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ְּ
פנ ָה יוֹם
שעַר כ ִּי ָ
שעַר בְ ּעֵת נְעִילַת ׁ ַ
פתַח לָנו ּ ׁ ַ
לקט מקורות השראה על תפילת נעילה
תפילת נעילה היא התפילה החמישית והאחרונה של יום כיפור ,והיא נאמרת ביום זה בלבד .זמנה הוא בין 'פלג המנחה' (כשעה
וחצי לפני השקיעה) לרדת החשיכה ,והיא מסתיימת בתקיעות השופר המסמנות את סיום הצום .כשמה כן היא ,נועלת ומסכמת
יום שלם של חשבון נפש והרהורים אודות מעשינו .יש בה מעין הזדמנות אחרונה לתשובה ולבקשת מחילה .על פי המסורת,
זהו זמן חתימת ספרי החיים .לכן בתפילה זו מחליפים את הנוסח הרגיל של עשרת ימי תשובה' :כתבנו לחיים '...בנוסח' :וחתמנו
לחיים.'...

יום שלם היינו במציאות שונה ,ללא אכילה ושתייה ,כמעט כמלאכים ...עתה ,כשהשערים עומדים להיסגר ,אנו
עומדים להתפלל תפילה אחרונה .אנו קרובים לפרידה ואומרים את המלה האחרונה ליום זה ,לאחר כל הוידויים
והחשבונות – שצריכה לסכם ולחתום הכל ....עלינו לומר בתמצית ,ישר ולעניין ,את שאנו באמת רוצים ...זה הזמן
להיות עזי פנים ,לא להסס ...שוב ושוב אמרנו במשך היום" :אנו עזי פנים ואתה רחום וחנון""...אנו עזי פנים" כבר
הראינו כל השנה כולה ,עתה צריך אתה להראות לנו שהנך "חנון ורחום".
הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)  /אור פני מלך

הפיוט הפותח את תפילת 'נעילה' של יום הכיפורים בקהילות הספרדיות הוא 'אל נורא עלילה' של ר' משה אבן עזרא מהמאה
ה .11-זהו אחד הפיוטים המרכזיים של יום הכיפורים המושר בנקודת זמן מאד משמעותית – לאחר שעות ארוכות של תפילות,
מחשבות ,כוונות ותקוות ,מתקרבים אל סיומו של היום .השמש עומדת לשקוע ,פותחים את ארון הקודש ,כל הקהל עומד על רגליו
אל מול ספרי התורה .את הפזמון שרים כולם יחד ,בעוצמה הולכת וגוברת .הפיוט עוזר לרכז את כל הכוחות אל המהלך המסכם
של היום ,לקראת השנה החדשה.
אל נורא עלילה ר' משה אבן עזרא
ְזכ ֹר צִ ְדקַ ת אֲבִ יהֶ ם וְחַ ֵ ּד ׁש אֶ ת יְמֵ יהֶ ם
ְּכקֶ דֶ ם ו ְּתחִ ּלָה ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּנְעִ ילָה

הפיוט נע בין שני קטבים :מול האל "נורא
העלילה" (המעשים) ,עומד עם ישראל
"מתי המספר" (מעטים) ,בפחד ובבהלה.

אֵ ל נו ָֹרא עֲלִ ילָה אֵ ל נו ָֹרא עֲלִ ילָה
הַ מְ צִ יא לָנוּ מְ חִ ילָה ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּנְעִ ילָה
מְ תֵ י מִ סְ ּפָר קְ רוּאִ ים לְ ָך עַ יִן נ ֹו ְׂשאִ ים
וּמְ סַ ְּל ִדים ְּבחִ ילָה ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּנְעִ ילָה
ׁשוֹפְ כִ ים לְ ָך נַפְ ׁ ָשם מְ חֵ ה ּ ִפ ׁ ְשעָ ם ְוכַחְ ׁ ַשם
וְהַ מְ צִ יאֵ ם מְ חִ ילָה ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּנְעִ ילָה

קְ ָרא ּנָא ׁ ְשנַת ָרצוֹן וְהָ ׁ ֵשב ׁ ְשאָ ר הַ ּצ ֹאן
לְ אָ הֳלִ יבָה וְאָ ֳהלָה ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּנְעִ ילָה
ִּתזְכּ וּ לְ ׁ ָשנִים ַרבּ וֹת הַ ּ ָבנִים וְהָ אָ בוֹת
ְּב ִדיצָה וּבְ ָצ ֳהלָה ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּנְעִ ילָה

בתחילה הפיוט נאמר בגוף ראשון:
"המצא לנו מחילה" ,אך מיד לאחר
הבית הראשון עובר הפיוט לגוף שלישי
רבים" :שופכים לך נפשם /מחה פשעם
וכחשם".

