
חגי תשרי בתנועה הרפורמית

ּ ׁשַעַר בְּעֵת נְעִילַת ׁשַעַר כִּי פָנָה יוֹם פְַּתח 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...'.

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.

חגי
תשרי

כל המשפחה ביחד

 ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה
ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ַהְמִציא ָלנוּ ְמִחיָלה ּבִ

ִאים ר ְקרוִּאים ְלָך ַעִין נֹוׂשְ  ְמֵתי ִמְסּפָ
ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ִחיָלה ּבִ ִדים ּבְ וְּמַסּלְ

ם ָעם ְוַכְחׁשַ ׁשְ ם ְמֵחה ּפִ  ׁשֹוְפִכים ְלָך ַנְפׁשָ
ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה ּבִ

ֵאָרה  ֱהיֵה ָלֶהם ְלִסְתָרה ְוַהִציֵלם ִמּמְ
ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ְוָחְתֵמם ְלהֹוד וְּלִגיָלה ּבִ

 חֹון אֹוָתם ְוַרֵחם ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם
ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ִליָלה ּבִ ֶהם ּפְ ה ּבָ ֲעׂשֵ

ׁש ֶאת ְיֵמיֶהם  ְזכֹר ִצְדַקת ֲאִביֶהם ְוַחּדֵ
ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ה ּבִ ֶקֶדם וְּתִחּלָ ּכְ

ָאר ַהּצֹאן ב ׁשְ ַנת ָרצֹון ְוָהׁשֵ  ְקָרא ּנָא ׁשְ
ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ְלָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה ּבִ

ִנים ְוָהָאבֹות ִנים ַרּבֹות ַהּבָ ְזּכוּ ְלׁשָ  ּתִ
ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ִדיָצה וְּבָצֳהָלה ּבִ ּבְ

ָרֵאל ֵאִלּיָהוּ ְוַגְבִריֵאל ר ִיׂשְ  ִמיָכֵאל ׂשַ
ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ה ּבִ ֻאּלָ רוּ ָנא ַהּגְ ּשְׂ ּבַ

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

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

וכחשם". 

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

ולשאיפה לעתיד טוב יותר.

אנו  להיסגר,  עומדים  כשהשערים  עתה,  כמלאכים...  כמעט  ושתייה,  אכילה  ללא  שונה,  במציאות  היינו  שלם  יום 
זה, לאחר כל הוידויים  ליום  ואומרים את המלה האחרונה  עומדים להתפלל תפילה אחרונה. אנו קרובים לפרידה 
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

אל נורא עלילה  ר' משה אבן עזרא
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פתח
לנו
כל המשפחה ביחדשער

תפילת 
נעילה

תוכו רצוף אהבה 

ישי ריבו

 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

שירים מכלא רמלה

רוני סומק

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 
איזו  הבנתי  ואז,  הכנסת.  בבית  שמעתי  קודם  ימים  ששלושה  עלילה"  נורא 

משמעות יש כאן לשורות החזקות האלה.

ל"סליחה".  ומתכוון  מחילה"  לנו  "המציא  מבקש  הכיפורים  ביום  המתפלל 
בכלא רמלה מחילה היא גם אותו מקום ממנו אפשר לברוח. המתפלל ביום 
כיפור מדבר על "שעת הנעילה" ומתכוון לנעילת שערי השמים. בכלא רמלה 
איך  פתאום  ראיתי  תאו.  סורגי  מול  את שקשוק המפתחות  שומע המתפלל 

הופכות השורות לחתרניות, לקריאה לחופש. באותו לילה כתבתי את השיר:

לבית הכנסת של הכלא קוראים: "הפקדתי שומרים"

 אֵל נוָֹרא עֲלִילָה, עֲצֹם אֶת
 עֵינֵי הַׁשוֹמְִרים,

ֵָׂרף עַל  ּתֵן לַמִּלִּים הַגְּנוּבוֹת לְהִּש
ְׂפַָתיִים,  גַּחֲלֵי הַּש

 הַמְצֵא מְחִילָה
ּ הַסּוְֹרגִים ֵׂה ׁשֶיִהְיו  וּבִׁשְעַת נְעִילָה עֲש

 ַרכִּים כְִּריסִים ׁשֶהִצְמַחְּתָ עַל עֵינֵי הַנָּׁשִים,
מֵעֵבֶר לַחוֹמָה.

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

במסורת האשכנזית נפתחת תפילת נעילה במילים:

ּ ׁשַעַר בְּעֵת נְעִילַת ׁשַעַר כִּי פָנָה יוֹם פְַּתח לָנו
ָ ֶֶמׁש יָבֹא וְיִפְנֶה נָבוֹאָה ׁשְעֶָריך ּוֹם יִפְנֶה הַּשׁ הַי
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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...?

בבוקר שלאחר יום הכיפורים

ילי שנר

 בַּבֶֹּקר ׁשֶלְּאַחַר יוֹם הַכִּפּוִּרים בְַּתחֲנַת הַָרכֶּבֶת
 ּתֵל-אָבִיב מְֶרכַּז, אוָֹתהּ ְקׁשִיׁשָה נִיצוֹלָת ׁשוֹאָה פּוֹׁשֶֶטת יָד

 בְַּטבּוּרוֹ ׁשֶל ָרצִיף הוֹמֶה.
ְׂמִיכוֹת עָרוּמוֹת עַל גּוּפָה מִּתַחַת  הַּש

לָשֶלֶט, הַיְּצִיאָה מִכָּאן

 בַּבֶֹּקר ׁשֶלְּאַחַר יוֹם הַכִּפּוִּרים לְלֹא ִריק ׁשֶל בֵּין לְבֵין,
 אֲנָׁשִים חוֹלְפִים עָל פָּנֶיהָ, כְּאֵב חָָדש מִצְַטבֵּר

