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פרישת 
הכוהן 
הגדול 
יום   לפני

  *הכיפורים
  א, יומא א

ְבַעת ָיִמים ק ּפּוִרים ֹׁשִ ֶדם יֹום ַהּכִ
ין כּ  יתֹו ַֹמְפִריׁשִ דֹול ִמּבֵ ֵהן ּגָ
ְלהֶ  ת ּפַ ּכַ   ,ְדִריןְלִלׁשְ

יוֹּוַמְתִקיִנין לֹו כ ְחּתָ , ֵהן ַאֵחר ּתַ
א ֶיֱאַרע ּבֹו ְפסּול ּמָ   . ׁשֶ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר ה ַאֶחֶרת , ַרּבִ ָ ַאף ִאׁשּ
ּתוֹ , ַמְתִקיִנין לוֹ  א ָתמּות ִאׁשְ ּמָ , ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ֲעדֹו ) ויקרא טז(ׁשֶ ר ּבַ ְוִכּפֶ
יתוֹ  יתוֹ . ּוְבַעד ּבֵ ּתוֹ , ּבֵ   . זֹו ִאׁשְ

ן, ּו לוֹ ָאְמר ָבר סֹוף, ִאם ּכֵ   :ֵאין ַלּדָ

  

  *טקס מעבר

ִֹֹ�ְבַעת ָיִמי� קֶד� י�� ַהִ��ִרי� ַמְפִריִ�י� �   .ֵה� ָ�ד�ל ִמֵ�ית� ְלִלְ�ַ�ת ַ�ְלֶהְדִרי�ֹֹ
  א, יומא א

פרישתו של הכוהן הגדול כהכנה לעבודת יום הכיפורים נלמדת במדרשי ההלכה מימי 

פירוש הדבר שמדי שנה בשנה לפני . ם שנחנכו בהם המשכן והכוהניםשבעת הימי, המילואים

  1.יום הכיפורים משחזרים את תהליכי החניכה של הכוהן הגדול

במהלך החניכה . תקופת מעבר נפוצה בטקסי חניכה. כל חניכה מעניקה לאדם מעמד חדש

זה הולם תיאור  2.האדם מתנתק מהווייתו הראשונה ובסיומה הוא מקבל את הסטטוס החדש

 –תקופת הפרישה . גם את התהליך שהכוהן עובר בשבעת הימים שהוא פורש בהם מביתו

בשבעת  3.וכך תקופת המעבר מוגדרת כיחידה עצמאית, היא יחידת זמן שלמה –שבעה ימים 

כל " – 4"עבודתו מחנכתו"ו, ימי הנתק האלה הכוהן חי במקדש ועוסק בעבודת המקדש

ם ומקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות ומקריב את הראש שבעת הימים הוא זורק את הד

  ).ב, יומא א" (ואת הרגל

, יסוד זה מושרש בעיצוב הספרותי של הפרק. המשנה מדגישה את ההתנתקות מהבית

" בית"וולפיש ציין שהמלה . 'והפרק מתעצב כמעברו של הכוהן הגדול מביתו לבית ה

                                                      
  .תודתי לעמנואל אלשטיין ולאלי ליפשיץ על תרומתם לניסוח הדברים  *
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י עבודת יום הכיפורים נפתחים בפרק א תיאור – תוחמת את הפרק ומשמשת בו מילה מנחה

 úéáאחר כך הוא נמסר לידי זקני , ")זו אשתו åúéá("ומאשתו åúéá בפרישת הכוהן גדול מ

ש "גם השורש פר". הזה úéááבמי ששכן שמו "אבטינס ומושבע  úéáעובר ללשכת , הדין

דול את הכוהן הג íéùéøôî – חוזר הרבה בתיאור התהליך שהכוהן הגדול עובר בפרק

והם , ובוכה ùøåôהוא "ובהמשך הנתק והבדידות מעמיקים כשהוא פורש מחבריו , מביתו

 íéùøåô5).ה, שם א" (ובוכים  

  חכם עדיף מכוהן

���ִֹֹאיִ�י כ, ְוא�ְמִרי� ל�, ָמְסר ל� ְזֵקִני� ִמִ#ְקֵני ֵבית ִ"י� ְוק�ִרי� ְלָפָניו ְ�ֵסֶדר ַה , ֵה� ָ�ד�לֹֹ
  .ֶ�ָ+א ָ�ַכְחָ) א� ֶ�ָ+א לא ָלַמְד)ָ , ִפי*ָ ְקָרא (ָ)ה ְ� 