ֱהיֵה לָהֶ ם לְסִ ְת ָרה וְהַ צִ ילֵם מִ ְּמאֵ ָרה
וְחָ ְתמֵ ם לְ הוֹד וּלְ גִילָה ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּנְעִ ילָה

שר ִי ְׂש ָראֵ ל אֵ לִ ּיָהוּ ְוגַבְ ִריאֵ ל
מִ יכָאֵ ל ַ ׂ
ּב ּ ְַׂשרוּ נָא הַ ּגְאֻ ּלָה ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּנְעִ ילָה

בבתים האחרונים מופיעים שמותיהם
של שלושה מלאכים שעל פי המסורת
אחראים על ההגנה והגאולה :מיכאל,
אליהו וגבריאל ,ויש התייחסות לתקוות
ולשאיפה לעתיד טוב יותר.

חוֹן אוֹתָ ם ו ְַרחֵ ם ְוכָל לוֹחֵ ץ וְלוֹחֵ ם
שה ּבָהֶ ם ּ ְפלִ ילָה ִּב ׁ ְשעַ ת הַ ּנְעִ ילָה
ֲע ֵ ׂ
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שירים מכלא רמלה

תוכו רצוף אהבה

רוני סומק

ישי ריבו

לפני כמה שנים הוזמנתי לשוב ולהופיע לפני אסירי כלא רמלה .בסוף הקריאה
קצין התרבות לקח אותי לראות את בית הכנסת החדש .לא יכולתי שלא לחייך
כאשר ראיתי ששמו הוא" :בית הכנסת הפקדתי שומרים" .הימים היו בין כיפור
לסוכות ,וברגע שנכנסתי לבית הכנסת התחילה להזדמזם באוזני תפילת "אל
נורא עלילה" ששלושה ימים קודם שמעתי בבית הכנסת .ואז ,הבנתי איזו
משמעות יש כאן לשורות החזקות האלה.

חושך שבטו ,מבלי לחשך את אהבתו
מושיט את שרביטו ,לכל הפושט ידו
עין לא מעלים ,מעל צאן מרעיתו
גם כשאנו שברי כלים ,עודנו כלי חמדתו
תוכו רצוף אהבה ,רצוף אהבה
ביתו צפוף לרוחה ,צפוף לרוחה
ממציא לנו מחילה ,לא רק בשעת הנעילה
לך דומיה תהלה
ידיו רב לו ,ואין ראשית לראשיתו
גם השירה כחול הים ,היא רק מקצת שבחו
לפנים משורת הדין ,מנהיג את עולמו
ומלפני המלאכים ,דורש בשלום עמו
תוכו רצוף אהבה ,רצוף אהבה
ביתו צפוף לרוחה ,צפוף לרוחה
ממציא לנו מחילה ,לא רק בשעת הנעילה
לך דומיה תהלה
עתיד הוא לתת פאר תחת אפר
שמן ששון תחת אבל
מעטה תהלה תחת רוח כהה

המתפלל ביום הכיפורים מבקש "המציא לנו מחילה" ומתכוון ל"סליחה".
בכלא רמלה מחילה היא גם אותו מקום ממנו אפשר לברוח .המתפלל ביום
כיפור מדבר על "שעת הנעילה" ומתכוון לנעילת שערי השמים .בכלא רמלה
שומע המתפלל את שקשוק המפתחות מול סורגי תאו .ראיתי פתאום איך
הופכות השורות לחתרניות ,לקריאה לחופש .באותו לילה כתבתי את השיר:
לבית הכנסת של הכלא קוראים" :הפקדתי שומרים"
אֵל נוֹרָא עֲל ִיל ָה ,עֲצֹם אֶת
עֵינ ֵי ה ַׁשוֹמְרִים,
ּ
ש ׂרֵף עַל
תֵן לַמִּל ִּים הַג ְּנוּבו ֹת לְהִ ּ ָ
ש ׂפָתַיִים,
ה
ֵי
ל
ח
ַ
ְּ
ג ַּ ֲ
הַמְצֵא מְחִיל ָה
ִשעַת נְעִיל ָה עֲשֵׂה ׁשֶיִהְיו ּהַסּו ֹ ְרג ִים
וּב ׁ ְ
ת עַל עֵינ ֵי הַנ ּ ָׁשִים,
שהִצְמַחְ ָּ
רַכ ִּים כ ְּרִיסִים ׁ ֶ
מֵעֵב ֶר ל ַחוֹמָה.

