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תפילה וגאולה בשעת נעילה
◆

עדו ניצן, אלול י"ב אלון

תפילת נעילה היא התפילה החמישית והאחרונה ביום כיפור, וכשמה כן היא: נועלת את היום. 
בשעה אחרונה זו של היום הקדוש קורה משהו מיוחד, שלא יכול להתרחש אלא ברגע האחרון, 

כמעט לפני שמאוחר מדי.

◆  ◆  ◆

אילו מחשבות עולות בכם/ן בעקבות המטאפורה של דלת שננעלת – הזדמנות/לחץ/דדליין/ ◆
החמצה?

במקרה של יום כיפור – מהו השער? מי נועל? מי ננעל בפנים ומי בחוץ? ◆

בעיני, המקור המקראי היפה ביותר שדן בדלת נעולה נמצא בפרק ה' של שיר השירים.

◆  ◆  ◆

קיראו את הטקסט – מה מוביל להחמצה? האם יש דרך אחרת לקרוא את הטקסט )שחקו עם  ◆
ריבוי המשמעויות של חלק מן המילים בו(?

י  ּרֹאׁשִ ִתי--ׁשֶ ְתִחי-ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ י ֵער; קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק, ּפִ ָנה, ְוִלּבִ ֲאִני ְיׁשֵ

י  ה; ָרַחְצּתִ ּנָ ׁשֶ י--ֵאיָכָכה, ֶאְלּבָ ְנּתִ ּתָ י, ֶאת-ּכֻ ְטּתִ ׁשַ ִנְמָלא-ָטל, ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה. ּפָ

י ֲאִני,  ַלח ָידֹו ִמן-ַהֹחר, ּוֵמַעי, ָהמּו ָעָליו. ַקְמּתִ ֵפם. ּדֹוִדי, ׁשָ ֶאת-ַרְגַלי, ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ

י ֲאִני  ַתְחּתִ ְנעּול. ּפָ ּפֹות ַהּמַ ֹעַתי מֹור ֹעֵבר, ַעל, ּכַ ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי; ְוָיַדי ָנְטפּו-מֹור, ְוֶאְצּבְ

יהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו, ְקָראִתיו  ּתִ ׁשְ ּקַ רֹו--ּבִ י, ָיְצָאה ְבַדּבְ ְלדֹוִדי, ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר; ַנְפׁשִ

אּו ֶאת-ְרִדיִדי ֵמָעַלי,  ִעיר, ִהּכּוִני ְפָצעּוִני; ָנׂשְ ְֹמִרים ַהּסְֹבִבים ּבָ ְולֹא ָעָנִני. ְמָצֻאִני ַהּשׁ

ׁשְֹמֵרי ַהֹחמֹות.

)שיר השירים ה', ב'-ז'(

אמנם עם כל דלת שננעלת נפתח חלון, אבל למעשה כל דלת שננעלת טומנת בחובה אפשרות 
איומה להחמצה, להישארות בחוץ.

בית פרת
מדרשה ישראלית
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על פי הפרשנות המסורתית האלגורית לשיר השירים, האהוב שדופק על דלת האהובה הוא 
למעשה אלוהים שמבקש את קירבתו של עם ישראל. עם זאת, כאשר הדלת הנעולה משמשת 
מטאפורה לתפילה, אפשר לחשוב על הסיטואציה ההפוכה בדיוק – המתפללים מתדפקים על 

דלתות השמיים הנעולות של אלוהים בבקשה שתיפתחנה.

◆  ◆  ◆

קיראו את שירו של אבן גבירול – מי ניצב מאיזה עבר של הדלת? מי הדופק ולמה? ◆

ַער ֲעָרה שָׂ ם ִנשְׂ י ּגַ י ִנְבֲהָלה ַנְפׁשִ ַער / ּכִ ַתח ׁשָ ַתח ּדֹוִדי קוָּמה ּפְ ַער ּפְ ׁשַ

מַֹע ֵאל קֹול ַצֲעַקת ָנַער ּה / ַיַען ׁשְ י ְוָרם ִלּבָ ְפַחת ִאּמִ ִלי ַלֲעָגה ׁשִ

ר ָרַמס אֹוִתי ֲחִזיר ָיַער ֶרא ְרָדַפִני / ַאְחֵרי ֲאׁשֶ ִמִנּי ֲחצֹות ַלְיָלה ּפֶ

י ְוֵאין ֵמִבין ִלי ַוֲאִני ָבַער. ם הֹוִסיף ֲעֵלי ַמְכאֹוב / ִלּבִ ר ֶנְחּתַ ץ ֲאׁשֶ ַהּקֵ

שער פתח דודי / ר' שלמה אבן גבירול )1021-1058(

מקרא:
נשערה שער – הייתה בסערת רגשות.

