


ימי סליחות

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

'הסליחות וכו, מושגים וקישורים עמם ניתן להתייחס לנושא הימים הנוראים, הגיגים, פיוטים, (חלקם בהומור)שירים , אוסף של סיפורים קצרצרים

אלמוג בהר/ מעשים קטנים טויושיבטה / מילים 

ים ים ְקַטנִׂ ָאָדם ּפֹוֶדה ַנְפׁשֹו ְבַמֲעשִׂ

ְכרֹונֹות ֶׁשהּוא זֹוֵכר ְכֶׁשכָֻּלםְבזִׂ

ים ים ֶׁשהּוא סֹוֵבל ְכֶׁשכָֻּלם, ׁשֹוְכחִׂ ְּפָצעִׂ בִׂ

ים יקֹות ֶׁשהּוא ׁשֹוֵתק ְכֶׁשכָֻּלם, ְשֵמחִׂ ְׁשתִׂ בִׂ

ים ים ֶׁשהּוא , צֹוֲחקִׂ ּיּוכִׂ  ְכֶׁשכָֻּלםְמַחֵּיְךְבחִׂ

ים ים ֶׁשהּוא עֹוֵצר ְכֶׁשכָֻּלם, ׁשֹוְתקִׂ ְסָדקִׂ בִׂ

ים יכִׂ ְרָאיֹות ֶׁשהּוא אֹוֵסף ְכֶׁשכָֻּלם, ַמְמׁשִׂ בִׂ

ים יכִׂ ים ֶׁשהּוא ְמַגֶלה ְכֶׁשכָֻּלם, ַמְׁשלִׂ ְפָתחִׂ בִׂ

ים ירִׂ ְכָחה ֶׁשהּוא ׁשוֹכֵחַ ְכֶׁשכָֻּלם, ַמְסתִׂ ְבׁשִׂ

ים ָאָדם ּפֹוֶדה ַנְפׁשֹו, זֹוְכרִׂ

ים ים ְקַטנִׂ ְבַמֲעשִׂ

זלדה/ ערב יום הכיפורים 

ים ּפּורִּ ֶעֶרב יֹום ַהכִּ בְּ

נּו ַלגְּ פְּ הִּ

יֹונֹות סְּ נִּ יֹונֹותֶשַתּמּו ֶאל מִּ סְּ .ֶשֵהֵחּלּונִּ

ים ָהָיה ָלנּו ּפּורִּ ֶעֶרב יֹום ַהכִּ

ַמן ית ַהזְּ ֵראשִּ

יר י ֶשֵהאִּ ַמת אִּ מְּ דִּ בְּ

ָים

ֵנרֹות  –בְּ

תָ ָשם  ַּמצְּ י ֶאל אִּ ָך אֹותִּ בְּ  ַהוֹּוֵאבלִּ

ֵני ַהכֹּל ָיכֹול פְּ לִּ

ם כָֻּּלם ַּפֵּלל עִּ תְּ הִּ ֶטֶרם ֵתֵלְך לְּ בְּ

ן ָהֵעָדה ֶיה ֶאָחד מִּ הְּ ֶטֶרם תִּ בְּ

ַבֵהיָכל

ים ן ָהֵעצִּ ֶאָחד מִּ

.ַבַיַער

: מתוך יומנה של חנה סנש הנערה-יום דין וחשבון 

,לתת דין וחשבון לעצמי, ברצוני להתוודות"

-זאת אומרת. לתת דין וחשבון לאלוהים

-למדוד את חיי ומעשי לעומת האידיאל הגבוה

להשוות מה. הטהור ביותר אשר עומד לפני

" ...שהיה צריך להיות לעומת מה שהיה

חנה ניר/ לסלוח 

ֹּא ַקל לֹוח, ל סְּ ֹּא ַקל לִּ ,ל

ַוֵתר אֹוד לְּ .ָקֶשה ַעד מְּ

ָסֵרב  כֹּחַהֵלב מְּ שְּ ,לִּ

ים נֹוֵטר יתִּ עִּ .ַהֵלב לְּ

ַפֵלחַ  ֵאב מְּ ,קֹוֶרה ֶשכְּ

ים לִּ ַהשְּ .קֹוֶרה ֶשָקֶשה לְּ

ם  יםַאְך אִּ -סֹוֵלחַ ֱאֹלהִּ

ים כֹולִּ נּו ַוַדאי יְּ ֲאַנחְּ

זרובבל גלעד/ לכאורה 

ולכאורה כה פשוט וטבעי

לומר לאדם יקר

,את המילה האחת

וטבעי הוא לגשת

להציץ בעיניים, ביד לאחוז

וזה הענן האופף את הלב

.לכאורהימוג
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?מהי סליחה-סיפור 
החבר הכי טוב שלי סטר  : "אחד החברים סטר לחברו על הלחי החבר שקיבל את הסטירה נפגע מאוד אך ללא מילה פשוט כתב על החול. בנקודה מסוימת במסעם החל ויכוח בניהם, שני חברים  הלכו במדבר