  ג, יומא א

כשם שבימי המילואים . גם משנה זו צריכה להיות מוסברת מתוך השוואה לחנוכת המשכן

מלמדים , זקני בית הדין, לימד משה את אהרן את כל מעשה הקרבנות כך ממשיכיו של משה

  :ורש בברייתא המובאת בבבליפרשנות כזו מופיעה במפ. את ממשיכיו של אהרן

  , אהרן פירש שבעה ושמש יום אחד – ומה אמור בענין דמלואים

  .ומשה מסר לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה

  , כהן גדול פורש שבעה ומשמש יום אחד, ואף לדורות

  , לאפוקי צדוקין, ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה

  .מוסרין לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה

  א"יומא ד ע, יבבל

כאשר אדם זוכה למעמד  – שחזור האלמנט הזה של ימי המילואים נושא משמעות מיוחדת

בד בבד עם הגדרת סמכויותיו חייבים לבטא , ולכן, חדש יש להגדיר את מקומו בהיררכיה

 – 6במהלך הפרשיות העוסקות בחנוכת המשכן בולט שמשה ניצב מעל אהרן. את כפיפותו

 7.רוחץ אותם ומלביש אותם, ומשה הוא המושח את אהרן ובניו, את אהרןמשה מצּווה לחנוך 

והפרשה  8,"את משה' כאשר צוה ה"שבע פעמים מוזכר כי פרטי חנוכת המשכן נעשו 

  ). לו, ויקרא ח( "מֶֹ�ה ְ�ַיד 'הִצָה  ַהְ"ָבִרי� ֲאֶ�ר ַוַ�ַע0 (ֲהרֹ� ָבָניו ֵאת ָ�ל": נחתמת בתיאור

מילגרום מציע שהיא נועדה להביע ? ל הדגשת ההיררכיה בין משה לאהרןמה תפקידה ש

לי נראה שיש להבין את כפיפות אהרן למשה לאור מאמר . את עליונות הנביא על פני הכוהן

ל עיקר חשיבותו של משה "בעיני חז). א"בבא בתרא יב ע, בבלי" (חכם עדיף מנביא"ל "חז

 .לדורות הבאים היא היותו חכם אשר קיבל את התורה ומסרה
9   
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כפי שמובע בחריפות במשנה האחרונה , וכשם שחכם עדיף מנביא הוא עדיף אף מכוהן

  ). ח, הוריות ג" (ממזר תלמיד חכם קודם לכוהן גדול עם הארץ"של מסכת הוריות 

הכוהן הגדול מוצג כמי שהוא שליח . במשנה ה מערכת היחסים בין כוהן לחכם מתחדדת

   10:ות לפעול על דעת עצמו ומחויב להישמע להוראות בית הדיןחסר סמכ, של בית הדין

3ָה  ְוִהְ�ִ�יעה ְוִנְפְטר, ְוֶהֱעלה ַלֲעִלַ�ת ֵ�ית (ְבִטיָנס, ְמָסרה ִזְקֵני ֵבית ִ"י� ְלִזְקֵני ְכה4
ְ�ִליחַ , �7נ ְ�לֵחי ֵבית ִ"י, ִאיִ�י כֵה� ָ�ד�ל, ְו7ְמר ל�. ְוָהְלכ ָלֶה�  ְו(ָ)ה ְ�לֵחנ

