
(2020יום הכיפורים התשפ"א )
מקורות לעיון והרהור בענייני כפרה, מחילה ונעילה

7-9ויקרא טז 
ּגֹוָרל, ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ְְׁשֵני ַהְְּׂשִעיִרם ֹֹּגָרלֹות. ְוֶהֱעִמיד אָֹתם ִלְפֵני ְיהָוה ֶֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד, ְְׁשֵני ַהְְּׂשִעיִרםְוָלַקח ֶאת "

.ְוָעָָׂשהּו ַחָָּטאת, ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַהְָּׂשִעיר ֲאְֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהֹּגֹוָרל ַליהָוהַלֲעָזאֵזל  גֹוָרל ֶאָחד ַליהָוה ְוֶאָחד

“ְלְַׁשַַּלח אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהִִּמְדָָּבָרה,  ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ְיהָוה ְלַכֵֵּפר ָעָליוְוַהְָּׂשִעיר ֲאְֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהֹּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל

מהו תפקידו של שעיר החטאת?•
ביום הכיפורים – מי עוד "עומד חי לפני השם"?•
מה המשמעות של "לכפר עליו" – על מי בדיוק מכפרים?•
 לו הייתם משתתפים בטקס, איזה רגשות הוא היה מעורר בכם?•

21-22ויקרא טז 
ָעָליו ֶאת ָָּכל ֲעוֹוֹנת ְָּבֵני ִיְָׂשָרֵאל ְוֶאת ָָּכל ְוִהְתַוָָּדה, ְוָסַמְך ַאֲהֹרן ֶאת ְְׁשֵֵּתי ָיָדו ַעל ֹראְׁש ַהְָּׂשִעיר ַהַחי כא“

ְוָנָָׂשא ַהְָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת כב. ַהִִּמְדָָּבָרה ִעִֵּתיְוָנַתן אָֹתם ַעל ֹראְׁש ַהְָּׂשִעיר ְוְִׁשַַּלח ְָּבַיד ִאיְׁש , ִֶּפְְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחָּטֹאָתם

”ֶאת ַהְָּׂשִעיר ַָּבִִּמְדָָּבר ְוְִׁשַַּלח, ְֹּגֵזָרהָָּכל ֲעוֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ 

יזה חלק בתפילת יום הכיפורים מזכיר הקטע?א•
?השנישעיר גורל ה טוב יותר או פחות מאשר ומה עולה בגורלו של השעיר? האם גורל•
מה קורה לחטאי העם לפי הקטע הזה?•
איזו ביקורת אפשר להעביר על הטקס?•

29-30ויקרא טז 
ָהֶאְזָרח, ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעָׂשּו ְֵּתַעּנּו ֶאת ַנְפְׁשֵֹתיֶכםֶָּבָעָׂשֹור ַלֹחֶדְׁש  ַהְְּׁשִביִעיַָּבֹחֶדְׁש , ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַַּקת עֹוָלם"

”ִמָֹּכל ַחָּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיהָוה ִֵּתְטָהרּו, ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ְיַכֵֶּפרִָּכי ַבּיֹום ַהֶֶּזה  . ְוַהֵֹּגר ַהָֹּגר ְָּבתֹוְכֶכם

מי מכפר עליכם?ֲעֵליֶכם -  ְיַכֵֶּפרִָּכי ַבּיֹום ַהֶֶּזה •

הי משמעות יום הכיפורים לפי הקטע הזה? מה משמעות הטקס?מ•

רמב"ם על “שעיר המשתלח” )מורה נבוכים חלק ג מ"ו(:
 עד שאין 'חטאת ציבור' שיכפר מה שהואכפרת חטאים גדולים כולם"וכאשר היה 'שעיר המשתלח' - ל

 אלאמפני זה לא נרצה לזביחה ולא לשריפה ולא להקרבה כללמכפר וכאילו הוא נושא כל החטאים - 
ויושלך ל'ארץ גזרה' - רצוני לומר שאין בה ישוב. הרחיקו תכלית ההרחקה 

ואין ספק לאדם שהחטאים אינם משאות שיעתקו מגב איש אחד לגב איש אחר אבל אלו המעשים כולם
 - כלומר שכל מה שקדם ממעשינו נקינו מהם והשלכנוםמשלים להביא מורא בנפש עד שתתפעל לתשובה

אחרי גוינו והרחקנום תכלית ההרחקה".

