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  17.9.2010א "בתשרי תשע' י

  הכיפורים-ערב יום

 "ָלֵתת"

  

  שתו יי�,  הדליקו נר                                              
  השבת יורדת בלאט

  ובידה  הפרח
  ובידה השמש

  "…השוקעת

        זלדה

�ה ִלְקַראת ְלָכה ד�ִדיְלָכה ד�ִדיְלָכה ד�ִדיְלָכה ד�ִדיָ�ַ        

        ֵני ַ!ָ ת ְנַקְ ָלהְ� 

  .שבת שלו$ ומבור#

        אלקב&

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  ָ!ַמע* ַהְלל)ָי' ְבִצְלְצֵלי  ַהְלל)ָי'ַהְלל)ָי'ַהְלל)ָי'ַהְלל)ָי'

  ַהְלל)ָי' ַהְלל)ָי' ְ ִצְלְצֵלי ְתר)ָעה

�ֹל ַהְ,ָ!ָמה ְ+ַהֵ�ל ָי'  

  ַהְלל)ָי'  ַהְלל)ָי'

   ָי'ַהְלל)ָי'  ַהְלל) �ֹל ַהְ,ָ!ָמה ְ+ַהֵ�ל ָי'

  נ"תהילים ק 

  

  ;ֶהָחֵפ& ַחִ.י$, ָהִאי!ָהִאי!ָהִאי!ָהִאי!* * * * ִמיִמיִמיִמי

  .ִלְרא�ת ט�ב, אֵֹהב ָיִמי$

  ;ְנצֹר ְל!�ְנָ# ֵמָרע   יד

  .ִמ2ֵַ ר ִמְרָמה, )1ְָפֶתי#ָ 

  ;ט�ב* ַוֲע1ֵה, ס)ר ֵמָרע   טו

  .ַ 5ֵ! ָ!ל�$ ְוָרְדֵפה)

ד"תהילי$ ל

  

  קהילת
לֹום ת ׁשָ ּבַ לֹוםׁשַ ת ׁשָ ּבַ לֹוםׁשַ ת ׁשָ ּבַ לֹוםׁשַ ת ׁשָ ּבַ   ׁשַ

 בבית מזרע
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  מנחה – דקת דומיה
  
  
  
  
 

  
            �הדלקת נר זיכרו                           

        
 חנה סנשחנה סנשחנה סנשחנה סנש

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
  לתת 

  
  חמוטל ב� זאבחמוטל ב� זאבחמוטל ב� זאבחמוטל ב� זאב: : : : מילי$מילי$מילי$מילי$

  בועז שרעביבועז שרעביבועז שרעביבועז שרעבי: : : : לח�לח�לח�לח�

  

  תת את הנשמה ואת הלב ל

  לתת כשאתה אוהב , לתת

  ואי# מוצאי$ את ההבדל 

 שבי� לקחת ולקבל 

 .עוד תלמד לתת לתת

  

  

  :להמש# המילי$

http://www.shiron.net/artist

?type=lyrics&lang=1&prfid

=183&wrkid=2020  
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  הצגת הנושא � "  תתל"
  
  
  
  1ראיו� 
  

  

  

  למדני אלוהי                          

 לאה גולדברג

     
 ָ ֵר# ְוִהְתַ�ֵ�ל, ֱאלַֹהי, ַל8ְֵדִני

 ,ַעל נַֹג' ְ�ִרי ָ ֵ!ל, ָעֶלה ָקֵמל ַעל ס�ד

 ,ִלְנ!ֹ$, ָלח)! ,ִלְרא�ת: ַעל ַהֵחר)ת ַה:ֹאת

 .לְלִהָ�ֵ! , ְלַיֵחל, ָלַדַעת

 

 1ְִפת�ַתי ְ ָרָכה ְוִ!יר ַהֵ�ל ַל8ֵד ֶאת

 ,ֵליל ְ ִהְתַח2ֵ! ְזַמְ,ָ# ִע$  ֶֹקר ְוִע$

 .ְלַבל ִיְהֶיה י�ִמי ַה.�$ ִ�ְתמ�ל ִ!ְל!�$

  .ָעַלי י�ִמי ֶהְרֵ;ל ְלַבל ִיְהֶיה
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  ֲהל#א ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָ� 