אחרי . אותו חבר שקיבל את הסטירה שקע בבוץ והחל לטבוע אבל חברו הטוב בא והציל אותו. שופעת מים והחליטו להתרחץ במימי האגם, הם המשיכו במסעם עד שהגיעו לנאות מדבר"לי היום על הלחי

החבר השיב לו  ? אחרי שסטרתי לך על הלחי כתבת בחול ועכשיו חרטת באבן למה"החבר שסטר לשני על הלחי שאל אותו ". החבר הכי טוב שלי הציל היום את חיי: "שהתאושש מהטראומה שעבר חרט על אבן

אבל כשמישהו עושה לנו משהו טוב אנחנו חייבים לחרוט את זה על אבן כדי ששום רוח לא תוכל  , כדי שרוח המחילה והסלחנות תוכל למחוק את זהכשמישהו פוגע בנו אנחנו צריכים לרשום את זה בחול"

".למחוק

.לימדו לכתוב את פגיעותיכם ועלבונותיכם על החול ולחרוט את הברכות והטוב שבכם על אבן

?או להמתין ללבנה-להקשיב ללחישה -סיפור 
.והאט כשחשב שהוא רואה משהו, הוא הביט סביב לוודא שאין ילדים המזנקים להם מבין מכוניות חונות.נוסע קצת מהר מדי ביגואר החדשה שלו, מנהל צעיר ומצליח טייל במכוניתו במורד רחוב שכונתי

.לא נראה אף ילד החוצה את הכביש, במהלך הנסיעה

,  תפס בכוח ילד, הוא קפץ החוצה מן המכונית.המנהל המבוהל לחץ על הבלמים וסובב את היגואר אחורה.התעופפה לבנה אל כיוון מכוניתו והתנפצה אל תוך הדלת הצדדית של היגואר, בהפתעה גמורה, לפתע

והלבנה הזו שזרקת עומדת לעלות לי  ,זו מכונית חדשה", בכעס ההולך גובר הוא המשיך"?מה לעזאזל אתה חושב שאתה עושה? מי אתה ומה זה צריך היה להיות: "וצעק עליו, דחף אותו כנגד מכונית חונה

..."זרקתי את הלבנה כיוון שאף אחד אחר לא עצר. "התחנן הצעיר" ,לא ידעתי מה לעשות, אני מצטער. בבקשה, אדוני, בבקשה""?מדוע עשית זאת. הרבה כסף

האם  ", ביקש הילד מהמנהל, ביבבה".ואני לא יכול להרים אותו, הוא התגלגל מהמדרכה ונפל מכיסא הגלגלים שלו. "הוא אמר" ,זה אחי".דמעות זלגו על סנטרו של הילד כשהצביע סביב על המכוניות החונות

!  סליחה! סליחה–מנסה לבלוע את הגוש הגדל במהירות בגרונו והוציא מילה אחת מפיו , הנהג זע ללא מילים."הוא נפגע והוא כבד מדי עבורי? תוכל בבקשה לעזור לי להחזיר אותו לתוך כיסא הגלגלים

אחר .אמר לו הילד האסיר תודה" ,תודה ושהאל יברך אותך. "מוודא שהכול יהיה בסדר, הוציא את הממחטה שלו וניגב את השריטה והחתך, הוא הרים את הבחור הצעיר בחזרה לתוך כיסא הגלגלים!סליחה

הוא השאיר את , הוא מעולם לא תיקן את הדלת הצדדית.איטית, הליכה ארוכה... הייתה זו הליכה ארוכה בחזרה ליגואר שלו.כך הביט המנהל על הילד הקטן דוחף את אחיו במורד המדרכה לעבר ביתם

,  כאשר אין לנו זמן להקשיב, רבותפעמים.איתנואלוהים לוחש בנשמתנו ומדבר ...עד שמישהו יאלץ לזרוק עליו משהו כדי ללכוד את תשומת לבו, הפגיעה כדי להזכיר לעצמו לא לעבור יותר דרך החיים כה מהר

.  או להמתין ללבנה-להקשיב ללחישה : זו הבחירה של כולנו...רק כדי להעיר אותנו, הוא חייב לזרוק עלינו לבנה
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(מתוך האלבום גאות ושפל)'נצי'נצ/ הרייני

על  , שנכתב על פרידתו מחברתו, "(כל הזמן הזה)"ניתן למצא שירים המדברים על אהבה , "שפל וגאות", באלבומו השני. פלוטניקשמו האמיתי רביד 30בן ראפרהוא צ'נצי'נ
ושיר מיוחד בשם,  "(לפעמים)"פואטיקה -על ארס"( בדיוק כמו שאני)"על דימוי עצמי (. של מאיר אריאל" חיית הברזל"שמתכתב עם " עגל הזהב)"התמכרות למדיה וקניות 

.השלמה וקבלת אחריות, שמדבר על סליחה עצמית" הרייני"

/על כל השטויות שעשיתי/ היום אני לוקח אחריות.." ...... " הריני מקבל על עצמי לאהוב": נפתח במשפט"הריני"לשיר קישור
של  /ולקבל את ההשלכות /מקבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני / על קנאה ועל טינה / על שליליות והקטנה/ המגננה, ההיסוסים, על החומות/ מבקש סליחה, מכל מי שפגעתי

