
 ה נָּ פִ ה ב  ידָּ ִמ ע   ר תֵ יו  ב בְ ו  ּטם ה  לָּ עו  ה הָּ ז  
 ן ו  אשִר ב הָּ ּובִס ט ב  אּוַאְק נו   ידִח יָּ ה  
 ן ֵק ת   א ר  בְ ל לִ כָּ ּותש  
 יא ִר בְ ִה ד ש  חָּ א  כְ   ָךכְ תו  י בְ צּוה מָּ ל ז  כָּ 
 ה לָּ חָּ ד ש  חָּ א  כְ   תו  ה או  ּלֵ ג  

 יונה וולך                                                                                
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: מפני מה דורש הבורא מהאדם להקריב קורבנות, ואינו דורש קורבן אמר רבי מנחם מנדל מקוצק
 מן המלאכים? הרי מעשי המלאכים טהור ממעשה האדם? 

השם כי אם את ההכנה. המלאך הקדוש יכול לעשות, אבל אינו מאיתנו  כי לא את המעשה דורש
גדולים שעליו  יכול להכין את עצמו. ההכנה היא עניינו של האדם: שהאדם נתון בסבך מכשולים

 להתגבר עליהם תחילה ולהשתחרר מהם. זוהי גדולתו של האדם. 
 
 
ק, ֵת מ  יך לְ ִר ס צָּ מו  ְר ּותק, ה  ֵת מ  לְ  יְךִר ל צ  ּדָּ ְר ח  ן ה  גו  ה, כְ יָּ ִש ין ע  יכִ ִר ית צְ אִש ֵר י בְ מֵ ת יְ ש  שֵ א בְ רָּ בְ נִ ה ש  ל מ  כָּ 
 ן. ּוקיך ִת ִר ם צָּ דָּ ָא ּוּלפִ ן, א  חֵ ּטָּ ִה ין לְ יכִ ִר ין צְ ִּט ִח ה  

 בראשית רבה, י"א, ו'.                                                                                       
 

רבי יהודה אומר: הכל  .נחתם ביום הכפורים, דברי רבי מאיר םל נידונין בראש השנה וגזר דינוהכ
חתם בזמנו, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות נידונין בראש השנה וגזר דינו של כל אחד ואחד נ

האילן ובחג על המים. וגזר דינו של אדם נחתם ביום הכפורים. רבי יוסי אומר: אדם נידון בכל יום, 
 שנאמר: "ותפקדנו לבקרים" )איוב, ז', י"ח(. 

 א', הלכה י"ג  תוספתא ראש השנה פרק                                                               
 

 העצמי  יבשבח הגינו
 
 . ּהמָּ צְ ת ע  ים א  ִש א  ה  ה לְ מ  ין ב  ה אֵ יָּ ַאלָּ 
ח  ֵת נְ פ  ל ה  ש   ידו  ִד ים לְ ִר ים זָּ ִק ּופְק פִ  שָּ  . רר ה 
 יו. שָּ ע  ת מ  ק  ְד צִ ק בְ פֵ יל סָּ ִט מֵ  ּונינ  ה אֵ הָּ נְ יר  פִ ג הָּ ּדָּ 
 ת. יו  ג  יְ ת  ְס א ִה ֹלבְ  מו  צְ ת ע  ח א  בֵ ש  ה ְמ עָּ פְ א  הָּ 
 
 ית. ִמ צְ ע  -תר  ק  ל בִ ע  ן ב  ם ת  יָּ א ק  ֹל
 ים ִס ּוּסה  -בבּוזְ ית, ּונִ רו  ע  ש  ין, ה  נִ ת  ה, ה  ב  ְר ַאהָּ 
 ם. ה  ים בָּ ִח מֵ ְש ם ּויה  יֵ ת ח  ים א  יִ ח  
 
 ילו  ה ִק ָאל מֵ ֵק ו  ה שקָּ ְר או  ן הָּ תָּ יָּ וְ ל לִ ש   ו  בלִ 
 ל. א ק  ת הּור  ח  ה ַאינָּ ִח בְ ִמ  ְךא  
 
יָּ בָּ ין ּדָּ אֵ   י ִת ר ח 
 י ִק ן נָּ ּופצְ מ  ִמ 
ש.ה  ת כ  רָּ ע  מ  י  בְ יִש לִ ְש ב ה  כָּ ו  כל ה  ע   מ    ש 

 ויסלבה שימבורסקה, תרגום: רפי וייכרט
 

 
 –א היה אומר לחסידיו: האשמה הגדולה של האדם אינם החטאים שהוא חוטא חָּ ְס ִש פְ ם ִמ ונ  רבי ב

ל האדם היא שיכול הוא בכל רגע לעשות תשובה הניסיון עצום הוא וכוחו דל! האשמה הגדולה ש
 ואינו עושה. 

  אור הגנוז                                                                                
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 שער ב 
  בין אדם לעצמו

 
ה ְלָך קָּ ְצדָּ י ה  נָּ ד  נּו ב א  ֵכינּו ְולָּ ה ְדרָּ ְחְפשָּ ק: נ  ּדָּ ה ִנְצט  ֵבר ּומ  ה ְנד  ר מ  אמ  ה נ  ֵנן ּומ  ה ִנְתאו  ִנים: מ  פָּ ת ה  ש 

ה אֵ  ה ְונָּשּובָּ רָּ יָך. ִכי ְיִמיְנָך ְפשְונ ְחקו  ִּלים ל  נ יָך. ְכד  אנּו ְלפָּ ִשים בָּ ע  ד ְוֹלא ְבמ  ס  ִבים: ֹלא ְבח  ֵבל שָּ ה ְלק  ּוטָּ
ִש  ת  ּוְכרָּ ְקנּו ְדלָּ פ  ת  יים ּדָּ נּון. נָּא ַאל ְתִש יָך: ְדלָּ חּום ְוח  ְקנּו ר  פ  ם יֵבנּו ָך ּדָּ ְלֵכנּו ֵריקָּ נ יָך מ  נ יָך: ִמְּלפָּ ם ִמְּלפָּ ֵריקָּ

ֵמע ְתפִ ַאל ְתִשיֵבנּו  ה שו  תָּ  ה: ּלָּ ִכי א 
 
 
 

 דע 
ֵדע  ִני יו  ִין ֵאינ  ד  ע  ְצְמָך ו  ת ע  ע א   ּד 

ְשִרים, ֵרי ע  נָּה.  ַאח  ִעים שָּ ִשים ְוַאְרבָּ  ְשלו 
ה, ְויו ם  ִסיף ְיִדיעָּ ר יו ם מו   יו ם ַאח 

ֵרע. ְוֵאין לְ  ר יו ם גו  ך ִסיּום ב  ַאח  ן כָּ  ְזמ 
ה.   לָּ ְתחָּ ק ה   ר 

 
 עמוס לויתן                                                                  

 
כי מנדבורנא. קודם בא ראש השנה בא לרבי ליטול רשות מעשה בחסיד אחד שישב אצל ר' מרד

 ר?' הלנסוע לביתו. אמר לו הצדיק: 'מפני מה אתה ממ
 אמר לו, 'שליח ציבור אני, ואני צריך לעיין במחזור ולהסדיר תפילתי'. 

 אמר לו: 'המחזור בעינו עומד כדאשתקד, אלא מוטב שתעיין במעשיך ותסדר את עצמך'. 
 

  חליקוטי מהרי"                                                                            
 
 
 

 , ְצמו  ה ְלע  תו  הּוא עו ש  או  לָּם ש  עו  י בָּ ם ח  ְצמו   ָאדָּ ל ִמחּוץ ְלע  ֵצא א  ִיץ הּוא יו  קָּ  ּוב 
ְצמו   ה ְלע  ּו  רו  ִמְתא  ְבשָּ וו ת ש  ְתא  ְּסתָּ  ִמן ה  ֵזר ח  ּוב  ְצמו  יו הּוא חו  ה ְלע  רָּ  זָּ

ְצמו   ְמִתיק ְלע  ם הּוא מ  ה  בָּ ִפים ש  נו  ְצמו   ִמן ה  ה ְלע  שָּ ה עָּ ה מ   ְורו א 
ְצמו   ת ע  ְפִחיד א  ם הּוא מ  ה  בָּ ִדים ש  ְפחָּ ת ה  ,  א  ְצמו  ה ְלע  שָּ ה ֹּלא עָּ ִיץ ּומ  ק   ב 

 . ְצמו  ֵהב ְלע  ה הּוא או  או תָּ ה ש  בָּ ַאה  ְבִחין בֵ  ּוִמן הָּ . מ  ְצמו  ה ּוֵמִבין ְלע  ז  ה לָּ  ין ז 
ה הּוא שּו או תָּ ִשְנָאה ש  נֵ ִמן ה  ְצמו   או    ְלע 

 נתן זך                                                                                        
 

ד  סֶּ  ֵאלֶּה ָהיּו ְיֵמי חֶּ
 

ד", שָּ  ס  יּו ְיֵמי ח  ע  "ֵאּל ה הָּ ְעִתי פ  ְמִרים מ   ם או 
ל ח  ִביֵמי ְבִד  ב ש  ר ִבְרחו  ע  צ   ף. ר  ידּות וָּ

ת ְשנ ִים,  חו  ד ְצִריִכים ְלפָּ ס  ם ִליֵמי ח   ג 
 . תו  ֵבל או  ְמק  ד ְוה  ס  ח  ֵתן ה   נו 

ד ֹלא ִנְשָאר  סָּ ח  ם ה  ִדים ג  ֵהם ִנְפרָּ  ְכש 
ְך ר ִצנ או  ִנְשפָּ ב  ב ְכמו  ִמש  ְרחו  ר. לָּ  ו 

 
תו ת  ד, הֵ ֹלא עו שּדָּ ס  ת ח  ְזִכירו ת ו  ק מ   ן ר 

זִ  ן, ִבְקִריַאת מּוא  מו  ע  ן ֵריק, ְבפ   ין, ְזמ 
ל ת  ּד  ר ּוִבְנִקישו ת ב  פָּ ר ּוְבשו  פָּ  ְבצו 
ן ֹלִהים ֵאינָּ א  ת הָּ  ִביֵמי ְסִליחו ת: א 

ְסדו   ת ח  ְזִכיר ְוֹלא א  לו ת ְלה    .ְיכו 
 

נו   ְרבָּ קָּ ְטלּו ה  בָּ  ת ִמיו ם ש 
ְצמו   ד ִעם ע  חָּ ל א   ִנְשָאר כָּ

ְקִריב.   ְלה 
 יהודה עמיחי 
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אמר החבר: אין אני מבקש כי אם את החרות מן השעבוד לרבים אשר איני רוצה כלל למצוא חן 
בעיניהם, ואילו השתדלתי בזה כל ימי חיי לא הייתי מגיע לכך, ואילו הגעתי לכך לא היה הדבר מביא 

 עבוד לבני אדם ולבקשה למצוא חן בעיניהם. כוונתי לש -לי תועלת, 
 ספר הכוזרי מאמר ה' כ"ה                                                                          

 
אדע מה להשיב. אבל  –זמן מה לפני פטירתו אמר ר' זישא: "אם ישאלו אותי למה לא הייתי משה 

 יסתתמו טענותי."  –אם ישאלו אותי למה לא הייתי זישא 
 אור הגנוז                                                                            

 
 בעיות זהות

 
 . ְךנֵ רו  גְ  ְךר  ּד   ת ר  מ  ז  ְמ  ְת ה א  מָּ ר ו  פצִ 
 ר ו  פר צִ ו  פצִ  ר חֵ ַא הּויש  ִמ 
 ה רָּ שָּ  ְת ה אָּ מָּ   ְךנֵ רו  גְ ר ִמ מֵ ז  ְמ 
 ר ר שָּ חֵ ַא הּוש  יִמ  רחֵ ַא הּוש  יִמ 
 . ְךנֵ רו  גְ  ְךר  ּד    ְךיֵר ת ִש ר א  בֵ ִח 
 יונה וולך                                  ִיתב  ב   רשָּ 
 

 
 

 שיר אסיף
 אסוף את המעשים, את המילים והאותות 

 משאת כבד כמו יבול ברכה 
 אסוף את הפריחה, אשר גמלה לזכרונות 

 . של קיץ שחלף בטרם עת
 

 אסוף את כל מראות פניה היפים
 כמו את הפרי ואת הבר 

 לפים האדמה היא אפורה מתחת לש
 ואין לה עוד לתת לך דבר. 

 
 אסוף את המעשים את המילים והאותות 

 כמו יבול ברכה כבד משאת 
 אסוף את הפריחה, אשר גמלה לזכרונות 

 של קיץ שחלף בטרם עת. 
 

  ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו
 דרי ואסרי נואין יותר 

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

 איתמר פרת                                                              
 

ואם רצה  ;רשות לכל אדם נתונה: אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו
הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה: הן האדם היה כאחד ממנו  –להיות רשע להטות עצמו לדרך רעה ו

 לדעת טוב ורע )בראשית, ג, כב(. 
 רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ה', הלכה א'.                                         
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 ם. יִ ל  שָּ ירּוי בִ יִת יִ י הָּ נִ ם א  ג  
 י. בִ רָּ ע  מ  ל ה  ת  כ  ב  
 י. ִת י ּדָּ ינִ י אֵ נִ א  
 הידָּ ִח יְ י ה  ִת ּלָּ פִ ְת 
 ים, יִר ִש  כּופְ הָּ ים ש  ִק תָּ פְ ל ה  כָּ בְ 
 ר מ  ְש יא לִ ִה 
 י בִ ם ש  דָּ ָאד הָּ בו  ל כְ ע  
 י בִ ם ש  דָּ ָאם הָּ ל  ל צ  ע  וְ 
 י. יבִ ת ּלִ בו  ה  ל ַאע  וְ 

 נעים עריידי
 
 
 ז חֵ או  ד הָּ ב  ע  ם כְ לָּ עו  הָּ  ְךו  ל תד א  ח יָּ ֹלְש לִ 
 ה ל  ל עָּ ל ש  צֵ בְ ר ּוגֵ ְר ג  ת בְ ע  ג  י לָּ ן לִ . ֵת נו  דו  א   ְךר  ב  בְ 
 ע ב  צְ ל א  ה כָּ צֵ ְק ה ּוז  ל ה  פֵ ָאר הָּ ָאּומל ה  ם כָּ שֵ ו  נל ה  כָּ בְ 
 ל ּלֵ ה  
 
 ו שָּ כְ ט. ע  עָּ י ְמ יִת ִא ה, רָּ בֵ ְר י ה  יִת ִא רָּ 
 ר או  . הָּ ְךרָּ ב  ְמ ב, ה  רו  קָּ ל ה  ד א  יָּ  ח  ֹלְש לִ 
 אי ש  ח  ים ב  ִא ת בָּ חו  ב, רּור  ט ק  ש  י בְ ינ  עֵ  יְךִמ נְ מ  
 ת ו  ייִש ִר ת ח  פו  לְ ם חו  דָּ י ָאלֵ גְ ה ר  שָּ רּוה ח  מָּ דָּ ל א  ים ע  ִט שָּ 
 י ִת ר או  ג  ְס א ִת נָּ -לב. ַאֵר סָּ ל ְת ב. ַאהֵ ב או  אֵ כְ בִ 
 ד ח יָּ לֵ ו  י שנִ י. א  בִ ך לִ תו  בְ 

 טוביה ריבנר
 

 
 

 לבדו 
 
 ע ֵד יו   ו  ּדב  לְ  אהּווְ   ו  ּדב  ם לְ דָּ ָאת הָּ יו  ב ה  א טו  ֹל
  ּה  מֵ ְה מ  ְת ם יִ ם ִא ג  ש   ה. כ  ה וָּ ין כ  בֵ  ו  ּדב  א לְ ל הּובָּ א  
 א בו  א יָּ ו  ב  ו  ּדב  א לְ הּוה וְ כ  ח  א ְמ הּו
 נתן זך                                   ו  ּדב  א לְ הּווְ  ּה  מֵ ְה מ  ְת א ִמ הּווְ 
 
 

איתנים לעשות -חון בגבורה נפשית לבחור, ובכוחחורין שני-ההנחה כי האדם הוא חופשי, כי הוא בן
הנחה זו אינה יכולה להסתפק באמונה בלבד,  –הכל כדי להכריע את גורל חייו הדתיים והמוסריים 

, לתחושה שתמלא את האדם כולו במתח זה של "בחירה חופשית" שקיבל לידיעההיא צריכה גם 
אם אני כאן הכל כאן". ת, כדברי הלל "מידי הקב"ה. הבחירה צריכה לנטוע באדם רגש של אחריו

לא תתעורר באדם כי בלי הכרת "האני" אדם, דוקא הוא שמדגיש את ה"אני", -הלל, העניו מכל
תחושת הבחירה החופשית, בלי הכרת "האני" אין האדם יכול ליצור, אינו יכול להכריע ולהחליט. 

ית נותנת לאדם הרגשת חשיבות, הוא ידע שתחושת הבחירה החופש –מי כאן"  –"אם אין אני כאן 
לילה, אלא חשיבות עצמית בה רואה כל יחיד את עצמו כשומר שגורל כל העולם בידו, חלא גאוה 

אחד הכריע את העולם כולו לחסד או לשבט כמאמר הגמרא )קדושין מ, ע"ב( שאם עשה מעשה 
זכאי, חציו חייב. עשה "לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי ואת כל העולם כחציו 

שהכריע  –עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת אוי לו את שהכריע  –מצווה אחת אשריו 
תמיד, -את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה". זוהי הבחירה! זהו ה"לידע" של הרמב"ם! רגש

 הדעת אפילו לרגע אחד! -רבית ללא היחסיהכרה מתמדת, אחריות מ
 צ'יק / על התשובה הרב י.ד. סולוב                                                               
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 ל לּוף א  סו  
 

 ה ּלָּ פִ ְת ה לִ נָּ ין ִר בֵ   שבָּ ף ְּד טֵ ת נו  ו  ּלפִ ְת ר ה  זו  ח  מ  
ְספו ת  ים או  ת   הנ  פ  ְת א   ה צָּ אּוְת ְשפָּ

  םנֵ פ  ְת א    :הנ  ע  י ְמ ִש פְ ת נ  ב א  ּוי שנִ א  
ן ה נָּ שָּ י הָּ ל  אּו ְשבו   י יִת יִ הָּ  ְלח 
  .הי  ְה ן א  ו  בְש ח  לְ  י ּוּדוִ ט לְ ּויין פִ בֵ 

 גיל נתיב                              
 
 

 ות את האדם לחטא, כך הוא מבקש לפתותו שיהיה צדיק יותר מדי. כשם שיצר הרע מבקש לפת
 רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב                                                                              

 
 

העולם סבור שצדיק נסתר הוא זה שמעלים את צדקתו ומעשיו הטובים מעיני העולם. האמת היא 
 שאין לו כל מושג על עצמו שהוא צדיק.  –כי צדיק נסתר הוא מי שמעלים את צדקתו גם מעצמו 

 רבי מנחם מנדל מקוצק                                                                              
 

 בא ליטמא )להטמא( פותחין לו, בא ליטהר מסייעים אותו. 
 בבלי, שבת ק"ד ע"א                                                                          

 
ה שֵ ע  ע ּו  רָּ ר מֵ ה: סּומָּ ְר ר ִמ בֵ ּד  ִמ  ָךית  פָּ ְש ע, ּורָּ מֵ  ָךנְ ו  שר לְ צ  ב: נְ ת טו  או  ְר ם לִ יִמ ב יָּ הֵ ים, א  יִ ץ ח  פֵ חָּ ה   ישִא י הָּ ִמ 
 : הּופֵ ְד רָּ ם וְ לו  שָּ  שֵק ב, ב  טו  

 תהילים ל"ד                                                                                 
 

הן הן המעידות על החטאים, ככתוב בתפילת 'ונתנה  –ם למה מכים 'על חטא' בידיים? כי הידיי
כלומר: כל אדם רושם במו ידיו את חטאיו בספר הזכרונות, ואותן  –תוקף': 'וחותם יד כל אדם בו' 

הידיים שחטאו הן הן אותן הידיים המענישות את האדם, כפי שכתוב בתורה: 'יד העדים תהיה בו 
 בראשונה' )דברים יז ז(. 