  פר ישעיה פרק נחסכיפורי% ההפטרת יו% 
 

 

! ?יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשוֹ ?                                   ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהוּ 

יעַ  ק ָוֵאֶפר ַיּצִ ַאְגֹמן ֹראׁשֹו ְוׂשַ ְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַליֹהָוה?            ֲהָלֹכף ּכְ   !?ֲהָלֶזה ּתִ

  

  ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהוּ 

ר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה פַּ  ע                                                ַהּתֵ ַח ַחְרֻצּבֹות ֶרׁשַ   ּתֵ

קוּ  ַנּתֵ ים                                               ְוָכל מֹוָטה ּתְ ח ְרצּוִצים ָחְפׁשִ ּלַ   :ְוׁשַ

ִביא ָבִית           ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך                           ים ְמרּוִדים ּתָ ַוֲעִנּיִ

ם ְרָך לֹא ִתְתַעּלָ ׂשָ יתֹו                                          ּוִמּבְ י ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכּסִ   :ּכִ

  

ַחר אֹוֶרָך                                          ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח  ַ ׁשּ ַקע ּכַ ָאז ִיּבָ

בֹוד ְיֹהָוה ַיַאְסֶפךָ ְוהָ    :ַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך                                                  ּכְ

ע ְוֹיאַמר ִהּנִֵני  ּוַ ׁשַ ְקָרא ַויֹהָוה ַיֲעֶנה                                               ּתְ ָאז ּתִ

ִסיר ִמּתֹוְכָך מֹוָטה                      ר ָאֶון                   ִאם ּתָ ע ְוַדּבֶ ַלח ֶאְצּבַ   :ׁשְ

יַע  ּבִ ׂשְ ָך                                                  ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפׁשֶ

ֳהרָ  ּצָ ְך אֹוֶרָך                                                   ַוֲאֵפָלְתָך ּכַ ֹחׁשֶ   :ִיםְוָזַרח ּבַ

ָך ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחִליץ  ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִמיד                           ְוִהׂשְ ְוָנֲחָך ְיֹהָוה ּתָ

בּו ֵמיָמיו ר לֹא ְיַכזְּ ַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ   :ְוָהִייָת ּכְ

קֹוֵמם ְוֹקרָ  ָך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור ּתְ ֶרץ ְמׁשֹוֵבב ְנִתיבֹות ּוָבנּו ִמּמְ א ְלָך ּגֵֹדר ּפֶ

ֶבת   : ָלׁשָ

  ח"ישעיה פרק נ
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  כולנו זקוקי% לחסד 
  

  נת� ז#נת� ז#נת� ז#נת� ז#

                                                                                         

  , כולנו זקוקי$ לחסד

  , כולנו זקוקי$ למגע

  לרכוש חו$ לא בכס> 

  , # מגעלרכוש מתו

  לתת בלי לרצות לקחת 

  ולא מתו# הרגל 

  כמו שמש שזורחת 

  , כמו צל אשר נופל

  בואי ואראה ל# מקו$ 

  . שבו עוד אפשר לנשו$

  

  , כולנו רוצי$ לתת

  , רק מעטי$ יודעי$ אי#

  צרי# ללמוד כעת 

  , שהאושר לא מחיי#

  פע$ *שמה שנית� אי

  , לא ילקח לעול$

  שיש לכל זה טע$ 

   ,ג$ כשהטע$ ת$

  בואי ואראה ל# מקו$ 

  . ש$ עוד מאיר אור יו$

        

  
  
  2ראיו� 

  

  

   שלי – של� , של� – שלי

 

  :האומר;  באד$ דותימ ארבע

  .סדו$ דתימ זו אומרי$ ויש , בינונית דהימ זו;  "של# – ושל# , שלי – שלי "

  .האר& ע$  ; שלי – ושל# ,של# – שלי "

  . חסיד ;"של# *ושל# ,של# *שלי "

  :רשע; שלי  *  ושל# ,ישל  *  שלי" 
 הההה    פרקפרקפרקפרק    אבותאבותאבותאבות    מסכתמסכתמסכתמסכת    