."..הטעויות שלי
אפשר להשוות את השיר לטקסט שקוראים לפני תפילת שחרית של יום כיפור 

:לפני התפילה יאמר
חּוד  ֵשם יִּ ָשאלְּ יְךקּודְּ רִּ ֵתיּה הּוא בְּ ינְּ כִּ ימּו, ּושְּ חִּ ילּו ּורְּ חִּ דְּ ילּו, בִּ חִּ ימּו ּודְּ חִּ ַיֲחָדא, ּורְּ יות י"הֵ ֵשם יוד לְּ אותִּ חּוָדאי"הֵ ו"ָואבְּ יִּ ים בְּ לִּ ָרֵאל( יהוה)שְּ שְּ ֵשם ָכל יִּ ים. בְּ יּפּורִּ ית ֶשל יום ַהכִּ ַּלת ַשֲחרִּ פִּ ַּפֵּלל תְּ תְּ הִּ ים לְּ נּו ָבאִּ ֵנה ֲאַנחְּ ינּו ָעָליו ַהָשלום, הִּ ָרָהם ָאבִּ ֵקן ַאבְּ ,  ֶשתִּ

לּולות ָבּה ות ַהכְּ צְּ ם ָכל ַהּמִּ יון, עִּ ָמקום ֶעלְּ ָשּה בְּ ַתֵקן ֶאת ָשרְּ ֵאנּו, לְּ צון בורְּ ַלֲעשות רְּ ֵרנּו וְּ יוצְּ י נַעם ֲאדָני . ַלֲעשות ַנַחת רּוַח לְּ יהִּ ָנה ָעֵלינּו.  ָעֵלינּוֱאלֵהינּווִּ ֵנהּו. ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כונְּ :ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כונְּ

ַות ֲעֵשה ֶשל צְּ ַקֵבל ָעַלי מִּ י מְּ ֵרֲעָך ָכמוָך: ֲהֵרינִּ ָת לְּ ָאַהבְּ י, וְּ אודִּ י ּומְּ שִּ ַנפְּ ָרֵאל כְּ שְּ ֵני יִּ בְּ י אוֵהב ָכל ֶאָחד מִּ ים, ַוֲהֵרינִּ ָלכִּ ֵכי ַהּמְּ ֵני ֶמֶלְך ַמלְּ פְּ ַּפֵּלל לִּ תְּ הִּ י לְּ ַזֵּמן ֶאת ּפִּ י מְּ :ַהָקדוש ָברּוְך הּוא, ַוֲהֵרינִּ

ֵרנּו , ֲאבוֵתינּוֵואלֵהיֱאלֵהינּו רוןָזכְּ כְּ זִּ ֵדנּו בְּ ָפֶניָך ּוָפקְּ ּלְּ וַּתטוב מִּ קֻּ פְּ ֵמי ֶקֶדםבִּ ֵמי שְּ שְּ ים מִּ ַרֲחמִּ שּוָעה וְּ ָכר ָלנּו ה. יְּ ָרֵאל ֲעָבֶדיָךֱאלֵהינּו' ּוזְּ שְּ יִּ ָחק וְּ צְּ ָרָהם יִּ ים ַאבְּ מונִּ ָיה.  ַאֲהַבת ַהַקדְּ ַהר ַהּמורִּ ינּו בְּ ָרָהם ָאבִּ ַאבְּ ָת לְּ ַבעְּ שְּ בּוָעה ֶשנִּ ֶאת ַהשְּ ֶאת ַהֶחֶסד וְּ ית וְּ רִּ .  ֶאת ַהבְּ

תוָרָתְך ֵבַח ַכָכתּוב בְּ זְּ נו ַעל ַגֵבי ַהּמִּ ָחק בְּ צְּ ֶאת ָהֲעֵקָדה ֶשָעַקד ֶאת יִּ :וְּ

http://www.daat.ac.il/daat/sidurim/mizrah/kipur/hakdama.htm

לרקע לכתיבת התפילהקישור-

2מערוץ צ'נצי'נלכתבה על קישור-

https://www.youtube.com/watch?v=gISc0zjk2Ik
http://www.daat.ac.il/daat/sidurim/mizrah/kipur/hakdama.htm
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C_(%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94)
https://www.mako.co.il/news-israel/entertainment-q3_2017/Article-7923dc602d7dd51004.htm
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כלבמשךהשונותהמזרחעדותבפינאמר(תפילהשיר)הפיוט.העתיקיםהסליחותמפיוטיאחד-"הסליחותאדון"

אותוומשבחבעולמולעשותה"הקבשנוהגמהאת,ב"האסדרפיעלסוקרהפיוט.תשובהימיובעשרתאלולחודש

גלוישהכל,ולעולםמאזהנסתרותכליודע,האלשלונוראותוגדולתומוצגתהאחדשבקצה,כךבנויהפיוט.כךעל

:ומבקשהאלמולהעומדהאדםמצויהללוהקצוותשניבין.האלשלוחסדיורחמיואת,השניובקצה,לפניווידוע