 אפרים דוידזון                                                                              
 

 תחנון
ְש י ִת בְ ש  ְק א ִה ֹּלש   ב רָּ ם ְק ר  ט  בְ ד ּועֵ ב מו  ר  ע  בְ   תיקו  ִת ל 
ֹּלא יו ָאטָּ ת ח  ה א  נ  ה מו  יָּ הָּ   ת וו  א  ת  ין ה  י בֵ ִת נְ ח  בְ ִה  ש 
 ת בו  ה  ַאל הָּ ת כָּ י א  ִת בְ ה  א ָאֹּלא ש  ְט ל חֵ ע   י אִת טָּ חָּ א ש  ְט ל חֵ ע  
ִניםת ה  י א  ִת ְח מ  א ִש ֹלא ש  ְט ל ח  ע   ת ע  ּד  ב ה  ּושיִ בְ  ע   נ 
 ים נִ ֵק זְ ל ה  ם ש  רָּ בָּ י ְּד ִת ְמ יָּ א ִק ֹּלש   תע  ג  י לָּ ִת זְ ע  א הֵ ֹּלש  
צְ ל כָּ י לְ ִת נְ ז  א  ה   ֹּלאש    ת קו  עָּ זְ ת ה  י א  ִת ְק ת  שָּ א ש  ְט ל חֵ ע   ים ילִ לִ ה 
 תקו  לָּ ח  י ה  ֵר בְ ו  ת ּדי א  יִת זִ א בִ ֹּלא ש  ְט ל חֵ ע   ים לִ לָּ עו  ת הָּ י א  ִת ְח פ  א ִט ֹּלש  
 ים ִר יתָּ מֵ ל ה  י ע  ִת ְט ר  א פָּ ֹלא ש  ְט ל חֵ ע   ת ינו  יֵ ל ה  כָּ י ִמ ִת ְמ ע  א טָּ ֹּלא ש  ְט ל חֵ ע  
 ים ִר תָּ ְס ִמ י ב  כִ בְ י לִ ִת ְד ר  ח  א נ  ֹּלא ש  ְט ל חֵ ע   ת ו  נטָּ ְק י לִ ִת זְ א ב  ֹּלש  
  ח  כ  ְש ין לִ אֵ ת ש  י א  ִת ְר כ  א זָּ ֹלא ש  ְט ל חֵ ע   ת דו  ו  ּסת ה  י א  ִת ְח נ  עְ א פִ ֹלְש 
 ח ֹלְס י לִ ֵד י כְ ִת ְח כ  א שָּ ֹלא ש  ְט ל חֵ ע   ת דו  רָּ ח  ל ה  י ע  ִת ְר ב  א גָּ ֹּלְש 
 אריה אורי                                   ת קו  ינו  ִת ת ה  ע  ְמ י ִּד יִת ִח א מָּ ֹּלא ש  ְט ל חֵ ע  
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 סדר וידוי
 

ים נִ י פָּ זֵ ע   נּוין ָאאֵ ש   נּותֵ נָּ ִח ְת ם ִמ ּלָּ ע  ְת ִת -לַאוְ  נּותֵ ּלָּ פִ ְת  יָךנ  פָּ א לְ בו  , תָּ ינּותֵ ו  מִא וְ   ינּותֵ בו  י א  הֵ ֹלאֵ וְ  ינּוהֵ ֹלא  
 נּוְח נ  ל א  בָּ א   אנּוטָּ א חָּ ֹלוְ  נּוְח נ  ים א  יִק ִּד צ   ינּותֵ ו  מִא וְ  ינּותֵ בו  י א  הֵ ֹלאֵ וֵ  ינּוהֵ ֹלה א  יהו יָךנ  פָּ ר לְ מ  ף לו  ֵר י ע  שֵ ְק ּו
ֵתינּו  ינּותֵ בו  ַאו    : אנּוטָּ חָּ ְוִאמו 
 
. נּוצְ . ל  נּובְ ז  ע. כִ רָּ  נּוצְ ע  ר: יָּ ק  ש   נּולְ פ  . טָּ נּוְס מ  . חָּ נּוְד . ז  נּועְ ש  ְר ִה . וְ ינּווִ ע  י: ה  פִ ד   נּוְר ב  ִּד  .נּולְ ז  גָּ  .נּוְד ג  בָּ  .נּוְמ ש  אָּ 
 נּוְר : ס  נּועְ תָּ עְ . ִת ינּועִ . תָּ נּובְ ע  . ִת נּוְת ח  . ִש נּועְ ש  ף. רָּ ר  ע   ינּוִש . ִק נּוְר ר  . צָּ נּועְ ש  . פָּ ינּווִ . עָּ נּוְר ר  . סָּ נּוְצ ַא. נִ נּוְד ר  מָּ 
 נּוְח נְ א  ו   יתָּ ִש ת עָּ מ  א  -יכִ  ינּולֵ א עָּ בָּ ל ה  כָּ  -לע   יקִּד ה צ  תָּ א  . וְ נּוה לָּ וָּ א שָּ ֹלים וְ בִ ו  ּטה   ָךיט  פָּ ְש ִמ ִמ ּו יָךת  ו  צְ ִמ ִמ 
 . נּועְ ש  ְר ִה 
 
 : נּויעֵ ִש הו  ד וְ ס  ח  ה וָּ קָּ דָּ צְ  נּומָּ ה עִ שֵ ים. ע  ִש ע  מ   נּוין בָּ י אֵ . כִ נּונֵ ע  ו   נּונֵ חָּ  נּוכֵ לְ מ   ינּובִ ָא
 

 ןיבמנ
ה ב  ְר ן. מ  ו  אשן ִר ו  אשיר ִר בִ ע  מ   ו  מת ע  נו  ו  ל ע  חֵ מו   .תידּוִס ח  ג ב  הֵ נ  ְת ִמ ים ּוִמ ח  א ר  סֵ ל כִ ב ע  שֵ יו   ְךל  ל מ  אֵ 
ל ל. אֵ מֵ ו  ם גה  ם לָּ תָּ עָּ רָּ א כְ ֹל .חרּור וְ שָּ בָּ -לם כָּ ת עִ קו  דָּ ה צְ ש  ים. עו  עִ ְש ו  פה ל  יחָּ לִ ְס ים. ּוִא ּטָּ ח  ה ל  ילָּ ִח ְמ 
ב תּון כ  כֵ ם. וְ ד  ק  ו ִמ נָּ עָּ ל   תָּ עְ ד  הו  ש   מו  ה. כְ ר  ְש ש ע  ֹלית ְש ִר ם בְ יו  ה   נּור לָּ כ  ה. זְ ר  ְש ע   ֹלשת ְש ו  ּדר ִמ מָּ לו   נּותָּ ֵר הו  
 ר: מ  א  ם נ  שָּ ם יהוה וְ שֵ א בְ רָּ ְק יִ ם. ו  שָּ  ו  מב עִ צֵ י  ְת יִ ן ו  נָּ עָּ ד יהוה ב  ר  יֵ . ו  ְךתָּ רָּ תו  בְ 
 
ים פִ לָּ א  ד לָּ ס  ר ח  צֵ ת: נ  מ  א  ד ו  ס  ח  -בר  וְ  םיִ פ  א   ְךר  ן א  ּונח  ם וְ חּול ר  א יהוה יהוה אֵ רָּ ְק יִ יו ו  נָּ פָּ  לר יהוה ע  ב  ע  י  ו  
 : נּותָּ לְ ח  נְ ּו נּואתֵ ּטָּ ח  לְ ּו נּונֵ ו  ע  ל   תָּ ְח ל  סָּ ה: וְ ֵק נ  ה וְ ָאּטָּ ח  ע וְ ש  פ  ן וָּ ו  א עָּ שֵ נ  
 
 

 תוקעים בשופר 
 תשר"ת 

 
 יחיד 

י נֵ פְ ים לִ עִ לָּ ר ְס בֵ ש  ְמ ים ּוִר ק הָּ ֵר פָּ ק ְמ זָּ חָּ וְ ה לָּ דו  ח גְ רּור וְ בֵ ה יהוה ע  נֵ ִה י יהוה וְ נֵ פְ ר לִ הָּ בָּ  תָּ ְד מ  עָּ א וְ ר צֵ אמ  י  ו  
 שאֵ ר הָּ ח  ַאיהוה וְ  שאֵ א בָּ ֹל שאֵ  שע  ר  ר הָּ ח  ַאש יהוה: וְ ע  ר  א בָּ ש ֹלע  ר   ח  רּור הָּ ח  ַאח יהוה וְ רּוא בָּ יהוה ֹל

 ה: קָּ ה ד  מָּ מָּ ל ְּד קו  
 מלכים א יט                                                                                         
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 שער ג 
 בין אדם לחברו

 
 ת: רו  מּוְש ף א  סו  ה לְ לָּ יְ ּל  ת. ב  רו  מּוח  ת ו  ו  ּלת. ק  רו  יבֵ ל ע  ה ע  ּד  ו  ְת ם. א  לָּ ל עו  ש   נו  ו  בִר 
 יל: ּלֵ ה ִמ ר מ  מֵ ו  ה שלָּ יְ ּל  ה ִמ ר מ  מֵ ו  ל. שלֵ עו  ְת ִה ע לְ ש  ר  ת בְ ילו  לִ י ע  ִר צְ יִ 
 : תּוב  ְש א יִ ה ֹללָּ יְ ל  ם וָּ יו  וְ  .תּואו  א יֵ ט  ח  י ל  ינ  עֵ י וְ בִ לִ 
 : ּושח  א י  יד ֹלִמ ה תָּ לָּ יְ ּל  ל ה  כָּ ם וְ יו  ה  -ל. כָּ ּושח  ל  ְת יִ  יָךינ  עֵ ע בְ ר  ת הָּ ו  שע  י ל  ר  בָּ ר אֵ ַאְש ּו
י ִש ְר י ע  ִת עָּ ְמ ִד בְ י, ִת ּטָּ ה ִמ לָּ יְ ל ל  כָּ ה בְ ח  ְש א  וְ ן ֵת י יִ ה. ִמ ש  ע  א ת  ת ֹלו  ְצ ל ִמ ע  ה וְ ש  ת ע  ו  צְ ל ִמ י ע  ִת ְר ב  ר עָּ ש  ן א  ע  י  וְ 
 ה: ס  ְמ ַא
 ה: לָּ יְ ל  י ב  ִת ְק ע  ם צָּ ה. יו  ילָּ לִ א ע  רָּ י נו  יִ כְ ל בִ ע קו  מ  ְש י יִ ל  אּו
 י: לִ  היָּ ִמ א דּוֹלה וְ לָּ יְ ל  י. וְ לִ ע  י ומ  עִ ְש ל פִ י. ע  לִ ים קו  ִר ָאם וְ מָּ א יו  רָּ ְק א  
 ת: דו  הו  ם לְ קּוה ָאלָּ יְ ת. ל  ידו  ִת ה ע  פ  י צו  נֵ פְ יר לִ כִ זְ י מ  נִ י א  ַאטָּ ת ח  צ  ְק ת ִמ א  
 יהוה: ה ל  ז  ה ה  לָּ יְ ּל  י. ה  נ  דו  זְ י ּוע  שָּ י פְ לֵ ה ע  ד  או  וְ 
 
 : רּוהָּ ְט י יהוה ִת נֵ פְ ם לִ יכ  אתֵ ט  ל ח  כ  ם, ִמ כ  ְת ר א  הֵ ט  ם לְ יכ  לֵ ר ע  פֵ כ  ה יְ ז  ם ה  ו  יב  -יכִ 

 ויקרא טז                                                                             

 
אין יום הכיפורים  –עברות שבין אדם לחברו  יום הכיפורים מכפר. –ן אדם למקום עברות שבי

מכפר, עד שירצה חברו. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה: "מכל חטאתכם לפני ה' תטהרו": עברות 
 עדיום הכפורים מכפר  אין – לחברו אדם שבין עברות ;פריום הכפורים מכ –שבין אדם למקום 

 . חברו את שירצה
 משנה, יומא, פ"ח, מ"ט.                                                                             

 
 

שאין לך אדם  –עזאי( היה אומר: אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר -הוא )ר' שמעון בן
 שאין לו שעה. ואין לך דבר שאין לו מקום. 

 משנה, אבות, פ"ד מ"ג                                                                            
 
 

 המקום
 

  בין אדם לחברו 
  ומקום הרבה בין אדם 

  ן חברו יוב
 בין אדם למקום  לו יכלתי לאמר 

 שאין לו מקום  ואין אדם אין ביני לבין חברי 
 ואין אדם שהוא ממנו פנוי  אלא המקום בלבד 

 לו יכולתי לומר לפניך  

 אין לך אדם  ביני לביני 
 שאין לו מקום  על דעת המקום 

 אצלי  ועל דעתי ומקומי 
  וביני לבין עצמי 
  לו יכולתי לאמר 
  מודה אני לפניך 
  שהחזרת אותי 

 שמואל שתל                                    למקומי 
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צריך לשים לב, שחכמי ישראל, שקבעו את צורתו של יום הכיפורים, שקדו לתלות את ההתפייסות 
יסות מסורתית, הפורשת את הצעיף יהתפסות שבין אדם לחברו. אין זו יתפיהשבין אדם למקום, ב

נושיים הפנימיים, מחשכת על כל העבירות המוסריות של חיי החברה. אלא שחרור הרגשות הא
הפחד ודכאון הכח. "אין יום הכפורים מכפר אלא עברות שבין אדם למקום: עברות שבין אדם 
לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו". חוק זה עומד בראש כל החוקים. ומתוך כך 

 נמצא, שההתפייסות לאלוהים הריהי כאחת גם דרישה להתפייס לבריות. 
סוקר הלב התמים את כל ערכם של חיי האדם סקירה עמוקה ביותר. "אתה יודע רזה עולם  ביום זה

ותעלומות סתרי כל חי". כך נאמר בתפילה של יום זה. את הגורל ואת משמעות החיים עושה לו 
 אדם מישראל ביום זה לשאלת החיים. 

 הרמן כהן                                                                                       
 

חטא על לבו של הזולת ויש -של חברו. ברגיל בן אדם מכה על אצריך אדם לכבוש את יצרו שלו ול
רחום וחנון ושיהא חברו טוב וישר. על כן נאמר: הוא לו חשק לכבוש את יצרו של האחר שיהא 

 תו. את יצרו שלו עצמו ולא של זול –'איזהו גיבור הכובש את יצרו' 
 רבי נפתלי מרופשיץ                                                                            

 
 ומן הכעס והקפדנות והעצבות והרכילות ושאר מידות רעות. והגאות תשמרני מן הפניות 

 ותצילני מקנאת איש ברעהו ולא תעלה קנאת אדם על ליבי ולא קנאתי על אחרים. אדרבה, תן
 בליבי שאראה מעלת חברי ולא חסרונו. 

 תפילת רבי אלימלך מליז'נסק                                                                        
 
 
 

 
 כולנו זקוקים לחסד 

 
 כולנו זקוקים לחסד, 
 כולנו זקוקים למגע, 
 לרכוש חום לא בכסף 

 לרכוש מתוך מגע, 
 לתת בלי לרצות לקחת 

 לא מתוך הרגל ו
 שזורחת כמו שמש 

 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, 
 פעם -שמה שניתן אי

  לא ילקח לעולם,
 שיש לכל זה טעם 
 גם כשהטעם תם, 

 בואי ואראה לך מקום 
 מאיר אור יום. שם עוד 

 נתן זך                                                                                          
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: בו  בָּ לְ ת בִ מ  ר א  בֵ ד  ק וְ ד  ל צ  עֵ פ  ים ּוִמ תָּ  ְךלֵ : הו  ָךש  ְד ר קָּ ה  ן בְ כ  ְש י יִ ִמ  ָךל  ה  ָאר בְ גּויָּ -יד יהוה ִמ וִ דָּ ר לְ מו  זְ ִמ 
יהוה  יאֵ ְר ת יִ א  ס וְ ָאְמ יו נִ ינָּ עֵ ה בְ ז  בְ : נִ בו  ר  ְק -לא ע  שָּ נָּ -אה ֹלפָּ ְר ח  ה וְ עָּ רָּ  הּועֵ ֵר ה לְ שָּ א עָּ ֹל נו  ו  של לְ ל ע  ג  רָּ -אֹל
 ם: לָּ עו  ט לְ ו  מא יִ ה ֹלּל  ה אֵ ש  ח ע  קָּ א לָּ י ֹלִק נָּ -לד ע  ח  ש  וְ  ְךש  נ  ן בְ ת  נָּ -אֹל ו  פְס ר: כ  ִמ א יָּ ֹלוְ ע ר  הָּ ע לְ ב  ְש ד נִ בֵ כ  יְ 

 תהילים טו                                                                                            
 
 

 התיחדות
 

  שפ  נ  ת ה  נו  ו  בְש ח  ן לְ זָּ א  ת מ  נ  ר ְש מ  גְ בִ 
 ה: ּד  ו  ְת א  וְ י בִ ר לִ ג  ת ְס ח א  ת  פְ א  
 ם, ח  ל  לְ  בּוע  י רָּ נִ מ  ים ִמ צִ רּום חָּ ִא 
 ב, רָּ ְק ב   ּוְטלְק י נִ נִ מ  ים ִמ ִר ו  בם גִ ִא 
  –ין ִּד ב   יבּויְ ח  ְת י נִ נִ מ  ים ִמ יִמ ִמ ְת ּו
 ים. יִ ח  ין ה  ם בֵ יו  י ה  נִ ד א  מֵ י עו  ִת כּוזְ א בִ ֹל
 י, ִת לְ ב  ִק ם ש  לו  ת שָּ יס  ִר ל פְ ר כָּ פ  ְס ם א  ִא 
 י, ִת לְ ט  נָּ ת ש  עּות ֵר ע  ל ְש ה כָּ נ  ְמ ם א  ִא 
  –ין ִּד ן כ  עו  רָּ פֵ ל לְ כ  ה  ם כֵ ס  א  ו  
 ים. ִר חֵ א  י ל  נִ ב א  חָּ ב ש  חו  ל ה  דו  ה גָּ נֵ ִה 
 ת, ע  ּד  ח ה  ּס  ה  י בְ ִת עְ ג  פָּ י ִמ י בְ ִת עְ ד  יָּ  לּווְ 
 ב, לֵ -יםי ִש לִ י בְ ִת ְמ ל  כְ י ִה ת ִמ י א  ִת ְר כ  זָּ  לּווְ 
  –ין ִּד ים ל  עִ בְ תו  י כְ ִּד גְ נ  ה ִמ ּל  ל אֵ י כָּ ִת ְד מ  ע  ה  וְ 
 . מו  ּלְ ש  י לְ ִת לְ כ  א יָּ ֹלים, וְ יִ ל  פְ י כִ בִ ה חו  יָּ ל הָּ דו  ז גָּ י ָאכִ 
 ל, ם אֵ ל  צ  ת בְ יו  ְח י לִ אּוי רָּ נִ נֵ ְת י יִ ִמ 
 י. ת  ו  שגְ ִר ת כְ ל  זּו-תו  שגְ ִר  שחּולָּ 
  –י נ  פָּ ים לְ ִר שָּ ך יְ ר  י ד  יִת ִא רָּ ן וְ ֵת י יִ ִמ 
 ץ! ר  ָאים בָּ ִט פְ ו  ים שִה ֹלא   שי יֵ כִ 

 יעקבזןחנוך 
 

 עם תחילת השנה החדשה, חזק נא ה' אלוהינו, את כוחנו לשמוע. 
 תן לנו היכולת לשמוע את מנגינות התבל ואת בכי הילד ואנחת האוהב. 

 ביגונו. ונשמע את קריאת העזרה של הבודד וקול שבירת לבבו של המוכה 
נאמרו בקול ונשמע גם אך גם את מחשבותיהם וחלומותיהם שלא  ;ינועֵ תן לנו לשמוע את דברי ֵר 

 אותך ה' אלוהינו, כי רק אם נשמע אותך יש לנו הזכות לקוות כי תשמע גם אתה אותנו. 
 שמע את שאנו נודדים לך ביום זה ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ולואי וגם אנו נשמע נדרים אלו. 

  , תרגום: הרב יהורם מזוריעקב רימרהרב                                                           
 

 חלף 
 
 ף, ל  ד חָּ ס  ח  ע ה  ג  ר  
  ָךי לְ ִת ְח ת  פָּ 
 ם יִ מ  שָּ י ה  ֵר ע  ש  
  תָּ ְש ק  ה בִ תָּ א  וְ 
 ק ר  
  ָךְש פְ ל נ  ע  

 ש. שפרה
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 על חטא שחטאנו לפניך בהתחבאות ובריחה כשלא יכולנו לעמוד מול האמת. 

 אמת, על בריחה לצביעות ורמיה כשלא העזנו לאמר 
 ו. נעל העובדות שבדינו ועל התירוצים שאמר

 ועל כלם אלוה סליחות. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו.      
 על שהאכלנו את גופנו והרעבנו את נשמתנו, 

 על שהתערבנו בנפשות אחרים והזנחנו את צרכיהם, 
 על התוכחות וההאשמות, על הטלת האחריות. 

 מחל לנו, כפר לנו. לם אלוה סליחות. סלח לנו, ועל כ  
 המידה המזויפים שלנו,  יעל קנ

 על מומים שהטלנו רק בזולת ולא בעצמנו, 
 על הצטדקויות שמעוורות אותנו. 

 ועל כולם אלוה סליחות. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו.   
 על חסדים ורחמים שחישבנו והענקנו במשורה, 

 על צדקה קרה, על תפילה ללא רגש, 
 נו לרגשותינו ולרגשות הזולת. על חשבונות שעשי

 ועל כולם אלוה סליחות. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו.   
 על שסירבנו לבקשות והתעלמנו מאנשים, 

 על החיבה שאבדה, על שמררנו את האהבה, 
 על החזון שדהה, הערכים שהוזנחו וההזדמנויות שהוחמצו. 

  ועל כולם אלוה סליחות. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו.  
 על הפחד משינוי וחידוש, על אי האמונה, 

 על שאמרנו תפילות בקול רם אך סירבנו להקשיב, 
 על שהיינו אוייבנו הגדולים ביותר. 

 ועל כולם אלוה סליחות. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו.   
 , תרגום: נעמה דפני  RSGBעפ"י                                                       
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 דר וידויס
 

ֹלֵהינּו ְואֵ  ֵתנּו ְוַאלא  נ יָך ְתִפּלָּ בו א ְלפָּ ֵתינּו, תָּ ֵתינּו  ְוִאמו  בו  ִנים -ֹלֵהי א  ֵזי פָּ ֵאין ָאנּו ע  ֵתנּו ש  ּלָּם ִמְתִחנָּ ִתְתע 
ֹלֵהינּו ֵואֵ  נ יָך יהוה א  ר ְלפָּ מ  ֵרף לו  ִּד ּוְקֵשי ע  ֵתינּו צ  ֵתינּו ְוִאמו  בו  נ ְחנֹלֵהי א  בָּ יִקים א  אנּו א  טָּ ְחנּו ּו ְוֹלא חָּ נ  ל א 

אנּו:  טָּ ֵתינּו חָּ ֵתינּו ְוִאמו   ו ַאבו 
 

ְדנּו ג  ְמנּו. בָּ ש  ְבנּו.אָּ ע. ִכז  ְצנּו רָּ ע  ר: יָּ ק  ְלנּו ש  פ  ְסנּו. טָּ מ  ְדנּו. חָּ ְענּו. ז  ִוינּו. ְוִהְרש  ע  ִפי: ה  ְרנּו ד  ְלנּו. ִּדב  ז  ְצנּו.  . גָּ ל 
ְדנּו. ִנַאְצנּו. סָּ  ר  ש  מָּ ִוינּו. פָּ ְרנּו. עָּ ְרנּו ר  ְענּו: ס  ִעינּו. ִתְעתָּ ְבנּו. תָּ ְתנּו. ִתע  ְענּו. ִשח  ש  ף. רָּ ר  ְרנּו. ִקִשינּו ע  ר  ְענּו. צָּ

ט   יָך ּוִמִמְשפָּ ת  ִבים ְוֹלא שָּ יִמִמְצו  ּטו  לוָּ ָך ה  ִּדיק ע  ה צ  תָּ נּו. ְוא  א עָּ  -ה לָּ בָּ ל ה  ִש -ֵלינּו ִכיכָּ ת עָּ מ  א  יא  ְנְחנּו תָּ ו 
ְענּו.   ִהְרש 

 
שֵ  ִשים. ע  ע  נּו מ  ֵננּו. ִכי ֵאין בָּ ע  ֵננּו ו  ְלֵכנּו חָּ ִשיֵענּו: ָאִבינּו מ  ד ְוהו  ס  ח  ה וָּ קָּ נּו ְצדָּ  ה ִעמָּ

 
 ןיבמנ

ְך ל  ִסידּות ֵאל מ  ח  ִמים ּוִמְתנ ֵהג ב  ח  ל ִכֵסא ר  ֵשב ע  מ .יו  נו ת ע  ו  ֵחל ע  ִביר ִראשמו  ע  ה ו  מ  ְרב  ן. מ  ן ִראשו  ו 
ל קו ת ִעם כָּ ה ְצדָּ ש  ְשִעים. עו  פו  ה ל  ִאים. ּוְסִליחָּ ּטָּ ח  ר ְורּוח-ְמִחילָּה ל  שָּ ֵמל. ֵאל  .בָּ ם גו  ה  ם לָּ תָּ עָּ ֹלא ְכרָּ

ר ִמּד מָּ נּו לו  ֵרתָּ עָּ הו  ְעתָּ ל  ד  הו  ה. ְכמו  ש  ְשר  יו ם ְבִרית ְשֹלש ע  נּו ה  ר לָּ ה. ְזכ  ְשר  תּוב ו ת ְשֹלש ע  ם. ְוֵכן כ  ד  נָּו ִמק 
יֵ  ְך. ו  תָּ רָּ ֵצב ִעמו  שָּ ְבתו  ִיְתי  ן ו  נָּ עָּ ד יהוה ב  ר: ר  מ  ם נ א  א ְבֵשם יהוה ְושָּ ִיְקרָּ  ם. ו 

 
ל ר יהוה ע  ב  ע  י  ב ו  ִים ְור  פ  ְך א  ר  נּון א  חּום ְוח  א יהוה יהוה ֵאל ר  ִיְקרָּ נָּיו ו  ִפים-פָּ לָּ א  ד לָּ ס  ֵצר ח  ת: נ  מ  א  ד ו  ס   ח 

ּטָּ  ֵננּו ּוְלח  ו  ע  ְחתָּ ל  ל  ָאה ְונ ֵקה: ְוסָּ ּטָּ ע ְוח  ש  פ  ן וָּ ו  ֵשא עָּ נּו: נ  ְלתָּ  אֵתנּו ּוְנח 
 
 

 תוקעים בשופר 
 תשר"ת 

 
 יחיד 

ִעים  ֵבר ְסלָּ ִרים ּוְמש  ֵרק הָּ ק ְמפָּ זָּ לָּה ְוחָּ ֵבר ְורּוח ְגדו  ר ִלְפֵני יהוה ְוִהֵנה יהוה ע  הָּ ְדתָּ בָּ מ  ר ֵצא ְועָּ י אמ  ִלְפֵני ו 
ֵאש ש ֵאש ֹלא בָּ ע  ר  ר הָּ ש יהוה: ְוַאח  ע  ר  ש ֹלא בָּ ע  רּוח  ר  ר הָּ רּוח יהוה ְוַאח  ֵאש יהוה ֹלא בָּ ר הָּ  יהוה ְוַאח 

ה:  קָּ ה ד  מָּ ל ְּדמָּ  קו 
 מלכים א יט                                                                                         
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 שער ד 
  אדם לעמובין 

 
 ל: אֵ רָּ ְש ע יִ מ  ם ְש יו  -לכָּ ים בְ ִר ְמ או  ל. הָּ אֵ רָּ ְש ד יִ אב  ל י  ַאל. וְ אֵ רָּ ְש ית יִ ִר אֵ ר ְש מ  ל. ְש אֵ רָּ ְש ר יִ מֵ ו  ש
ל. יהוה אֵ רָּ ְש ע יִ מ  ם ְש יו  -לכָּ ים בְ ִר ְמ או  ד. הָּ חָּ י א  ד גו  אב  ל י  ַאד. וְ חָּ י א  ית גו  ִר אֵ ר ְש מ  ד. ְש חָּ י א  ר גו  מֵ ו  ש
 ד: חָּ . יהוה א  ינּוהֵ ֹלא  
דו ש  שדו  ם קָּ יו  -לכָּ ים בְ ִר ְמ או  הָּ ש. דו  י קָּ ד גו  אב  ל י  ַא. וְ שדו  י קָּ ית גו  ִר אֵ ְש ר מ  ְש . שדו  י קָּ ר גו  מֵ ו  ש  קָּ

דו ש  : קָּ
 
 
 

 כל תפילה שאין מתפללים אותה בשם כל ישראל אינה תפילה. 
  רבי פנחס מקוריץ                                                                                  

 
 
 

התפללו בעד שונאיכם, שיהיה להם טוב, כסבורים אתם שאין זו עבודת ה'? אדרבא, זוהי עבודה 
 יותר מכל תפילה. 