מה ההבדלים בין שעיר החטאת לשעיר המשתלח לפי הרמב"ם?•
מהן שתי מטרות הטקס, ומהם האמצעים להשיג אותן?•
מה התפישה המוסרית של הרמב"ם אומרת על הקשר בין אדם וחטאיו?•

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%98%D7%96_%D7%9B%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%98%D7%96_%D7%9B%D7%91


(.12הפיוט "לך אלי תשוקתי", מאת  ר' אברהם אבן עזרא )ספרד, המאה ה-

הפיוט פותח את תפילת יום הכיפורים בנוסח הספרדי, ויש מסורות צפון אפריקאיות בהן הוא מושר בקצב אטי
במיוחד במשך כשעה. 

סיפאליבארישא
ד ְמְׁשּוָבִתיְוָגדֹול ִמְּנָׂשֹוא ֶחְטִאיְָּבָך ֶחְְׁשִקי ְוַאֲהָבִתיְלָך ֵאִלי ְֵּתְׁשּוָקִתי ְוקּוָמה ָּנא ְלֶעְזָרִתיֲעֵָׂשה ִעִִּמי ְלטֹוָבה אֹותְוָגְדָלה ַיָ
ְוִרָּנִתי ְוטֹוָבִתיֲהִכי ַאֵָּתה ְמַנת ֶחְלִקיְוָקַצְרִתי ְזִריָעִתיְוָלֵכן ָֹּגְדלּו ִציַריְלָך רּוִחי ְוִנְְׁשָמִתיְלָך ִלִָּבי ְוִכְליֹוַתי
ְוָכל ִֹּגיִלי ְוִָׂשְמָחִתיְוגֹוָרִלי ּוַמֲהָלִליְֵּתִדיֵנִני ְָּכִרְְׁשָעִתיְואֹוי ָעַלי ְוָהּה ִלי ִאםּוִמִָּמְך ִהיא ְֵּתכּוָנִתיְלָך ָיַדי ְלָך ַרְגַלי

ּוָמֻעִזי ְוֶחְמָדִתיְָׂשָׂשֹון ִלִָּבי ְואֹור ֵעיַניְָּכמֹו ָָׂשָטן ְלֻעָמִתיְוִיְצִרי צֹוְרִרי ָתִמידְועֹוִרי ִעם ְֹּגִוָּיִתיְלָך ַעְצִמי ְלָך ָדִמי
ְמנּוָחִתי ְוְַׁשְלָוִתיּוַמְרֹּגֹוִעי ְוְַׁשֲעְׁשּוִעיְָּבמֹוֵעצֹות ְלָרָעִתיְיָעַצִני ּוִפֵָּתִניְוצּוָרִתי ְוַתְבִניִתיְלָך ֵעיַני ְוַרְעיֹוַני

ְוָלְך ִתְהֶיה ֲעבֹוָדִתיֲהִביֵנִני ֲעבֹוָדְתָךֲחָמִסי ִעם ְתלּוָנִתיְוָעָליו לֹא ֲעֵלי ִָּבְלֵּתֹוּוִמְבַטִחי ְוִתְקָוִתיְלָך רּוִחי ְלָך ֹכִחי
ְוִתְרֶצה ֶאת ְתְׁשּוָבִתיֲהְִׁשיֵבִני ְוָאְׁשּוָבהֲעֹונֹוַתי ְָּבִמָָּטִתיְוֵעת ַיֲעלּו ֲעֵלי ִלִָּביְָּכֶָׂשה ַאְקִריב ְועֹוָלִתיְלָך ִלִָּבי ְוַדם ֶחְלִָּבי
ִני ְדָרֶכיָךְמאֹד ִיְגַָּדל ְמהּוָמִתיְמאֹד ֶאְפַחד ְוַגם ֶאְרַעדְלָך תֹוֶדה ְיִחיָדִתיְלָך ָיִחיד ְָּבִלי ְֵׁשִני ְוַיְֵּׁשר ֶאת ְנִתיָבִתיְוהֹוֵרַ