ָנָה הַעִיוְוִרי  בְּפִנּוֹת לוּחַ הַּשׁ

בֵּין אָָדם לַמָּקוֹם זֶה מְַהְדהֵד בַּבֶֹּקר ׁשֶלְּאַחַר נְעִילָה, ָרצִיִתי 
 לָגֶׁשֶת

 לְבַקֵּׁש מִמֶּנָּה
 סְלִיחָה

עַל הַזְִּקנָה

כָּל נְִדֵרי

זאב פלק

ּ, ַקבָּלוֹת ׁשֶבְּלִבֵּנו ְׂפֵָתינו  כָּל נְִדֵרי ש
ּ וּבִּטֵאנו  וְהְִרהוֵּרי הַּתְׁשוּבָה ׁשֶהָגִינו

ּ  בְּיוֹם כִּפּוּר ׁשֶהָיָה -  בְּאַלְפֵי ּתְפִלּוֵֹתינו
,ּ ֵּינו ּ אַֹרח חַי  לֹא ׁשִנּו

ָנָה ׁשֶנִּסְּתַיְּמָה. ּ בַּּשׁ ּ גְּאֻלֵָּתנו  לֹא הֵבִיאו
ּ  מִמְּרוֹמֵי הְִתלַהֲבוֵּתנו

ּ  אֶל חֻלִּין הְֶרגֵּלֵינו
ּ מִיָּד עִם נְעִילָה.  ׁשַבְנו

ּ  הֲִתׁשְמַע חֲָרָטֵתנו
ּ  הַאִם ּתַּתִיר אֶת מַאֲסֵָרנו

 בִּיֵדי יֵצֶר ׁשֶל ׁשִגְָרה?
ּ ּ לְכַפֵּר עַל פְּׁשָעֵינו  הֲִתְרצֶה ּתְפִלֵָּתנו

 אַף אִם נָׁשוּב וְנֱֶחָטא?
ּ ַּע כִּי בִּׁשְעַת חֻלְׁשֵָתנו  ד

ּוֹם כִּפּוּר ׁשֶהָיָה. ּ מִי  לֹא נִזְכֹּר מוָֹדעֵָתנו
ּ ּ וְּתַקבֵּל כַּוָּנוֵֹתינו ֵב בְּׁשִכְחֵָתנו  הְִתחַּשׁ

לִסְלִיחָה וְלִמְחִילָה.

שעת נעילה

מארשה פאלק 

 יִפַָּתח הַלֵּב
 בְּעֵת נְעִילָתוֹ,
ּוֹם.  כִּי פָּנָה הַי

ּוֹם יִפְנֶה.  הַי
ֶמֶׁש יָבוֹא וְיִפְנֶה  הַּשׁ

ַּקָּה ְּמָמָה ד  וְקוֹל ד
 יְמַלֵּא אֶת הָאֲוִיר - 

 קוֹלוֹ ׁשֶל הַלֵּב הַנִּׁשְבָּר,
 קוֹלוֹ ׁשֶל הַלֵּב

הַנִּפְּתָח.

בטרם

יהודה עמיחי

ַעַר יִסָּגֵר,   בְֶּטֶרם הַּשׁ
 בְֶּטֶרם כָּל הָאָמוּר יֵאָמֵר,

 בְֶּטֶרם אֶהְיֶה אַחֵר,
ָּם נָבוֹן,  בְֶּטֶרם יְַקִריׁש ד

ְּבִָרים בָּאָרוֹן, ּ הַד  בְֶּטֶרם יִסָּגְרו
ֶה הַבֶּטוֹן,  בְֶּטֶרם יְִתַקּשׁ

ּ כָּל נְִקבֵי הַחֲלִילִים,   בְֶּטֶרם יִסְָּתמו
ּ כָּל הַכְּלָלִים,   בְֶּטֶרם יֻסְבְּרו
ּ אֶת הַכֵּלִים,   בְֶּטֶרם יִׁשְבְּרו
 בְֶּטֶרם הַחֹק יִכָּנֵס לְָתְקפּוֹ,

 בְֶּטֶרם אֱלֹהִים יִסְגֹּר אֶת כַּפּוֹ,
בְֶּטֶרם נֵלֵךְ מִפֹּה.

הכל משתנה

ברטולד ברכט

 הַכֹּל מִׁשְּתַנֵּה. לְהְַתחִיל מֵחָָדׁש
 יָכוֹל אָָדם בִּנְׁשִימָתוֹ הָאַחְרוֹנָה.
ֶאֵַרע, אֵַרע. וְהַמַּיִם  אֲבָל מַה ּשׁ

ַּיִן, לֹא ּתוּכַל ֶמָּזַגְּתָ לְתוֹךְ הַי  ּשׁ
 לִׁשְפֹּךְ אוָֹתם בַּחֲזָָרה.

ֶאֵַרע, אֵַרע. הַמַּיִם  מַה ּשׁ
ַּיִן, לֹא ּתוּכַל  ׁשֶמָּזָגְּתָ אֶל-ּתוֹךְ הַי

 לִׁשְפֹּךְ אוָֹתם בַּחֲזָָרה, אֲבָל
 הַכֹּל מִׁשְּתָנֶּה. לְהְַתחִיל מֵחָָדׁש 

יָכוֹל אָָדם בִּנְׁשִימָתוֹ הָאַחְרוֹנָה

פתח
לנו
כל המשפחה ביחדשער

תפילת 
נעילה