במסורת האשכנזית נפתחת תפילת נעילה במילים:

פנ ָה יוֹם
שעַר כ ִּי ָ
שעַר בְ ּעֵת נְעִילַת ׁ ַ
פתַח לָנו ּ ׁ ַ
ְּ
ערֶיך ָ
ש ָ
פנ ֶה נ ָבוֹאָה ׁ ְ
ַשמ ֶׁש י ָבֹא ו ְי ִ ְ
פנ ֶה ה ׁ ּ ֶ
הַיוֹּם י ִ ְ
כשהיום פונה ,השמש מתחילה לשקוע ויום הכיפורים
מגיע אל סיומו מבקשים את "פתיחת השער" דווקא
ולא את נעילתו .אנו רוצים לסיים את יום הכיפורים עם
תחושה של התחלה חדשה ובשורות טובות .יש בכך
ביטוי לתפישה האופטימית שעדיין ניתן לתקן ולשנות
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שעת נעילה

בטרם

הכל משתנה

מארשה פאלק

יהודה עמיחי

ברטולד ברכט

יִפָּתַח הַל ֵּב
ב ְ ּעֵת נְעִיל ָתוֹ,
כ ִּי פָּנ ָה הַיו ּ ֹם.
הַיו ּ ֹם יִפְנ ֶה.
שמ ֶׁש י ָבו ֹא וְיִפְנ ֶה
הַ ׁ ּ ֶ
ו ְקו ֹל ְּדמָמָה ַּדקָּה
יְמַל ֵּא אֶת הָאֲוִיר -
קו ֹלו ֹ ׁשֶל הַל ֵּב הַנ ּ ִׁשְב ָּר,
קו ֹלו ֹ ׁשֶל הַל ֵּב
הַנ ִ ּפְ ּ
תָח.

שעַר יִסָּג ֵר,
טרֶם הַ ׁ ּ ַ
בְ ּ ֶ
ּ
ּ
טרֶם כ ָל הָאָמור יֵאָמֵר,
בְ ּ ֶ
טרֶם אֶהְי ֶה אַחֵר,
בְ ּ ֶ
טרֶם י ַ ְקר ׁ
ִיש ד ָּם נ ָבוֹן,
בְ ּ ֶ
טרֶם יִסָּג ְרו ּה ְַּדבָרִים ב ָ ּאָרוֹן,
בְ ּ ֶ
שֶה הַב ֶּטוֹן,
טרֶם י ִ ְ
בְ ּ ֶ
ת ַק ׁ ּ
ּ
ּ
ּ
טרֶם יִסָתְמו כ ָל נ ִ ְקב ֵי הַחֲל ִיל ִים,
בְ ּ ֶ
טרֶם יֻסְב ְּרו ּכ ָּל הַכ ְּלָל ִים,
בְ ּ ֶ
טרֶם י ִׁשְב ְּרו ּאֶת הַכ ֵּל ִים,
בְ ּ ֶ
ת ְקפּוֹ,
טרֶם הַח ֹק י ִכ ָּנ ֵס ל ְ ָ
בְ ּ ֶ
טרֶם אֱלֹהִים יִסְג ּ ֹר אֶת כ ַּפּוֹ,
בְ ּ ֶ
ְ
ּ
ֹ
טרֶם נֵל ֵך מִפה.
בְ ּ ֶ

ִש ּ
תחִיל מֵחָד ָׁש
הַכֹּל מ ׁ ְ
תַנ ֵּה .לְהַ ְ
ֹ
ֹ
ׁ
ּ
י ָכו ֹל אָדָם בִנ ְשִימָתו הָאַחְרונ ָה.
שאֵרַע ,אֵרַע .וְהַמַּי ִם
אֲב ָל מַה ׁ ּ ֶ
ְ
ּ
ת ל ְתו ֹך הַיַיִן ,לֹא תּוּכ ַל
שמָּזַג ְ ָּ
ׁ ֶּ
ִשפֹּך ְ אוֹתָם ב ַ ּחֲזָרָה.
לְׁ
שאֵרַע ,אֵרַע .הַמַּי ִם
מַה ׁ ּ ֶ
ְ
ּ
ּ
ֹ
ּ
ת אֶל-תּו ֹך הַיַיִן ,לא תּוכ ַל
שמָּזָג ְ ָ
ֶׁ
ִשפֹּך ְ אוֹתָם ב ַ ּחֲזָרָה ,אֲב ָל
לְׁ
ִש ּ
תחִיל מֵחָד ָׁש
הַכֹּל מ ׁ ְ
תָנ ֶּה .לְהַ ְ
י ָכו ֹל אָדָם ב ִ ּנ ְׁשִימָתו ֹ הָאַחְרוֹנ ָה