 רבי מיכל מזלוטשוב                                                                               
 
 

 
 
  העוני קו
 י. נִ ע  יו הָּ תָּ ְח ת  ר: ִמ מ  לו  ו וְ ח ק  ת  ְמ ר לִ שָּ פְ א   ּוּלִא כְ 
 ים לִ ר זו  ּופי ִא עֵ בְ צִ בְ ם ש  ח  ּל  ה ה  נֵ ִה 
 ר חו  ה שָּ יָּ ְה נִ 
 הנָּ ט  ת ְק ח  ּל  צ  ים בְ יִת זֵ ה  וְ 
 ן. חָּ לְ ש  ת ה  פ  ל מ  ע  
 ה עָּ ּדָּ צְ ס ה  ּט  מ  ים בְ נִ יו   פּויר, עָּ וִ א  בָּ 
 ה, מָּ ד  א  ה הָּ לָּ גָּ ע  ט בָּ פְ נֵ ר ה  כֵ ד מו  י  בְ ן ש  מו  ע  פ  י ה  ילֵ לְ צְ לִ 
 ית. צִ ב  ה הָּ מָּ דָּ א  י בָּ ִמ ּוגי ה  פֵ גְ ל מ  ה ש  יתָּ ִח נְ ל ה  ם קו  ה ג  יָּ הָּ וְ 
 יף, ִר צְ  לו   אּוְר קָּ ת ש  יִ ב  ד, ב  ל  י י  יִת יִ הָּ 
 ה. רָּ בָּ עְ מ   יהָּ ל  עָּ  רּוְמ ָאה ש  נָּ כּוְש ב  
 ה ָאְר ל נִ כ  יו ה  תָּ ְח ת  ִמ ק ּופ  א  ו הָּ ה ק  יָּ י הָּ יִת ִא רָּ יד ש  ִח יָּ ו ה  ק  ה  
 י. נִ ע  

 רוני סומק                                                                         
 
 

  ;לא די בתפילה לשמך, אלוהים, כדי שתחדלנה המלחמות
 כי ידוע נדע כי בראת עולם שבו 

 ו אל השלום דרכ-למצוא את מוניטל על האדם 
 בתוך ליבו ועם שכנו. 

 לא די בתפילה לשמך, אלוהים, כדי שיחדל הרעב; 
 כי כבר נתת לנו את השפע 

 שדי בו להאכיל את העולם כולו 
 לו רק השתמשנו בו בתבונה. 

  לא די בתפילה לשמך. אלוהים,
 כדי לשרש דעות קדומות 

 כי כבר נתת לנו עיניים
 לראות בהן את הטוב שבכל אדם. 

 לו רק השתמשנו בהן נכונה. 
 לא די בתפילה לשמך, אלוהים, כדי לחסל את אזלת היד 

 כי כבר נתת לנו את הכוח 
 לחסל שכונות עוני ולהביא תקווה 



 

 22 

 לו רק השתמשנו בכוח כדין. 
 לא די בתפילה לשמך, אלוהים, כדי להכרית מגיפות, 

 כי כבר נתת לנו מוחות גדולים היכולים 
 צרי לחפש לנו מרפא ו

 לו רק השתמשנו בהם לחיוב. 
 על כן אלוהים, במקום כל אלה, נתפלל 
 לשם העוצמה, הנחישות וכוח הרצון 

 לעשות ולא רק להתפלל 
 להגשים ולא רק לשאול. 

 הרב יעקב רימר, תרגום: דינה עיבל.                                                    

 
 

שעות הגורליות והחשובות ביותר של העם היהודי. אנחנו נמצאים אנו נמצאים בימים אלה באחת ה
בעיצומו של תהליך עיצובו של העם היהודי ועיצובה של המדינה לדורות. זו היא שעה של 

בטויות קשות, גם ויכוחים סוערים, אבל חשוב שכולנו נדע, בישראל ובגולה, כי תהיינה אשר חהת
רה עליהן ולנגד עינינו המימרה העתיקה: "כל ישראל אהבת ישראל אמיתית שותהיינה ההחלטות, 

ערבים זה בזה". אין אנו שוכחים לרגע, כי בין שתומכים במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם כולנו 
 אחים, כולם יהודים וגורל אחד לכולנו." 
  1994יצחק רבין, מתוך דברים לנציגי הפדרציות היהודיות,                                  

 
יש טועים שחושבים שהשלום העולמי אי אפשר שיבוא לעולם כי אם על ידי צביון אחד בדעות 
ובתכונות ... ובאמת אינו כן. כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם כי אם דווקא על ידי הערך 
 של ריבוי השלום ... שיתראו כל הצדדים וכל הגישות ויתבררו איך כולם יש להם מקום. כל אחד
לפי ערכו, מקומו וענינו. ואדרבא, גם העניינים הנראים כמיותרים או כסותרים, יראו כשמתגלה 
אמיתת החכמה לכל צדדיה. שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים וכל הדעות הנראות שונות, 

 האמת והצדק...  רוכל המקצועות החלוקים, דווקא על ידם יראה או
 הראי"ה קוק                                                                                        

 
ֵרהבְ ם א  ה צו  י  ְה ה יִ ז  כָּ ה   ם צו  -ארָּ ְק ה ִת ז  לָּ ה   יע  צִ ר י  פ  אֵ ק וָּ ש  וְ  ו  אשן ר  מ  גְ ַאף כְ כ  לָּ , ה  ו  שפְ ם נ  דָּ ת ָאו  נם ע  יו   ּוחָּ
ֵת  ּוהֵר חָּ בְ ם א  ה צו  א ז  לו  ה  יהוה: ן ל  צו  ם רָּ יו  וְ  ים ִש פְ ים חָּ צִ צּוח ְר ל  ש  ה, וְ טָּ ת מו  ו  ּדג  ר א  ֵת ע ה  ש  ת ר  ו  בצ  ְר ח   ח  פ 
 ָךְר שָּ בְ ִמ ּו יתו  ִס כִ ם וְ ר  ה עָּ א  ְר ִת -ית, כִ יִ יא בָּ בִ ים תָּ ִד רּוים ְמ יִ נִ ע  ו   ָךמ  ְח ב ל  עֵ רָּ ס לָּ ר  א פָּ לו  : ה  קּוֵת נ  ה ְת טָּ מו  -לכָּ וְ 
 : ָךפ  ְס ַאד יהוה י  בו  כְ  ָךק  ְד צִ  יָךנ  פָּ ך לְ ל  הָּ ח, וְ מָּ צְ ה ִת רָּ הֵ ְמ  ָךְת כָּ ר  א  ו   ָךר  חר או  ש  ע כ  ק  בָּ ז יִ ם: ָאּלָּ ע  ְת א ִת ֹל

 ח, מתוך הפטרת יום הכיפורים -ישעיהו נ"ח, ה                                                
 
  

 
 רקמה אנושית חיה 

 
 משהו ממני ימות בך.  –כשאמות 
 ך בי ימות איתך. משהו ממ –כשתמות 

 
 

 כי כולנו, כן כולנו, 
 כולנו רקמה אנושית אחת חיה 
 ואם אחד מאיתנו הולך מעמנו 

 משהו מת בנו 

 ומשהו נשאר אתו. 
 

 אם נדע, איך להרגיע את האיבה 
 אם רק נדע 

 אם נדע להשקיט את זעמנו 
 על אף עלבוננו 

 סליחה, אם רק נדע להתחיל מהתחלה.  לומר
 

 
 מוטי המר                                                                
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 בגדנו,  אנחנו "אשמנו, :ואומרוכך חוזר האדם הישראלי אל מקורו ושורשו האנושי 
של "אנחנו" הרי הוא באותה  ללותכָּ גזלנו" ובהכותו בכפו על חזהו ובהרגישו עצמו חלק מן אותה ִה 

אבר מגופה של האנושות כולה, מן "כל הברואים"  אלא גם שעה לא רק חלק מן העדה המתפללת
של המין  וב"ימים הנוראים" נציגתו של הנצח, כך ישראל נעשה נציג כולם. כשם שהשנה נעשית

בארץ אשר  ישראל מתפלל "עם העבריינים" מבפנים ומבחוץ. כי כל אדם חוטא. אין צדיק האנושי.
הבורא. אך היא מסתבכת בבית  ה מבית היוצר שלָאבו  יעשה טוב ולא יחטא. הנשמה טהורה היא בְ 

להשתלט על הניגודים  ,הוא מתגבר לכוף את יצרו ואם גם .היצרים של לב האדם העקוב מאוד
והוא  ,ביום הדין מתגלה שלא עמד בנסיון. שלא שמר את נדרו -לבבו  שבקרבו ולאחות את קרעי

 על כל מעשיו.  קוק לחסד אלוהיו ולרחמיוהתעלותו אינו ביום הדין אלא ילד תועה ועזוב הז בכל
 גפרנץ רוזנצויי                                                                          

 
 ל לָּ ְמ א  ל וְ ת ּד  ק  ע  ז  ִמ  ינּונֵ זְ ָא  נּוְמ ט  ָא
 ם יִ פ  י כ  ִק נְ ּו ְךר  ר ד  יש  לִ   נּוזְ ב  
  נּובֵ לִ  ּהב  גָּ 
  ינּויֵ ח  ץ מֵ ר  א   ְךר  ּד    ינּוִח ּדָּ 
 ה ָאי מֵ לֵ ע  ם ב  עִ   נּוְמ כ  ְס ִה 
 ה שָּ ד  ְק ל ה  ע    נּוְר ת  וִ 
 ב הָּ זָּ ל ה  ג  עֵ לְ   נּוְח ב  זָּ 
 " ח  כ  ק בְ ר  ל וְ יִ ח  ק בְ "ר   נּולֵ גְ ל ִּד ע    נּוְט ר  חָּ 
  נּובֵ בָּ י לְ ֵר ְד ת ח  ל א  פֵ תָּ   נּוְח ט  
  ינּוצִ א רָּ ֹל ְךא    נּולְ כ  יָּ 
  ְךר  י ד  ימֵ ִמ ְת ר לִ ו  ב ינּוִר כָּ 
  נּותֵ לָּ ל זּון א  יִ ע    נּוְש ט  לָּ 
 ד יָּ ל וְ ים קו  ִר ה  לְ   נּוְר ה  ִמ 
 לצֵ נ  ת לְ נּוְמ ּד  זְ ל ִה כָּ   נּולְ צ  נִ 
  ּונמֵ צְ ל ע  ע    נּוכְ מ  סָּ 
 ר כָּ י נֵ ילֵ לִ א    נּוְד ב  עָּ 
 ל קו  ת בְ מ  א  ל הָּ יז ע  ִר כְ ה  לְ   נּוְד ח  פָּ 
 שרָּ לָּ  נּוגְ ע  לָּ וְ   נּוְק ח  צָּ 
 ר מ  ח  ת ה  א  ל וְ חו  ת ה  א    נּוְש ּד  ִק 
  נּוְד ע  א הֵ ֹלוְ  ינּוִא רָּ 
 ר כ  זְ לִ  נּום לָּ ע  א נָּ ֹלת ש  א   נּוְח כ  שָּ 
 .  נּוְש פ  א תָּ ה ֹלב  ר  ְמ   נּוְש פ  תָּ 

 ם הרב מרדכי רות                                                                              
 ב, ּלֵ ץ ה  מּוִא בְ  יָךנ  פָּ לְ  אנּוטָּ חָּ א ש  ְט ל חֵ ע  

נ יָך ֵחְטא ש  ל ע  וְ   אנּו ְלפָּ טָּ  ם. יִ תָּ פָּ י ְש טּובִ בְ חָּ
ל ֵחְטא ש   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ר, ת  ּסָּ ב  י ּולּוגָּ ב  חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ה. ר פ  ּובִד בְ חָּ
ל ֵחְטא ש   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ב, ּלֵ ר ה  הו  ְר ה  בְ חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָךע  אנּו ְלפָּ טָּ  ה. י פ  ּוּדוִ בְ  חָּ
ל ֵחְטא ש   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ה, גָּ גָּ ְש בִ ן ּודו  זָּ בְ חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָךע  אנּו ְלפָּ טָּ  ם. שֵ ל ה  ּוּלִח בְ  חָּ
ל ֵחְטא ש   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ה, ת פ  ּושפְ ִט בְ חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   טָּ ע  נ יָךחָּ  ים. עִ ְד א יו  ֹלבְ ּוים עִ ְד יו  בְ  אנּו ְלפָּ

נּו, , נּוח לָּ ל  ת, ְס יחו  לִ ְס  ּה  לו  ם א  ּלָּ ל כ  ע  וְ  ל לָּ  . נּולָּ -רפ  כ  ְמח 
ל ֵחְטא ש   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ד, ח  ת שפ  כ  בְ חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ע. רָּ ן הָּ ו  שלָּ בְ חָּ
ל ֵחְטא ש   נ  ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ה, ת  ְש ִמ בְ ל ּוכָּ א  מ  בְ יָך חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ן. רו  ת גָּ יָּ ִט נְ בִ חָּ
ל ֵחְטא ש   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ן, יִ ר עָּ יקּוִש בְ חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ח. צ  ת מ  זּוע  בְ חָּ
ל ֵחְטא ש   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ת, ילּולִ פְ בִ חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָךע  אנּו ְלפָּ טָּ  ן, יִ ת עָּ רּוצָּ בְ  חָּ
ל ֵחְטא ש   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ף, ר  ת ע  יּוְש ק  בְ חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ת. ילּוכִ ְר בִ חָּ
ל ֵחְטא ש   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ם, נָּ ת ִח ַאנְ ִש בְ חָּ
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ב. בָּ ן לֵ הו  ְמ ִת בְ חָּ

 . נּולָּ -רפ  , כָּ נּול לָּ ח  , ְמ נּוח לָּ ל  ת, ְס יחו  לִ ְס  ּה  לו  ם א  ּלָּ ל כ  ע  וְ 
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 סדר וידוי

 
ֹלֵהינּו ְואֵ  ֵתנּו ְוַאלא  נ יָך ְתִפּלָּ בו א ְלפָּ ֵתינּו, תָּ ֵתינּו  ְוִאמו  בו  ִנים -ֹלֵהי א  ֵזי פָּ ֵאין ָאנּו ע  ֵתנּו ש  ּלָּם ִמְתִחנָּ ִתְתע 

נ יָך י ר ְלפָּ מ  ֵרף לו  ֹלֵהינּו ֵואֵ ּוְקֵשי ע  ִּד הוה א  ֵתינּו צ  ֵתינּו ְוִאמו  בו  בָּ ֹלֵהי א  אנּו א  טָּ נ ְחנּו ְוֹלא חָּ ְחנּו יִקים א  נ  ל א 
אנּו:  טָּ ֵתינּו חָּ ֵתינּו ְוִאמו   ו ַאבו 

 
ְדנּו ג  ְמנּו. בָּ ש  ְלנּואָּ פ  ְסנּו. טָּ מ  ְדנּו. חָּ ְענּו. ז  ִוינּו. ְוִהְרש  ע  ִפי: ה  ְרנּו ד  ְלנּו. ִּדב  ז  ְצנּו.  . גָּ ְבנּו. ל  ע. ִכז  ְצנּו רָּ ע  ר: יָּ ק  ש 

ש   ִוינּו. פָּ ְרנּו. עָּ ר  ְדנּו. ִנַאְצנּו. סָּ ר  ְרנּו מָּ ְענּו: ס  ִעינּו. ִתְעתָּ ְבנּו. תָּ ְתנּו. ִתע  ְענּו. ִשח  ש  ף. רָּ ר  ְרנּו. ִקִשינּו ע  ר  ְענּו. צָּ
ט   יָך ּוִמִמְשפָּ ת  ִבים ְוֹלא שָּ יִמִמְצו  ּטו  לוָּ ָך ה  ִּדיק ע  ה צ  תָּ נּו. ְוא  א עָּ  -ה לָּ בָּ ל ה  ִש -ֵלינּו ִכיכָּ ת עָּ מ  א  א  ְנְחנּו יתָּ ו 

ְענּו.   ִהְרש 
 

שֵ  ִשים. ע  ע  נּו מ  ֵננּו. ִכי ֵאין בָּ ע  ֵננּו ו  ְלֵכנּו חָּ ִשיֵענּו: ָאִבינּו מ  ד ְוהו  ס  ח  ה וָּ קָּ נּו ְצדָּ  ה ִעמָּ
 

 ןיבמנ
ְך ל  ל ִכֵסא ר   ֵאל מ  ֵשב ע  ִסידּותיו  ח  ִמים ּוִמְתנ ֵהג ב  מ .ח  נו ת ע  ו  ֵחל ע  ה מו  ְרב  ן. מ  ן ִראשו  ִביר ִראשו  ע  ו  מ 

ל קו ת ִעם כָּ ה ְצדָּ ש  ְשִעים. עו  פו  ה ל  ִאים. ּוְסִליחָּ ּטָּ ח  ר ְורּוח-ְמִחילָּה ל  שָּ ֵמל. ֵאל  .בָּ ם גו  ה  ם לָּ תָּ עָּ ֹלא ְכרָּ
ר ִמּד מָּ נּו לו  ֵרתָּ ההו  ְשר  תּוב ו ת ְשֹלש ע  ם. ְוֵכן כ  ד  נָּו ִמק  עָּ ְעתָּ ל  ד  הו  ה. ְכמו  ש  ְשר  יו ם ְבִרית ְשֹלש ע  נּו ה  ר לָּ . ְזכ 

יֵ  ְך. ו  תָּ רָּ ֵצב ִעמו  שָּ ְבתו  ִיְתי  ן ו  נָּ עָּ ד יהוה ב  ר: ר  מ  ם נ א  א ְבֵשם יהוה ְושָּ ִיְקרָּ  ם. ו 
 

ל ר יהוה ע  ב  ע  י  חּום ו  א יהוה יהוה ֵאל ר  ִיְקרָּ נָּיו ו  ב פָּ ִים ְור  פ  ְך א  ר  נּון א  ִפים -ְוח  לָּ א  ד לָּ ס  ֵצר ח  ת: נ  מ  א  ד ו  ס  ח 
ּטָּ  ֵננּו ּוְלח  ו  ע  ְחתָּ ל  ל  ָאה ְונ ֵקה: ְוסָּ ּטָּ ע ְוח  ש  פ  ן וָּ ו  ֵשא עָּ נּו: נ  ְלתָּ  אֵתנּו ּוְנח 

 
 

 תוקעים בשופר 
 תשר"ת 

 
 יחיד 

ר ִלְפֵני יהוה ְוִהֵנה יה הָּ ְדתָּ בָּ מ  ר ֵצא ְועָּ י אמ  ִעים ִלְפֵני ו  ֵבר ְסלָּ ִרים ּוְמש  ֵרק הָּ ק ְמפָּ זָּ לָּה ְוחָּ ֵבר ְורּוח ְגדו  וה ע 
ֵאש ש ֵאש ֹלא בָּ ע  ר  ר הָּ ש יהוה: ְוַאח  ע  ר  ש ֹלא בָּ ע  רּוח  ר  ר הָּ רּוח יהוה ְוַאח  ֵאש יהוה ֹלא בָּ ר הָּ  יהוה ְוַאח 

ה:  קָּ ה ד  מָּ ל ְּדמָּ  קו 
 מלכים א יט                                                                                         
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 שער ה  
 בין אדם לעולמו