ִפַָּלִתיְלָפֶניָך ְמֻעָוִתיְוֶאְרַֹּגז ֵעת ֱאִהי זֹוֵכרְלָך ֵתאֹות ְֵּתִהַָּלִתיְלָך ַמְלכּות ְלָך ֵגאּות ְוַתֲעֶנה ֶאת ֲעִתיָרִתיְוִתְְׁשַמע ֶאת ְֵּתְ
ַרְְׁשִֵּתיָךּוַמה ִתְהֶיה ְתְׁשּוָבִתיְוֶאֱעמֹד ֶנְגְָּדָך ֵערֹוםֱהֵיה ֶעְזִרי ְָּבָצָרִתיְלָך ֶעְזָרה ְָּבֵעת ָצָרה ֵנִני ָיּה ְּדִריְָׁשִתיְָּבָכל ִלִָּבי ְָּדְ עֲַַ

ְמֵחה ֶחְטִאי ְּבִדְמָעִתיֲאַנֵּסָך ֶאת ְָּדָמַעי ָלְךְואַֹכל ִמְֶּפִרי ָדִתיְָּביֹום ִָּבי ַיֲעֶנה ַָּכְחְִׁשיְָּכיֹוֵלָדה ְָּבַאְנָחִתיְלָך אֹוִחיל ְָּבֵעת ָאִחיל
יְוִתְקַרב ֵעת ְֶּפֻקָדִתיְוָיבֹואּו ְיֵמי ְִׁשלּוםְוֶאת ִציִרי ּוַמָָּכִתיְלָך ִָׂשְבִרי ְרָפא ְִׁשְבִרי ְיָי ִהיא ְוַנֲחָלִתיְוַנְפְִׁשי ָאְמָרה ֶחְלֵקִ

ְך יֹום ֲאִסיָפִתיֱאֹסף ָנא ֶאת ֲעֹונֹוַתיְמאֹד ַזְעִֵּתי ְוָיֵראִתיְוְִׁשְמָעְך ֵעת ְְׁשַמְעִֵּתיהּוֲעֵדי ֵָּתִאיר ֲאֵפָלִתיְלָך ֶאֱהֶמה ְולֹא ֶאְדֶמה ְָּבַחְסַָּדָ
ְרֵצה ָנא ֶאת ֲהִליָכִתיְויֹום ֶלְכִֵּתי ְלָפֶניָךּוִמי ִיְהֶיה ְתמּוָרִתיּוִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָךְוַאֵָּתה הּוא ֱאָילּוִתיְלָך ֶנַצח ְָּבָך ֶאְבַטח

ְֵּתָנה ְָׂשַכר ְֶּפֻעַָּלִתיְוִעם עֹוֵָׂשי ְרצֹוֵנְֶךְוֵאיְך ֶאְצַָּדק ְָּבַטֲעָנִתיְוֵאיְך ֶחְְׁשָּבֹון ְלָך ֶאֵתןֲעֵדי ְׁשּוִבי ְלַאְדָמִתיְלָך ֶאְזַעק ְָּבָך ֶאְדַָּבק
ְוֵיְצאּו ָנא ְלֻעִָּמִתיְוִתְְׁשַלח ַמְלֲאֵכי ַהֵחןּוָבַגְדִֵּתי ּוָבִזיִתיְוָאְַׁשְמִֵּתי ְוָאַרְבִתיְוַאף ִָּכי ַאֲחֵרי מֹוִתיְלָך ֲאִני ְָּבעֹוִדי ַחי
ְָּבקֹול ֶאָחד ְָּבִביָאִתיְוְָׁשלֹום ָּבֹוֲאָך יֹאְמרּוֲהֵרעֹוִתי ְוִהְרְַׁשְעִֵּתיְוָגַזְלִֵּתי ְוָגַנְבִֵּתיֲעֵלי ֶחְטִאי ְוִרְְׁשָעִתיְלָך אֹוֶדה ְוֶאְתַוֶָּדה

ְוְָׁשם ִֵּתְהֶיה ְיְִׁשיָבִתיְיִביאּוִני ְלַגן ֶעְדָנְךְוָחָטאִתי ְוֶהְחֵטאִתיְוַגם ַזְדִֵּתי ְוָחַמְסִֵּתיְוֶאת ִֶּפְְׁשִעי ְוַאְְׁשָמִתיְלָך ִיְְׁשִעי ְסַלח ִרְְׁשִעי
ְוִָׂשים ָָּכבֹוד ְמנּוָחִתיְוֶאְתַעֵָּדן ְָּבאֹוֶרָךְוִכֶַּזְבִֵּתי ְוָכַפְרִֵּתיְוָטִעיִתי ְוָיַעְצִֵּתיְְׁשַמע ָנא ֶאת ְֵּתִחָנִתיְלָך ִאַָּכף ְוֶאְפֹרְׁש ַָּכף