המהלך שנפתח בתחילת יום הכיפורים עם 'כל נדרי' ,נשלם עתה עם השאלה והאתגר:
מה נצליח לקחת אתנו מהיום הזה אל המשך השנה החדשה?
האם נצליח לא לשוב מיד אל הרגלינו הקודמים ,או לפחות להיות מודעים יותר?...
כ ָּל נ ִ ְדרֵי
זאב פלק
בבוקר שלאחר יום הכיפורים
ילי שנר
תחֲנ ַת הָרַכ ֶּב ֶת
ב ַּבֹּקֶר ׁשֶלְּאַחַר יו ֹם הַכ ִּפּוּרִים ב ְ ּ ַ
תהּ ק ְׁש ׁ
ּ
ִישָה נ ִיצוֹל ָת ׁשוֹאָה פּו ׁ ֶֹשטֶת י ָד
תֵל-אָב ִיב מֶרְכ ַּז ,או ֹ ָ
ב ְ ּטַב ּוּרו ֹ ׁשֶל ָרצִיף הוֹמֶה.
תחַת
ש ׂמִיכו ֹת עָרוּמו ֹת עַל גּוּפָה מִ ַּ
הַ ּ ְ
ּ
לָשֶל ֶט ,הַיְצִיאָה מִכ ָּאן
ב ַּבֹּקֶר ׁשֶלְּאַחַר יו ֹם הַכ ִּפּוּרִים ל ְלֹא רִיק ׁשֶל ב ֵּין לְב ֵין,
אֲנ ָׁשִים חוֹלְפִים עָל פָּנ ֶיהָ ,כ ְּאֵב חָדָש מִצְטַב ֵּר
שנ ָה הַעִיוְורִי
ב ְ ּפִנּו ֹת לוּחַ הַ ׁ ּ ָ
ה ְדהֵד ב ַּבֹּקֶר ׁשֶלְּאַחַר נְעִיל ָהָ ,רצִיתִי
ב ֵּין אָדָם לַמָּקו ֹם ז ֶה מְ ַ
לָג ֶׁשֶת
לְבַקּ ֵׁש מִמֶּנ ָּה
סְל ִיחָה
עַל הַז ִּ ְקנ ָה

ש ׂפָתֵינו ּ ,קַב ָּלו ֹת ׁשֶב ְ ּל ִב ֵּנו
כ ָּל נ ִ ְדרֵי ְ
שהָג ִינו ּוּב ִ ּ
וְהִרְהוּרֵי הַ ּ
טֵאנו
ת ְׁשוּב ָה ׁ ֶ
שהָי ָה -
תפִלּוֹתֵינו ּ ב ְּיו ֹם כ ִּפּוּר ׁ ֶ
ב ְ ּאַלְפֵי ְּ
לֹא ׁשִנּו ּאֹרַח חַי ֵ ּינוּ ,
שנ ָה ׁשֶנ ִ ּסְ ּ
תַי ְ ּמָה.
לֹא הֵב ִיאו ּג ְ ּאֻלָּתֵנו ּב ַ ּ ׁ ּ ָ
תלַהֲבוּתֵנו ּ
מִמְּרוֹמֵי הִ ְ
אֶל חֻל ִּין הֶרְג ֵ ּל ֵינו ּ
שב ְנו ּמִי ָּד עִם נְעִיל ָה.
ַׁ
טתֵנו ּ
ׁ
ִשמַע חֲ ָר ָ
הֲת ְ
תִיר אֶת מַאֲסָרֵנו ּ
ת ּ
הַאִם ַּ
שגְרָה?
ב ִּידֵי יֵצֶר ׁשֶל ׁ ִ
ְשעֵינו ּ
תפִלָּתֵנו ּל ְכַפֵּר עַל פּ ׁ ָ
ת ְרצֶה ְּ
הֲ ִ
חטָא?
אַף אִם נ ָׁשוּב וְנ ֶ ֱ
ְשתֵנו ּ
ִשעַת חֻל ָׁ
ד ַּע כ ִּי ב ּ ׁ ְ
שהָי ָה.
לֹא נ ִז ְכֹּר מו ֹ ָדעָתֵנו ּמִיו ּ ֹם כ ִּפּוּר ׁ ֶ
תקַב ֵּל כ ַּו ָּנוֹתֵינו ּ
שֵב ב ּ ְׁשִכְחָתֵנו ּו ּ ְ
הִ ְ
תחַ ׁ ּ
לִסְל ִיחָה וְלִמְחִיל ָה.

חגי תשרי בתנועה הרפורמית