ה 9�ֶא ְת3ֶ�ַה ָדָבר ִמָ�ל מַ , ַמְ�ִ�יִעי� 7נ ָעֶליָ* ְ�ִמי 8ִ�ֵֶ�� ְ�מ� ַבַ�ִית ַהֶ#ה, ֵ�ית ִ"י�
  .ְוֵה� ��ְרִ�י� ב�ִכי�, הא פ�ֵר� ב�ֶכה. 78ֶַמְרנ ָל*ְ 

  ה, יומא א

סמכותם להשביע . אבל גם הם כפופים לבית הדין, שביעו את הכוהןאמנם זקני כהונה הם שה

כך שבה המשנה ומביעה את הרעיון שאמנם ". שלוחי בית דין"את הכוהן נובעת מהיותם 

אולם הטקס השנתי בא להזכיר לו שמעליו ישנה סמכות , "גדול מאחיו"הכוהן הגדול 

  . חכמי התורה, אנושית גבוהה יותר

  חזרה לגן עדן

י� ַמֲעִמיִדי� א�ת� ְ�ַ�ַער ַהִ+ְזָרח ַמֲעִביִרי� ְלָפָניו ָ�רִ , י�� ַהִ��ִרי� ַ�ֲחִרית ֶעֶרב
  .ְ�ֵדי ֶ�ְ�ֵהא ַמִ�יר ְוָרִגיל ָ�ֲעב�ָדה, ְוֵאיִלי� ְכָב0ִי�

  ג, יומא א

לאורך ימי הפרישה והלמידה מעבירים לפני הכוהן את כל הבהמות המשמשות קרבנות 

אמור " הגדול מאחיו"הצורך בהוראה אינו מובן שכן ברור שהכוהן . למדים אותו לזהותןומ

כפי . מסתבר שלטקס משמעות סימבולית. להיות מסוגל להבדיל בעצמו בין הבהמות

התמונה המצטיירת ! כביכול אין הכוהן יודע להבחין בין כבש לפר"שמציינים קנוהל ונאה 

ה שלצד הלימוד והדרכה הנדרשים בפועל קיים בשבעת נראה איפ. היא של חינוך מבראשית

  11."'חינוך'הימים יסוד טקסי ריטואלי של 

נוסף על המשמעות החינוכית של ימי הפרישה אפשר למצוא בתיאור של המשנה 

השימוש במקדש כסמל של חזרה לגן עדן ובכוהנים כמייצגים של האדם . משמעות סימבולית

" לעבדה ולשמרה"תפקידי האדם בגן עדן היו , למשלכך  12.הראשון הוא מן המפורסמות

ך שצמד המילים הזה חוזר בו הוא בהקשר של "והפעם היחידה בתנ, )טו, בראשית ב(

הקשר בין הכוהן הגדול לאדם בגן עדן , יתרה מזו 13.תפקידי הכוהנים והלוויים –המקדש 

בכניסתם לאוהל  אהרן ובניו אינם מתלבשים – עולה כבר בסיפור ימי המילואים שבמשכן



102  הרב יעקב נגן/ נשמת המשנה : מתוך

מהדהדת כאן ההקבלה הלשונית לסיפור ). ויקרא ח, שמות כט(מועד אלא משה מלבישם 

  :הלבשת אדם וחווה בטרם היציאה מגן עדן

 ְוִהְלַ�ְ�)ָ ְוִהְלַ�ְ�)ָ ְוִהְלַ�ְ�)ָ ְוִהְלַ�ְ�)ָ  ... כ4ֳ)נֹתכ4ֳ)נֹתכ4ֳ)נֹתכ4ֳ)נֹת ַ)ֲע0ֶהַ)ֲע0ֶהַ)ֲע0ֶהַ)ֲע0ֶה(ֲהרֹ�  ְוִלְבֵני"
  "...ָ�ָניו (ֲהרֹ� 7ִחיָ* ְוֶאת ֶאתאָֹת� 