.הנחמותובעלהסליחותאדוןהואאתהכיעלינורחם-כןפיעלאף-לפניךוידועגלוישהכלהגם,שחטאנוהגם

מחבר לא ידוע/ אדון הסליחות 
יחֹות לִּ ֲאדֹון ַהסְּ

ָבבֹות בֹוֵחן לְּ
גֹוֶלה ֲעמּוקֹות
ָדקֹות וֹּוֵבר צְּ

ָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ָחָטאנּו לְּ
ָלאֹות פְּ נִּ ָהדּור בְּ
ֶנָחמֹות יק בְּ ָותִּ

ית ָאבֹות   רִּ זֹוֵכר בְּ
ָליֹות חֹוֵקר כְּ

ָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ָחָטאנּו לְּ
יֹות רִּ יב ַלבְּ טֹוב ּוֵמטִּ

ָתרֹות סְּ יֹוֵדַע ָכל נִּ
כֹוֵבש ֲעֹונֹות

ָדקֹות לֹוֵבש צְּ
ָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ָחָטאנּו לְּ

יֹות  ָמֵלא ַזכִּ
ּלֹותנֹוָרא  הִּ תְּ

סֹוֵלַח ֲעֹונֹות 
ֵעת ָצרֹות עֹוֶנה בְּ

ָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ָחָטאנּו לְּ
שּועֹות ּפֹוֵעל יְּ

ידֹות צֹוֶפה ֲעתִּ
קֹוֵרא ַהוֹּורֹות  

רֹוֵכב ֲעָרבֹות
ּלֹות פִּ שֹוֵמַע תְּ
ים וֵּעֹות מִּ תְּ

ָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו  ָחָטאנּו לְּ

:פירושי מילים ומושגים-אדון הסליחות 

(23, יבפי איוב -על)נסתרים , יודע דברים עמוקים:גולה עמוקות

(1, סגפי ישעיהו -על)מדבר דברי אמת ומקיים את הבטחתו :דובר צדקות

.שהמחשבות  והמצפון של האדם נמצאים בכליות, בעת העתיקה האמינו. חוקר ובוחן את מחשבותיו הנסתרות של האדם:חוקר כליות

.אדם= ברייה . לאנשים:לבריות

.החטאים, סולח על העוונות:כובש עוונות

.(4, מאפי ישעיהו -על)וכאילו קורא לכל דור לבוא בזמן המיועד לו -יודע מה יקרה בדורות הבאים:קורא הדורות

(5,פי תהלים סח-על)רוכב על עננים :רוכב ערבות

.                                                    שלימות ונכונות ,דעותיו תמימות:תמים דעות



ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

יאיר לפיד/ אחי –האיש הזה הוא :   הגיגים

. המגיש מימיה לשבוי מפני שגם הוא בן אדם-הוא בעצם אותו האיש שאני אוהב, "מוות לערבים"העומד בהפגנות עם שלט -האיש ההוא שאני שונא 

.  באתונה רק בגלל שגם אני ישראלי$ 50שמלווה לי -הוא בעצם אותו האיש שאני אוהבבוינהשצובע את שמו על פסל -שאני שונא -והאיש ההוא 

-הוא בעצם אותו האיש שאני אוהב , שבשם ערכיים דתיים שאפילו הוא לא מבין תובע זכות היסטורית על הפרת והחידקל-שאני שונא -והאיש ההוא 

.  שעומד לידיד ביום הכיפורים ומראה לי בסבלנות אין קץ את הקטעים הנכונים

שנותן לי את הסיגריה האחרונה  -הם בוגדים והמערך הוא משוגע הוא בעצם אותו האיש שאני אוהב " שלום עכשיו"שחושב ש-שאני שונא -והאיש ההוא 

.  שלו בעמדת השמירה בתוך הקור של לילה לבנוני נוסף

שדוחף אותי באוטובוס וזיעתו נדבקת אלי הוא בעצם אותו האיש שאני אוהב שמבזבז יום שלם בשביל להחזיר הביתה את הילד -שאני שונא -והאיש ההוא 

. של השכנים שאבד את דרכו

שעבד כל היום  -שאני אוהב -שאני שונא שנכנס למסעדה החביבה עלי והורס לי את הערב בקולניות המעצבנת שלו הוא בעצם אותו האיש -והאיש ההוא 

.  במפעל יצוא והתרגל לצעוק כדי שרעש המכונה לא יפריע לו

.  שאם ארצה או לא ארצה הוא אחי, הוא בעצם אותו האיש שאני אוהב, שקורא לי אחי למרות שהוא לא-שאני שונא -והאיש ההוא 

המשהו הזה לא נורא כל כך ואם תרצה או לא תרצה המשהו הזה הוא גם  , והעניינים, והצעקות, ואתה חלק ממשהו ומעבר לכל ההבדלים, כי זה מה שיש

!  אתה

!  משנאת חינם נשוב ונבנה מאהבת חינםנחרבנואם 

!!!  אז באמת הלוואי שנצליח להתאחד מעל לכל המחלוקות ולאהוב כל אדם באשר הוא אדם

!!!ותזכרו תמיד שכולנו ילדים של ריבונו של עולם ושכל ישראל אחים



ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

הוצאת דביר, ורבניצקיביאליק / ספר האגדה : מתוך-האדם המכוער ורבי אלעזר בן שמעון    : סיפורי חסידים