ְיִהי ִסְתִרי ְוֻסָּכִתיְואֹור ָגנּוז ְלָפֶניָךּוָמַרְדִֵּתי ּוָמִריִתיְולֹוַצְצִֵּתי ְוַגם ַלְצִֵּתיָָּבֹרב ִָׂשיִחי ְותּוָגִתיְלָך ֶאְבֶָּכה ְָּבֵלב ִנְדֶָּכה
ְֵּתָנָה ָּנא ֶאת ְמִחָצִתיְוַתַחת ֵצל ְָּכָנֶפיָךְוָסַרְרִֵּתי ְוָסַרְחִֵּתיְוִנַאְצִֵּתי ְוִנַאְפִֵּתיֲחמֹל ַעל ָָּכל ְֵּתָלאֹוִתיְלָך ֶחֶסד ְלָך ֶחְמָלה

ּוָפְַׁשְעִֵּתי ּוָפַגְמִֵּתיַוָעִויִתי ְוֶהֱעֵויִתי
ְוִקַַּלְלִֵּתי ְוִקְלַקְלִֵּתיְוָצַרְרִֵּתי ְוִצַעְרִֵּתי

ְוִתַעְבִֵּתי ְוָתִעיִתיְוָרְַׁשְעִֵּתי ְוְׁשִִִַׂחְתִֵּתי
ְוִכַּסְתִני ְכִלִָּמִתיְוַסְרִֵּתי ִמְָּדָרֶכיָך

ְוֶהֱחַזְקִֵּתי ְָּבִרְְׁשָעִתיְוִהְגַָּדְלִֵּתי ֲעָׂשֹות ֶרְַׁשע
ְוָעְַׁשְקִֵּתי ְוַרּצֹוִתיְוִכַחְְׁשִתי ּוָמַעְלִֵּתי

ְוָרְַׁשְעִֵּתי ְָּבַאֲחִריִתיְוָחָטאִתי ְָּבֵראְִׁשיִתי
ּוָבַגְדִֵּתי ְָּבִזְקָנִתיְוָאְַׁשְמִֵּתי ְָּבַיְלדּוִתי
ּוָבַחְרִֵּתי ְָּבתֹוָרִתיּוָבַחְלִֵּתי ְָּבתֹוָרְתָך

ְוָהַלְכִתי ְָּבַתֲאָוִתיְוָעַזְבִֵּתי ְרצֹוְנָך
ְולֹא ַָּבְנִֵּתי ְלַאֲחִריִתיְוִהְְׁשַלְמִֵּתי ְרצֹון ִיְצִרי

ֲעֵלי ִרְְׁשִעי ְוחֹוָבִתיְוִהְרֵָּביִתי ְלהֹוִסיף ֵחְטא
ְָּכִלִָּמִתי ְוַגם ָּבֹוְְׁשִֵּתיְוָלֵכן ִָּכְּסָתה ָפַני

ּוִמָמְך ִהיא ְסִליָחִתיְוֵאין ִלי ִָּבְלְֵּתָך ָמנֹוס
ּוֵמִאֵָּתְך ְמִחיָלִתיּומֹוֵחל ִָּבְלְֵּתָך ַאִין

ְָּדָך ַמה ִהיא ְגבּוָרִתיְוִאם ֵָּתִביא ְָּבִמְְׁשֶָּפט ַעְב-
ּוַמה ָֹּכִחי ְוָעְצָמִתיּוָמה ֲאִני ּוַמה ַחָּיי

ְוֵאיְך ִתְזָֹּכר ְמְׁשּוָגִתיְָּכַקְׁש ִנָדף ְמאֹד ֶנְהָָּדף
ְוִכַּסְתִני ְכִלִָּמִתיְוֶנֱאַלְמִֵּתי ְוִנְכַלְמִֵּתי

ְלַמְַּלאֹות ֶאת ְְׁשֵאָלִתיְרצֹוָנְך ֶאְְׁשֲאָלה ֵָּתִמיד
ֵמֲעֹונֹוַתי ְוַחָָּטאִתיְוֶהֶרב ַָּכְָּבֵסִני

לּוִֹתיְוַהֵָּבט ֹרב ְתָלאֹוַתי ְוַדלּוִתי ְָּבַגָ
ְלַרְוָחִתי ְלְַׁשְוָעִתיְוַאל ָנא ֵַּתְעֵלם ָאְזָנְך

