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        הגדולהגדולהגדולהגדול� � � � הכה
הכה
הכה
הכה
'סדר העבודה' של  'סדר העבודה' של  'סדר העבודה' של  'סדר העבודה' של  
  ויקרא פרק טז 

  הקדמה

ֶאל ֹמֶׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ְּבָקְרָבָתם    'ה (א) ַוְיַדֵּבר  
ִחיָך  ֶאל ֹמֶׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ָא   'ה (ב) ַוּיֹאֶמר    .ַוָּיֻמתּו   ' הִלְפֵני  

ֹּקֶדׁש ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ֶאל ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת  ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל הַ 
  . ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרתֲאֶׁשר ַעל ָהָאֹרן ְולֹא ָימּות ִּכי ּבֶ 

  ההכנות 

(ג) ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל  
ֹקֶדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו   ֶנת ַּבד(ד) ְּכתֹ   .ְלֹעָלה

ֵדי ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ  ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחֹּגר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצֹנף ִּבגְ 
ִיַּקח    ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני(ה) ּוֵמֵאת ֲעַדת    .ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם

  .את ְוַאִיל ֶאָחד ְלֹעָלהְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחּטָ 

  עריכת הגורל לשעירי ועל הפר   ִוידויה

ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד  (ו) ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו  
ִלְפֵני    .ֵּביתֹו ֹאָתם  ְוֶהֱעִמיד  ַהְּׂשִעיִרם  ְׁשֵני  ֶאת  ְוָלַקח    ' ה(ז) 

ֹאֶהל מֹוֵעד ַאֲהֹרן    .ֶּפַתח  ְוָנַתן  ַהְּׂשִעיִר (ח)  ְׁשֵני  ֹּגָרלֹות  ַעל  ם 
(ט) ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת    .ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל  ' ה-ּגֹוָרל ֶאָחד לַ 

לַהָּׂשעִ  ַהּגֹוָרל  ָעָליו  ָעָלה  ֲאֶׁשר  ַחָּטאת  'ה-יר    . ְוָעָׂשהּו 
  ' ה ְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני   (י)
    .ֵּפר ָעָליו ְלַׁשַּלח ֹאתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהִּמְדָּבָרהכַ לְ 

  שחיטת הפר  

ַּפר   ֶאת  ַאֲהֹרן  ְוִהְקִריב  ַּבֲעדֹו  (יא)  ְוִכֶּפר  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת 
  . ּוְבַעד ֵּביתֹו ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו
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  ִלְפַני וִלְפני הכנסת הקטורת 

ַּגֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמזְ (יב) ְוָלַקח ְמלֹא ַהַּמְחָּת    ' ה ֵּבַח ִמִּלְפֵני  ה 
ִמּבֵ  ְוֵהִביא  ַּדָּקה  ַסִּמים  ְקֹטֶרת  ָחְפָניו  ַלָּפֹרֶכתּוְמלֹא    . ית 

ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת    'הְוָנַתן ֶאת ַהְּקֹטֶרת ַעל ָהֵאׁש ִלְפֵני   (יג) 
  .ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות ְולֹא ָימּות

  הפנימיי והשעיר  הזאת ד הפר

(יד) ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ְוִהָּזה ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֵקְדָמה  
(טו) ְוָׁשַחט    .ֵני ַהַּכֹּפֶרת ַיֶּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹוְוִלפְ 

ִמֵּבית   ֶאל  ָּדמֹו  ֶאת  ְוֵהִביא  ָלָעם  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת  ְׂשִעיר  ֶאת 
ֶכת ְוָעָׂשה ֶאת ָּדמֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר ְוִהָּזה ֹאתֹו ַעל  ַלָּפרֹ 

- ְּבֵני(טז) ְוִכֶּפר ַעל ַהֹּקֶדׁש ִמֻּטְמֹאת    .ֶרתִלְפֵני ַהַּכּפֹ ַהַּכֹּפֶרת וְ 
מֹוֵעד    ִיְׂשָרֵאל ְלֹאֶהל  ַיֲעֶׂשה  ְוֵכן  ַחּטֹאָתם  ְלָכל  ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם 