והייתה דעתו גסה עליו  , ושמח שמחה גדולה.ומטייל על שפת הנהר, והיה רכוב על החמור, מבית רבו( שם של מקום)ממגדל גדור שמעוןמעשה שבא רבי אלעזר בן רבי '

.  נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. מפני שלמד תורה הרבה, (מתרברב)

!  שלום עליך רבי: אמר לו

.  ולא החזיר לו

!  ?כמותךמכועריןשמא כל בני עירך ! כמה מכוער אותו האיש(  כלי ריק מתוכן), ריקה: אמר לו

".  כמה מכוער כלי זה שעשית"שעשאניאלא לך ואמור לאומן , איני יודע: אמר לו

,  ירד מן החמור ונשטח לפניו, כיון שידע בעצמו שחטא

!  מחול לי, נעניתי לך: ואמר לו

".  כמה מכוער כלי זה שעשית: "ואמור לושעשאניאיני מוחל לך עד שתלך לאומן : אמר לו

,  יצאו בני עירו לקראתו. עד שהגיע לעירו, היה מטייל אחריו

!  מורימורי , רבישלום עליך רבי : והיו אומרים לו

?  למי אתם קורין רבי: אמר להם

.  לזה שמטייל אחריך: אמרו לו

. אל ירבו כמותו בישראל-אם זה רבי : אמר להם

?  מפני מה: אמרו לו

. כך וכך עשה לי: אמר להם

.  שאדם גדול בתורה הוא, מחול לו, אף על פי כן: אמרו לו

.  ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן. בשבילכם הריני מוחל לו: אמר להם

. 'ואל יהא קשה כארז, לעולם יהא אדם רך כקנה': ודרששמעוןמיד נכנס רבי אלעזר בן רבי 

(  א"ע, תענית כ)



ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

שאלו.מעודוראוהושלאמרוממתבשמחהשרוימצאוהוהכפוריםיוםשלמחרת,הדורמגדוליאחדעלמסופר:חסידיסיפור

?מעולםראוהושלאבמידהקורנותפניושאור,השניםמכל(השנה)דהשתאהכפוריםיוםשונהמה:המקורבתלמידיו

,כלומר,"נגדישחטאמילכלגמורהבמחילהמוחלהנני":נאמר'זכהתפילה'בהכפוריםיוםבערבשאמרנובנוסח:ואמרהרב

להתרומםבידיעלההשנהלכן.מאשתקדלהתעלותהואהראוימןהריבלביחשבתי.הכעיסנישכברלמילשעברהיאהמחילה

לחטואשבדעתולמיגםאלא,בעברנגדישחטאלמירקלאגמורהבמחילהמוחלהנני":אמרתיוכה,מוחלטתבהסכמהולהסכים

בהרגשהזאתמרגישואניגמורבביטחוןבטוחני,אלולכללמחולזועליונהבמידההשנהשזכיתימכיוון:ואמרהמשיך."בעתידנגדי

(ומאושרשמחאני).נפשיותגללביעלץלכן.עוונותייכלעלגמורהמחילההכפוריםביוםלימחלבשמיםהיושבגםכי,פנימית



ונתנה תוקף

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

הפיוט,המסורתפיעל.ידועאינוהפיוטשלמחברו.הכיפוריםוליוםהשנהלראשהתפילהבמחזורהמופיעפיוט-תוקףונתנה

כרתו)אותועינושלאכמה.להתנצרנתבקשהצלבמסעותבזמן,באירופהיהודיתבקהילהבולטכמנהיג)ממגנצאאמנון'לרמיוחס

השנהראששלמוסףתפילתשלשיאהמהווההפיוט."(תוקףונתנה"הפיוטויצאפיואתפתחובייסוריםהתנצרלא(...'וכגפיואת

.בכללהנוראיםהימיםשלהמרגשיםהשיאיםאחדמהוויםושירתואמירתורגעיולמעשה,האשכנזיתבתפילההכיפוריםיוםושל

.וצדקהתפילה,תשובה:הגורלאתלשנותדרכיםבשלושמסתיים,"תוקףונתנה"

,שוניםקשריםבשלושהלמעשהשמדוברטועןלענייןנאהפירוש?אדםשלגורלואתלשנותיפיםאלודבריםשלושהדווקאמדוע

:הגורלאתלשנותהאדםיכולדרכם

.שלוהפנימיתהאמתעלהאדםשלהשמירה,למשל.לעצמוהאדםשביןהקשרהואתשובה

.לנשגב,לרוחני,לאלהאדםשלהקשרהואתפילה

.שמסביבולחברההאדםבין,לזולתהאדםשביןהקשרהיאצדקה

?השיטהבית"קיבוץלבין"תוקףונתנה"הפיוטביןמה



ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

(  מקור המידע)לאתר בית השיטה קישורו-על קיבוץ בית השיטה ומלחמת יום כיפור–בית השיטה –לסרט קישור