כל אחד  * " של# * ושל# ,שלי * שלי: "חברה שיחידיה אומרי$ :פירש הרב עמיאל

שכ� בחברה טובה כל , המה" בינוניות"שמידותיה  היא חברה, יעשה רק לביתו שלו

אבל   .שומר כל ממונו רק לטובת עצמו ואינו ,אד$ מוכ� לתת משלו ג$ לאחרי$

חברה ". זו מידת סדו$"הרי , הופכת להיות נחלת הכלל ,של אנוכיות זוכאשר מידה 

  הרב משה אביגדור עמיאל       .ולהתקיי$ אפילו שעה אחת כזו אינה יכולה לעמוד
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  הגדרות

  

   זולתנותזולתנותזולתנותזולתנות

המסבה טוב למישהו אחר  התנהגותהמתבטא ב, בעזרה לזולת אנוכיהיא אינטרס לא 

הצורה הקדומה של זולתנות היא פעילות המדגישה את רווחת . ללא תמורה

בעוד הזולתנות המאוחרת , מתעלמת מרווחת היחיד בעודה מצמצמת או , האחרי$

. הוא חסד יהדותהמונח המקביל לזולתנות ב. היא פעילות הנעשית ללא מניע אנוכי

, מתנות עניי$מצוות : לדוגמה; # ה� במצוות רבות"גישה זו באה לידי ביטוי בתנ

  .וציוויי$ דומי$ ביחס ליתומי$ ואלמנות, ציוויי התורה ביחס לגרי$

  

        אנוכיותאנוכיותאנוכיותאנוכיות

והוא , בראש מעייניו ,צרכיו ומחשבותיו, היא מצב בו האדם שם את עצמו

אדם אנוכי עשוי להתעלם . באופן קבוע, הראשון לסדר העדיפויות שלו

אדם יכול לנהוג באנוכיות  .צרכיהם ונקודות המבט של האחרים, יהםמתחושות

  . כיוון שאינו יכול להבטיח כי כל שאר האנשים בעולם לא יתנהגו באנוכיות

  

   ריותריותריותריותאאאאסולידסולידסולידסוליד

או העדפות  ,מטרות, אינטרסי$המבוסס על שותפות של , אחדותשל  רגשהיא 

אנשים אחד  הקושרים ,המונח מצביע על היחסים החברתיים. בין בני אדם

תכונה של הזדהות עם ,ריות היא בדרך כלל אסוליד, בשיח הפוליטי .לשני

השמאל מרכזי עבור  ער#ריות היא אלפיכך סוליד.דוכאתמשל קבוצה  מאבק

על חשבון אינטרסים  ליי$אאוניברסאלים יכיוון שהלה מדגיש איד, הפוליטי

  . קבוצתיים צרים
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  סליחות
  לאה גולדברג: מילי$

  עודדד לרר: לח�

  

  , באת אלי את עיני לפקוח

  , וגופ# לי מבט וחלו� וראי

  באת כלילה הבא אל האוח 

  . להראות לו בחוש# את כל הדברי$

  

  ש$ לכל ריס וציפור� : ולמדתי

  ולכל שערה בבשר החשו> 

  וריח ילדות ריח דבק ואור� 

  . ניחוח לילו של הגו>ו

  

  ה$ הפליגו אלי#  *א$ היו עינויי$ 

  מפרשי הלב� אל האופל של# 

  תנני ללכת תנני ללכת 

  . לכרוע על חו> הסליחה

  

  ...ולמדתי ש$ לכל ריס וציפור�
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  3ראיו� 

  

        ?בקיבו+ מזרע המתחדש ,התהייה נתינה:סיכו%

        
  

                                       

  פתח לנו שער                                          

 פיוט לתפילת נעילה                                             

 
  ְ�ַתח ָלנ� ַַער

  ְ�ֵעת ְנִעיַלת ַַער

  ִ�י ָפָנה י��

  

  ַה��� ִיְפֶנה

  א ְוִיְפֶנהַהֶ�ֶמ ָיבֹ

  ָנב�!ה ְָעֶרי ָ 

  

  !ָנא ֵאל ָנא

  ָ"א ָנא

  ְסַלח ָנא

  ְמַחל ָנא

  ֲחָמל ָנא

  ַרֵח� ָנא

  ַ�ֶ�ר ָנא

  .ְ�בֹ ֵחְטא ְוָע�%

 