 מא-מ, שמות כח

 לִֹהי� ְל7ָד�אֱ ' ה ַוַ�ַע0ַוַ�ַע0ַוַ�ַע0ַוַ�ַע0"
  "����ַוַ�ְלִ�ֵ� ַוַ�ְלִ�ֵ� ַוַ�ְלִ�ֵ� ַוַ�ְלִ�ֵ�  ע�ר ָ�ְתנ�תָ�ְתנ�תָ�ְתנ�תָ�ְתנ�תְלִאְ�)� 

 כא, בראשית ג

, העברת החיות לפני הכוהן הגדול מזכירה את האדם בגן עדן. משנתנו מעמיקה הקבלה זו

� 8ַָמיִ ֱאלִֹהי� ִמ� ָהֲאָדָמה ָ�ל ַחַ�ת ַהָ=ֶדה ְוֵאת ָ�ל ע�> הַ ' ַוִ�ֶצר ה" הנותן שמות לכל החיות

ַוִ�ְקָרא : מ�ַוָ�ֵבא ֶאל ָה7ָד� ִלְרא�ת ַמה ִ�ְקָרא ל� ְוכֹל ֲאֶ�ר ִיְקָרא ל� ָה7ָד� ֶנֶפ� ַחָ�ה הא ְ� 

שער ' 14).כ-יט, בראשית ב" (ָה7ָד� ֵ�מ�ת ְלָכל ַהְ�ֵהָמה ְלע�> ַה8ַָמִי� ְלכֹל ַחַ�ת ַהָ=ֶדה

במשנה ה משביעים את הכוהן , בדומה לכך". קדםמ"מזכיר את גן עדן שניטע " המזרח

ששינה ממה , וכך אנו נזכרים בחטא האדם בגן עדן, הגדול בשם השם לבל ישנה מהנאמר לו

השוואה זו  15).יז, בראשית ב..." (ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו"ה "שאמר לו הקב

בכל יום כיפור  את החזרה לנקודת ההתחלה, מדגישה את הראשוניות של יום הכיפורים

  .מחדש

הכוהן . לבריאה ולגן העדן, יום הכיפורים מחזיר את האדם לנקודת הראשית, אם כן

את הצורך . נחנך מחדש ומתקדש לכהונה גדולה לשנה נוספת, הגדול לומד הכול מחדש

להתחיל מחדש מדי שנה בשנה אפשר להסביר על פי תפיסת המציאות המוצגת בספר 

 – המציאות מחולקת לשלושה ממדים המקבילים זה לזה 16בספר יצירה". ספר יצירה", הקדום

קשה להתעלם מהעובדה שבניגוד לאדם ולמקום ). אדם(ונפש ) זמן(שנה , )מקום(עולם 

כל  – הזמן מיוצג באמצעות יחידה של שנה, סופיים כמעט-המיוצגים באמצעות מושגים אין

נולדים ) העולם הקטן(הגדול והאדם העולם . התחלה של עולם שלם, שנה היא מיקרוקוסמוס

  .מחדש בכל שנה ומקבלים את ייעודם

שם זה ניתן ). ב"יומא ג ע, בבלי" (עבודה תחילה במקום"בתלמוד נקרא יום הכיפורים 

ולכן יום הכיפורים . לו מכיוון שכל שנה היא מציאות חדשה ומנותקת מהשנה שקדמה לה

שוב צריך äðù ìëá ו, יש לא נכנס אליוחדש שעד כה א" מקום"הוא תמיד תחלת עבודה ב

יום הכיפורים מכפר על ידי שהוא מחזיר את  17.לחזור על האירועים המכוננים של המשכן

  .לזמן שבו העולם טרם הזדהם בחטא האדם, לבריאה ולגן העדן, האדם לנקודת הראשית
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  . 17-44' עמ, íéàåìéî, ל כך באריכות קנוהל ונאהראה ע  1
תקופת , ניתוק מהמעמד המקורי – בתרבויות רבות ישנם טקסי מעבר המחולקים לשלושה חלקים  2