."השיטהבית"קיבוץמחבריחייליםעשראחדנפלו,כיפוריוםבמלחמתהנופליםבין

משפחהבןאיבדשלאביתכמעטהיהלא–הקיבוץמבני11נהרגוזובמלחמה

.לקיבוץמתנהשירלהשאיררצההוא.מהזמןהתגוררשבוהשיטהביתקיבוץאתלעזוברוזנבלוםיאירהמלחיןעמד1990בשנתכןאחרישנים17

להלחיןהחלטתי.הנוראיםהימיםמתפילת"תוקףונתנה"המיליםהופיעועיניומולהסידוראתפתחתי.תפילהסידורמישהולינתןאחדיום:מספרהוא

.הכיפוריםיוםבמלחמתקשותכהשהוכהלקיבוץאותוולהעניקהשיראת

ושרהבמהעל,הקיבוץמבני,אלבלקחנוךעלה,הכיפורים-יוםבערבשנערך,הזיכרוןבטקס

,זהאחרבזההחבריםקמו,השירכשהסתיים.באווירריחפהמוות-ודממתמקומועלישבאישמאלףיותרשלקהל.רוזנבלוםשלבלחןהתפילהמילותאת

.בדומייההמקוםאתועזבו,מוסכםאותפי-עלכמו

במלואאותהחשנואבל,אותההבנושלאקדושהשלרגעהיהזה":התבטאואףמקצתם.מכןלאחראמרו,"עודלהוסיףמהאיןכזהשירשאחריהרגשנו"

."העוצמה

בגללשהותקפנוהעובדהעצם":בסרטאומר,(שלהאחיין)גוריון-בןאריה,מהםאחד.הקיבוץחברישלעולמםאתזעזעהההיאהמלחמה,כאמור

."מיהדותולברוחיוכללאשלעולםלהבין,אזעדהאמיןשלאלמיגםגרמה,ליהדותביותרהקדושביום,יהדותנו

,לקונצרטיםובהאזנהבאכילהשהתבטא,מוחלטמאנטגוניזם.כיפורליוםהתייחסותםאתהקיבוץחברישינו,והאבלהשכולעםהתמודדותבעקבות

.היהודיהעםכללשלהדיןויוםשלהםהפרטיהדיןיוםשלשילובבאמצעותהיוםאתלחוותדרכםאתמצאו

.השיטהבית,בקיבוץהכיפוריםיוםבמסכתשולבהפיוט

https://www.youtube.com/watch?v=jXZ5rtcbr4Y
https://www.beithashita.org.il/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%9C%D7%A7/


ציטוטים הקשורים לסליחה

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

"קל יותר לסלוח לאויב מאשר לסלוח לחבר"–וויליאם בלייק

"אך מרחיבה את העתיד, סלחנות לא משנה את העבר"–פול בוסה

"מחילה היא הנקמה המתוקה ביותר"–אייזיק פרידמן

"אף פעם אל תקלקל התנצלות עם תירוץ"–ונסון'קימברלי ג

."שטני–לנטור , אלוהי–לסלוח , לטעות זה אנושי"–אלכסנדר פופ

"המחילה היא תכונת החזקים. חלשים לעולם לא יכולים למחול"–מהאטמה גנדי

משידוך כזה  . יותר קשה לשדך את הגוף והנשמה ממה שאיש ואישה"–יעקבמפי הדמות" כימים אחדים"מאיר שלו מתוך הספר 

גדול ביחד? אבל מה התועלת אז, רק להתאבד אפשר. אפשר-אפילו להתגרש אי שאז הם כמו , להזדקן ביחד, גוף ונשמה צריכים לדעת לִּ

,  הנשמה כבר שוכחת ומתחרטת. הגוף כבר חלש ונופל. שלשניהם כבר אין שום כוח בכנפיים, שני ציפורים זקנים מסכנים באותו הכלוב

ֶמסזה החוכמה שנשארת אחרי שכל הֶיתר . מה שנשאר זה רק לדעת לסלוח, בו. אפשר-ולברוח אחד מהשני גם כן אי :  נגמרותהחֹוכְּ

."אז לכל הפחות לסלוח לעצמך, אדם אחר-כי אם לא לסלוח לבן. לדעת לסלוח אחד לשני



קישורי  סליחות

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

לסליחה בתרבויות שונות בעולםקישור

קישורואפשרות להוסיף מכתב סליחה ב" סליחה"דוגמאות למכתבי 

:סרטון המתאר בצורה גראפית איך כל אחד מבקש סליחה בצורה אחרתלקישור

וסרטון בסופו"   פשוט לסלוח"מאמר –לאתר של ליאת צור קישור

:  מהיוטיובקישורים לשירים 

מתוך בוסתן ספרדי  " סליחות"לביצוע הקישור

של רביביו  מחרוזת סליחותהפרוייקט–למחרוזת סליחות קישור

עמיר בניון  " סליחה"לביצוע קישור

סליחה   –לביצוע של מתי כספי קישור

ליהודית רביץ מבצעת את השיר  סליחות   קישור

https://www.slicha.com/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://www.slicha.com/Genral/slicha.asp
http://www.aish.co.il/h/hh/hh-video/50712177.html
http://www.loveli.co.il/42953/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=ohgI0nRC3Ic
https://www.youtube.com/watch?v=6YLdgIheebs
https://www.youtube.com/watch?v=o_LlPj-zvlw
https://www.youtube.com/watch?v=H-_umas7l5A
https://www.youtube.com/watch?v=k8GZxZOYQK8