 
ק ד  ים: צ  ִר ישָּ מֵ ים בְ ִמ א  לְ ק ּוד  צ  ל בְ בֵ ט ֵת ו  פְש הוא יִ י: וְ ל חָּ כָּ  יָךנ  פָּ ק לְ ד  צְ א יִ י ֹל. כִ נּומָּ ט עִ פָּ ְש ִמ א בְ ב  ל תָּ ַא
יא צִ תו  ים: וְ ִר ישָּ מֵ  הינָּ ז  ח  ת   יָךינ  א. עֵ צֵ יֵ  נּוטֵ פָּ ְש ִמ  יָךנ  פָּ לְ : ִמ יָךנ  פָּ  מּוְד ק  ת יְ מ  א  ו  ד ס  . ח  ָךא  ְס ן כִ כו  ט ְמ פָּ ְש ִמ ּו
 יָּ . יְ נּוֵק ְק חו  ְמ  יָּ . יְ נּוטֵ פְ ו  ש יָּ י יְ : כִ ָךיד  בָּ ל ע  כ  י ה  ם כִ יו  ה   דּוְמ עָּ  יָךטֵ פָּ ְש ִמ ם: לְ יִ רָּ ה  צָּ כ   נּוטֵ פָּ ְש ִמ . ּונּוֵק ְד ר צִ או  כְ 
ית ִמ הָּ ה לְ ז  ר ה  בָּ דָּ ת כ  ו  שע  מֵ  ָךה לְ ילָּ לִ ים: חָּ ִא ל גֵ ל ע  מּוב גְ שֵ ץ. הָּ ר  ָאט הָּ פֵ ו  א ששֵ נָּ : ִה נּויעֵ ִש א יו  הּו נּוכֵ לְ מ  
 ט: פָּ ְש ה ִמ ש  ע  א י  ץ ֹלר  ָאל הָּ ט כָּ פֵ ו  שה   ָךה לְ ילָּ לִ ע. חָּ שָּ רָּ יק כָּ ִד צ  ה כ  יָּ הָּ ע. וְ שָּ ם רָּ יק עִ ִד צ  
 

עדן ואמר לו; -גן הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילניבשעה שברא הקדוש ברוך 
בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל  "ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי

                                            מי שיתקן אחריך".                                          ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין
 קהלת רבה ז' י"ג.                                                                

 
 

לזולתו, או אדם למקומו,  אני לא אוהב את הביטוי "שמירת הטבע". אינני חושב שהיחסים בין אדם
נו לצחצח את לתוך מוזיאון, ותפקידנו אינ או אדם למורשתו, הם יחסים של שימור. לא נולדנו

ולהוביל את ילדינו אחרינו על קצות האצבעות, כדי שיתפעלו ממה  הזכוכיות המכסות על המוצגים,
תהיה :  לגעת בטבע. צריך לגעת בו. מותר גם לשנות, אך השאלה היא איך. התשובה שיש. מותר

 אבל יש לכך תנאי. -באהבה. איש ואשה שאוהבים משנים זה את זה 
אבל יש לכך תנאי.  -זה  אבל יש לכך תנאי. איש וביתו משנים זה את -זה את זה הורה וילדיו משנים 

אתה משנה את ביתך או את הנפשות הקרובות  בעוד :סטריות-והתנאי בכל המקרים האלה הוא דו
 להשתנות. היה משתנה כל הזמן על ידי מה שמקיף אותך. היה פתוח ומוכן -לך 

לאהבה". ובכל זאת  הלא יש כמעט סתירה במושג "לחנךהשאלה היא איך מחנכים אנשים לאהבה. 
נטויה ולא מתוך נקודת המוצא של "אני  ביד רמה ולא בזרוע אפשר, אבל שוב, בלבד שזה נעשה לא -

והאובייקט איננו מושלם. שוב,  - "אני מוחלט", ''אני מושלם" יודע", "אני מתכנן", "אני מבין בזה"
בית,  מקום, ויהא המקום הזה הר, מדבר, ביצה או לענייננו, גםהדדיות. אתה בא אל  מתוך זיקה של

אליו. בעיקר יש לעשות  ידיו. אתה פתוח-ואתה מוכן להשתנות על -חצר, חדר. אתה משנה אותו 
 זאת בלי קנאות. גם לא בקנאות משמרת..... 

 . 1980עמוס עוז, מתוך דברים במועצת החברה להגנת הטבע,                 
 

 
  אדם עץ השדה כי ה

  כי האדם עץ השדה : 
  כמו האדם גם העץ צומח 

 כי האדם עץ השדה:  כמו העץ האדם נגדע
 כמו העץ הוא צמא למים  ואני לא יודע 

 כמו האדם הוא נשאר צמא  איפה הייתי ואיפה אהיה 
 ואני לא יודע  כמו עץ השדה 

 איפה הייתי ואיפה אהיה  

 עץ השדה. כמו  כי האדם עץ השדה: 
  כמו העץ הוא שואף למעלה 
 אהבתי וגם שנאתי .  כמו האדם הוא נשרף באש 

 טעמתי מזה ומזה,  ואני לא יודע 
 קברו אותי בחלקה של עפר  תי ואיפה אהיה יאיפה הי

 ומר לי, מר לי בפה כמו עץ השדה. 

 כמו עץ השדה,  

 .כמו עץ השדה 

 נתן זך                                  
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 םלו  ח  ם ב  ו  ּיק  -דּו
 
 הירָּ ִד נְ ר ה  בָּ ת ה  י  ִח ְמ ת צִ יד א  ִח כְ ה  א לְ ֹל
 ים כִ רָּ ְּד ר ה  פ  ּסֵ ת מֵ דּוק עֵ חֵ ן מו  יּוּט  ל ה  ש   ו  צִק 
 ין נִ פְ ּוּדְר ל ה  ית ש  ִר ו  תְס ִמ ה   תו  מּולְ עָּ הֵ 
 ן רו  כָּ זִ ת ה  נו  מּול ְת ל כָּ ה ע  ילָּ פִ א  מ  
 ם לו  שָּ ת בְ יו  ְח ן לִ ו  רח  ַאי הָּ ּוכִס ה  וְ 
 ים יִק ִת ע  ים הָּ צִ ו  קם ה  עִ 
 ים ִק נָּ ם ע  ה עִ מָּ חָּ לְ ת ִמ ו  שע  א ל  ֹל
 ים כִ ים ר  בִ שָּ ת ע  סו  כ  ְת ִה לְ 
 ה יחָּ ִר פְ ע ל  נ  כָּ ִה לְ 
 ש, דָּ ם חָּ כֵ ְס ה ה  נָּ ל עו  ם כָּ ת  ְח ל  
  ּוּלה ש  נָּ ּוָּ כָּ ה  ד וְ חָּ ל א  כָּ 
 ם. לו  ח  ם ב  ּויִק -ּול ּדע  

 נתןנתן יו
 
 
 
 י ִת ְש ב  "ח לָּ כ  ְש ת ת  נ  ְש ר בִ ּופם כִ יו  בְ 
 ם. יִ ל  שָּ ירּוה בִ יקָּ ִת ע  יר הָּ עִ י לָּ ִת כְ ל  הָּ ים וְ ִה ג כֵ י ח  ֵד גְ בִ 
 י, בִ רָּ ל ע  ש   תו  נּוח   ְךּוי כנֵ פְ ב לִ ן ר  מ  י זְ ִת ְד מ  עָּ 
 ת נּום, ח  כ  ר ְש ע  ש  ק ִמ חו  א רָּ ֹל
 ים ִט י חּוילֵ לִ ְס ים ּונִ סָּ כְ ר  ים וְ ִר ו  תפְ כ  
 ים. ִמ זָּ בְ ַאת וְ יו  נִ צָּ ְח ל  ע וְ ב  ל צ  כָּ בְ 
 . ח  תּוש פָּ ד  ק  -ןרו  א   מו  ים, כְ בִ ים ר  עִ בָּ צְ ר ּוקָּ ר יָּ או  
 
 יבִ ָאם לְ ג  י ש  בִ לִ בְ  י לו  ִת ְר מ  ָא
 ים. ִר ו  תפְ כ  ים וְ ִט ל חּואת ש  ז  ת כָּ נּוה ח  תָּ יְ הָּ 
 ים נִ שָּ ת ה  רו  ְש ע  ל ל כָּ י ע  בִ לִ בְ  י לו  ִת ְר ב  ְס ִה 
 היו פ  ש  כְ י ע  נִ א  ים, ש  ִר ְק ִמ ה  ים וְ ִמ ְר ו  גה  וְ 
 ה. ר פ  בּוא קָּ הּום וְ ה שָּ פָּ רּוי ְש בִ ת ָאנּוח  ו  
 
 
 ה. ילָּ עִ ת נְ ע  ה ְש תָּ יְ י הָּ ִת ְמ י  ִס ש  כְ 
 ר ע  ש  ת ה  ל א  ע  נָּ יס וְ ִר ְת ת ה  יד א  ִר א הו  ם הּוג  
 ה. תָּ יְ ב  ים ה  לִ ּלְ פ  ְת ִמ ה   לם כָּ י עִ ִת ְר ז  י חָּ נִ א  ו  

 יהודה עמיחי
 
 
 

עיקר השלום הוא לחבר שני הפכים, על כן אל יבהלוך רעיוניך אם אתה רואה איש אחד שהוא 
בהיפוך גמור מדעתך, וידמה לך שאי אפשר בשום אופן להחזיק בשלום עימו, וכן כשאתה רואה שני 

שות שלום ביניהם, כי אדרבא, זהו עיקר אנשים שהם שני הפכים ממש, אל תאמר שאי אפשר לע
שלמות השלום להשתדל שיהיה שלום בין שני הפכים. כמו השם יתברך שעושה שלום במרומיו בין 

 אש ומים שהם שני הפכים. 
 ר' נחמן מברסלב                                                                                  
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ביומנה האישי, שהתפרסם  . כותבת חנה סנש את השורות הבאות11.10.1940 -הכיפורים בערב יום 
  אחר מותה:

אומרת למדוד את חיי  רצוני להתוודות, לתת דין וחשבון לעצמי, לתת דין וחשבון לאלוהים, זאת
לפני. להשוות מה שהיה צריך להיות לעומת  ומעשי לעומת האידאל הגבוה, הטהור ביותר אשר עומד

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

עמקות במקצוע, בשפה, וחיפוש הדרך: והת לימוד –והתוכנית לשנה החדשה  ..מאשר כל השנים.
דרך כי זאת היא ה :האחרון התנאים פה קשים מאוד. אך אשתדל להיות בן אדם. אני יראה שלדבר

 אחרי שנה אראה אם הצלחתי. - ?שכדאי ללכת בה. אבל איך היחידה
 אני רוצה עוד לרשום נסיון של שיר *: 

 
 במדורות מלחמה, בדלקה, בשריפה,

 בין ימים סוערים של הדם,
 הנני מבעירה את פנסי הקטן,

 ש לחפש בן אדם.לחפֵ 
 שלהבות השריפה מדעיכות פנסי,

 אור האש מסנוור את עיני;
 יט, איך אראה, איך אדע, איך אכיר,איך אב

 ?כשהוא יעמוד לפני
 תן סימן אלוהים, תן סימן על מצחו

 כי באש, בדליקה ובדם
 כן אכיר את הזיו הטהור, הנצחי,

 אדם.-את אשר חיפשתיו: בן
 שירה העברי הראשון. *

 
 

 בהתחלה הם באו לקחת את היהודים
 ואני לא הרמתי קול כי לא הייתי יהודי.

 לקחת את השמאלנים אז הם באו
 ואני לא הרמתי קול כי לא הייתי שמאלני.

 אז הם באו לקחת את ועד העובדים
 ואני לא הרמתי קול כי לא הייתי איש הועד.

 ואז הם באו לקחת אותי
 בשבילי. ולא נשאר אף אחד שיוכל להרים קולו

 (ילר )כומר פולניהנס נמ                                                              
 

 תן לי להיות 
 

  ה,פ  יָּ ב וְ ו  ּטל ש  ת כָּ יו  ְה י לִ ן לִ ֵת 
  יבִ לִ ה בְ נָּ מּוה א  נָּ ְת 
  יםיִ ח  יק ב  זִ ְח ה  ט לְ ע  י ְמ ן לִ ֵת 
  י. ִח צְ ל ִמ ק א  ש  נְ ר לִ ש  א  ן לָּ ֵת 

  

  
 ם, דָּ ָאה וְ מָּ דָּ ת א  יו  ְה י לִ לִ  ֵתן  יו ּלָּ ג  ם וְ ק יָּ מ  ת ע  יו  ְה י לִ ן לִ ֵת 
 י,ִמ דָּ ים בְ יִ א ח  נָּ  ֵתן  ת פ  ּט  ל  ת ְמ וו  ְד ַא ח  ת רּויו  ְה לִ 

 ,ּהאָּ ֹלְמ ל ּובֵ ֵת ת ה  יו  ְה י לִ לִ ֵתן  יל ִח כְ ק י  פ  א  ר בָּ ה   – יע  ִק רָּ הָּ  ִלְהיו ת
 י. ת בִ יו  ְה ל לִ בֵ ֵת ל  ֵתן  ת צ  י  צ  ים ְמ ִח רָּ ין פְ ר בֵ ו  פן צִ ר  
  ה, נָּ ְד ע  ה וְ רָּ עָּ ת, ְס יו  ְה ב לִ לֵ  שח  ר  
  ת, כ  ּל  ש  ד ב  מ  ע  ד י  ֵד ו  ץ בעֵ 

ל ֵחרּות ה ש  ּלָּתָּ   ֵתן ִלי ִלְהיו ת ְגד 
 אלישע רפאל                          ת ר  צ  עְ ה נ  עָּ ְמ ב ִּד צ  ת עֵ יו  ְה לִ 
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 על חטא שחטאנו לפניך באי עשיית שלום, 
 צדק.-ועל חטא שחטאנו לפניך בשתיקה אל מול אי

 
 חטא שחטאנו לפניך בהתעלמות מהסובלים בארצות רחוקות, על

 ועל חטא שחטאנו לפניך בשכחת העני שבקרבנו.
 

 כיבוד כל הברואים בצלם,-על חטא שחטאנו לפניך באי
 ועל חטא שחטאנו לפניך בהענקת תשומת לב במשורה.

 
 על חטא שחטאנו לפניך בעיוות האמת לצרכינו,

 ופנה ולא למצפון.ות לאיך בצועל חטא שחטאנו לפני
 

 על חטא שחטאנו לפניך בשקיעה לייאוש וציניות,
 ועל חטא שחטאנו לפניך בכך שלא התעלינו לממש את עצמנו.

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

 , תרגום: נעמה דפניCCARעפ"י                                           
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 סדר וידוי
 

ֹלהֵ  ֵתנּו ְוַאלינּו ְואֵ א  נ יָך ְתִפּלָּ בו א ְלפָּ ֵתינּו, תָּ ֵתינּו  ְוִאמו  בו  ִנים -ֹלֵהי א  ֵזי פָּ ֵאין ָאנּו ע  ֵתנּו ש  ּלָּם ִמְתִחנָּ ִתְתע 
ֹלֵהינּו ֵואֵ  נ יָך יהוה א  ר ְלפָּ מ  ֵרף לו  ִּד ּוְקֵשי ע  ֵתינּו צ  ֵתינּו ְוִאמו  בו  אנּוֹלֵהי א  טָּ נ ְחנּו ְוֹלא חָּ בָּ  יִקים א  ְחנּו א  נ  ל א 

אנּו:  טָּ ֵתינּו חָּ ֵתינּו ְוִאמו   ו ַאבו 
 

ְדנּו ג  ְמנּו. בָּ ש  ְבנּו.אָּ ע. ִכז  ְצנּו רָּ ע  ר: יָּ ק  ְלנּו ש  פ  ְסנּו. טָּ מ  ְדנּו. חָּ ְענּו. ז  ִוינּו. ְוִהְרש  ע  ִפי: ה  ְרנּו ד  ְלנּו. ִּדב  ז  ְצנּו.  . גָּ ל 
ִוינּו ְרנּו. עָּ ר  ְדנּו. ִנַאְצנּו. סָּ ר  ש  מָּ ְרנּו . פָּ ְענּו: ס  ִעינּו. ִתְעתָּ ְבנּו. תָּ ְתנּו. ִתע  ְענּו. ִשח  ש  ף. רָּ ר  ְרנּו. ִקִשינּו ע  ר  ְענּו. צָּ

ט   יָך ּוִמִמְשפָּ ת  ִבים ְוֹלא שָּ יִמִמְצו  ּטו  לוָּ ָך ה  ִּדיק ע  ה צ  תָּ נּו. ְוא  א עָּ  -ה לָּ בָּ ל ה  ִש -ֵלינּו ִכיכָּ ת עָּ מ  א  א  ְנְחנּו יתָּ ו 
ְענּו. ִה   ְרש 
 

שֵ  ִשים. ע  ע  נּו מ  ֵננּו. ִכי ֵאין בָּ ע  ֵננּו ו  ְלֵכנּו חָּ ִשיֵענּו: ָאִבינּו מ  ד ְוהו  ס  ח  ה וָּ קָּ נּו ְצדָּ  ה ִעמָּ
 

 ןיבמנ
ְך ל  ִסידּות ֵאל מ  ח  ִמים ּוִמְתנ ֵהג ב  ח  ל ִכֵסא ר  ֵשב ע  מ .יו  נו ת ע  ו  ֵחל ע  ן. מ  מו  ן ִראשו  ִביר ִראשו  ע  ה ו  מ  ְרב 

ל קו ת ִעם כָּ ה ְצדָּ ש  ְשִעים. עו  פו  ה ל  ִאים. ּוְסִליחָּ ּטָּ ח  ר ְורּוח-ְמִחילָּה ל  שָּ ֵמל. ֵאל  .בָּ ם גו  ה  ם לָּ תָּ עָּ ֹלא ְכרָּ
ר ִמּד מָּ נּו לו  ֵרתָּ ם. וְ הו  ד  נָּו ִמק  עָּ ְעתָּ ל  ד  הו  ה. ְכמו  ש  ְשר  יו ם ְבִרית ְשֹלש ע  נּו ה  ר לָּ ה. ְזכ  ְשר  תּוב ו ת ְשֹלש ע  ֵכן כ 

יֵ  ְך. ו  תָּ רָּ ֵצב ִעמו  שָּ ְבתו  ִיְתי  ן ו  נָּ עָּ ד יהוה ב  ר: ר  מ  ם נ א  א ְבֵשם יהוה ְושָּ ִיְקרָּ  ם. ו 
 

ל ר יהוה ע  ב  ע  י  ב ו  ִים ְור  פ  ְך א  ר  נּון א  חּום ְוח  א יהוה יהוה ֵאל ר  ִיְקרָּ נָּיו ו  ִפים -פָּ לָּ א  ד לָּ ס  ֵצר ח  ת: נ  מ  א  ד ו  ס  ח 
ן וָּ  ו  ֵשא עָּ ּטָּ נ  ֵננּו ּוְלח  ו  ע  ְחתָּ ל  ל  ָאה ְונ ֵקה: ְוסָּ ּטָּ ע ְוח  ש  נּו: פ  ְלתָּ  אֵתנּו ּוְנח 

 
 

 תוקעים בשופר 
 תשר"ת 

 
 יחיד 

ִעים  ֵבר ְסלָּ ִרים ּוְמש  ֵרק הָּ ק ְמפָּ זָּ לָּה ְוחָּ ֵבר ְורּוח ְגדו  ר ִלְפֵני יהוה ְוִהֵנה יהוה ע  הָּ ְדתָּ בָּ מ  ר ֵצא ְועָּ י אמ  ִלְפֵני ו 
ֵאש יהוה ֹלא ש ֵאש ֹלא בָּ ע  ר  ר הָּ ש יהוה: ְוַאח  ע  ר  ש ֹלא בָּ ע  רּוח  ר  ר הָּ רּוח יהוה ְוַאח  ֵאש בָּ ר הָּ  יהוה ְוַאח 

ה:  קָּ ה ד  מָּ ל ְּדמָּ  קו 
 מלכים א יט                                                                                         
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 שער ו 
 בין אדם למקום

 
ן. יִ י ע  ִא ְש נָּ ר בְ מ  א  יו. וָּ מָּ דו  ה  י ו  ה  ֹלית א  ל בֵ ה. א  ָאבו  ָאה וְ מָּ קּויו. ָאמָּ שָּ א  י ו  בִ ן לִ דו  י. זְ בִ כָּ ְש ל ִמ י ע  ִר כְ זָּ בְ 
 יו. מָּ י שָּ לֵ י א  נ  נּוח  ת  בְ 

 יו: מָּ ח  ים ר  בִ י ר  ד יהוה כִ י  א בְ ה נָּ לָּ פְ נִ 
-לכָּ  ָךְּד גְ נ  י. וְ בִ ת לִ לו  א  ְש ִמ -לכָּ  ָךי. לְ ִת לּוגָּ י בְ ִת לּויָּ י. א  ִת וָּ ְק ִת י וְ ִר בְ ִש  ָךי. בְ ִת רָּ צָּ י בְ ִת סָּ נּוי. ְמ ילִ ר חֵ י צּולִ אֵ  ָךלְ 
 יו. מָּ קָּ יו וְ דָּ ד רו  י  ק. ִמ עֵ צו   ָךד לְ ב  ה ע  ֵד י. פְ ִת וָּ א  ת  

 יו: מָּ ח  ים ר  בִ י ר  ד יהוה כִ י  א בְ ה נָּ לָּ פְ נִ 
ת ר  גְ ִת ִמ  קעֵ י. צו  נִ ת עָּ נּוה ע  ז  בְ ל ִת ַאר. וְ צ  ְק א ִת ֹל ָךְד י יָּ ים. כִ ִמ ע  ע בָּ ד  ּוָּ יִ וְ ר. צָּ מֵ ן ה  י ִמ ִא ְר קָּ י. בְ נִ נֵ י יהוה ע  נִ נֵ ע  
 יו. מָּ לּול ע  ה ע  ֵּד ו  ְת ִמ ה. ּוד  מו   ָךיו לְ עָּ שָּ ר פְ ש  ר. א  צ  

 יו: מָּ ח  ים ר  בִ י ר  ד יהוה כִ יָּ א בְ ה נָּ לָּ פְ נִ 
י ם. כִ דָּ ָאהָּ  ָךן לְ ֵת ה יִ ק. מ  ק ּד  בָּ ָאכְ  תו  יָּ וְ . גְ ּושר תָּ ש  ר א  מ  יר ח  צִ ק. יְ דָּ ט  צְ יִ ר וְ בֵ ד  ה יְ ר מ  אמ  י  ן וְ נֵ או  ְת ה יִ מ  
 יו. מָּ ר יָּ פ  סֵ ים בְ בִ תּויו. כְ לָּ עָּ פְ ִמ יו ּוּלָּ א ִמ ֹלק. ה  ד  צְ י יִ כִ ע וְ ש  ְר יִ 

 יו: מָּ ח  ים ר  בִ י ר  ד יהוה כִ יָּ א בְ ה נָּ לָּ פְ נִ 
י ימֵ כִ  ָךְת דָּ ה ע  נֵ ם. ְק לָּ לָּ ע  מ  ן לְ פ  ל ֵת אֵ ר. וְ כ  זְ ם ִת ה  ת לָּ בו  ת ָאכּום. זְ לָּ לָּ ה  מ  בְ  ָךיד  בָּ . ע  מּוקָּ  ָךה לְ לָּ יְ ת ל  צו  ח  
 יו. מָּ רו  ְמ ם בִ לו  שָּ ה ה  ש  ל עו  אֵ א הָּ שֵ נָּ ִה ם. וְ לָּ א  ב ג  ק  ע  ש י  דו  ם. ְק ד  ק  