(יז) ְוָכל ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ְּבֹאֶהל    .ְמֹאָתםַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹוְך טֻ 
ר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו  מֹוֵעד ְּבֹבאֹו ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש ַעד ֵצאתֹו ְוִכּפֶ 

  ' ה (יח) ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני    . ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל
ּוִמַּדם הַ  ַהָּפר  ְוָלַקח ִמַּדם  ָעָליו  ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹות  ְוִכֶּפר  ָּׂשִעיר 

(יט) ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים    .בַהִּמְזֵּבַח ָסִבי
  ִיְׂשָרֵאל.- ְּבֵניְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמֹאת 

  שילוח השעיר לעזאזל 

ִמַּכּפֵ  ְוִכָּלה  ַהִּמְזּבֵ (כ)  ְוֶאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ְוֶאת  ַהֹּקֶדׁש  ֶאת  ַח  ר 
(כא) ְוָסַמְך ַאֲהֹרן ֶאת ְּׁשֵתי ָיָדיו    .ְוִהְקִריב ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי

  ִיְׂשָרֵאל -ְּבֵני ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנת  
ן ֹאָתם ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר  ְוֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוָנַת 

(כב) ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת    .ׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרהְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאי 
  . ָּכל ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר
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  הוצאת הכ& והמחתה

י ַהָּבד ֲאֶׁשר  (כג) ּוָבא ַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵד 
  . ִּניָחם ָׁשםָלַבׁש ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוהִ 

   הקרבת העולות והקטרת החלבי

(כד) ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו  
  . ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת ֹעָלתֹו ְוֶאת ֹעַלת ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם

   .ת ֵחֶלב ַהַחָּטאת ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה(כה) ְוֵא 

  השעיר ושור& החטאות משלח טהרת 

ֶאת   ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ַלֲעָזאֵזל  ַהָּׂשִעיר  ֶאת  ְוַהְמַׁשֵּלַח  (כו) 
ַהַּמֲחֶנה ֶאל  ָיבֹוא  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ַּבָּמִים  ַּפר    .ְּבָׂשרֹו  ְוֵאת  (כז) 

ַהַחָּטאת ְׂשִעיר  ְוֵאת  ְלַכֵּפר    ַהַחָּטאת  ָּדָמם  ֶאת  הּוָבא  ֲאֶׁשר 
ֹעֹרָתם ְוֶאת  ִציא ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׂשְרפּו ָבֵאׁש ֶאת  ַּבֹּקֶדׁש יֹו

(כח) ְוַהֹּׂשֵרף ֹאָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת    .ְּבָׂשָרם ְוֶאת ִּפְרָׁשם
  . ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה

  לדורות  יפוריהכ� יו

יִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש  ם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשבִ ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹולָ ְוָהְיָתה  (כט)  
ְוַהֵּגר   ָהֶאְזָרח  ַתֲעׂשּו  לֹא  ְמָלאָכה  ְוָכל  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְּתַעּנּו 

ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם    .ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם (ל) ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה 
ֶכם  ָּבתֹון ִהיא לָ (לא) ַׁשַּבת ׁשַ   .ִּתְטָהרּו   'ה ּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני  ִמֹּכל חַ 

ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ֲאֶׁשר    .ְוִעִּניֶתם ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִכֶּפר  (לב) 
ִיְמַׁשח ֹאתֹו ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת  

(לג) ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת    .ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש
ֲהִנים ְוַעל ָּכל ַעם ַהָּקָהל  ל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל ַהּכֹ ֹאהֶ 

ַעל  ְוָהְיָתה  (לד)    .ְיַכֵּפר ְלַכֵּפר  עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ָלֶכם  - ְּבֵניּזֹאת 
ֶאת    'הַּכֲאֶׁשר ִצָּוה    ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַוַּיַעׂש  ִיְׂשָרֵאל
  . ֹמֶׁשה
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 נייה נייה נייה נייה מבוא למהדורה השמבוא למהדורה השמבוא למהדורה השמבוא למהדורה הש

י"ד שה חלפו מאז הוצאת המהדורה הראשוה של הספר     א. א. א. א. 

