
ל ִנְדֵרי'תפילת  מעבירה רטט בלב כל , הפותחת את צום יום הכיפורים', כ ָּ
. יהודי

מה , באלו דעות אנחנו מחזיקים, איך אנחנו נראים, לא משנה מי אנחנו
עכשיו כולנו עומדים בבית הכנסת ומתחברים  –עשינו ומה לא עשינו 

.לנקודה היהודית העמוקה והפנימית ביותר שבמעמקי נפשנו
יום הכיפורים מביא עימו את הסליחה והמחילה מפני שהוא מרים אותנו  

.  לנקודה שמעבר לחטאים ולמשוגות
את  . ניתן לניתוק בין היהודי לבין הבורא-הוא חושף את הקשר הבלתי

מלאי אהבה לבורא  , טהורים, הנקודה שבה כולנו בעצם יהודים חמים
. העולם

מבטאת את ההשתחררות מהקשרים שכבלו אותנו  ' כל נדרי'תפילת 
מתירים ופותחים את  , אנו מתירים את הנדרים. במהלך השנה שחלפה

מעכשיו איננו  . משחררים את הפקעות שבהן נכרכה נפשנו, התסבוכות
אנחנו פותחים דף חדש ומתמלאים תקווה לשנה טהורה . כבולים עוד
.ונקייה יותר

ְוִנְסַלח  "מכריזים החזן והקהל שלוש פעמים את הפסוק ' כל נדרי'בסיום 
ֵאל רָּ ֵני ִיש ְ ל ֲעַדת ב ְ ם, ְלכָּ תֹוכָּ ר ב ְ ר ַהג ָּ י, ְוַלג ֵ הכ ִ גָּ גָּ ְ ש  ם ב ִ עָּ ל הָּ ".ְלכָּ

הוא משגר אלינו את  . שלנו' כל נדרי'זו התשובה של הבורא להצהרת 
דברים שלא באמת התכוונו  –סליחתו ורואה את חטאינו כשגגות 

והבורא  , אבל חזרנו לצעוד בדרך הישרה, כשלנו ומעדנו בשגגה. לעשותם
��"סלחתי: "מושיט לעברנו את ידו האוהבת

ה"ב



שבה , בנעימה בעלת עומק מיוחד" ונסלח"ד שרים את "בחסידות חב". 
�🔹🔸�.בכל פעם עולים לנקודה עמוקה ופנימית יותר

,  בביצוע של אביתר בנאי, מצרפים לכם את הניגון המופלא הזה��
:להשמעה בכיתה" צמאה"במסגרת פרוייקט 

לחצו כאן להשמעה    

��"ְוִנְסַלח"
<< שאלות התבוננות על מושג הסליחה

…לבקש סליחה בשבילי זה��
…כי, חבר ביקש ממני סליחה ולא רציתי לסלוח��

…כשאני סולח אני שמח כי��
.הייתי רוצה שיבקשו ממני סליחה כך��
…כי… אני פוחד לבקש סליחה מ��
?למה כל כך קשה לנו לבקש סליחה��

?למה כל כך קשה לנו לסלוח��
....כשאני מבקש סליחה/מה התחושה שסולחים לי��

ודף  , כל אחד מהתלמידים מקבל מעטפה ריקה<< דוור הסליחה��
ואנחנו מוזמנים  . זמן מסוגל. נסביר כי יום כיפור זה זמן סליחה. ריק

יחשוב אם יש מישהו שהוא צריך  . כל אחד יתבונן סביב בכיתה. לנסות
.מעשה שארע השנה/מחשבה/לבקש ממנו סליחה על דיבור

הוא יכול לחתום בשמו או להשאיר  . הוא מוזמן לכתוב לו מכתב סליחה
והמורה  , את שם הנמען הכותב יכתוב על גבי המעטפה. אותו בעילום שם

.יחלק את מכתבי הסליחה בסוף השיעור
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https://www.youtube.com/watch?v=RBNv0hA1DBM
https://www.youtube.com/watch?v=RBNv0hA1DBM