 יו: מָּ ח  ים ר  בִ י ר  ד יהוה כִ י  א בְ ה נָּ לָּ פְ נִ 
 
 
 יםא  בו  ח  מ  
 ם לָּ עו  ית בָּ ִר חו  ר א  צֵ חָּ בְ 
 י. נִ א  א ו  , הּונּוְק ח  ִש 
 א: בֵ ח  ְת י, ִה ינ  י עֵ יִת ִּס כִ 
 ש, ֹלם שָּ יִ ת  ת ְש ח  ַא
 י, ר  חו  א  א מֵ י, ֹלנ  פָּ ּלְ א ִמ ֹל
 י. כִ תו  א בְ ֹל
 
 
  שפֵ ח  י ְמ נִ ז א  ַאמֵ 
 ים. נִ ה שָּ בֵ ְר ה   ְךל כָּ כָּ 
 . ָךְת א או  צֵ א מו  י ֹלנִ ם א  ה ִא ז מָּ ָא
 א, ר, צֵ בָּ א כְ צֵ 
 י. ִת עְ נ  כְ נִ ה ש  א  ה רו  תָּ א  

 דן פגיס
 
 
-םי: ִא נָּ נּוח  ל ת  קו  ת לְ בו  ש  ק   יָךנ  זְ ה ָאינָּ י  ְה י ִת לִ קו  ה בְ עָּ ְמ י ִש נָּ ד  יהוה: א   יָךאִת רָּ ים ְק ִק מ  ע  מ  ת ִמ לו  ע  מ  יר ה  ִש 
 רו  בָּ ְד לִ י וְ ִש פְ ה נ  תָּ ּוְ י יהוה ִק יִת ּוִ א: ִק ֵר ּוָּ ִת ן ע  מ  ה לְ יחָּ לִ ְּס ה   ָךְמ עִ -יד: כִ מ  ע  י י  י ִמ נָּ ד  ה א  יָּ -רמָּ ְש ת ִת נו  ו  ע  
ה בֵ ְר ה  ד וְ ס  ח  יהוה ה  -םי עִ יהוה כִ -לל א  אֵ רָּ ְש ל יִ חֵ ר: י  ק  ב  ים ל  ִר ְמ ר ש  ק  ב  ים ל  ִר ְמ ש  י ִמ נָּ אד  י ל  ִש פְ י: נ  ִת לְ חָּ הו  
ֵאל  -תה א  ד  פְ א יִ הּות: וְ דּופְ  מו  עִ   יו: תָּ נו  ו  ל ע  כ  ִמ ִיְשרָּ

 תהלים קל                                                                                            
 
 ? יָךנ  פָּ  תָּ ְר ת  ְס ה ִה מָּ י? לָּ נִ ת  בְ ז  ה ע  מָּ לָּ 
 אֹלי? ה  ד  עָּ לְ ר בִ אמ  ה ת  יכָּ אֵ 
  ְךלֵ י הו  נִ ר. א  פָּ עָּ ץ, ב  עֵ ת, בָּ ע  ל  ו  תי ב  א ד  ֹל
 ת חֵ ו  ך פלֵ י, הו  ּל  ִמ ין בֵ  ְךבֵ ת  ְס ִמ ּו
 ים לִ לָּ צְ ין ה  י בֵ ִד מָּ עִ  ישין ִא א אֵ יְ ג  ב  
 ים לִ ִמ בְ  ְךבֵ ת  ְס י ִמ נִ ה ַאיקָּ ִת ְש י ה  נֵ פְ א ִמ ירָּ ִא 
 יד  ת יָּ ק א  ה ר  א  י רו  נִ א   יָךד  עָּ לְ בִ 
 תלו  פְ ו  ני ה  נ  ת פָּ אשֵ ת ִמ דו  בֵ ן כְ הֵ וְ 
 יָךינ  י עֵ לִ בְ ִמ 
 . יָךנ  פָּ  שֵק ב  א   שאֵ ת הָּ ר א  נֵ כ  

 נרטוביה ריב
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הדממה סביבנו, אם  קול הבוקעת את-אם אין בת והים עשוי להיות עניין של מה בכך.לפגוש באל
 ?שמא אנחנו טעינו - אין יד מושטת לארץ לפוגשנו בבטחה, אזי עלינו לתהות

מו. לא מנו עִ ובתמים עצ עצמו עמנו, מאחר ואנו איננו באמת-יכול להיות הוא ואולי אלוהים אינ
להיות, או כפי שאחרים רוצים שנהיה, או כפי  התפללנו אליו כפי שאנחנו, אלא כפי שהרגשנו שעלינו

להודות בכך, שהרי יש בכך מן הבלבול לנו שעלינו להיות. קשה  שאנו חושבים שאלוהים חושב
 וחילול השם.

להערה ששמענו  נו מבעדאולי אלוהים פוגש בנו, אך איננו מבחינים בכך. הוא עשוי לדבר אלי
ייתכן והותרנו פתוחה  .המהדהדת בנו באקראי, דרך מחשבה תועה במוחנו או דרך מילה מהסידור

  כן עליו להתגנב אלינו כגנב בלילה.ל .על סורג ובריח בפניו רק דלת צדדית, ונעלנו את השאר
ים שמעולם לא פגשנו פנ אולי איננו אוהבים את אשר יאמר, אך יראים להודות בכך, ולכן מעמידים

ההתחמקות הזו היא טבעית, משום  .בלבד בו, וכי לא נוכל לפגוש בו משום שהוא רעיון מופשט
 אבק. –היתה וכל שאיפותינו  שבעיני אלוהים הצלחתנו כלא

תפילותינו ושרים בקול  אולי אנו מרוצים מחיינו ואיננו מעוניינים לפגוש בו, לכן אנו ממלמלים את
 אלוהים, אלא בקול דממה דקה... כדי למנוע רגע שקט, שהרי לא ברעש -את המזמורים 

את מילותיו. הוא  אולי לא הרשינו לאלוהים לשפוט אותנו, משום שאנו כבר שפטנו אותו, וצפינו
ב יותר ממה שאנו מכירים אותנו טו עשוי לאהוב אותנו יותר ממה שאנו יודעים; הוא עשוי להכיר

 להפתיע אותנו. הוא עדיין עשוי את עצמנו;
אבינו; הוא עשוי להביא  אולי אנו מפחדים מהדרך בה יוליך אותנו. הוא עשוי לשלוח אותנו מבית

שנה; הוא עשוי לבקש מאתנו לבטוח במה  אותנו לשממה ; הוא עשוי לתת לנו לתעות בה ארבעים
 ?ל לכךיתן לנו אומץ כה רב אם נתפל שאיננו יכולים לגעת בו. האם הוא

 .והים יכול להיות דבר פשוט, אך דבר לא יקרה אם לא נרצה בכךלפגוש באל
 קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראהו באמת.

 הרב ליונל בלו, תרגום : נעמה דפני                                           
 
 
 ם. לָּ עְ נ  ה וְ לָּ ע  נ   ְךמָּ קו  ְמ   ְךאָּ צָּ ְמ ה א  נָּ , ָאּהיָּ 
 ם: לָּ א עו  לֵ מָּ  ְךדָּ בו  כְ   ְךאָּ צָּ ְמ א א  ה ֹלנָּ ָאוְ 

  
 יָךאִת רָּ י ְק בִ לִ -לכָּ בְ  ְךתָּ בָּ ְר י ִק ִת ְש ר  ּדָּ 
  .יָךאִת צָּ ְמ  יאִת רָּ ְק לִ   ְךאתָּ רָּ ְק י לִ אִת צֵ בְ ּו
 : יָךיִת זִ ש ח  ד  ק  ב    ְךתָּ רָּ בּוי גְ אֵ לְ פִ בְ ּו

  
 ם ילָּ חֵ ם וְ יִ מ  ן שָּ הֵ  .ְךאָּ א רָּ ר: ֹלאמ  י י  ִמ 
  :םלָּ ע קו  מָּ ְש י נִ לִ בְ   ְךאָּ רָּ מו   ידּוגִ י  

 ר' יהודה הלוי                            

 
 

את המוסר הטהור  תמיד התנגדתי לצורות הריקות מתוכן של הדת וחיפשתי את התוכן האמיתי,
מצאתי את דרכי. אבל לכל הפחות ניסיתי.  מתבטא במעשה. מובן מאליו שרק חיפשתי ולא תמידה

ם היום איני יכולה ואיני רוצה. אבל את שיחת האדם עם בוראו וג להתפלל לפי השיגרה לא יכולתי
ות בהתלבטוי אני מחפשת את הקשר הפנימי והישר ולו גם .מטיף לה, מצאתי גם אני אשר הנביא
 של מחשבה אשר רחוקה ממני. אבל לא אשלים עם צורה מקובלת, מתה ומגובשת ובפקפוקים.

 
  מיומנה של חנה סנש                                                                             
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 י א ל  ֵר קו  ה   ָךלְ ת קו  אֶּ 
 
  קו  ְמ ת עָּ ע א  ד  ם יֵ יָּ ק ה  ר  ם ש  שֵ כְ 
  יתו  אִש ת ֵר ן א  מ  זְ ה  
 יו, ּדָּ מ  ת ְמ ל א  לָּ חָּ ה  וְ 
  תו  עָּ פְ ה יִ צ  מ  ח יְ ר  פ  ק ה  ר  ם ש  שֵ כְ 
  –יו דָּ גָּ ת ְמ י א  ִר פְ ה  וְ 
 . ָךְמ צְ ת ע  ע אֵ ד  ה ֵת תָּ א   קן ר  כֵ 
 ת, ילו  ּלֵ י ב  בִ כָּ ְש ל ִמ ע   שאֵ ר כָּ עֵ ו  ב ָךנְ י ִה ל בִ בָּ א  
 ת. ילו  לֵ י ב  בִ כָּ ְש ל ִמ ע   שאֵ כָּ 
 ה, ּס  ה  ְמ ה  ל וְ אֵ ו  של, ה  חֵ י  ְמ ה  ל וְ אֵ גו  ה ה  תָּ א  
 ה, זֵ ו  הם, ה  ֵּד ְמ ד  ְמ ה, ה  ב  כָּ יר וְ ִא מֵ ה ה  תָּ א  
 ם רָּ או  מֵ -יםִר ו  כִש ה  -יםבִ כָּ ו  כ-תו  בבְ ִר -ילה לֵ תָּ א  
 ם רָּ יע הָּ ִק רָּ ת הָּ ר  ה  ה טָּ תָּ א  ת, וְ רו  הָּ נְ ת ה  ר  ְמ ה זִ תָּ א  וְ 
 וש  י א  נ  ח פָּ כ  נ  ר לְ ש  א  
 ה, ז  ח  י א  ת  או  ן רו  רו  וְ עִ בְ ּו
 ב ר  ְק ת א  עו  רו  ם זְ ד  ג  בְ ּו
 ה, ז  ה  י א  ִח ח מ  ד  ְק בִ ּו
 ט ַאלְ ת א  בו  רּוצְ י ה  ת  פָּ ְש בִ ּו
 ד, ע  ְר י א  ִר שָּ ן בְ יו  לְ כִ בְ ּו
 ע מ  ְש ת א  ו  שְר חֵ י ה  נ  זְ ָאבְ ּו
 י א לִ ֵר ו  קה   ָךלְ ת קו  א  

ֵרא ִלי  קו  ְלָך ה  ת קו   א 
 ה. מָּ שָּ נְ ת ה  לו  ד כְ ע  

 פנחס שדה
 

 
 

אחד מחסידיו של המגיד מזלוטשוב שאל את רבו: נאמר בספר תנא דבי אליהו: 'לפיכך היו אומרים 
מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב?' מה כוונת הדברים? כלום אין זו העזה כל אחד ואחד 

  שאדם רואה את עצמו מסוגל לעשות כמעשה האבות?"
יסד את עבודת  "כשם שהאבות יסדו עבודה חדשה, איש איש לפי סגולתו, האחד :השיב הרבי

יבים גם אנו, איש לפי התפארת, כך חי האהבה, השני את עבודת הגבורה, והשלישי את עבודת
 התורה והעבודה, ולעשות בחינת תעשה ולא מן העשוי". תכונתו ויכולתו, לחדש דבר לאור

 אור הגנוז                                                                                     
 

 הוא ואתה
 
 ה?" כָּ י  ק: "א  עֵ א צו  הּוש  כְ 
 ה נֵ ע  ל תָּ ַאא וְ בֵ ח  ְת ִה 
  – ָךְת א או  צָּ ם מָּ ִא 
 . יָךת  פָּ ְש  ְךשנְ 
 יו לָּ ר א  בֵ ד  ה ְמ תָּ א  ש  כְ 
 "ינּולֵ ם עָּ חֵ ם, ר  חֵ ר  ְמ ן, ה  מָּ ח  ר  ב הָּ ָא, הָּ נּויבִ ר: "ָאאמ  ל ת  אֵ 
 יםנִ פָּ נְ ח   אנֵ ו  א שהּו
 יםִמ ח  יו ר  תָּ ו  ּדים ִמ ִש עו  הָּ 
 יו(ד  בָּ ל ע  ע   ְךל  ת מ  רו  זֵ א גְ לָּ ן א  ינ  ן אֵ הֵ )וְ 
 התָּ ר א   פָּ י עָּ כִ  יר לו  כִ זְ ל ת  ַא
 ר לו  כֵ זְ ה  
  ָךב לְ יָּ א ח  י הּוכִ 
 עלָּ ם, צ  ל  צ  
 ה: לָּ אֵ ְש ה ל  בָּ ּושְת ּו
 ה? כָּ יֵ א  

 גיל נתיב
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על דלתי תורתי. נצור  י, ולשקודכָּ רבי מאיר היה רגיל לומר: גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרָּ 
חטא, וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועוון,  ראתי. שמור פיך מכלתורתי בלבך, ונגד עיניך תהיה י

 ואני אהיה עמך בכל מקום.
 עפ"י בבלי, ברכות, יז ע"א                                                           

 
הצנע לכת עם אלהיך. פסוק זה כתוב מעל לשער שבו יוצאים מאור התעלומות המופלא של המקדש 

 בו לא יעמוד אדם וחי: ואל מה נפתחות דלתות השער: הלוא ידעת. החיים האלוהי אשר
 פרנץ רוזנצוייג                                                                              

 
ְלכֵ  ֵיינּו.  נּו ָאִבינּו מ  ְך ח  ר  ת ּד  נּו א  ֵאר לָּ  הָּ
ְלכֵ  נ נּו ָאִבינּו מ  ת  ֵאיְך ִיְהי ה בָּ ת ב  כ  ל  ע ז ֹלא לָּ  ל ם.ּו הָּ
ְלכֵ  ְכִלית ִקיּו נּו ָאִבינּו מ  ת ת  ִבין א   ֵמנּו?ֵאיְך נָּ
ְלכֵ  ְוא?  נּו ָאִבינּו מ  ֵיי שָּ ד ֹלא ִלְחיו ת ח   ֵאיְך ִנְלמ 
ְלכֵ  ִדישּוֵתנּו?  נּו ָאִבינּו מ   ֵאיְך ֵנֵצא ֵמא 
ְלכֵ  ְבִחין ֵבין א   נּו ָאִבינּו מ  ר?ֵאיְך נ  ק  ת ְלש   מ 
ְלכֵ  ֵתינּו?  נּו ָאִבינּו מ  א ְתשּובו ת ִלְשֵאלו   ֵאיְך ִנְמצָּ
ְלכֵ  ח   נּו ָאִבינּו מ  ר כ  ז  ֵפש ֵאיְך נ א  ת?  ְלח   ְתשּובו 
ְלכֵ  ְתשּובו ת. נּו ָאִבינּו מ  ְמֵצנּו, ִכי ְבָך ְוִעְמָך ה  ְזֵקנּו ְוא  ֵננּו ח  ע  ֵננּו ו   חָּ

 כי רותםהרב מרד 

 
על  לא כל מי שמכה על לבו 'על חטא', הקדוש ברוך מוחל וסולח לנו, אלא מי שלבו מכהו ונוקפו

 נסלח עוונו.  חטא שחטא
            רבי ישראל מאיר 'החפץ חים'                                                                         

 
 ן, צו  רָּ בְ ס ּונ  א  בְ  יָךנ  פָּ לְ  אנּוטָּ חָּ א ש  ְט ל חֵ ע  

נ יָך וְ   אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ת, ע  י דָּ לִ בְ בִ ע 
נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ת, יּורָּ י ע  לּוגִ בְ ע 

נ יָך וְ   אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ה. מָּ ְר ִמ בְ ת ּוע  ד  בְ ע 
נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   , ע  ת ֵר ַאנָּ הו  בְ ע 

ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ת. נּות זְ יד  עִ וְ בִ חָּ
נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ים, ִר מו  ים ּוִר ל הו  זּולְ זִ בְ ע 

נ יָך וְ   אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ד. ק יָּ ז  ח  בְ ע 
נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ם, יִ תָּ פָּ ת ְש ַאְמ ט  בְ ע 

נ יָך וְ   אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ע. רָּ ר הָּ צ  יֵ בְ ע 
 . נּולָּ -רפ  , כ  נּול לָּ ח  , ְמ נּוח לָּ ל  ת, ְס יחו  לִ ְס  ּה  לו  ם א  ּלָּ ל כ  ע  וְ 

נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ב, זָּ כָּ בְ ש ּוח  כ  בְ ע 
נ יָך וְ   אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ן. צו  לָּ בְ ע 

נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש    ן, תָּ מ  בְ א ּושָּ מ  בְ ע 
ל ֵחְטא ש  וְ   נ יָך ע  אנּו ְלפָּ טָּ  ית. בִ ְר מ  בְ ּו ְךש  נ  בְ חָּ

נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   , ינּותֵ תו  פְ ִש  יח  ִש בְ ע 
נ יָך וְ   אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ת. מו  ם רָּ יִ ינ  עֵ בְ ע 

נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ל, ת ע  יק  ִר פְ בִ ע 
נ יָך וְ   אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   . ע  ת ֵר י  ִד צְ בִ ע 

נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   , אשת ר  לּוק  בְ ע 
נ יָך וְ   אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש  ע  םיִ ל  גְ ת ר  יצ  ִר בְ ע  ר   . ְלהָּ

נ יָך  אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   א, וְ ת שָּ ע  בּוְש בִ ע 
נ יָך וְ   אנּו ְלפָּ טָּ חָּ ל ֵחְטא ש   ד. ת יָּ מ  ּושְת בִ ע 

ּה   לו  ל כ ּלָּם א  רְוע  פ  נּו, כ  ל לָּ נּו, ְמח  ח לָּ נּו.-ְסִליחו ת, ְסל    לָּ
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 סדר וידוי
 

ֹלֵהינּו ְואֵ  ֵתנּו ְוַאלא  נ יָך ְתִפּלָּ בו א ְלפָּ ֵתינּו, תָּ ֵתינּו  ְוִאמו  בו  ִנים -ֹלֵהי א  ֵזי פָּ ֵאין ָאנּו ע  ֵתנּו ש  ּלָּם ִמְתִחנָּ ִתְתע 
ֹלֵהי נ יָך יהוה א  ר ְלפָּ מ  ֵרף לו  ִּד נּו ֵואֵ ּוְקֵשי ע  ֵתינּו צ  ֵתינּו ְוִאמו  בו  בָּ ֹלֵהי א  אנּו א  טָּ נ ְחנּו ְוֹלא חָּ ְחנּו יִקים א  נ  ל א 

אנּו:  טָּ ֵתינּו חָּ ֵתינּו ְוִאמו   ו ַאבו 
 

ְדנּו ג  ְמנּו. בָּ ש  ר: יָּ אָּ ק  ְלנּו ש  פ  ְסנּו. טָּ מ  ְדנּו. חָּ ְענּו. ז  ִוינּו. ְוִהְרש  ע  ִפי: ה  ְרנּו ד  ְלנּו. ִּדב  ז  ְצנּו. . גָּ ְבנּו. ל  ע. ִכז  ְצנּו רָּ ע 
ש   ִוינּו. פָּ ְרנּו. עָּ ר  ְדנּו. ִנַאְצנּו. סָּ ר  ְרנּו מָּ ְענּו: ס  ִעינּו. ִתְעתָּ ְבנּו. תָּ ְתנּו. ִתע  ְענּו. ִשח  ש  ף. רָּ ר  ְרנּו. ִקִשינּו ע  ר  ְענּו. צָּ

ט   יָך ּוִמִמְשפָּ ת  ִבים ְוֹלא שָּ יִמִמְצו  ּטו  נּו. וְ וָּ ָך ה  לה לָּ ִּדיק ע  ה צ  תָּ א עָּ  -א  בָּ ל ה  ִש -ֵלינּו ִכיכָּ ת עָּ מ  א  א  ְנְחנּו יתָּ ו 
ְענּו.   ִהְרש 

 
שֵ  ִשים. ע  ע  נּו מ  ֵננּו. ִכי ֵאין בָּ ע  ֵננּו ו  ְלֵכנּו חָּ ִשיֵענּו: ָאִבינּו מ  ד ְוהו  ס  ח  ה וָּ קָּ נּו ְצדָּ  ה ִעמָּ

 
 ןיבמנ

ְך ל  ִמים ּוִמ  ֵאל מ  ח  ל ִכֵסא ר  ֵשב ע  ִסידּותיו  ח  מ .ְתנ ֵהג ב  נו ת ע  ו  ֵחל ע  ה מו  ְרב  ן. מ  ן ִראשו  ִביר ִראשו  ע  ו  מ 
ל קו ת ִעם כָּ ה ְצדָּ ש  ְשִעים. עו  פו  ה ל  ִאים. ּוְסִליחָּ ּטָּ ח  ר ְורּוח-ְמִחילָּה ל  שָּ ֵמל. ֵאל  .בָּ ם גו  ה  ם לָּ תָּ עָּ ֹלא ְכרָּ

ר ִמּד מָּ נּו לו  ֵרתָּ נהו  ר לָּ ה. ְזכ  ְשר  תּוב ו ת ְשֹלש ע  ם. ְוֵכן כ  ד  נָּו ִמק  עָּ ְעתָּ ל  ד  הו  ה. ְכמו  ש  ְשר  יו ם ְבִרית ְשֹלש ע  ּו ה 
יֵ  ְך. ו  תָּ רָּ ֵצב ִעמו  שָּ ְבתו  ִיְתי  ן ו  נָּ עָּ ד יהוה ב  ר: ר  מ  ם נ א  א ְבֵשם יהוה ְושָּ ִיְקרָּ  ם. ו 

 
ל ר יהוה ע  ב  ע  י  נּון  ו  חּום ְוח  א יהוה יהוה ֵאל ר  ִיְקרָּ נָּיו ו  בפָּ ִים ְור  פ  ְך א  ר  ִפים -א  לָּ א  ד לָּ ס  ֵצר ח  ת: נ  מ  א  ד ו  ס  ח 

ּטָּ  ֵננּו ּוְלח  ו  ע  ְחתָּ ל  ל  ָאה ְונ ֵקה: ְוסָּ ּטָּ ע ְוח  ש  פ  ן וָּ ו  ֵשא עָּ נּו: נ  ְלתָּ  אֵתנּו ּוְנח 
 
