
 

 

מילים ולחן: אביתר בנאי

 

אבא, אני רוצה לעמוד מולך

להאמין שאתה אבא טוב

אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי

ככה סתם אבא טוב

 

אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי

שלמסע הזה יהיה סוף טוב

שכל מה שאני עובר בדרך

יהפוך חולשה לעוצמה גדולה

 

אבא, אני רוצה לחזור אלי

למצוא אותך שם איתי

במקור שלי אני טוב גמור, אבא

ושם אני מאמין בעצמי

 

יונתי בחגווי הסלע

השמיעיני את קולך

תשירי לי שיר חדש, חדש

שיאיר ליבי ואת מיתרי.
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"אמר ריש לקיש גדולה תשובה 

שזדונות נעשות לו כזכיות..."
ומסבירה הגמרא, 

שזה כאשר נעשית התשובה  

 מאהבה 
(יומא פו עב)

אבאאבא

בסיעתא דשמיא

והתשובה הראשית, שהיא
מאירה את המחשכים מיד,

היא שישוב האדם אל עצמו,
אל שורש נשמתו, 

ומיד ישוב אל הא-לוהים
           הרב קוק, אורות התשובה טו י

בשיר כאן הוא מצטט מפסוק בשיר השירים

"יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת

 "...ַהְׁשִמיִעיִני ֶאת קֹוֵל ַמְרַאִי

 

אל מי הוא מדבר לדעתך?

 מי לפעמים קצת נסתרת מאתנו ואם נגלה אותה

יכולה לחדש ולהאיר לנו? 

משנה תענית ד,ח
 

"ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, 
ֹלא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל 

ַּכֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים"
 
 
 

 

 
מה גורם לו בשיר 
להאמין בעצמו?

 
את מי הוא יפגוש 
כשישוב אל עצמו?

 
כדי לחזור בתשובה, 
כדי להתקרב לה', 

למי/למה אני צריכה 
קודם כל להתקרב?

 

באלו הזדמנויות בחיים הרגשת את הטוב של ה'?
מתי לאחרונה הרגשת שה' אוהב אותך/ את קרובייך?

יום הכיפורים הוא יום טוב?! 
כן! זהו יום של רחמים 

ושל גילוי אהבת ה' אלינו, 
הנותן לנו בחסד הזדמנות לשוב



אא

יראה ואהבה הן שתי כנפיים, 
 

 ששתי הכנפיים ("גדפין") של אהבה ויראה, מעלות את התורה והמצוות (הנעשות על ידן) לספירות
העולמות העליונים. אך, כשחסרה ההתעוררות של יראת ה', והוא מקיים מצוות מתוך אהבה בלבד - הרי

שקיימת כאן "כנף" אחת בלבד, וב"כנף" אחת אין ביכולת התורה והמצוות לעלות למעלה. 
וכן היראה לבדה -

 

בלי אהבה, היא כנף אחד, ולא פרחא בה לעילא, -
 

העבודה מתוך יראה לבדה, אינה ''פורחת'' (עולה) למעלה, אף שנקראת "עבודת עבד". -
 

שכן, העבודה הרי נעשית מתוך יראה, כעבודת עבד לאדונו, אך, בכל זאת, אין די ב''עבודת עבד'', 

וצריך להיות גם כן בחינת "בן", 
 

עבודה מתוך אהבה, הנקראת בחינת ''בן'', שכן בן עושה למען אביו מתוך אהבה - 
לעורר האהבה הטבעית על כל פנים

ע"פ ספר התניא לאדמו"ר הזקן, פרק מ"א

אאבב
איך מתחברים הדברים של זלדה למה

שראינו בשיר, 

ולעבודת יום הכיפורים?