ב תוך    "ה'והשב את העבודה'.  זרם   זמןאזלו הספרים  ומאז  קצר, 

מהדורה   להדפיס  בהפצרה  חלקן  פוסק;  איו  לספר  בוגע  הפיות 

בבקש וחלקן  הרבים;  לזיכוי  שיתוףוספת  בהכתם    ו בחשיבות  ת 

ל הקשור ל'סדר העבודה',  הכיפורים, בפרט בכ-הרוחית לקראת יום 

  הגדול מתקשה לעמוד על משמעותן. -ל הכהןשגם הבקי בפעולותיו ש

מן      . . . . ב ב ב ב  "הה זה עומד אחר כתלו, משגיח מן החלוות, מציץ 

'הר הבית' לעלות על ראש   ֵהחל  החרכים". במהלך השים שחלפו, 

דדים בעלייה להר מפאת קדושתו, ואלו  שמחתו ביתר שאת; אלו מצ 

ל  עמתגדים  הולך  זו  דעות  במלחמת  אך  סיבה.  מאותה  יין  עלייה 

להתכון   שיש  מעשי  כעיין  רב,  קהל  של  לתודעה  וחודר  המקדש 

כי   הכל  על  ומוסכם  עילאה,  יתקלס  ומייה  ומייה  לקראתו, 

בי  כשיכספו  ִתָּבה  אמם  הכוסף".  -"ירושלים  תכלית  לה  ישראל 

השבת העבודה  י זה, כשמו כן הוא, מבקש לעורר את הכיסופים לספר

ה עבודת המקדש בכלל, ו'סדר  במהרה. לשם כך עליו להבין עד כמ

 העבודה' בפרט, כה חשובים בחייו. 

חמש שים חלפו מאז תבקש אבי ז"ל לישיבה של מעלה.     . . . . ג ג ג ג 

במשך כל חייו של אבא ז"ל עלה ותעלה, וסיפור חייו שזור בסיפור  

אלהיך", דרך "וָשב ה'  חייה של שיבת ציון זו, החל מ"וַשְבָּת עד ה'  

צך". מלידה באמריקה הדֵשה לפי הקמת  אלהיך את שבותך... וִקּבֶ 

לארץ  לעלייתו  ועד  הימים;  -המדיה,  ששת  מלחמת  לאחר  ישראל 

מהתערטלות המהגרים היהודים מחיי תורה ומצוות לֵשם התערות  

ועד להעמדת משפחה עיפה בארץ הקודש,  בּכּור ההיתוך האמריקי,  

הורה  רה של תורה. ככל שהשים חולפות עולה דמותו הט החיה לאו

של אבא ז"ל, ויצבת במלוא חיה והדרה. בשמחת החיים, בדבקות 

בחכמים ובתורתם, במסירותו למשפחתו, ובאהבה אין קץ שהרעיף  

 עליה. 
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, מי אודסבלומהדורה מהודרת זו מוקדשת ע"י אמי שתחיה, הגב'  

באהבה במשך למעלה מיובל    לעילוי שמתו של אבא ז"ל, עמו חייתה

י שלוחה לה שתזכה לרוות רוב חת מכל יוצאי חלציה,  שים. ִּברכת 

עמה   ביתי,  לוות  לבב!  וטוב  בריאות  ומתוך  טובות  שים  לאורך 

ותורתי   ביתה",  בתה  שים  "חכמת  יה"ר    – שתחיה,  היא.  שלה 

יוצאי חלציו, ושלא תמוש התורה מזרעו    שזכה לרוות חת מכל

  זרעו עד עולם. ומזרע

- הגדול ביום- ספר זה עוסק בביאור סדר עבודתו של הכהן    . . . . ד ד ד ד 

הכיפורים המובא בחומש ויקרא פרק טז לפיכך: בכל מקום בו יופיע  

- , הכווה לסדר עבודתו של הכהן'סדר העבודה'בספר זה הביטוי  

בבית ביום-הגדול  מהתורה  הכיפורי-המקדש  הציטוטים  כל  ם. 

מתייחסים   בספר  טזלספר  שיובאו  פרק  צויין  ויקרא  וכמקור   ,

הפסוק בלבד. בכל ציטוט או התייחסות ממקור אחר בתורה יצויין  

 המקור במילואו. 