 

 תוקעים בשופר 
 תשר"ת 

 
 יחיד 

ֵבר וְ  ר ִלְפֵני יהוה ְוִהֵנה יהוה ע  הָּ ְדתָּ בָּ מ  ר ֵצא ְועָּ י אמ  ִעים ִלְפֵני ו  ֵבר ְסלָּ ִרים ּוְמש  ֵרק הָּ ק ְמפָּ זָּ לָּה ְוחָּ רּוח ְגדו 
ֵאש ש ֵאש ֹלא בָּ ע  ר  ר הָּ ש יהוה: ְוַאח  ע  ר  ש ֹלא בָּ ע  רּוח  ר  ר הָּ רּוח יהוה ְוַאח  ֵאש יהוה ֹלא בָּ ר הָּ  יהוה ְוַאח 

ה:  קָּ ה ד  מָּ ל ְּדמָּ  קו 
 מלכים א יט                                                                                         
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 שער ז
 נעילה
 

ֵחן ן, ט  י בָּ ֵר ְד ל ח  כָּ  שפֵ ה חו  תָּ י, א  ל חָּ י כָּ ֵר ְת ת ִס מו  לּוע  ת  ם, וְ לָּ י עו  זֵ רָּ  ע  ֵד ה יו  תָּ א   ר בָּ ין ּדָּ ב. אֵ לֵ ת וָּ יו  לָּ כְ ּובו 
 נּוח לָּ ל  ְס ִת , ש  ינּותֵ בו  י א  הֵ אֹלוֵ  ינּוהֵ ֹלא  יהוה  יָךנ  פָּ ּלְ ן ִמ צו  רָּ י ִה ן יְ כֵ בְ . ּויָךינ  ד עֵ ג  נ  ר ִמ תָּ ְס ין נִ אֵ , וְ ךָּ מ  ם ִמ לָּ עְ נ  
 . ינּועֵ שָּ ל פְ ל כָּ ע   נּור לָּ פ  כ  ְת , ּוינּותֵ נו  ו  ל ע  ל כָּ עָּ  נּול לָּ ח  ְמ ִת וְ   ,ינּואתֵ ט  ל ח  ע  
 
אמר  ...(: 'ם ההשירי תי יונתי תמתי' )שיריתי רעואני ישנה ולבי ער, קול דודי דופק, פתחי לי אח'

תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם  י, פתחו לי פתח אחד שלנ  'בָּ  :הקדוש ברוך הוא לישראל
                                                                                  בו'.                                         פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות

 שיר השירים רבה פרשה ה'                                                      
 
 

בעצמנו ונשיג את עצמנו.  נסתכל בנו :בואו ונעמיק את הראיה הנתונה לנו בשעות הדממה הגדולה
כדרך שמעלים דלי מן הבאר, נאספם בידינו כאסוף  בואו ונשיג את עצמנו, נעלה את חיינו לתוך ידינו

 לבוא לכלל הכרעה על עצמנו, עלינו לאזן את הכוחות הפועלים בנפשנו. גרעינים פזורים. עלינו
 י מרטין בובר"עפ                                                                     

                                                     
אחטא ויום הכפורים  ;ין מספיקין בידו לעשות תשובהא -אחטא ואשוב, אחטא ואשוב  :האומר
ין אדם ביום הכפורים מכפר. עברות ש - וםקאין יום הכפורים מכפר. עברות שבין אדם למ -מכפר 

                                                   רו.      בשירצה את ח לחברו אין יום הכפורים מכפר, עד
 לי, יומא פ"ה ע"בבב                                                                   

 
  בנו? האם נוכל לשנות את ההרגלים הטבועים

ב ם לֵ כ  י לָּ ִת ת  נָּ ם וְ כ  ְר ש  בְ ן ִמ ב  א  ב הָּ לֵ -תי א  ִת ר  ִס ה  ם, ו  כ  בְ ְר ִק ן בְ ֵת ה א  שָּ ד  ח   ח  רּווְ  שדָּ ב חָּ ם לֵ כ  י לָּ ִת ת  נָּ וְ 
 יחזקאל ל"ו כ"ו                                                                                                           ר:             שָּ בָּ 

 
 

 האם נוכל לעזוב את דרכינו הישנות ולהתחיל מחדש את חיינו? 
ה-ִכי שָּ דָּ ץ ח  ָאר  ִשים וָּ דָּ ִים ח  מ  ֵרא שָּ ְרנָּה , ִהְנִני בו  כ  לְוֹלא ִתזָּ ינָּה ע  ל  ע  נו ת ְוֹלא ת  ִראשו  ִשישּו -ִאם-ֵלב: ִכי-הָּ

ֵדי ֵרא-ְוִגילּו ע  ֵרא, ִכי ִהְנִני בו  ִני בו  ֵשר א  ד א  ת ע  ה מָּ -א  מָּ ִים ִגילָּה ְוע  ל   : שו  שְירּושָּ
 י"ח-ה י"זישעיהו ס"                                                                                   

 RSGBעפ"י                                                                                    
 
 

 איש אחד שאל את ר' נחמן מברסלב כיצד היא הבחירה. השיב לו בפשטות: 
רשמתי  :כך ר' נתן הבחירה היא ביד האדם. אם רוצה עושה ואם אינו רוצה אינו עושה. והעיר על

מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם   בזה מאוד. מחמת שהםנבוכים ת, כי כמה בני אדם זא
 חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן.  על כן נדמה להם שאין להם בחירה

 מתוך תיקון הלב, בעריכת פנחס שדה                                                            
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 אני הולך ברחוב                         
 במדרכה יש בור עמוק                 
 אני נופל לתוכו.                         

 אני אבוד. . . אני חסר ישע.         
 אין זו אשמתי.

ה.  אני הולך צלוקח לי נצח למצוא דרך החו
 ברחוב אחר.

 
 אני הולך באותו רחוב

 ור עמוק.במדרכה יש ב
 אני מעמיד פנים שאינני מבחין בו.

 אני שוב נופל לתוכו.
 אני לא יכול להאמין ששוב הגעתי לכאן.

 אבל אין זו אשמתי.
 ושוב לוקח לי נצח לצאת.

 
 
 

 אני הולך באותו רחוב
 במדרכה יש בור עמוק.

 אני רואה אותו.
 אני נופל לתוכו בכל זאת. . .כוחו של הרגל.

 עיני פקוחות
 ע היכן אני,אני יוד

 זוהי אשמתי     
 אני יוצא מייד.

 אני הולך באותו רחוב
                                                            במדרכה יש בור עמוק.

 אני עוקף אותו.

 
 סוגיאל רינפוצ'ה

 
 

 ל משתנההכ
  שדָּ חָּ יל מֵ ִח ְת ה  ה. לְ נֵ ת  ְש ל ִמ כ  ה  
 ה. נָּ רו  ְח ַאהָּ  תו  ימָּ ִש נְ בִ ם דָּ ל ָאו  כיָּ 
 םיִ מ  ה  ע. וְ ר  ע, אֵ ר  אֵ ה ש  ל מ  בָּ א  
 ל כ  ּוא תן, ֹליִ י  ה   ְךתו  לְ  תָּ גְ ז  מָּ ש  
 ה. רָּ זָּ ח  ם ב  תָּ או   ְךפ  ְש לִ 
 
 םיִ מ  ע. ה  ר  ע, אֵ ר  אֵ ה ש  מ  
 לכ  ּוא תן, ֹליִ י  ה   ְךו  ת-לא   תָּ גְ זָּ מָּ ש  

 ל בָּ ה, א  רָּ זָּ ח  ם ב  תָּ או   ְךִלְשפ  
שה. נ  תָּ ְש ל ִמ כ  ה   דָּ ְתִחיל ֵמחָּ   ְלה 

נָּה. ַאְחרו  תו  הָּ ם ִבְנִשימָּ   יָּכו ל ָאדָּ
 ברטולד ברכט

 

 
 ת בו  בָּ ן לְ חֵ ו  ב ת יחו  לִ ְּס ן ה  דו  א  
 ת קו  דָּ ר צְ בֵ ו  ּד ת קו  מּוה ע  ל  ו  ג

 .ינּולֵ ם עָּ חֵ ר   יָךנ  פָּ לְ  אנּוטָּ חָּ 
 ת מו  חָּ נ  יק בְ ִת וָּ  ת או  לָּ פְ נִ ר בְ דּוהָּ 
 ת יו  לָּ ר כְ ֵק חו   ת בו  ית ָאִר בְ ר כֵ זו  

ֵלינּו. ֵחם עָּ נ יָך ר  אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ
 ת רו  תָּ ְס נִ -לכָּ  ע  ֵד יו    ת יו  ִר בְ יב ל  ִט מֵ ב ּוטו  
 ת קו  דָּ צְ  שבֵ לו   ת נו  ו  ע   שבֵ ו  כ

ֵלינּו. ֵחם עָּ נ יָך ר  אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ
 תלו  ִה א ְת רָּ נו   ת ו  יכִ א זָּ לֵ מָּ 
 ת רו  צָּ ה ב  נ  עו   ת נו  ו  ח ע  לֵ סו  

ֵלינּו. ֵחם עָּ נ יָך ר  אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ
 ת ידו  ִת ה ע  פ  צו   ת עו  ּושל יְ עֵ ו  פ
 תבו  רָּ ב ע  כֵ רו   ת רו  ו  ּדא ה  ֵר קו  
 ת עו  ים ְּד ִמ ְת  ת ו  ּלפִ ְת  ע  מֵ ש  

ֵלינּו. ֵחם עָּ נ יָך ר  אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ
 

 
 
 
 



 

 37 

 
 

כך אנו  ;סליחה ורק לאחר מכן לגאולהלכפי שבתפילת עמידה אנו מתפללים לדעת ובינה, לתשובה, 
עומדים לפניך היום ומבקשים שתתן לנו בחסדך כח להשכיל, להרהר, לתקן ולבקש סליחה. ברוך 

 אתה ה', גואל ישראל. 
 
 
 ר ע  ש   נּוח לָּ ת  פְ 
 ט ֵק שָּ ה ה  ז  ם ה  ו  יב  
 י ֵר ח  ים ַאנִ ע שָּ ב  ש  
 א י ֹלנִ א  . ו  שע  ר  הָּ 
 י נֵ פְ ה לִ מָּ ת כ  ע  ד  יו  
 א. בָּ ה   שע  ר  הָּ 
 ר ע  ש   נּוח לָּ ת  פְ 
  ו  ב אּובו  י יָּ ל  אּו
 ים ִמ ח  ר  הָּ 
 ה. בָּ ה  ַאהָּ וְ 

 רעיה הרניק
 

 

 
 

 במוצאי "הימים הנוראים"
 אני מטה אוזני לכותל

 ושומע קול פטישו
 של השמש

 הקורא לסליחות
 בשנה הבאה.

 
 ר' נחמן מברסלב
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 תשובה, סליחה והתחדשות החיים

 שבה היהודית המודרניתמבט על המח

 ע עמיריהויד                                                                                         

                                   

 ]...[ השביווקראתם דרור בארץ לכל י

 בותו ואל משפחתו תש  זושבתם איש אח                                    

 ויקרא, כה, י                                                                  

 א

 

תולדותיה של  .רעיון התשובה הוא אחד מאבני היסוד של המחשבה היהודית הדתית לדורותיה

את המשמעויות השונות  מתפתחים בתוכה מציינים גםהתרבות זו והמרחב הגדול של הזרמים 

הפסיקה ההלכתית ואת האופן שבו הוא  זה, את השלכותיו על חיי המעשה ועל הניתנות לרעיון

 דורות שונים. ייהודיים בנ מתפקד בהשקפת העולם שמעצבים הוגים

זו עומדת  במקרא הוא מופיע בעיקר בהקשרה של הברית שבין האל לעמו. ביסודה של ברית  

בדרך הישר. ואולם,  האל וללכתמחויבות הדדית של העם ושל האל. העם מחויב לקיים את צו 

ולהשחית את דרכו. מצדו של האל, עניינה  לעולם שמורה בידו האפשרות לבחור ברע, להפר את הצו

ההשגחה המיוחדת על ההיסטוריה של עם ישראל. האל מחייב  של המחויבות, שהברית מעגנת, היא

מישורי  ה מוגן מכל רע בכלבהיסטוריה על פי מעשי העם. אם העם יבחר בטוב הוא יהי עצמו לפעול

שהן השכר על המעשה  החיים; אם לאו, יעניש אותו האל בעונשים מעונשים שונים. חשוב להדגיש,

היחס הייחודי שבין האל לעם, יחס  הטוב והן העונש הכבד על המעשה הרע, נתפסים כחלק מן

 שהברית מייסדת.

עצמו ללא תנאי  האל הכל יכול, כובל במובן זה ניתן לומר באורח פרדוכסלי במקצת שהצד החזק,  

ת ועל פי מחויבותו לה. יהבר לתנאי הברית. תהיה המציאות אשר תהיה, הוא יפעל רק על פי תנאי

-את מחויבותו לברית ולפעול בניגוד לה. אי ואילו לצד החלש, לעם, נשמרת לעולם האפשרות להפר

מכיוון שהגלות והסבל אינם ביטול  רעיון התשובה המקראי. סימטריה זו היא הקרקע, עליו צומח

הם היבט קשה ומכאיב של ברית זו עצמה, הרי שחייב להיות להם גבול. עונשו  הברית, אלא אדרבא,

וכך אנו  לעולם אסור שהוא יביא להשמדתו של העם עצמו. ;העם עלול להיות קשה ואכזרי של

 מה(:-תוכחה שבספר ויקרא )כו, מדהקוראים בסיומה של 

 

 אני ה' אלהיהם : יתם כבריתי א   רם להפ  לות  כ  עלתים ל  אסתים ולא ג  ת בהיותם בארץ אויביהם לא מ  אף גם זא

 

הנשאר  האל, השמדת העם החוטא, לו הייתה מתאפשרת, היתה בה משום הפרה של הברית מצד

יום הברית ולשקם קלשוב אל  לעולם אלוהי ישראל. פירוש הדבר, שלעולם שמורה לעם האפשרות

תיים יים, החברזושיקום חייו הפי ולארצ ובטח שובו של העםייו עם אלוהיו. אז גם את יחס

 :ד(-בסיום פרשת התוכחה שבספר דברים )ל, א הבסיס להבטחה המופיעה זהווהלאומיים. 

אל לבבך בכל הגויים אשר  ת  והשבו האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניךדברים והיה כי יבואו עליך כל ה    

 היום אתה ובניך בכל לבבך צווך אנכי מ רושמעת בקולו ככל אש היךושבת עד ה' אֹל :אלהיך שמההדיחך ה' 
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היך שמה; אם יהיה אֹל הפיצך ה' אשרמכל העמים  צָךב  בותך ורחמך ושב וק  ושב ה' אלהיך את ש   ובכל נפשך;

ך: ה' אלהיך ומשם צָךב  דחך בקצה השמים משם יק  נ   קח   י 

האל מחויב להגביל  העם כרוכה, אם כן, באורח מהותי ברעיון התשובה. ההבטחה להמשך קיומו של

רה בטוב. האל, שלעולם אינו הבחי את העונש משום שאחרת לא הייתה נשמרת האופציה של

את שערי התשובה פתוחים, שהרי אחרת יהיה  תמיד להשאירממחויבותו לברית, חייב  משוחרר

 .5הברית והבוגד בה מפרהוא 

נביאים, אינו ממצה  פעם בתורה ובדברי אחררעיוני זה, המופיע בניסוחים שונים פעם מובן, שקו   

המקרא ומפרשיו יכלו  יקורא את התשתית הרעיונית שהמקרא מניח בהקשרה של התשובה.

מובהקים, כמו דוד המתוודה על חטאו הנורא בפרשת  בסיפורים מקראיים על בעלי תשובהלהיאחז 

כלתו 'צדקה ממנו', כאשר הרתה  רוכמו יהודה, המודה שתמ יב(ואל ב, מ)ש בת שבע ואוריה החיתי

ובקשה  בחטאהכרה )בראשית, לח(. הם יכולים להתבסס גם על מזמורי תהילים, המביעים  לו

העקרונית, שלעולם  לסליחה. ואולם, נראה שעוצמת רעיון התשובה נובעת דווקא מן התפיסה

שלעולם מובטחת לו סליחת האל ושניתן  האל, עם שמורה לעם האפשרות לשקם את ברית האהבה

 לחדש ימינו כקדם.

את העיסוק  אין ספק, שהן ספרות חז"ל והן ספרות ימי הביניים לגווניה, מעמיקים עד מאוד   

כך, למשל, מוכרזת התשובה  ההלכתי.-ברעיון התשובה, הן מן ההיבט הרעיוני והן מן ההיבט המעשי

בריאת העולם', יחד עם התורה ועם 'שמו של  דות שנבראו 'קודםבאחד ממדרשי חז"ל כאחד היסו

כהכרעתו של האל הגוברת על כל הגיון דתי אחר מופיעה במדרש   פסחים, נד ע"א(, כך היא)משיח' 

' והן זה של 'החכמה' )ירושלמי, מכות, ב, הלכה הנבואהן זה של 'ההתורה', 'של   קונבנציונלי, הן זה

את 'משנה   המדע' הפותח ספרות תשובה' בראש עיסוקיו של הרמב"ם ב'כך גם מופיעות 'הלכ .(ו

כמו גם ב'ספר חסידים'  'הלכות דעות'. כאןוסודות כמו 'הלכות יסודי התורה' יהתורה' שלו, לצד 

זוכה שאלת התשובה לדיון  -'חסידי אשכנז'   של המיסטיקנים הימי ביניימיים האשכנזיים הקרויים

  עיוני מקיף.בעל עומק פסיכולוגי ור

מרכז הכובד של רעיון  ואולם, לצד העמקה זו חלה בספרות חז"ל ובספרות ימי הביניים העתקה של

שבינו לבין האל, אלא על היחיד ועל חטאו.  זה. עתה אין שמים את הדגש העיקרי על העם ועל הברית

ל רבות מן בקהילה, כפי שהדבר משתמע מלשון הרבים ש דגש זה אינו נחלש גם כשהמדובר הוא

המופיעים בתפילת העמידה של חול: "השיבנו אבינו לתורתך" ו"סלח לנו  חיםוסיכמו הנ ,התפילות

כמעט תמיד לשונה  -שהרי, לשון הרבים היא  ."'אשמנו, בגדנו חטאנו", וכמו נוסח הווידוי  אבינו כי

את השותפות ביע האלא כדי ל של התפילה היהודית בכלל ואין בשימוש בה בהקשרה של התשובה,

מנין. יש להדגיש, שהתשובה נתפסת בעיקרה   שבתפילת הקהל, תפילה המאגדת יחידים רבים לכלל

של התרבות הבתר מקראית, השמים דגש על הממד המשיחי  כעניינו של הפרט החוטא גם ברבדים

 הקוסמית. הלכות התשובה עוסקות לעולם ביחיד ובהשתחררותו מן החטא.ו תועל הגאולה הלאומי

של רעיון  ותפקוד ועל וקרים רבים גם על מקומהעתקה זו של מרכז הכובד אל היחיד משפיעה במ   

היחיד. העיסוק בה הוא אחד מן  זה. התשובה היא אחת מן המצוות הרבות והמגוונות המוטלות על

 היא אינה נתפסת כקובעת את האוריינטציה  ,ההיבטים הרבים של החיים הדתיים. על פי רוב

                                           
זהו הבסיס לרבות מן השאלות הקשות, העולות בימינו בהקשרה של השואה. אמנם העם לא נשמד כולו, אולם עולה    5

 התהייה, האם נוראותה של השואה מאפשרת עוד להאמין בברית שבין האל לעמו. 
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ֵמן מצבים, שבהם העיסוק בתשובה הבסיס ית של האדם. מהלך השנה ומהלך חייו עשויים, כמובן, לז 

יהיה אינטנסיבי יותר. ואולם, ביסודו של דבר התשובה נתפסת בספרות זו על פי רוב ככלי עזר, 

האמור לסייע ולבסס את החיים הדתיים עצמם. כשאלה מתנהלים במסלולם הרגיל מקומה בהם 

 ותר מזה הנקנה למצוות רבות וחשובות אחרות.אינו מרכזי י

                                          

 ב

 

עומדת שורה  בהגות היהודית במאה העשרים משתנה במידה רבה מצב עניינים זה. ביסוד שינוי זה

ההיסטוריה היהודית המודרנית.  של תהליכים תרבותיים כוללים ושל תהליכים, המייחדים את

שמה  -יותר של תודעה תרבותית  עגלים רחבים הרבהועמה מ -ופיה המערבית המודרנית הפילוס

ליסטית, ששורשיה נעוצים אמחשבה האכסיסטנציהעלייתה של  את הדגש על היחיד ועל הכרתו. עם

המאה הי"ט, מושם הדגש יותר ויותר על הכרעותיו של היחיד ועל המשמעות  של השניהבמחצית 

בתוך  חידם שאלת ההתמודדות עם ניכורו של היוגים שוניחב במיוחד עולהמעניק לחייו.  שהוא

ומעולמו הרגשי.  ומעצמו, מאלוהיו וממעשה ידיו, ממשפחתו החברהחברת ההמונים, ניכור מן 

לניסיונם של אחדים מההוגים  תחשיבואופפת דיון זה בניכור, מהווה רקע רב התחושת המשבר, 

במרכז תמונת המציאות האנושית ולמצוא  ציב את רעיון התשובהיים בני מאה זו, לשוב ולהדהיהו

 ף לגאולה.נובו עוגן של תקווה ומ

בראשית המאה  (, מגדולי ההגות הרפורמית1918-1842כך הוא הדבר, למשל, אצל הרמן כהן )   

היחיד ואת היחס ההדדי )קורלציה(  הדת שלו את שאלת מעמדו של נתהעשרים, כהן מציב במרכז הב

המוסרית והדתית, שהאדם נתבע, במלוא עומקה. זו  לבין אלוהיו. מיחס זה עולה התביעה בינו

האמיתית כ'דת תבונה' ומציבה אותה כמי שמעניקה לאתיקה בסיס  ותהמעניקה לדת את משמע

עוגן  איתן. מקורות היהדות, אותם מפרש כהן על פי דרכו, מעניקים לתביעה המוסרית מן היחיד

 ע ועל אהבת האל.ומצווים על אהבת הֵר  ושתו' של האלב'קד

לחטא ולהכרה בו נודע, על פי תפיסה זו, מקום מרכזי. החטא הוא לעולם חטאי שלי. ההכרה בו   

מכריחה אותי לעמוד נוכח אחריותי למעשי. בעיני כהן, ההכרה באחריות זו היא תנאי הכרחי 

וון אבות על בנים ועל בני בנים על שהאל "פוקד ע ,לשלמותה של התפיסה הדתית. הוא נלחם ברעיון

שהתורה עדיין לא נשתחררה ממנו.  ',ורואה בו שריד 'מיתולוגי )שמות, לד, ז( "ִשֵלשים ועל ִרֵבעים

את פסגת התקדמות התפיסה הדתית במקרא הוא רואה בדבריו של יחזקאל, היוצא נגד הרעיון של 

הבן לי כנפש נָּה, כנפש האב ושות לי הֵ הינה" והקובע "הן כל הנפ"אבות אכלו בסר ושני בנים תק

 טאת היא תמות" יחזקאל, יח, ד(.ֵהנָּה, הנפש הח  

ולהשלמתה של הדת.  נושיתואולם החטא וההכרה בו, אינם, אלא, שלב בדרך לפסגת ההכרה הא  

חטאיו משנה את הפרספקטיבה באורח כולל  על מעשיו חידהעמידה על אחריותו המוחלטת של הי

  הרבה יותר:

 ההיכרסימן  מהותו של אלוהים. לא כוחו כמעניש הוא [תפיסת]תוך כך משתנה גם ומ

 במיתתו אלא הרבה יותרלכן  חפץ הוא בשוב רשע מדרכו, אינו חפץ ;המובהק של שלטונו

ת אהפרט ל'אני'. החטא אינו יכול להתוות נהיה  אדם החדש, בדרך זו]....[ כך נולד הבחייו. 