שפחת אמי + צעקת נער + פרא – סמלים להגר וישמעאל המזוהים עם האסלאם.
חזיר יער – סמל לנצרות

גם תפילת הנעילה של יום הכיפורים מבוססת על אותה מטאפורה של שערי השמיים שעומדים 
להינעל.

◆  ◆  ◆

קיראו את המדרש הבא – האם בכלל יש מקום לתפילות מאז חורבן הבית? מה ההבדל בין  ◆
"תפילה" ל"דמעה"?

ואמר ר' אלעזר: מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה, שנאמר )איכה 

ִתי". ואף על פי  ששערי תפלה ננעלו  ִפָלּ ַתם ְתּ ַע ָשׂ ֵוּ י ֶאְזַעק ַוֲאַשׁ ם ִכּ ג', ח'(: "ַגּ

ְוָעִתי  ִתי ְיהָוה ְוַשׁ ְמָעה ְתִפָלּ שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר )תהלים ל"ט, י"ג(: "ִשׁ

ְמָעִתי". ַהֲאִזיָנה ֶאל ִדּ

)ברכות, דף ל"ב, עמ' ב'(

נוסח תפילת נעילה מתייחס במפורש להיותה תפילה מיוחדת. ראשית, בכל פעם שמופיע הביטוי 
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"ניכתב" הוא הופך ל"נחתם", כדי להבהיר כי מדובר בהזדמנות האחרונה. שנית, ישנם קטעים 
בתפילה שמתייחסים למוטיב הנעילה בסוף יום כיפור, שלפיו השערים ממש עומדים להינעל.

◆  ◆  ◆

קיראו את שני הקטעים הבאים מן התפילה )קטע מהנוסח האשכנזי ופיוט מספרד של אבן- ◆
עזרא( – מה הפרדוקס המסתתר בתפילות אלה? מה ההבדל ביניהן?

י ָפָנה יֹום. ַער ּכִ ֵעת ְנִעיַלת ׁשַ ַער ּבְ ַתח ָלנּו ׁשַ ּפְ

ָעֶריָך. ֶמׁש ָיבֹא ְוִיְפֶנה ָנבֹוָאה ׁשְ ֶ ַהּיֹום ִיְפֶנה ַהּשׁ

ר ָנא ּפֶ א ָנא, ְסַלח ָנא, ְמַחל ָנא, ֲחָמל ָנא, ַרֵחם ָנא, ּכַ ָאָנא ֵאל ָנא: ׂשָ

בֹׁש ֵחְטא ְוָעֹון. ּכְ

)מתוך תפילת נעילה בנוסח אשכנז(

ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה / ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה ּבִ

ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ִחיָלה ּבִ ִדים ּבְ ִאים / ּוְמַסּלְ ר ְקרּוִאים ְלָך ַעִין נֹוׂשְ ְמֵתי ִמְסּפָ

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

ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ֵאָרה / ְוָחְתֵמם ְלהֹוד ּוְלִגיָלה ּבִ ֱהֵיה ָלֶהם ְלִסְתָרה ְוַהִציֵלם ִמּמְ

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

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

ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ָאר ַהּצֹאן / ְלָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה ּבִ ב ׁשְ ַנת ָרצֹון ְוָהׁשֵ א ׁשְ ְקָרא ּנָ

ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ִדיָצה ּוְבָצֳהָלה ּבִ ִנים ְוָהָאבֹות / ּבְ ִנים ַרּבֹות ַהּבָ ְזּכּו ְלׁשָ ּתִ

ִעיָלה ַעת ַהּנְ ׁשְ ה ּבִ ֻאּלָ רּו ָנא ַהּגְ ּשְׂ הּו ְוַגְבִריֵאל / ּבַ ָרֵאל ֵאִלּיָ ר ִיׂשְ ִמיָכֵאל ׂשַ

אל נורא עלילה / ר' משה אבן עזרא )1055-1140(

חוויית התפילה עשויה להיות מייאשת. לעיתים, כמו שמאיר אריאל שר בעקבות בוב דילן, היא 
מרגישה כ"טוק טוק טוק על דלתי מרום". האם הדלתות תיפתחנה? קשה לדעת. לכן, המשורר 
התימני מן המאה ה-17, ר' שלום שבזי, מרגיע את קוראיו ומבטיח כי: "ִאם נִנְעֲלוּ ּדַלְֵתי נְִדיבִים 

לְּתֵי ָמרֹום לֹא נִנְעֲלוּ...". ּדַ

משוררים ישראלים בני המאה העשרים התייחסו אף הם לרעיון הנעילה בהקשר התפילה.