  

  המגיפה והמקדש 

ַוֹּיֶסף ַאף ה' ַלֲחרֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ַוָּיֶסת ֶאת ָּדִוד ָּבֶהם ֵלאֹמר 'ֵלְך  
  ָרֵאל ְוֶאת ְיהּוָדה'... ְמֵנה ֶאת ִיׂשְ 

  ל...  ֶבר ְּבִיְׂשָרֵא ַוִּיֵּתן ה' ֶּד 
ֹעלֹות   ַוַּיַעל  ַלה'  ִמְזֵּבַח  ָּדִוד  ָׁשם  ַוִּיֶבן  ַהֹּגֶרן...  ֶאת  ָּדִוד  ַוִּיֶקן 

(שמ"ב  ּוְׁשָלִמים ַוֵּיָעֵתר ה' ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל  

  .כד)

תלה מגיפה זו בהתרשלות של ישראל מדרישת    (במדבר טז, כ"א)רמב"ן  

ארווה, ביית המזבח שם והקרבת  קיית גורן    –, ולראיה  המקדש

העולות והשלמים עליו הביאו להפסקת המגיפה: "ואי אומר בדרך  

בית ביין  בהתאחר  ישראל  על  עוש  שהיה  ואין  - סברא  הבחירה... 

השבטים מתעוררים לאמר דרוש את ה' ובה הבית לשמו... ועל כן  
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שם'   ם אשר יבחר ה' לשום שמוהיה הקצף עליהם, ועל כן היה 'המקו

  ודע בעשם ובמגפתם". 

ואולם עדיין לא מבואר לשם מה הסית ה' את דוד למות את העם,  

וכי לא יכול היה לגוף בלא עילה זו?! ולע"ד שברחמיו, רמז ה' את  

ערך   יתן  ישראל  במיית  בתיקוו.  לו  לסייע  כדי  הקלקול  שורש 

  עבור אותם פרטים בעמדם   עצמי לכל פרט. זה עצמו מהווה סכה

"כי העם הפרט במייו... הה הוא   מחוץ לקשר החיים עם הכלל:

יחול   ואז  לפיו  פרטין  מעשיו  וכל  יתעלה  ההשגחה  מבעל  מושגח 

(רביו בחיי,  הגף; משא"כ בתחילה שהיה עייו משך בכלל הרבים"  

ע"י  . לפיכך הקדימה התורה תרופה למכה במיית ישראל  ריש 'כי תשא')

כיר שאין קיום ליחיד בפי עצמו: "להורות  מחצית השקל כדי להז

ישראל יחס אחדותם, בל יעלה על לב איש מהם שהוא פרד  - את בי

חצי, ובהתחברו עם כל אחד ואחד    –מחברו, כי אם כאילו כל אחד  

(ר"מ אלשיך,  מישראל עשה אחד שלם. על כן כל אחד יביא 'מחצית'"  

  . מה אלקבץ)שמות ל, י"ג בשם ר' של 

מקום   גם  והה,  היו  השכיה  הופעת  מקום  היותו  מלבד  המקדש 

מקום גילוי שמות ישראל באחדות גמורה, כמובא בספרים: "עיין  

ישראל,   כל  של  שמותיהם  סוד מקור  הוא  שלמעלה  ירושלים  סוד 

מטה,   של  בירושלים  כמו  כי  ישראל',  'כסת  כן  גם  קראת  ולכך 

לירא ברגל  ישראל  כל  מתכס בעלות  היו  ה'  פי  את  כל ות  שם  ים 

כיסת   מקור  סוד  הוא  מעלה  של  ירושלים  כן  ביחד,  ישראל 

ישראל"   כל  של  תט)שמותיהם  עמ'  החיים  פש  מוהר"ח,  מכאן  (דרשת   .

שהתרשלות בדרישת המקדש מלמדת על השתקעות בפרטיות; לכך  

 רמז ה' לדוד את שורש החטא בהסתתו למות את העם! 

עולה לעצירת המגיפה  קון מ "ק מובא כי אין תיבתורה, בש"ס ובזוה 

 יותר מאשר הקטורת, שכוחה בביטוי אחדותה של האומה כצבו"ר. 