 מדרך החטא. האדם יכול להיות לאדם חדש. אפשרות זו בה ודרך החיים. יש אפשרות לתש
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 ''השליכו מעליכם את כל פשעיכם]....[ עצמית עושה את הפרט ל'אני'. -יהצמלטרנספור

 יחזקאל עלעלה פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה" )שם, לא( במשפט זח התאשר 

 חדשה שאלוהיםהרוח חדש והשקדמוהו. שהרי הללו התנבאו רק על הלב הנביאים כל ה

אל אומר: קשראל. ואילו יחזיחדשה עם ברית  עתיד ליתן כאשר הוא, לפי ירמיהו, יכרות

מגיע היחיד לידי בשלותו המלאה ב'אני'. ליחיד נהיה כאן  ".ה"עשו לכם לב חדש ורוח חדש

 לברוא לעצמו לבסמכותו בחטאו שלו. ואולם הוא נעשה ל'אני' מכוח כרתו האדם מתוך ה

  .6רוח חדשהחדש ו

 

להשתחרר מן החטא. לו ר ומאפש האדם יכול לברוא עצמו מחדש. אלוהים מבטיח לו את הסליחה

החירות של כל איש ושל כל אישה חייו.  משימה אין סופית זו, שלעולם לא תושלם, היא משימת

ם באפשרות להשתחרר מחטא זה ובציווי לברוא לעצמבאמון  מעוגנת הן בהכרה באחריות לחטא והן

 'לב חדש ורוח חדשה'.

 

עגן בובר מבקש ל .(1965-1878) ו של רעיון התשובה אצל מרטין בוברלא פחות מרכזי הוא מקומ   

נו אינו מוכן להיכנע לרעיון, שעולמהוא  דיאלוגי שבין 'אני ואתה'.האת מישורי חייו של האדם ביחס 

 ר אותם ולהשתמש בהם, אך לעולםלחקושאנו יכולים, אמנם,  ,מורכב רק מ'חפצים' ומ'אובייקטים'

ים עומד הרובד של הזיקה צמעל ומעבר למישור זה של עולם החפ. אליהם לא להשתחרר מן הניכור

היחס  השיח, של-מי שניגש אלי, קורא אלי ומצווה אותי. מישור זה הוא המישור של דו שביני לבין

מושפע על ידם. בעיני בובר  היותי לשיחה ולהאמיתי, של ההיפתחות ושל הנכונות להשפיע על שותפ  

הטבע ואל יצוריו, הן כשהיא מתרחשת בין  רוח, הן כשהיא מוסבת אלהיא תמציתו של השיחה זו 

 של בובר : נוכח 'האתה הנצחי'. ואלוהיו, או בלשונ בני האדם והן כאשר האדם ניצב נוכח

מנכר של ההרובד  של תהליך מתמיד של התחזקותו הוא מזההכשבובר מתבונן בתולדות התרבות   

המודרנית, הכלכלה בת זמננו,  אובייקטים'. המדע המודרני, חברת ההמונים'ה'חפצים' וה

ם את עוצמתו של רובד זה ומקשים יותר צגימיי כל אלה -האינדיבידואליזם הקפיטליסטי המודרני 

עצמו אין . כשל'' ול'אתההתפתחות היחס המעמיק שבין 'אני' לאת ויותר על השיחה האמיתית על

 אתה' ומבקש להחניקו, הוא מאיים על עצם'כשהוא מאיים על עולם ה; הזה שום רע החפציםבעולם 

קובע ש"מחלתו  ואהבמציאות שבה הוא חי, נן חיי האדם, על רוחו ועל תכלית קיומו. כשבובר מתבו

יא ה". של כל הדורות גם יחד םהלמחלותייכת דומה לזו של כל דור אחר, היא שי של דורנו אינה

סוציולוגיים,  -הקודמים. מכיוונים שונים  קשה יותר ואכזרית יותר ממחלות כל הדורות

הולכת ומשתלטת על התרבות תודעה של 'גזרה קדומה,  -היסטוריוסופיים, אבולוציוניים ועוד 

האדם את הפרמטרים של פעולתו ואת מגבלותיה. "כל אשליה של חירות  לך חייו שלההקובעת את מ

מרדנות  דות בדעה צלולה ובין עבדות תוךבלבחור אלא בין ע כאן כמעשה אווילות ; אין לך מוחזקת

סובייקטיבית, שניתן להשתחרר  י של הכרעהפרדבר, כוח זה אינו אלא שווא". ואולם, לאמיתו של 

 : ממנה

מסכלת את  יאהשכן  בגזרה; וא עצם האמונה ה יחיד העלול להיות לגזרה רעההדבר ה

 אינו מסוגר.  לכתחילה ]...[ עולם האתהיא אמונת שווא מה בה. האמונה בגזרההתשותנועת 

                                           
 . 28-29הרמן כהן, דת התבונה ממקורות היהדות, פרק אחד עשר )הכיפורים(, פסקה     6
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זיקה שלו קם לתחייה, נוכח לדעת ה ראתו כשישותו מקובצת בקרבו, כשכוחלקמי שיוצא 

 .7נעשה בן חורין ההחירות, הרי ז-באי את חירותו. ומי שמשתחרר מן האמונה

 

מסתובב לאחוריו.  , פירושה שאדםט. תשובהג תשובה באורח מילולי כמעבובר מפרש את המוש

כל הפרספקטיבה שלו התהפכה  עדיין הוא אותו אדם ועדיין הוא נמצא באותו מקום. יחד עם זאת

הפנימית. החיצונית ואף לא את מציאות חייו  יאותרעתו לא שינתה את המצועמה מגמת פניו. הכ

ם לפעול מכריעי -או היא  -הוא  האופן שבו למציאות זו ואתהניתנת משמעות היא שינתה את ה

 .ולאורה מתוך מציאות זו

מבקשים למנוע ה נעוצה דווקא בהתעצמות הכוחות , הייתה מרכזיות התשובהכןבר, אם שביל בוב  

ניכור ומן השעבוד הלהשתחרר מן  עומד לרשות האדם המודרני בבקשוהאותה. היא המנוף היחיד, 

 כוח הגואל.הוהביולוגיה. היא  שוק וההיסטוריה, כוחות החברההלכוחות 

 

פן את עצמו ובאו הן אצל בובר והן אצל כהן מצאנו, שהתשובה נעשית ליסוד מרכזי בהבנת האדם  

ואדם, לכל פרט ופרט. ניתוח מצבו  שבו הוא קונה לו חירות. בשני המקרים הכוונה היא לכל אדם

ית כזו או אחרת ולא למצבו לשאלות של זהות יהוד הקיומי של הפרט ומעמדו לפני האל לא נגע

כמו עוד כמה וכמה מן ההגויות היהודיות  -זה, לשתי משניות אלה  ההיסטורי של עם ישראל. במובן

לאדם  נקנית משמעות אוניברסלית. הן מבקשות להעניק כיוון ולהציע דרך -העשרים  של המאה

 המודרני באשר הוא ובאשר היא.

יהודי ספציפי,  שובה בהגות היהודית המודרנית יש גם היבטואולם, למרכזיות שנקנית לרעיון הת   

ומציאות החיים המודרנית, יפציה סהאמנ .המחזיר אותנו במידה רבה אל מעגלי הדיון המקראיים

הקהילות היהודיות בעת החדשה, משנות  שבתוכה מוצאים עצמם בהדרגה רוב מניינם ובניינם של

ים היהודיים . הן הופכות לבלתי מובנים מאליו כל החי מיסודם כמה מן הפרמטרים היסודיים של

של קיום יהודי, ולא כל שכן את האופן שבו יוענקו תוכן וצביון יהודי  עיקר, את עצם המשך הרצף

 -שפגשנו בו כאחד ממאפייניו של האדם המודרני בכלל  -ולחיי הקהילה. הניכור  לחייו של הפרט

 סים שבין היהודי ליהדותו.מציין במידה זו או אחרת גם את מערכת היח

של היצירה  ההתמודדות עם אתגר זה הוא אחד האתגרים המרכזיים, המפרים את התפתחותה 

של הזרמים הדתיים  ההגותית, הספרותית והאמנותית היהודית המודרנית, את דרכי עיצובם

 ולגווניה. השונים, וכמובן את אופני התגבשותה של הציונות לזרמיה

לאומי של צבור  נעשתה בהדרגה התשובה מתוכן חיים של היחיד בלבד, לאתגר בשביל כל אלה   

חילונית כדתית,  -הציונות  שלם. לענייננו נודעת רלבנטיות מיוחדת לעובדה, שכל עצמה של

והשתרשות בקרקע שממנה נתלשנו במידה רבה.  היא תנועה של תשובה  -ת כ'אזרחית' סוציאליסטי

במובנה הארצי, אלא גם בקרקע תרבותית, ספרותית, לשונית  רקעוברור, שהמדובר אינו רק בק

לנוסחה המקראית היסודית, גם כאן נקשרה ה'שיבה' אל שורשים תרבותיים  וחברתית. במקביל

רבים,  עם השיבה אל הארץ ועם בניינה. אין זה פלא, לכן, שבשביל הוגים ויוצרים ציוניים ודתיים

הוגו ברגמן וכברל  אל יוסף עגנון וכיוסף חיים ברנר, כשמואלכרב קוק וכאהרון דוד גורדון, כשמו

 של 'חידוש  של 'תשובה' ושל 'שיבה בלותןגכך שאלות בדבר אפשרותן ומכל כצנלסון, נעשו מרכזיות 

                                           
 מרטין בובר, אני ואתה, חלק שני. תרגום עברי )שונה במקצת( של המאמר נמצא בספר 'בסוד שיח'.     7
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של המקרים, לא מכוחה של העובדה, שברוב רובם  ' ושל 'כקדם'. מרכזיות זו הועצמה דווקאנוימי

וצא עתיקה ובאימוצה כמות שהיא. המדובר היה כמעט תמיד מ ה מדובר בשיבה אל נקודתיה

מקיף, בהשתרשות המלווה במרד ובמהפכה, ביצירה חדשה המבקשת לשוב  בשיבה מתוך שינוי

 על בסיסו של עולם ישן שכמעט ואבד עליו הכלח. וליצור

 

 ג

 

 המורכב זבשילוב  אנו נמצאים היום בתקופה, שבה נדמה, שנתעמעם זהרו של אתוס זה, שהצטיין

ב'חזרה בתשובה', היינן בנטישת עולמנו  של 'תשובה' ושל 'מהפכה'. במקומן מנסים לאחז את עינינו

האנושיים והיהודיים, לטובת בליל של אמונות ומעשים  מודרני ובנטישת ערכינו-המודרני והפוסט

הישראלית  שפים לרעיון העוועים, שתקנתה היחידה של החברהנחאנו  שלא מעלמא הדין. מצד שני,

להודות, שיש  תכחשותה ליסוד היהודי שבה, או בהפניית עורף לזהותה הלאומית. צריךהב יהיה רק

של העבר. אכן, לא לכל  בתהליכים אלה גם יסוד חיובי של התבגרות ושל ראייה מפוכחת יותר

שעשתה  טוב -כלפי פנים והן כלפי חוץ  הן –סיסמא ציונית היה כיסוי ולא כל מה שפעלה הציונות 

לנו היסטוריונים ציוניים, אמת היה. ואולם, פירוש  פרויוראוי שנמשיך ונעשה. גם לא כל מה שס

 עצמנו מדעת מן האתוס הציוני או מזהותנו כיהודים. הדבר אינו צריך להיות ניתוק

דרכם כיהודיות  מי שמבקשים להמשיך ולבנות על אדנים אלה את בניין חייהם ולהמשיך לעצב את   

מי שמבקשים לעשות זאת, יגלו  -הודים בתוככי החברה הישראלית של המאה העשרים ואחת וכי

ומחייה, יסוד מפרה ובונה. אדם, שגם בימים  על נקלה שרעיון התשובה נעשה גם להם ליסוד חי

מאורות יעז לגשת מתוך התכוונות כזו אל ימי הסליחות ואל  אלה של חילופי תקופות ודמדומי

שיקויים בו דבר התפילה העתיק "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה  אפשר הימים הנוראים,

 יום".

    

 קריאה נוספת: 

, 1991ירושלים  א' שביד. "התשובה במחשבה היהודית במאה העשרים" חשיבה מחדש. אקדמון   

 . 305-283עמי 
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 "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" )בראשית, ג כב(

 חופש הבחירה של האדם בעידן השכפול הגנטיהרהורי אלול על 

 גלעד קריב                                                                             

 

רק זמן פשנה,  מסורת ישראל, בהתגבשותה במרוצת אלפי שנים, בחרה לייחד בתחילתה של כל

ופר המרעיד השעל הלב וקול  ף המכההאגרו .לעמידה אישית וציבורית למול מראת הצדק והמוסר

מים מתוך השנה ידינור ומסיבות. ארבעים  הם יריית הפתיחה של מרוץ השנה העברי ולא זיקוקי

פרוש מעט מחשבות על לבדברים הקצרים להלן אבקש  העברית צבועים בצבעה של ה"תשובה".

נו, כאן ועכשיו, ולגאולתו חיילתורם תרומה קטנה לקישורו אמצא מקווה,  מושג מורכב זה. בכך, אני

  האסוציאציות המוטעה והמצער של הסתגרות, אי רציונליות, קנאות וכו'. מעולם

בסיסית, המעניקה  מאחורי מושג התשובה, כפי שהתגבש במחשבה היהודית, שוכנת הנחת יסוד

ות האדם. וכך כותב הרמב"ם בהלכ חופש הבחירה המצוי בידיו של -למושג זה את משמעותו, והיא 

  תשובה בחיבורו ההלכתי הגדול "משנה תורה":

ואם  ידו;בו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות רשות כל אדם נתונה לו, אם רצה להטות עצמ

אדם היה  רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה: "הן

אחד בעולם,  זה של אדם היהכלומר הן מין   -כאחד ממנו, לדעת טוב ורע" )בראשית ג, כב( 

יודע הטוב והרע  ואין מין שני דומה לו בזה העניין, שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו

 הרע... ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או

 אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש 

אדם  ר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כלברוך הוא גוז

אכזרי,  וארם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירבעם, או חכם או סכל, או רחמן או

שימשכו  כל הדעות. ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי ראו כיליי או שוע ; וכן שא

 עצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה.לאחד משני הדרכים, אלא הוא מ

 משנה תורה, ספר מדע, הלכות תשובה, פרק ה                                              

 

שהיא פרי רצונו  הנחת יסוד זו קובעת, כי לאדם היכולת להכריע הכרעה מוסרית בכל עת, הכרעה,

מכפיפות לחוקי הטבע ומכפיפות  במרבית שבילי המחשבה היהודית מופקעת הכרעה זו .החופשי

רבים מהוגי הדעות שקמו בעולם  .וכ"כל יכול" לאל וזאת למרות הסתירה לראייתו כ"יודע כל"

וחלקם הלא מבוטל "נאלץ" להותירה מעבר להבנת בן האנוש,  היהדות, עמלו על פתרון סתירה זו,

 הרמב"ם:  כפי שניסח זאת

 ם שיהיה, ידע שזה צדיק אודמה שיהיה קווש ברוך הוא יודע כל שמא תאמר: והלא הקד

 רשע, או לא ידע; אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק, ואם תאמר שידע

 שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ירע )הקב"ה( הדבר על בוריו.

 דע שתשובת שאלה זו "ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים" )איוב יא, ט(, וכמה עיקרים

 כבר ביארנו בפרק שני מהלכות יסודי התורה שהקדוש .והררים רמים תלויים בה גדולים

 ברוך הוא אינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהן ודעתן שניים, אלא הוא

 יתברך שמו ודעתו אחד. ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו. וכשם שאין

 -אמר "כי לא יראני האדם, וחי" )שמות לג, כ(כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא, שנ

 מחשבותיי  כך אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא, הוא שהנביא אומר "כי לא
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לידע היאך  י" )ישעיהו נה, ח(, וכיון שכן הוא, אין בנו כוחימחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכ

 ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים והמעשים.

 שם, שם                                                                                              

 

תפיסת העולם  , חלחלה לעומקה שלותפיסה זו של חופש הבחירה המסור לאדם, והמייחד אות

התפיסה  -מובהקת לכך  דוגמה .מערבית והפכה לאחד ממאפיינה המרכזיים-ההומניסטית

הרשעת אדם בפלילים, הפוטרת אדם  ורךצהמחייבת יסוד של אשם להמשפטית המודרנית, 

אה ולחרטה בקביעת חומרת גזר והמייחסת משקל רב להוד מאחריות במידה ואינו מודע למעשיו

הצדקות "תועלתניות" לשלילת חירותו של אדם כגון בטחון הציבור, דומה  למרות קיומן של .הדין

 מודע ברע. תחושה שאנו משיבים גמול לאדם, שבחר באופןעלינו להצדיק צעד מסוג זה ללא  שיקשה

בוחר באופן מודע  למושג התשובה אין כל משמעות ללא ההכרה שבעל התשובה בחר ברע ועתה הוא

פעמים רבות, פנים ציבוריות ולאומיות,  לתקן דרכיו. למרות שמושג התשובה לובש במסורת ישראל,

רעיון זה בא לידי ביטוי מובהק במתח הקיים בימי הדין  המכריע. -גרעינו נותר תמיד האדם הפרטי 

הצד האחד ראש השנה כיום דינה של כל אומה ואומה ומן הצד השני יום  בין יחיד לבין ציבור. מן

הנאמר  כיום דינו של כל אדם מישראל על זכויותיו ועוונותיו. מן הצד האחד סדר הווידוי הכיפורים

ש   ִפי" ומן הצד השניְמנעל ידי הציבור במשותף: "אָּ ְרנּו ד  ְלנּו. ִּדב  ז  ְדנּו. גָּ ג  סדר נפילת האפים, שהוא  ּו. בָּ

לּו ֵאִני יהוה כי ִנְבה  י ְונ ְפִש  רגע של התבוננות פנימית ואישית: "ְרפָּ מָּ צָּ ד".ע  לָּה ְמא   י ִנְבה 

לעיל.  היסוד שהצגנו התחושה הציבורית היא, שבשנים האחרונות, מתרבים סימני השאלה על הנחת

אתגרים מוסריים וחברתיים, שדומה  הישגים מדעיים ותפיסות עולם משתנות מציבות בפנינו

  דברים אמורים? שטרם הפנמנו את מלוא משמעותם. במה

כיוונים. הראשון  הנחת היסוד בדבר חופש הבחירה של האדם "מאוימת" בעשורים האחרונים משני

מופלאה, הכפופה באופן מלא לחוקיות  באדם מכונהביולוגית הרואה -הוא התפיסה הדטרמיניסטית

כימים, שאם רק ניתן היה -תוצר של תהליכים ביולוגים וסיבתיות טבעית. כל פעולה אנושית היא

היה באפשרותנו לחזות מראש את מהלכיו העתידיים של הזולת. לפי תפיסה זו  –לנתחם ולהכירם 

הבחירה"  הפיזיולוגי שלו ותחושת "חופש ההכרעות ה"מוסריות" של האדם בקוד הפעולה טמונות

לעולמנו( כ"חיות  היא מעין אשליה מתוחכמת, המאפיינת אותנו )ואולי אף שותפים אחרים

כבוד, כמפצחי מנגנון הפעולה  מתקדמות". בתוך תפיסה זו יש למחקר הגנטי ופירותיו מקום של

גנום האנושי", נראים כצעד כגון "מיפוי ה האנושי. מהלכים מדעיים עליהם התבשרנו לאחרונה,

למרות שעד עתה טרם הוברר באופן מלא מה חלקו של  ראשון לקראת פיצוח מנגנון זה. זאת,

תחומים שונים בחיינו, הנתפסים כקשורים לתחום הנפש או המוסר ובהם  המנגנון הגנטי בעיצוב

 .הרגשות שלנו, נטייתנו לאלימות, יכולותינו ליצור מערכות יחסים וכו' מערכת

בשל המחסום  שאלת הקשר בין הנפש והגוף אינה בת פתרון ומענה ולו רק -אמנם, ישנה דעה לפיה 

הקשר המוכח שבין מצבים  ו, לא ניתן להכחיש אתזעתי שלנו, אולם, גם אם נקבל דעה התוד

עלינו להכיר בכך שקשר זה מצמצם  .לעיל פיזיולוגיים לתחומים ה"חירותיים", כביכול, שהזכרנו

 את חופש הבחירה של האדם. בהכרח

הגנטי,  האיום על "חופש הבחירה" מועצם בייחוד ע"י אחד מהפירות העיקריים של המחקר

במונחים חדשים.  ההנדסה הגנטית. גם בתחום זה הועשר הלקסיקון הציבורי בשנים האחרונות

 עתידניות בכל  הוליד אין ספור כתבות הניסיון הראשוני בתחום השכפול הגנטי )הכבשה דולי ושות'(
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האנושי כמצוי מעבר לפינה. תיאורים על עיצוב תכונות  עיתון ובכל כתב עת, החוזות את השכפול

הוריהם, שכפול עוברים כמאגר לאברים להשתלה וכו' גודשים את סוני  גוף ונפש של ילדים בידי

זה  חזון השונים. למול מדענים ואנשי אקדמיה המדגישים את המרחק הרב ביננו לבין המדיה

המהפכה המדעית גם  מתייצבים עמיתיהם הטוענים את ההפך הגמור. בקצב איטי ביותר מחלחלת

מחוקקים וערכאות שיפוטיות מתבקשים  הנורמה הציבורית. יותר ויותר בתיואל מישורי המשפט 

הטמונים בהתפתחויות המדעיות בתחום זה. בצידן של  דעת על האפשרויות והסיכוניםהלתת את 

שכפול גנטי אנושי באופן מוחלט או זמני, ובינן גם מדינת ישראל,  מגבילות בחוקיהןהות מדינ

 שכפול גנטילבאיחוד האירופאי, המכשירות את הקרקע החוקית, בעצם ימים אלו,  קיימות מדינות

רפואי זה בכל -מדעי ד הברכה הרבה הטמונה בתחוםצעוברים לצורכי השתלות. ברור כי בשל 

על האוטונומיה של האדם. השילוב  מחלות, למניעתן וריפוין, טמון בו גם איום רציניהקשור לחיזוי 

המוסריות של האדם ליכולת להתערב במטען זה  בין ההכרה בהשפעת המטען הגנטי על הכרעותיו

להשתית את החיים החברתיים על רעיון חופש הבחירה באופן ברור,  מערער את יכולתנו -ולעצבו 

 פקות.וללא ס חד משמעי

הסביבה על  הכיוון השני ה"מאיים" על חופש הבחירה הוא הכרתנו ההולכת וגוברת בהשפעת

ההתנהגות על ענפיהם השונים,  הכרעותיו של האדם. המציאות החברתית ובצדה התפתחות מדעי

למצב משפחתי, להיחשפות  ,אקונומי-סוציו אינם מותירים הרבה מקום לספק בדבר. לרקע

תנהגות שלנו כאנשים הולעתים מכריע, בעיצוב דפוסי ה ות וכו' חלק לא קטן,לאלימות בגיל ילד

ואנו להעריך את מעשיו במרגישים שיש להתחשב בנסיבות חייו של אדם ב בוגרים. פעמים רבות אנו

  משקללת את נסיבות חייו שלההפסולים. לגישה זו הדים מסוימים גם בשיטה המשפטית שלנו, 

החובה   ל עליו במקרים של הפרת החוק. שינוי החוק, המבטל אתאדם בקביעת העונש, המוט

שהתעלל בו באופן   המוטלת על השופטים להטיל מאסר עולם על אדם הרוצח את קרוב משפחתו

בלבד של ההכרה המדוברת. הנחת   חמור, הוא דוגמא מובהקת. עם זאת עדיין מדובר בחלחול איטי

יכול ונדרש להתגבר כמעט על כל נסיבות חייו ברגע   היסוד החברתית והמשפטית שלנו היא שהאדם

ילדותו של אדם אינן מבטלות מבחינה משפטית את אחריותו  של ההכרעה המוסרית. מצוקות

ממצב של חוסר מודעות עקב פיגור שכלי, הפרעה נפשית או להבדיל שכרות  ונותשלמעשיו. בכך הן 

האינסטינקטיבית  מסוים בין הרגשתנו או השפעת סם. ניתן לטעון שבתחום המשפטי ניכר פער

המקלה עם עבריין מרקע קשה, לבין עקרונותינו כחברה שופטת. האם פער זה יוכל להחזיק מעמד 

 לסביבה? ככל שנבסס את הכרתנו בקשר בין התנהגות

בין ה"סביבה"  נכון הדבר שבין שני כיווני האיום הנדונים קיים מתח, הנובע מהסתירה הבסיסית

ולא כל שכן  -מכיוונים אלו  מעצבי התנהגותו של האדם. אולם עלינו להכיר שכל אחדל"גנים" כ

על העיקרון הקדום והיסודי של ה"בחירה  שילוב מסוים ביניהם, מצריך אותנו למחשבה חדשה

  החופשית", המושל בכיפת חיינו.