ֱאמֹר ָנא ַדי ְלָצָרִתיֲעֹרב ַעְבָָּדְך ְלטֹוָבה ַֹּגם
ְָּבֶטֶרם יֹום ְֵּתמּוָתִתיְוַהְרֵאִני ְתְׁשּוָעָתְך

י ְסמְֹך ָנא ֶאת ְנִפיָלִתיְויֹום ָנְפִלי ְָּבַפח מֹוְקְֵׁשִ
ַחָּיִתיְוַלֲעָנה ָָׂשְבָעה ַנְפְִׁשי ֲעֵדי ַקְצִֵּתי ְָּבְ

שאלות לעיון:
( ליום הכיפורים אתן מוצאות בפיוט?REFERENCESאילו רמיזות\קשרים )•
מה ההבדל בין שלושת החלקים של הפיוט )“רישא", “ליבא" ו-”סיפא"(?•
ם הייתם צריכים למצוא כותרת לכל חלק – מה היא היתה?א•
לאור הכותרות – מהו המבנה הלוגי של התנועה הרגשית\רוחנית אותה מתאר הפייטן בשיר?•
אילו הקבלות אתם מוצאים בין מרכיבי טקס השעיר ששוחחנו עליו אתמול, למהלך הנפשי•

ואילו שונויות.המשולש אותו מתאר המשורר, 



משה אבן עזרא' רהפיוט "אל נורא עלילה", 

נֹוָרא ֲעִליָלה ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה - ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה ִָּבְְׁשַעת ַהְּנִעיָלה ֵאל

ִמְסֶָּפר ְקרּוִאים ְלָך ַעִין נֹוְָׂשִאים - ּוְמַסְַּלִדים ְָּבִחיָלה ִָּבְְׁשַעת ַהְּנִעיָלה ְמֵתי

ְלָך ַנְפְָׁשם ְמֵחה ִֶּפְְׁשָעם ְוַכְחְַׁשם - ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה ִָּבְְׁשַעת ַהְּנִעיָלה ְׁשֹוְפִכים

ָלֶהם ְלִסְתָרה ְוַהִציֵלם ִמְִּמֵאָרה - ְוָחְתֵמם ְלהֹוד ּוְלִגיָלה ִָּבְְׁשַעת ַהְּנִעיָלה ֱהֵיה

אֹוָתם ְוַרֵחם ְוָכל לֹוֵחץ ְולֹוֵחם - ֲעֵָׂשה ָָּבֶהם ְֶּפִליָלה ִָּבְְׁשַעת ַהְּנִעיָלה חֹון

ִצְדַקת ֲאִביֶהם ְוַחֵָּדְׁש ֶאת ְיֵמיֶהם - ְָּכֶקֶדם ּוְתִחַָּלה ִָּבְְׁשַעת ַהְּנִעיָלה ְזֹכר

ָּנא ְְׁשַנת ָרצֹון ְוָהְֵׁשב ְְׁשָאר ַהֹּצאן - ְלָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה ִָּבְְׁשַעת ַהְּנִעיָלה ְקָרא

ְלְָׁשִנים ַרָּבֹות ַהָָּבִנים ְוָהָאבֹות - ְָּבִדיָצה ּוְבָצֳהָלה ִָּבְְׁשַעת ַהְּנִעיָלה ִֵּתְזָּכּו

ַָׂשר ִיְָׂשָרֵאל ֵאִלָּיהּו ְוַגְבִריֵאל - ַָּבְְּׂשרּו ָנא ַהְֹּגֻאַָּלה ִָּבְְׁשַעת ַהְּנִעיָלה ִמיָכֵאל

שאלות לעיון:
תי נאמר הפיוט?מ•
מי הדובר\דוברים בפיוט?•
יש בפיוט התיחסות בגוף שלישי רבים )“שופכים לך נפשם", “חון אותם ורחם"( – על מי מתפללים•

המתפללים?
( שכולל הפיוט?Wish Listמהן רשימת הבקשות )•
האם יש תחינה או וידוי בפיוט?•
מהי האווירה הרגשית\המצב הנפשי של השרים?•
"המציא לנו", “היה להם", “חון אותם", “זכור" – באיזה זמן דקדוקי פונים אל הקב"ה?•
תזכו לשנים רבות" – אל מי שרים את השורה הזאת?"•
אילו מקבילות יש בפיוט זה לפיוט "לך אלי תשוקתי" ואילו מקבילות לטקס השעיר שלמדנו•

אתמול?