יום בקטורת  האחדות,  הדקה  -שיא  מן  דקה  שהיותה  הכיפורים 

הדביקה   האומה  שמת  לשורש  כביטוי  אחידה  תערובת  יוצרת 

באלוקיה. במדרגה עליוה זו אף לשטן אין ברירה אלא לסגר עליה  
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עול של  "ריבוו  כמלאכיבאומרו:  בארץ  עם אחד  לך  יש  השרת  -ם, 

שלום מתווך בייהם, כך הם ישראל    –השרת  -בשמים!... מה מלאכי

הכיפורים", והקב"ה שומע עתירתן של  - שלום מתווך בייהם ביום  –

ישראל מן הקטיגור שלהם, ומכפר... על כל עם הקהל למגדול ועד  

  . (פרקי דר' אליעזר מו)קטן 

ומו של הגל השי של מגיפת הקורוה  זו יוצאת לאור בעיצ  ורה מהד

רח"ל, על רקע החיסרון הכואב באחדות בתוך האומה, ומוצא ַאִין!  

הקטורת'   'פיטום  של  האמירה  בסגולת  הסוד  בעלי  שהפליגו  ככל 

, יש לקוות כי אף העיסוק בעבודת  דף ריח, ב')ויקהל    ,זוהר(לעצירת מגיפה  

ביום- הכהן בפרט  הכיפ-הגדול  המ   –ורים,  את  בקטורת  בטאת 

אחדותה הפימית של האומה, יביא להפסקת המגיפה. יתר על כן,  

בית   לביין  במהרה  זכה  לשכיה,  האומה  שמת  קישור  מתוך 

  מקדשו במרום הרים! 

  רצה ה' אלקינו בעמך ישראל ולתפילתם שעה,  
        והשב את העבודה  והשב את העבודה  והשב את העבודה  והשב את העבודה  

  לדביר ביתך וִאשי ישראל, 
  תקבל ברצון ותפילתם מהרה באהבה  

  תמיד עבודת ישראל עמך! ותהי לרצון  

  משה יעקב אודס 

  אלול תש"פ 

  צופים ת"ו 

  

  

  



 

        הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה   .אאאא

אמירת 'סדר העבודה'  אמירת 'סדר העבודה'  אמירת 'סדר העבודה'  אמירת 'סדר העבודה'  
         הכיפורי הכיפורי הכיפורי הכיפורי � � � � ביו ביו ביו ביו
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        א.  הקדמה א.  הקדמה א.  הקדמה א.  הקדמה 

        הכיפורי הכיפורי הכיפורי הכיפורי � � � � יו יו יו יו אמירת 'סדר העבודה' ב אמירת 'סדר העבודה' ב אמירת 'סדר העבודה' ב אמירת 'סדר העבודה' ב 

  : (או"ח סי' תרכא, ד') הכיפורים- יוםהשולחן ערוך פסק בהל'  

  'סדר עבודה'.  ציבור - שליחבמוסף אומר  

  הג זה רמוז בשי מקומות במסכת יומא: מ

בוגע לסדר אמירת   ור' מאיר  מקור אחד עוסק במחלוקת חכמים 

יתי  מהקל לחמור: "חטאתי, ועוִ   , שלדעת חכמים הסדר הוא ִוידויה

לפיך",   "עוִ וופשעתי  הוא:  הסדר  מאיר  ר'  פשעתי  לדעת  יתי, 

 עֹוֹת  את כל  ה עליותַודָ : "וִה (פס' כ"א) וחטאתי" כסדר המופיע בתורה  

כל    ישראל-בי ֹ לכל    עיהםְׁש ּפִ ואת  זו  ".  ם אתָ חט למחלוקת  בוגע 

'סדר העבודהשהג    ציבור-שליח   עלמספרת הגמרא   כר'  '  באמירת 

  רבים: כגדמאיר, למרות היותו יחיד 

  ההוא דנחית קמיה דרבה ועבד כר' מאיר. 
  אמר ליה: "שבקת רבנן ועבדת כר' מאיר?!" 

אורייתא    בירא לי, כדכתיב בספראמר ליה: "כר' מאיר ס
  . (יומא לו, ב')  דמשה"

מקור שי בו רמוז המהג הקדום של אמירת 'סדר העבודה' מופיע  

בשאלה אם היו שי    (יומא ג, ב')בהקשר למחלוקת חכמים ור' יהודה  

אחד עבור המזרק של דם הפר, והשי    – ים להושבת מזרקי הדם  ּכַ 

ן אחד בלבד עליו היו  מא היה ּכַ דם השעיר, או שהמזרק של  עבור    –

  (שם ו, ב')לסירוגין. גם שם מספרת הגמרא  מיחים את מזרקי הדם  

ל'סדר    ציבור-שליחעל   שלו  בוסח  ושילב  דרבא"  קמיה  "דחית 

  העבודה' בין שתי השיטות באופן תמוה. 

