מתוך אל נורא עלילה | ר' משה אבן עזרא
אֵ ל נ ֹו ָרא ֲעלִ ילָה אֵ ל נ ֹו ָרא עֲ לִ ילָה

האל שהעלילות אודותיו מעוררות מורא

הַ ְמצִ יא לָנו ּ ְמ ִחילָה ִ ּב ְשעַ ת הַ ּנ ְִעילָה
ְק ָרא ּנָא ְשנַת ָרצ ֹון וְהָ ֵשב ְשאָ ר הַ ּצֹאן
לְ אָ הֳ לִ יבָה וְאָ הֳ לָה ִ ּב ְשעַ ת הַ ּנ ְִעילָה
ִּת ְז ּכו ּ לְ ָשנִים ַרבּ ֹות הַ ָּבנִים וְהָ ָּבנ ֹות

לאהליבה ולאהלה – כינויים לממלכת
ישראל וממלכת יהודה ,קריאה לאחדות
במקור :הבנים והאבות

ְ ּב ִדיצָ ה ו ּבְ צָ הֳ לָה ִ ּב ְשעַ ת הַ ּנ ְִעילָה
"השיבו וחיו ,דרשוני וחיו" .אלה הן הקריאות המאפיינות את יום הכיפורים בשעת נעילה ,לא כיום של
כפרה דווקא ,אלא כיום של תשובה .אותה קריאה יהודית של תפילת נעילה" ,השיבו וחיו" ,היא
תמציתו הרוחנית של היום ,והיא מעלה לא את הכפרה ,לא את הצום ,לא את הסיגופים ולא את
הוידויים ,אלא את התשובה לחיים.
על פי אנדרה נהר

הללויה | יענקל'ה גלפז ומני גל
אדם חוזר וקציר יומו
צנוע הוא ודל,
ועל גבו צרות החול
עומסות לו כמגדל.
ולפניו רואה פתאום
את שתי עיניה של ביתו
והוא אז שר ,והן איתו
שרות הללויה.

בונה אדם את בנייניו
מהבל וקלפים,
יום יום טורח ועמל
יום יום הם נטרפים.
אבל אל מול חורבן קלפיו
עולה השמש מעליו
והוא אוסף אותם אליו
ושר הללויה.

פרושים ימי בפני האל
יודע הוא דרכי
וכל שירי כמו תפילות
שולחו למרחקים.
וכשיגיע סוף התוואי
אנעל בשקט את חיי
ושיר חדש צעיר וחי
יושר הללויה.

הללויה ,וזה השיר
עולה מכל פינות העיר
כשהאדם ושתי עיני ביתו
שרים הללויה.

הללויה וזה השיר
עולה מכל פינות העיר
כשהאדם אוסף את כל קלפיו
ושר הללויה.

הללויה וזה השיר
עוד יעלה בכל העיר
והוא חדש והוא צעיר וחי
ושר הללויה.
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ְּּפ ַתח לָ נו ּ ַשעַ ר ְּ ּבעֵ ת נְּ ִעילַ ת ַשעַ ר
ִ ּכי פָ נָה י ֹום
הַ י ּ ֹום י ְִּפנֶה הַ ּ ֶש ֶמש ָיבֹא ְּוי ְִּפנֶה
נָב ֹואָ ה ְּשעָ ֶר ָ
יך
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רצוני להתוודות ,לתת דין וחשבון לעצמי ,לתת דין וחשבון לאלוהים ,זאת אומרת למדוד את חיי
ומעשיי לעומת האידיאל הגבוה ,הטהור ביותר אשר עומד לפני ...חטאתי לארץ כשדנתי באופן שטחי
ולא התעמקתי די בחוויותיה .חטאתי לאנשים באדישות ,בחביבות חיצונית .חטאתי לעצמי בבזבוז
כוחות וכשרונות ,בהנחה ,בחוסר התפתחות רוחנית .ובכל זאת ,איני יראה לעמוד בפני הדין .חטאתי
לשם מטרה ורצוני היה טוב .אם נכשלתי ,אם לא הייתי די חזקה ,אם לא מצאתי את הדרך ,את הצורה,
איני מתביישת ,רק מצטערת על כך.
חנה סנש

וידוי תודה | נעמה שקד
אהבנו
ַ
ברכנו ,בחרנו
גדלנו
דיברנו
השתעשענו ,הוכחנו ,הָ גינו
ויתרנו
זרענו
חידשנו ,חיבקנו
טיפלנו
יעצנו טוב
כמהנו
למדנו
מָ חינו
נגענו
סלחנוׂ ,
שמחנו
עמלנו
פתחנו
צחקנו
ִקיבלנו
רצינו
שאלנו ,שתקנו ,שמענו
תודה
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אֶ ֶמן (זכור אותי) – מנהג ביתא ישראל
כשפנה היום ,לפני תפילת נעילה ,נהגו היהודים באתיופיה לצאת מבית הכנסת ,לקחת גרעיני תבואה
ולפזר אותם על גגות הבתים ועל הקרקע סביבם למאכל לעוף השמיים .מנהג זה מבטא את הרעיון
שחובה על האדם לדאוג למזונותיהן של הבריות החלשות ממנו אפילו בשעה שהוא עצמו סובל רעב
ומלמד את האדם התאפקות והבלגה .טקס זה ,שנערך גם בחג הסיגד נקרא "זכור אותי" כי הציפור,
במעופה למרום מסמלת גם קשר למי שעברו מן העולם.

מלך השלום! השרה שלום ושקט בעולמך .תן שלום בארץ ובמלכויות והנחם בעצתך העליונה להשיב
שלום אמת משפט צדק וחופש ודרור לכל העמים והמדינות .פרוס עלינו סוכת שלומך .כתוב וחתום
את כל עמך ישראל ואת כל העולם בספר החיים והשלום ,וברך את שנתנו בשלום ושלווה השקט
ובטחה ,ובשפע ברכה והצלחה.
על פי תפילה שכתב הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל לתפילת הנעילה

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן
עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם ואמרו אמן
תן לי | יורם טהרלב ,גידי קורן ויגאל בשן
מה שהיה תשכח מזה
מה שיהיה לא משנה
מה שאבקש בעולם כזה -
תן לי את היום הזה!
תן לי שמש על הבוקר
ויונה מעל הגג
תן לי תכלת ברקיע
תן לי יום אחד של חג.
מה שהיה...
תן לי אהבה חולפת
תן לי אהבת עולם
תן לי יד שמלטפת
רק אותי מבין כולם.
מה שהיה...
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