מושגים הקשורים  לסליחות

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

ואתדרכיואתלשנותעצמועלוקיבל,מלאהחרטהשהביעבתנאי–ובמחילהבסליחהלזכותאפשרותאחדלכליש,היהודיתהמסורתפי-על-סליחה
בפיוסמותניתהסליחה,לחברואדםשביןשביחסיםאלא.לחברואדםשביןליחסיםוגםלאלוהיואדםשביןליחסיםגםמתייחסתזותפיסה.התנהגותו

פנימיבתהליךאפואתלויהאלועברותעלהמחילה.למצפונואדםוביןלאלוהיואדםשביןופנימיאישיענייןהםלמקוםהאדםשביןהיחסים.הנפגעהאדם
והעברהמאחראישיתשובהבתהליךרקלהסתפקהאדםיכוללאלחברואדםשביןבעברות,אולם.עוונותיולונמחליםהכנההחרטהולאחרהאדםשעבר

ניתן,לפוגעמחלהנפגעשהאדםלאחררק.ממנומחילהובקשתהזולתפיוסאתאפואמחייבהיחסיםלתיקוןהעיקריהתנאי.הזולתכלפימכוונתהייתה
.מהאלגםמחילהלבקש

על פי המנהג שבמסורת הדתית קמים באשמורת הבוקר לומר תפילות אלו  . שתוכנן בקשת סליחה ורחמים על החטאים, תפילות בלשון פיוטית-סליחות
.הלא הם ימי הסליחות, בימים שבין ראש חודש אלול ויום הכיפורים

שילךעדמכפרהכיפוריםיוםאין-לחברואדםביןעבירות.מכפרהכיפוריםיום-למקוםאדםביןעבירות":נאמר'ט',חיומאבמסכת-הפיוסמנהג
עדהפיוסאתמחשיבכךכלם"הרמב.בשגגהאובמזידבושפגעומימכלמחילהלבקשהולכיםהכיפוריםיוםבערב.הפיוסמנהגמכאן."חברואתוירצה
המקללאוחברואתהחובל:כגון,לחברואדםשביןעבירות-אבל.למקוםאדםשביןעבירותעלאלאמכפריםהכיפוריםיוםולאהתשובהאין":אומרשהוא

ממנוולשאוללרצותוצריך,ממוןלושהחזירפיעלואף.וירצהולוחייבשהואמהלחברושיתןעד,לעולםלונמחלאינו,בהןוכיוצאהגוזלואוחברואת
מניחו-רצהלא,ושלישיתשניהשורהלומביא-להםנתרצהלא.ממנוומבקשיםמרעיואדםבנישלושהשלשורהמביא,לולמחוללחברורצהלא.לושימחל
."החוטאהואמחלשלאוזה.לווהולך

תוך כדי בדיקה  . מחליט על שינוי עצמי בודק את עצמו ורואה היכן הוא צריך לשנות את התנהגותו, האדם. תהליך פנימי אותו עושה האדם עם עצמו-תשובה
רק לאחר תהליך התשובה כאשר ברור לאדם שלא ישוב להתנהגות הפוגעת  יש טעם לפנות לאנשים שנפגעו  , הוא רואה במה פגעה התנהגותו באנשים אחרים

.ממנו  ולבקש את סליחתם



מושגים הקשורים לסליחות

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב ימי סליחות

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה)

.ללבוש בגד חדש או לשים על השולחן פרי חדש ו"שהחיינו"עם הדלקת הנר בערב ראש השנה נוהגות הנשים לברך גם -הדלקת נר של יום טוב

"טובהחתימה"וב" שנה טובה"נוהגים לברך זה את זה בברכת -ברכת כתיבה וחתימה טובה
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו: "הנוסח האשכנזי לברכה זו הוא

"תיכתבו בספר חיים טובים: "הנוסח בעדות הספרדיות הוא
 "ותיכתבו בספר החיים ובספר הזיכרון: "נוסח התימנים הוא

".הימים הנוראים"שלושת הימים של ראש השנה ויום הכיפורים נקראים -ימים נוראים
 .מקור השם באופיים של הימים האלו כימים של דין ומשפט. יש מרחיבים מושג זה ומשתמשים בו גם לציין מהותם של שבעת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים

ומנערים את שולי הבגד  "ותשליך במצולות ים כל חטאותינו"המתפללים אומרים . על שפת נהר או מעיין, של ראש השנה קודם שקיעת החמה' תפילה הנאמרת ביום א-תשליך
.סמל להיטהרות מן החטאים ליד מקור מים-

.כאשר הירח מכוסה ועד עשרה בו , הם הימים מראש חודש תשרי–הימים שבין כסה לעשור . עשרת ימי התשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים-בין כסה לעשור