בית פרת ∙ מדרשה ישראלית   ◆   17

◆  ◆  ◆

קיראו את שני השירים וחישבו – מה כל אחד מהם מוסיף לרעיון של תפילת נעילה? מי הדובר  ◆
בכל אחד מהשירים?

ַהיֹּום ּפֹוֶנה,

ַער ִנְנַעל. ַ ַהּשׁ

הֹו, ֵאיזֹו ְצָעָקה נֹוָרָאה.

ַהִאם ֵאיְנֶכם ׁשֹוְמִעים?

ְתחוּ, ְתחוּ, ּפִ ּפִ

ַער. ַ ּשׁ ד ּבַ הוּ ִנְלּכַ ִמיׁשֶ

היום פונה / ט. כרמי )מתוך "התנצלות המחבר", 1974(

ה אֹוֵמר, ַער," ַאּתָ ַתח ִלי ׁשַ "ּפְ

רֹוִמים. א ֵעיַנִים ַלּמְ ְונֹושֵׂ

ְרַקע ַרְגֶליָך ַעל ַהּקַ

ֲעָנִנים. ט ּבָ ָך ׁשָ ְורֹאׁשְ

ַמִים, ָ ּשׁ ה ּבַ ֶאת ַחיַּי ֲאַבּלֶ

ּפֹור, ְך ָאְמָרה ַהּצִ ּכָ

ְוַעל ָהָאֶרץ ֵאַדע ֶאת מֹוִתי.

ַער, ׁשַ ַתח ִלי ּכְ ּפָ ָהֲאָדָמה ּתִ

ּפֹור, הֹוִסיָפה ַהּצִ

ְוַאֲחֶריָה ַרק ְנִעיָלה.

* / יאיר הורביץ )מתוך המחזור "ציפור כלואה", 1987(

◆  ◆  ◆

מה עוד ננעל בסוף יום כיפור מלבד שערי השמיים )השנה שעברה, ה"אני" של שנה שעברה(? ◆

האם יש בהתחלה החדשה גם עצב על מה שנותר מאחור? ◆

ּלָם  ּכֻ ׁשוּב ַנְתִחיל ֵמָחָדׁש, ׁשֶ

ַמְתִחיִלים;

ׁשֹוֵרר, ֶהָעִלים ַהחֹוֵרׁש, ָהאֹוֵסף, ַהּמְ

ָלִלים ִניֵני ַהּטְ ַהּנֹוְפִלים ִעם ָהרוַּח, ּפְ

לוִּלים. ל ַהחֹוֵזר ֶאל חֹוָפיו ַהּתְ ְוַהּגַ

]...[

ה לֹא? ַמה  ַמְתִחיִלים ֵמָחָדׁש. ָלּמָ

ה ַרע? זֶּ
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ִפיָרה ּסְ ל ּבַ ְלּבֵ ַמן ִלְפָעִמים ִמְתּבַ ם ַהזְּ ּגַ

ׁש ֲחָזָרה ל ֶאל ַהחֹוף ְמַבּקֵ ם ַהּגַ ּגַ

ָרה ׁשוּב ֶאת  ְמָרה ׁשָ ַבת ַהזִּ ם ּתֵ ּגַ

יָרּה. ׁשִ

]...[

ּלָם  ּכֻ ׁשוּב ַנְתִחיל ֵמָחָדׁש, ׁשֶ

ַמְתִחיִלים

ים ּלִ אֹוָתן ַהּמִ יר ּבְ ִ ן ֶאת ַהּשׁ ְנַנּגֵ

ים ּלִ ּגַ פֹות, ְלעֹוָלם, ּכַ ֵאיָנן ִמְתַעיְּ ׁשֶ

ִלי ֲחדֹל ִבים ּבְ ָ ַהּשׁ

דֹול ֶאל ַהיָּם ַהּגָ

לוִּלים. ֶאל חֹולֹות ַהחֹוִפים ַהּתְ

]...[

לוּל ְדרֹון ַהּתָ ּמִ ָאז ֱאלוּל, ַאֲחרֹון ּבַ

ף ִעם ֵלילֹו . ְקַצר ָיִמים ְונֹוׁשֵ

שוב נתחיל מחדש / נתן יונתן

לסיום, אי אפשר לדבר על מטאפורת הדלת הנעולה בלי להזכיר את הסיפור הקצר של הסופר 
היהודי פרנץ קפקא "לפני החוק". 

◆  ◆  ◆

קיראו את הסיפור – האם השער באמת נעול? מה מסמל השער והמעבר בו? למה האיש לא  ◆
עובר? למה הוא נשאר לחכות בחוץ כל חייו?