לעתים חוזרים על הטקס כדי לחדש את מעמדו של נושא תפקיד . מעבר וחזרה לחברה ולתפקיד

  . 566-569' עמ, àø÷éå, ראה מילגרום). בעיקר מלכים(מסוים 
  .538' עמ, שם  3
מה אמור בענין מפרישין אותו כל שבעה ועובד כל "א , ראה גם ירושלמי יומא א. ב"יומא יב ע  4

שבעה ומחנכין אותו כל שבעה אף זה מפרישין אותו כל שבעה ועובד כל שבעה ומחנכין אותו כל 

  .19' עמ, íéàåìéî, הובא על ידי קנוהל ונאה, "שבעה
  .80-82' עמ, ùì é÷çùîïå ,וולפיש   5
  . 1012' עמ, àø÷éå, מילגרום   6
ישנו סיפור מפורסם על הכתרתו של קארל הגדול המספר שכאשר רצה האפיפיור . יד-ו, ויקרא ח   7

והביע , לקח את הכתר מידו והכתיר את עצמו, סירב קארל, לענוד לראשו של קארל את הכתר

  .בכך שאינו כפוף לכנסייה
  . 542' עמ, שם   8
יש לשים לב כי באותה . ר לראות עקרון זה במשנה המפורסמת שבפתיחת מסכת אבותאפש   9

, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים"המשנה הנביאים משמשים רק חוליה במסורת הלימוד והמסירה 

  ". ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה
ומתקינין לו : "סופרבמשנה הראשונה מ. הכוהן הגדול בסופו של דבר הוא בר החלפה, יתרה מזו   10

  .תודתי למרדכי זלר שהעיר לי על כך". כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול
  .20עמוד , íéàåìéî, נאה, קנוהל   11
לרבות , לרשימה ארוכה של הקבלות לשוניות ורעיוניות בין הפסוקים שמתארים את שני המקומות  12

, לוינסון; 19-25' עמ, ïãò ïâå ùã÷î, וונהיים; 21-34' עמ, ùã÷î, ברמן: ראה, אלו המצוטטים כאן

éðéñ ,ל המשווים את המקדש "מקורות עשירים בספרות חז) שם(כמו כן הם מביאים . 128-131' עמ

אף בלי שהכיר את , אליאדה הגיע לאותה מסקנה שהמשכן הוא שחזור של גן עדן. לגן עדן

על ההוכחות בגוף המאמר יש  נוסף). 222-233' עמ, úåéðáú, אליאדה(ההקבלות הלשוניות ביניהם 

  ). ובמקדש(בגן עדן ובמשכן  –נזכרים במקרא בשני הקשרים בלבד " כרובים"לציין שה
  .ה, שם יח; כו, שם ח; ח- ז, במדבר ג  13
בולט הקשר ) בראשית רבה פרשה יז(במדרש . תודתי לברוך שיח שעמד על הרמז כאן לגן עדן  14

  .הלשוני אף יותר

וזה , ולא היו יודעין, אמר להן זה שמו מה שמו, הם בהמה וחיה ועופותה הביא לפני"מה עשה הקב

וזה מה , גמל, וזה מה שמו, שור, העבירם לפני אדם אמר לו זה מה שמו, ולא היו יודעין, מה שמו

  .'ד ויקרא האדם שמות לכל הבהמה וגו"הה, סוס, וזה מה שמו, חמור, שמו

  .תודתי לרפאל קרץ שעמד על נקודה זו   15
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  .מפרק ג משנה ג עד סוף הספר   16
בכך " עבודה תחילה"המסבירים את הראשוניות של , 22' עמ, íéàåìéî, וראה קנוהל ונאה   17

בנספח , בפרק הנוכחי עסקנו בעיקר בחנוכה המחודשת של הכוהן הגדול. שהמקדש נחנך מחדש

  .נתייחס לחנוכה מחודשת של המקדש עצמו