הוא ספר " מחזור"ואילו בעדה האשכנזית ה; בעדה הספרדית קוראים בשם זה קובץ תפילות לכל השנה. החוזרים לפי הסדר כל שנה, ספר המכיל תפילות ופיוטים-מחזור 
.ליום הכיפורים ולשלוש הרגלים, התפילות שיוחדו לראש השנה

הנדרים מעכבים את כפרתו של . ואינו חל על מה שנדר בינו לבין חברו, מטרתו לבטל נדרים וכדומה שאדם מקבל על עצמו. פיוט זה נאמר בתפילת ערב יום כיפור-כל נדרי
ביטול הנדרים משחרר אותו מהמגבלות שהטיל על ". מוצא שפתיך תשמור"שכן כל עוד אינו מקיים את הדברים שהתחייב לקיימם הרי הוא  בחזקת עובר על מצוות , האדם
.התרת נדרים דורשת חרטה מצד הנודר. עצמו



ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

אנסבכראורי / תחתמי אותך 

תחתמי אותך
י ָרה לִּ יא ָאמְּ הִּ

יָחה ָעַלי זּוג  נִּ הִּ םוְּ פֹותֵעיַניִּ ַלטְּ מְּ
ַנאי יד ּפְּ ים ֵאין ָתמִּ ַלהֹורִּ

ֹּאש אֹו ַבֵּלב ָבר
אֹות אֹוָתְך רְּ לִּ

תֹּב ָלְך ֶאת ַהוֶֶּרְך כְּ לִּ
יל אֹוָתְך הֹובִּ לְּ
י אֹוָתְך מִּ תְּ ַתחְּ
י חִּ ָשכְּ ֹּא תִּ ֶשּל

ְך ֵבין ָיַדיִּ י מִּ קִּ ַחּמְּ תְּ ֹּא תִּ ֶשּל
י ַאתְּ  ֲחרִּ בְּ ֶשתִּ

ֵכְך וֹות ֶאת וַּרְּ ַהתְּ "ֵכיַצד לְּ

ַהיֹום
י י חֹוֶתֶמת אֹותִּ ֲאנִּ

יקֹות ֵסֶפר ַהַצוִּּ בְּ
ֵמחֹות ֵסֶפר ַהשְּ בְּ

ַבש וְּּ תּוקֹות מִּ ֵסֶפר ַהּמְּ בְּ
תֹּם תֹּם, ַתחְּ ַתחְּ

?ַאָתה כֹוֵתב
ֵסֶפר ָהרֹוצֹות בְּ

רֹות ַגבְּ תְּ ֵסֶפר ַהּמִּ בְּ
ינֹות ֵסֶפר ַהַּמֲאמִּ בְּ

ֵכן, ֵכן
ינֹות ין, ַמֲאמִּ יָת ַמֲאמִּ ?ָהיִּ

ָשמֹות ַהטֹובֹות ֵסֶפר ַהנְּ בְּ
נֹות ֵסֶפר ַהנֹותְּ בְּ

ירֹות אִּ ֵסֶפר ַהּמְּ בְּ
רֹות עֹורְּ תְּ ֵסֶפר ַהּמִּ בְּ

ֵסֶפר ָהאֹוֲהבֹות בְּ
ָמן ֵסֶפר ָהאֹוֲהבֹות ֶאת ַעצְּ בְּ

לֹות חֹולְּ ֵסֶפר ַהּמְּ בְּ
כֹות ָברְּ ֵסֶפר ַהּמְּ בְּ

ֵסֶפר ַהָשרֹות בְּ
חֹות ֵסֶפר ַהסֹולְּ בְּ

נֹות  ַאזְּ תְּ ֵסֶפר ַהּמִּ ָטן)בְּ אִּ ...(לְּ
ֵסֶפר ַהצֹוֲחקֹות בְּ
ֵסֶפר ָהֲאהּובֹות בְּ

לֹות ַּפּלְּ תְּ ֵסֶפר ַהּמִּ בְּ
יֹות קִּ ֵסֶפר ַהנְּ בְּ

ַנסֹות ֵסֶפר ַהּמְּ בְּ
ים ָהֵאֶּלה גֹות ֶאת ַהַחיִּ ֵסֶפר ַהחֹוגְּ בְּ

ים דֹולֹות ֵמַהַחיִּ ֵסֶפר ַהגְּ !בְּ
ֵסֶפר ַהטֹובֹות בְּ

אּויֹות ֵסֶפר ָהרְּ בְּ
אּויֹות  ֵסֶפר ָהרְּ בֹות ָכָכה)בְּ ֹּא חֹושְּ ם ֵהן ל ...(ַגם אִּ
מֹות ֵסֶפר ַהזֹורְּ בְּ

מֹות ַקוְּּ תְּ ֵסֶפר ַהּמִּ בְּ
ֵסֶפר ַהֶנֱהנֹות בְּ
ָקרֹות ֵסֶפר ַהיְּ בְּ

אּויֹות ָהרְּ ֵסֶפר ָהֲאהּובֹות וְּ בְּ
ָפֶניָך לְּ
.תֹוָדה

"אך מרחיבה את העתיד , סלחנות לא משנה את העבר" 

(פול בוסה) ימי סליחות