לפני החוק עומד שומר סף. אל שומר הסף הזה בא איש מן הכפר ומבקש 

רשות להיכנס אל החוק. אבל השומר אומר שעכשיו אין הוא יכול להרשות לו 

להיכנס. האיש חושב רגע ושואל אם יורשה לו להיכנס אחר-כך. "אולי," אומר 

השומר, "אבל עכשיו לא." מאחר שהשער אל החוק פתוח כתמיד והשומר זז 

הצדה, האיש מתכופף כדי להציץ דרך השער פנימה. השומר רואה זאת והוא 

צוחק ואומר: "אם זה מושך אותך כל-כך, נסה להיכנס בכל זאת, למרות האיסור 

שלי. אבל שים לב: אני חזק מאוד. ואני אינני אלא אחרון השומרים. ובין אולם 

לאולם עומדים שומרי סף שכל אחד חזק מחברו. וכבר השומר השלישי מראהו 

קשה מנשֹוא אפילו לי." קשיים כאלה לא צפה האיש מן הכפר; החוק הרי חייב 

להיות פתוח לפני כל אחד ובכל עת, הוא אומר בלבו, אבל עכשיו, כשהוא בוחן 

ביתר עיון את שומר הסף במעיל הפרווה שלו, את אפו המחודד הגדול, את זקנו 

הָטָטארי השחור, הארוך והקלוש, הוא מחליט שבכל זאת מוטב לו לחכות עד 

שירשה לו להיכנס. השומר נותן לו שרפרף ומושיבו בצד הפתח. שם הוא יושב 

ימים ושנים. פעמים רבות הוא מנסה לקבל רשות להיכנס וַמְלאה את שומר 

הסף בהפצרותיו. לא פעם השומר חוקר אותו קצרות, שואל אותו על מולדתו 

ועל דא ועל הא, אבל מתוך שוויון נפש, כדרכם של אדונים חשובים, ובסוף הוא 
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שב ואומר לו תמיד שעדיין אינו יכול להרשות לו להיכנס. האיש, שהצטייד 

היטב לקראת מסעו, משתמש בכל מה שיש לו, יקר ככל שיהיה, כדי לשחד בו 

את שומר הסף. והשומר אמנם אינו מסרב לקחת כלום, אבל שב ואומר: "אני 

מסכים לקחת את זה רק כדי שלא תחשוב שהיה משהו שיכולת לעשות ולא 

עשית." במשך השנים הרבות האיש מתבונן בשומר הסף כמעט בלי הרף. הוא 

שוכח את שאר השומרים והשומר הראשון הזה הוא בעיניו המכשול היחיד 

המונע את הכניסה אל החוק. הוא מקלל את מזלו הביש, בשנים הראשונות 

בקול רם ובלי מעצורים, ואחר-כך, כשהוא מזדקן, הוא רק רוטן בינו לבינו. 

הוא נהיה ילדותי, ומאחר שמתוך ההסתכלות רבת השנים בשומר הסף גילה 

גם את הפרעושים שבצווארון פרוותו, הוא מבקש גם מהפרעושים לעזור לו 

ולהזיז את השומר מדעתו. לבסוף ראייתו נחלשת ושוב אין הוא יודע אם באמת 

מחשיך סביבו או רק עיניו הן שמתעתעות בו. אבל עכשיו אין ספק שהוא רואה 

באפלולית כמין זוהר המפציע בעד פתח החוק ואינו כבה. ימיו ספורים עתה. 

לפני מותו, כל הניסיונות שהתנסה בהם במשך כל הזמן מתלכדים בראשו 

לשאלה אחת שעדיין לא שאל את שומר הסף. הוא רומז לו, שכן אינו יכול עוד 

לזקוף את גופו המאובן. השומר נאלץ להתכופף אליו כפיפה עמוקה, כי ֶהפרש 

הגובה השתנה מאוד לרעת האיש. "מה עוד אתה רוצה לדעת?" השומר שואל, 

"אינך יודע שׂובעה." "הרי כל בני האדם שואפים אל החוק," האיש אומר, "ואיך 

זה כל השנים הרבות האלה לא ביקש איש זולתי רשות להיכנס?" השומר רואה 

שהאיש כבר נוטה למות, וכדי שעוד יגיע אל חוש השמיעה הגֹווע שלו הוא 

מרעים עליו בקולו: "שום איש זולתך לא היה יכול לקבל רשות להיכנס לכאן, 

כי הכניסה הזאת נועדה רק לך. עכשיו אני הולך וסוגר אותה."

לפני החוק / פרנץ קפקא )תרגום מגרמנית: אילנה המרמן(

לשנה טובה ניכתב ונחתם.

שנזכה לפתוח שערי שמיים, להיכנס בדלתות שהיו נעולות בפנינו, ושנדע לשמוע את הקולות 
המתדפקים על הדלתות הנעולות שלנו עצמינו.