 

 ו:כמה אפשרויות עומדות לפנינ ?כיצד עלינו להתייחס לערעורה של הנחת יסוד זו 

בקרנות המזבח של  דחייה מוחלטת של סימני השאלה ואחיזה -אדישות ציבורית, השניה  -האחת 

מושכלת עם התקדמות ידיעותינו בתחום  התמודדות ציבורית -עקרון "חופש הבחירה", והשלישית 

י ופעולה בשדות המשפט מכולן. העדר דיון ציבור מסוכנת אפשרות הראשונהההנדון. דומה ש

  ר אחד למציאות חדשה, בה אפשרויותהאנושית להתעורר בוק החברה את ביאווהחקיקה י
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ממון  על ללא כל פיקוח, פעמים רבות מתוך אינטרסים שלפומרחיקות לכת מיושמות ב טכנולוגיות

המדע אשר  ממצאי ערעור על עקרון חופש הבחירה, יהיוכל ל בוח. האפשרות השניה, לפיה לא נקכו

נדון, הרי הולמנו בתחום עתפיסת  סיכוי. גם אם נחפוץ למנוע כל ערעור על יהיו, נראית כחסרת כל

לך בין וגדל והפער להשלים לאורך זמן עם  תתקשה האנושית צב משלו. החברהשלידע האנושי ק

והנורמות הציבוריות. בתהליך איטי אך ברור מקרינות האפשרויות  הידע האנושי לאורחות החיים

התבונה צאי מתעלמות גורפת ממהינו. סירוב לאפשר כל השפעה וכערמערכת  הטכנולוגיות על

בנוסף על כך, יש  ופו של דבר את העמדה המוסרית עליה אנו מבקשים לגונן.האנושית, יחליש בס

בתחומים הנדונים מחקר ה לצמוח מהמשך עלת הגדולה היכולהבעמדה זו משום ויתור על התו

 חקלאות וכו'.ה, בשדות הרפואה

חויות התפתה רות השלישית, והיא פיתוחה של התמודדות ציבורית מושכלת עםפשהאנותרת 

ך מדעיות, עלינו דרפריצות  משפט והדת. כחברה על סףההציבורי,  המדעיות בשדות ההגות, השיח

עיסוק הת להביא לפתחנו. ואלו יכול אתיות שפריצות דרךהגביר את העיסוק שלנו בסוגיות הל

או מעין מדע בדיוני ופחות מדי של דיון קוריוז של  פעמים רבות אופימים אלו נושא תחוהציבורי ב

הציבורי בסוגיות אלו, יאפשר לנו כחברה להתכונן לבאות. כך  קידום הדיון .מלומד, רציני ומעשי

 שאלת ההתמודדות עם ההנדסה הגנטית: ענה פרופ' ליבוביץ על

עלינו, אבל  נעת. אלה כפויים"ההרחבה וההנמקה של הידע על המכניזם הגנטי היא בלתי נמ

אדם אינו מסוגל  .השאלה היא על השימוש בדבר .אין זה נוגע כלל לשאלת ההנדסה הגנטית

הגענו לנקודה שבה אי אפשר  שלא לדעת את אשר הוא יודע. בשלב מסוים של המחקר הגנטי

 ומכניזם של תורשה אפשר להפיק תופעות היה שלא לדעת, שבאמצעות מניפולציה מסוימת

יעשה או צריך להיעשות או שיש להימנע מלעשותו.  מסוימות. אבל אין זאת אומרת שהדבר

 מדעית". שאלת השימוש במדע אינה בעיה

 

 ומה לדיון זה ולסליחות ?

 

האדמה, וכל הר מעיד  המתרוממים מעל מישור אל םהמשורר ח"נ ביאליק כתב: "חגים הם כמו הרי

עתיקים, ושהצטברו בזה אחר זה". החגים  תיו בכמה זמניםעל השינויים והזעזועים שהתחוללו מתח

במטען ערכי ורעיוני. במנהגיהם ובמקראותיהם מתבטאים  הם המטעינים את לוח השנה העברי

עולם. מעגל השנה הוא מעין דילוג מסוגיה ערכית אחת לזולתה כשבתווך  אורחות חיים והשקפות

  , במרוצתם, את הזמן והפנאי למחשבההשגרה, המונעים מאתנו, פעמים רבות מצויים חיי

 והתלבטות.

את עקרון "חופש   ימי הסליחות, ראש השנה ויום הכיפורים צופנים בקרבם את רעיון התשובה ואתו

היכולת שנתנה לאדם להכריע   הבחירה" של האדם. האדם הישראלי פותח את שנתו בהכרזה על

ה בראש השנה נברא האדם הראשון. מדי לפי בין הטוב לרע. רעיון זה מתקשר למסורת הקדומה,

  לנקודת המוצא, להתחיל מחדש ולשנות את בחירותינו. שנה אנו מכירים ביכולתנו לחזור

במרוצת הדורות.  עיון בדברי הימים של חגי ישראל, חושף את השינויים הגדולים שעברו חגים אלו 

עיצוב אופיו הנוכחי. בחינת עד  לבש ופשט צורה -כשיאם של ימי התשובה  -גם יום הכיפורים 

שינוי בראיית יכולתו של האדם לתקן דרכיו  שינויים אלו מלמדת, שהרקע להם, בין השאר, היה

 בכיפת החג מוטיבים של כפרה טקסית, המתקשרת עם רעיון.  ולשנותם. ברבדיו הקדומים שלטו
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הציבורית כ"אנטי במרוצת הדורות הועצם המרכיב של התשובה האישית ו הגורל וההגנה מפניו.

חז"ל  לרעיון הגורל. שינוי דגש זה בא לידי ביטוי מיטבי בדברי הנביא ישעיהו שנבחרו ע"י תזה"

 כהפטרת החג :

ם י יו  ִת או  ם: וְ אתָּ ט  ח   בק  ע  ית י  בֵ לְ ם ּועָּ ְש י פִ ִמ ע  ד לְ גֵ ה  וְ  ָךל  ם קו  ֵר ר הָּ פָּ שו  , כ  ְךש  ְח ל ת  ן ַארו  גָּ א בְ רָּ ְק       

ק ד  י צ  טֵ פְ ְש י ִמ נִ לּוָאְש ב. יִ זָּ א עָּ יו ֹלהָּ ֹלט א  פ  ְש ִמ ּו השָּ ה עָּ קָּ דָּ ר צְ ש  י א  גו  ן, כְ צּופָּ ְח י י  כ  רָּ ת ְּד ע  ד  ן וְ שּור  ְד ם יִ יו  

ץ פ  חֵ  אּוצְ ְמ ם ִת כ  ְמ ם צ  יו  ן בְ ע? הֵ ד  א תֵ ֹלוְ  נּושֵ פְ נ   ינּונִ ? עִ יתָּ ִא א רָּ ֹלוְ  נּוְמ צ   המָּ ן: לָּ צּופָּ ְח ים י  ִה ֹלת א  ב  ְר ִק  -

ם רו  מָּ ב   יע  ִמ ְש ה  לְ  יו ם כ   מּוצּוא תָּ ע ֹלש  ף ר  ר  גְ א  ת בְ ו  כה  לְ ּו מּוצּוה תָּ צָּ מ  יב ּוִר ן לְ : הֵ  שּוג  נְ ם ִת יכ  בֵ צְ ע   לכָּ וְ 

יע ?!? ִצ ר י  פ  אֵ ק וָּ ש  וְ  אשו  ן ר  מו  גְ ַאף כְ כ  לָּ ?!? ה   שו  פְ ם נ  דָּ ת ָאו  נם ע  יו   – הּוֵר חָּ בְ ם א  ה צו  י  ְה ה יִ ז  כָּ ם: ה  כ  לְ קו  

ת ו  ּדג  ר א  ֵת ע, ה  ש  ת ר  בו  צ  ְר ח   ח  ֵת : פ  הּוֵר חָּ בְ ם א  ה צו  א ז  לו  ה ?!? ה  וָּ יה  ן ל  צו  ם רָּ יו  ם וְ א צו  רָּ ְק ה ִת ז  לָּ ה  

ת, יִ יא בָּ בִ ים תָּ ִד רּוים ְמ יִ נִ ע  ו   ָךמ  ְח ב ל  עֵ רָּ ס לָּ ר  א פָּ לו  : ה  קּוֵת נ  ה ְת טָּ ל מו  כָּ ים וְ ִש פְ ים חָּ ִצ צּוח ְר ּל  ש  ה וְ טָּ מו  

 ם. ּלָּ ע  ְת א ִת ֹל ָךְר שָּ בְ ִמ ּו יתו  ִּס כִ ם וְ ר  ה עָּ א  ְר י ִת כִ 

 ז -ישעיהו נח א                                                                                       

 

וללימוד בכל הנוגע  מתוך שכך, טוב נעשה אם ננצל את מתנת הדורות, חגי פתיחת השנה, למחשבה

השכפול הגנטי, ואם לימוד זה יובילנו  קומה של האוטונומיה האנושית בחברה הניצבת על סףלמ

 דיינו! -לידי עשייה 
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 " ]ר' יהודה הלוי[ָךשֶּ עו   ָת ְח כ  ָש  ָךְס ע  ת כ  עֵ בְ "ּו

 המרחב בין כעס לסליחה

 תמר דבדבני

 שנפלד לבית וינשללזכרה של רזי                                                      
 שנרצחה באכזריות על ידי בעלה                                                      

 בי"ח סיון התש"ס                                                                 
 א

 נבואתו מסתלקת ממנו.  -א נביא הו ר, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, אםה"אמר רב יהודה אמר רב : כל המתי

 חכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו." -הוא  יש לקיש אמר: כל אדם שכועס, אם חכםר

 ]בבלי, פסחים סו ע"ב[                                                          

 

נבראו בצלם,  ו. כל בני האדםיוהרה היא רגש ממלא. אדם יהיר הוא אדם שכל כולו הוא ואין בלת

זו כלפי עצמנו ומשכיחה את  וכל אחד מאתנו יחיד ומיוחד, עולם ומלואו. היוהרה מנכיחה תחושה

מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו"  נכונותה לגבי אנשים אחרים: אני עולם מלא "ותחסרהו

ולל ויבש" ]תהלים קג, "בבקר יציץ וחלף לערב ימ ]תהלים צ,ו[, ואילו אחרים כחציר נדמים בעיני

 טו[.

אינו רוצה להרגיש  מי מאתנו אינו אוהב לקבל מחמאות ולחוות תחושת ניצחון והצלחה? מי מאתנו

האישית? רגשות אלה, כל עוד אינם  ולו לרגע קטן את תחושת הכוח האדירה של מיצוי היכולת

גרות בתוך תחושת הסתלכל עוד אינם מובילים  מלווים בזלזול או במחיקת כבודם של אחרים,

היוהרה, מעבר  .שנדמים כבלתי ראויים לנו, אינם בהכרח שליליים מה האישית אל מול אלהצהעו

 המלא, דורשת גם שני אלמנטים נוספים: חוסר ספק מוחלט בעצמי ובכוחי, וחוסר לסיפוק העצמי

 עניין גמור בחברה הסובבת אותי.

כוח מוחלט, זהו  דם היהיר הוא מקום שלאלמנטים אלה קשורים זה בזה: המקום שבו נמצא הא

אותה. אם אני כה חזקה ומלאת  כל ספק קטן עלול לפורר שלמות זו ולהחליש -מקום של שלמות 

ומלואו, אינני זקוקה לשום אדם אחר בקרבתי.  עוצמה, אם אני כה שלמה ומלאה, אם אני עולם

לבי לאנשים אחרים מלבדי,  אזני לעולם הסובב, אם אפתח את אם רק אפקח את עיני ואכרה את

 להיווכח כי יש להם משהו להוסיף או לחדש לי. מחשבה כזאת פוגמת ביסודה של אני עלולה אולי

 תחושת השלמות שלי, ומשלחת בה את נגע הספק.  

אדם, שכן  מכאן שאדם יהיר הוא אדם בודד: אין הוא נזקק לאיש ואינו יכול להתחבר עם שום

משמעה נתינת מקום  והערכת הזולת כראוי להקשבה, התחברות התחברות משמעה כבוד הדדי

פינוי מקום בתוכי לאדם אחר, אדם  לביטוי עצמי של האחר וסובלנות לדבריו. התחברות משמעה

 . גם לא לאלוהים.וזולת יהיר אינו יכול לפנות מקום בתוכו למישהו

אקשיב לאחר ואבין  . ברגע בוהכעס גם הוא ממלא. כשאני כועסת אני צודקת ואין עוד צודק מבלעדי

 והנחתי מידי כל הצדקה לרגשותי. בדתי מעט מכעסי אנייבמקצת את כעסו או עלבונו, כבר א

חולשה, כשאני  זהו הכוח המוסרי של הצודק היחיד. בעלבון יש -הכוח הטמון בכעס גדול מאוד 

בעצמי. אם נעלבתי בטחוני  מודה כי נעלבתי אני מגלה לעולם את נקודת התורפה שלי, את חוסר

מאשר להיעלב. אבל, לכעס ולעלבון תכונה  סימן שאיני חזקה מספיק. לכן רובנו מעדיפים לכעוס

רנו כצודקים, צבבמלחמתנו הצודקת. גם הכעס וגם העלבון הם ִמ  שניהם משרתים אותנו -משותפת 

  ו, אינה נעימה,ההרגשה שאחרים טועים ובטעותם פוגעים בנ ?עלבוננו או כעסנו מי יכול לנו מול
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והצדק  בלבד! אולם התבצרות מאחוריה לאורך זמן נוסכת בנו ביטחון וכוח הצדק נמצא אצלנו

 כידוע הוא מקור כוח.

לעולם הסובב  אולם, הצדק הוא גם עיוור. בכדי להיות צודקת באופן אבסולוטי עלי להיות עיוורת

ולהתבצר בכעסי, אני בוחרת  לכעוסאותי, לרגשותיהם של אלה המתמודדים מולי. כשאני בוחרת 

רשות לכל צליל של פיוס. איני מעונינת בחֵ  בעיוורון לגוני אמיתות שונים מן הגוון שלי, אני בוחרת

האחר, איני רוצה לשמוע את עלבונו או לראות את כעסו. אני  בכל מה שעלול להתפרש כצדקתו של

 ור כוחי, זוהי עוצמתי.קלבד. זהו מ רוצה להיות צודקת

 

 ב

 

ֶצה את חברך בשעת כעסו ואל תנחמנו בשעה  "רבי שמעון בן אלעזר אומר: אל תר 

ל לפניו" תו ֻמט   ]משנה אבות פ"ד מ"יח[ שמ 

 

וניחומו  וכעס שני מצבים אין בהם תועלת לדעת רבי שמעון: ריצוי אדם בשלביו הראשוניים של

בל להיות הרגעי של הכועס והָא ים הראשוניים של אבלו. הדמיון ביניהם ברור: חוסר היכולתבבשל

הרגע לשקוע אל תוך עצמם ולמצות את רגשותיהם  קשובים באמת לאדם אחר. שניהם רוצים באותו

לדברי ריצוי וניחום ואין כאן ניסיון לוותר על חובתנו לנסות ולהתקרב  עד תום. שניהם יזדקקו עוד

וסובלנות,  לאבד קשב, סבלנותבמעט. שלב ראשוני של כעס הגורם לאדם  הלדחות אות אליהם, רק

החיצון, אולם יש חשיבות  לות ראשונית המנתקת את האדם מן העולםהוא כמעט הכרחי, כמו אבֵ 

החיים. יציאה כזו אינה פשוטה, שכן בועת  ביציאה מתוך בועת הכעס ובהתחברות מחודשת עם

ל ספק קל בצדקתנו לבין העולם, היא גם מגינה עלינו מכ הכעס אינה רק מרחיקה וחוצצת בינינו

 עם האחר. וחוסכת מאתנו התמודדות

מקום לתקשורת עם  זהו הדמיון בין היוהרה והכעס: שניהם ממלאים את האדם ואינם מותירים בו

מאפשרים לאדם לפקוח עין ולכרות  העולם. הם דורשים ריכוז מלא ושלמות כה כוללת עד שאין הם

לראיית גווני הגוונים של האמיתות השונות  םאוזן להתרחשויות סביבו. הכעס אינו נותן מקו

נוספים זולתי קולי אני. ראייה מורכבת וקשב צלול הם  והיוהרה אינה מאפשרת הקשבה לקולות

 לכן אין הן מתקיימות באדם יהיר או כועס. בסיסן של החכמה והנבואה,

 

 ג

 

ומן החמם אשר בכפיהם. מי  ה"ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלהים בחזקה וישבו איש מדרכו הרע

וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם  יודע ישוב ונחם האלהים ושב מחרון אפו ולא נאבד.

 ".דבר לעשות להם ולא עשה. וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו האלהים על הרעה אשר

 ד,א[ -]יונה ג,ח                                                                       

 

ומכירים בכוח  אנשי נינוה מתחילים בתיקון של מעשיהם הרעים: הם מבקשים מחילה על חטאיהם

 תכניותיו המקוריות, למחול על כבודו,  שלטונו של אלהים בעולם. ואלהים סולח. הוא מוכן לוותר על
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כעסו הגדול רצה להפוך את  התחלה, מתוךבאלהים כעס   ולא להשמיד את עירם. ויונה כועס. גם

מו מן העולם. הוא נשאר צלא התעטף בבועת כעסו, ולא ניתק עאלהים  נינוה ולהרע לאנשיה. אבל,

 לפוגע, למכעיס, ולכן ראה את מעשי התשובה של אנשי נינוה, הקשיב לזעקותיהם קשוב לאחר,

מקבל את   הוא אינו ולבקשת המחילה שלהם וסלח. ויונה עדיין כועס. יונה לא מבין את אלהים.

ואמת" הוא קורא לו אלא  רחמיו על נינוה ורואה בהם סטייה מן האמת המוחלטת: לא "רב חסד

-ממנו להבחין בדקויותיו של העולם, בגוני  "רב חסד ונחם על הרעה" ]יונה ד, ט[. כעסו של יונה מונע

עקתם. יונה אינו מוכן לרחשי ליבם של אנשי נינוה ולקול ז גוניה של האמת, מונע ממנו להקשיב

שאלוהים יסלח. הוא מעדיף אלוהים כועס אבל צודק, אלוהים של דין וחרון  לסלוח ואינו מוכן

ממנו  "אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה" ]יונה ד, ב[. כעסו של יונה מונע מאשר

לסלוח ולהבין את  ע ממנולהיות נביא, ולכן הוא מנסה לברוח משליחותו, כעסו של יונה מונֵ 

  משמעותו האדירה של מעשה התשובה.

 

 ד 

חמי את כעסי, רמלפני שיכבשו  ? אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: יהי רצון["מאי מצלי ]מה מתפלל הקב"ה

 להם לפנים משורת הדין." סרחמים, ואכנ ויגולו רחמי על מידותי, ואתנהג עם בני במידת

 ]בבלי, ברכות ז' ע"ב[                                                 

 

למידת הרחמים  כאשר אלהים מתפלל, ומבקש על עצמו, מה בקשתו? להיות רחום וסלחן, לתת

האמת המוחלטת והצודקת,  להאפיל לפעמים על מידת הדין, להיות מסוגל לעיתים לסטות מן

 וטאים.את תשובתם של הח להצליח לצאת אל מחוץ לחומת הכעס הבצורה ולקבל

רצונו של אלהים  האלהים שאני מגדירה לעצמי הוא האדם שהייתי רוצה להיות. ההזדהות שלי עם

לקבל את תשובתם של  לפעול מתוך רחמים, הכרחית למעשה התשובה שלי. אם איני מוכנה

הכעס והעלבון, כמוהם כיוהרה,  ?חוטאים, פוגעים ומכעיסים, כיצד אוכל לדרוש מחילה לעצמי

אחד אחר : לא לאדם ולא לאלהים. אם אצליח  האדם ואינם משאירים בו מקום לאף ממלאים את

כעסי המגוננת,  את בועתץ קצה צילו של ספק, אם אצליח לנפ דקתי ולהטיל בהלפורר את חומת צִ 

באמת לאנשים סביבי, אולי אבחין בקולות אחרים זולתי. היכולת שלי  אולי אוכל להיות קשובה

 היה צעד ראשון במסעי אל אלהים, תחילתו של מעשה התשובה שלי.בי ת למחול לפוגעים
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