  

  

   פתח לנו שער

        רעיה הרניקרעיה הרניקרעיה הרניקרעיה הרניק

  

  ְ�ַתח ָלנ� ַַער

  ,ביו$ הזה השקט

  שבע שני$ אחרי

  .הרעש

  

  

  ואני לא

  יודעת כמה לפני

  .הרעש הבא

  

  ַתח ָלנ� ַַער�ְ 

  אולי יבואו בו

  הרחמי$

  .והאהבה
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  תקיעה בשופר לצדק חברתי  

י$ ְוִל1ְִכיְרָ# )ְלת�ָ!ְבָ# ַהָ;רִ  ְוָהְיָתה ַ!ַ ת ָה<ֶר& ָלֶכ$ ְל<ְכָלה ְלָ# )ְלַעְב#ָ2ְ ְוַלֲאָמֶת#ָ "

  :ְ+ב)<ָת' ֶלֱאכֹל* ה ָכלְוִלְבֶהְמְ+ָ# ְוַלַחָ.ה ֲאֶ!ר ְ ?ְרֶצָ# ִ+ְהיֶ  זזזז     :ִע#8ְָ 

ְ תֹת ָ!ִני$ ֶ!ַבע ְ�ָעִמי$ ְוָהי) ְלָ# ְיֵמי ֶ!ַבע ַ!  ְוָסַפְרָ+ ְלָ# ֶ!ַבע ַ!ְ תֹת ָ!ִני$ ֶ!ַבע חחחח

 ַלחֶֹד! ְ+ר)ָעה ַ חֶֹד! ַהְ@ִבִעי ֶ ָע�1ר ְוַהֲעַבְרָ+ !�ַפר טטטט :ְו?ְרָ ִעי$ ָ!ָנה ַהָ@ִני$ ֵ+ַ!ע

ִרי$ A�� ֵאת ְ!ַנת ַהֲחִמִ@י$ ָ!ָנה ְוִק2ְַ!ֶ+$ יייי :?ְרְצֶכ$* ַ+ֲעִביר) !�ָפר ְ ָכל ְ י�$ ַהִ

ָ:ת� ְוִאי!*י�ֵבל ִהוא ִ+ְהֶיה ָלֶכ$ ְוַ!ְבֶ+$ ִאי! ֶאל יְ!ֶביהָ * )ְקָראֶת$ 2ְר�ר ָ <ֶר& ְלָכל Aֲאח 

ב)* ֶאל A!+ָ �+ְח�ִמְ!ַ:..."  

'י – 'ז, ה"כ, ספר ויקרא

 

  

  תקיעה בשופר

  

לֹוםוווו, , , , חתימה טובהחתימה טובהחתימה טובהחתימה טובה ת ׁשָ ּבַ לֹוםׁשַ ת ׁשָ ּבַ לֹוםׁשַ ת ׁשָ ּבַ לֹוםׁשַ ת ׁשָ ּבַ   לכל בית מזרעלכל בית מזרעלכל בית מזרעלכל בית מזרע    ׁשַ
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  השמעה מדיסק–" ונתנה תוק- קדושת היו%" 

  
  מ)�ְ רֹא! ַהָ@ָנה ִיָ�ֵתב)�            )ְבי�$ צ�$ ִ��)ר ֵיָחתֵ "... "... "... "...                                                                                                                                     

�8ָה ַיַעְבר)�                         ְוַכ8ָה ִיָ ֵרא)�ַ  

  ִמי ִיְחֶיה                               )ִמי ָימ)ת

�Cִמי לֹא ְ ִק(                              �Cִמי ְבִק  

  ִמי ַב8ִַי$                             )ִמי ָבֵא!

  י ַבַחָ.ה)ִמ   ִמי ַבֶחֶרב

  ִמי ָבָרָעב                              )ִמי ַבCָָמא

  ִמי ָבַרַע!                            )ִמי ַב8ֵַ;ָפה

  )ִמי ַבDְִקיָלה  ִמי ַבֲחִניָקה

  ִמי ָינ)ַח                                )ִמי ָינ)עַ 

  )ִמי ְיEֵֹר>ִמי ִיָ@ֵקט                            

  )ִמי ִיְתַיDָר  ִמי ִיָ@ֵלו
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