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עוד יום כיפור עברנו .עוד יום קדוש ונורא.
עינינו בצום את נפשנו
וגם בכינו מרה.

עוד יום כיפור עברנו .עוד יום קדוש ונורא.
עינינו בצום את נפשנו
וגם בכינו מרה.

לב אותו היכינו בכוח ,חזור והכה עד כאב
בנפש שבורה התחננו
בלב שבור ודואב.
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בנפש שבורה התחננו
בלב שבור ודואב.

הכל ראו ושמעו איך נשאנו לרום תפילה
איך סליחה מכולם ביקשנו
איך רצינו כל כך מחילה.
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איך סליחה מכולם ביקשנו
איך רצינו כל כך מחילה.

בדמעות שליש הפצרנו .כל עין זאת ראתה.
איך קבל עם ועדה ושמים
הבענו בקול חרטה.
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איך קבל עם ועדה ושמים
הבענו בקול חרטה.

היינו גאים בעצמנו ,על כי הפגנו כוח
ומכל אותם שבהם פגענו
ביקשנו ,דרשנו לסלוח.

היינו גאים בעצמנו ,על כי הפגנו כוח
ומכל אותם שבהם פגענו
ביקשנו ,דרשנו לסלוח.

ואין ספק בליבנו ,שכיון שעשינו כך הרי מבחינת
נפגעינו מתוק הכל ונשכח.

ואין ספק בליבנו ,שכיון שעשינו כך הרי מבחינת
נפגעינו מתוק הכל ונשכח.

ולכן טפחנו בעוז טפיחה אמיצה על שכמנו
כי אין בעולם כולו כה טובים כמותנו.

ולכן טפחנו בעוז טפיחה אמיצה על שכמנו
כי אין בעולם כולו כה טובים כמותנו.

כל כך טהורים היינו כל כך זכים וצחים
עד שממש הרגשנו
כמעט כמו מלאכים.
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עד שממש הרגשנו
כמעט כמו מלאכים.

וכעת נצא שוב לדרך בלב הומה ונרגש
את היום הקדוש גמרנו
אפשר להתחיל מחדש.

וכעת נצא שוב לדרך בלב הומה ונרגש
את היום הקדוש גמרנו
אפשר להתחיל מחדש.

שנה שלמה לפנינו לעשות כל מה שאסור
לקלל להעליב ולפגוע
ולבקש סליחה בכיפור.
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בחודש החגים נותנים לנו 'סחורה' לפרנסת השנה
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כולה ,אבל צריך לפתוח האמתחות ,לפרוק את

כולה ,אבל צריך לפתוח האמתחות ,לפרוק את

החבילות ולעשות בסחורה את מה שצריכים
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לעשות.

(הרבי מליובאווויטש)

שנהיה לקפיץ ולא לגלגל...
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מרכז ההדרכה המקוון של תנועת אריאל http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680
פעולות ,ערבים ,סיפורים ,משחקים ועוד.