שעורר שאלות בוסח   ציבור-שליחמשי הסיפורים הללו המתארים 

כי    תפילתו, למדים  אמיאו  של  זה  היה  מהג  העבודה'  'סדר  רת 
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אמורא  בימי  הר"ן מקובל  כתב  וכך  בבל,  הגמרות    1י  שתי  יסוד  על 

  הללו: 

היה להזכיר ולומר סדר עבודתו של    שמנהגן שמנהגן שמנהגן שמנהגן שמעינן מינה  
  . הכיפורים-יוםב גדול-כהן

גם המהג הרווח בימיו  מבואר כי  (יומא ו, ב' ד"ה "ההוא")בפירוש רש"י 

העבוד 'סדר  את  ביוםלקרוא  התבסס-ה'  המהג    הכיפורים,  על 

  המתואר בש"ס:

סדר    ציבור- חשלי אומר  והיה  דרבא  קמיה  - יום דנחית 
  . כמו שאנו אומרים כמו שאנו אומרים כמו שאנו אומרים כמו שאנו אומרים בתפילה,   הכיפורים

יוסף'   עבודה")ה'בית  סדר  "ואומר  ד"ה  תרכא  סי'  מהג    (או"ח  את  הביא 

, והתייחס לוסח המקובל של בי  האמירה של 'סדר העבודה' להלכה

  : 'כותה  את' –ספרד 

עבודת   סדר  לקרות  העולם  נהגו  - יוםב  גדול- כהןוכן 
ויש פייטנים שסידרו אותה בענין פיוט ויש כמה    הכיפורים.

סדרים סדר    .מיני  הוא  ספרד  בני  לקרות  הפשוט  והסדר 
  .גדול- כהןשיסד יוסי בן יוסי   ' ' ' ' אתה כוננת אתה כוננת אתה כוננת אתה כוננת ' ' ' ' 

ברם, העירו הפוסקים כי לא די בעצם האמירה, אלא יש ללמוד את  

כ  'סדר רצף  העבודה'  ואת  המילים  את  הפחות  לכל  להבין  די 

  הפעולות: 

, ויש שנוהגים לומר  'אמיץ כח'... ואח"כ אומר סדר העבודה  
  . 'אתה כוננת' סדר העבודה הנדפס בסידורים המתחיל 

קודם   ילמד  להבין  לב  לו  שיש  אדם  שכל  קודם  ומהראוי  ילמד  להבין  לב  לו  שיש  אדם  שכל  קודם  ומהראוי  ילמד  להבין  לב  לו  שיש  אדם  שכל  קודם  ומהראוי  ילמד  להבין  לב  לו  שיש  אדם  שכל  - - - - יום יום יום יום ומהראוי 
אם דעתו    ,' שרוצה לומר...פירוש 'סדר העבודה פירוש 'סדר העבודה פירוש 'סדר העבודה פירוש 'סדר העבודה         הכיפורים הכיפורים הכיפורים הכיפורים 

'סדר העבודה' באשר"י יומא,    ילמד אזי    ' נתאתה כונ' ר  לומ
בסדר   ומגיה  דורש  שהוא  תרכא  סי'  יוסף'  ב'בית  וילמד 

כוננת ' יוסי    'אתה  בן  יוסי  ('מטה אפרים'    גדול -כהן שחיבר 

  .לרא"ז מרגליות סי' תרכא, י')

 

  . הביאו ה'בית יוסף' סי' תרכא , דף ו, א' בדפי הרי"ף   .1
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העבודה'   ושורש  'יסוד  ט)בעל  פרק  האיתון  את    אף  (שער  הדגיש  הוא, 

על המעלה  פיוט,  החשיבות של הבת ה אתה  'וסח  באמירת  ועמד 

מפי שבפיוט זה מופיע 'סדר העבודה' באופן    ' אמיץ כח'על פי    'כות 

  בהיר ומפורט: 

בנוסח 'סדר העבודה' שבמחזורים שלנו לא נתבארה בהם  
בלשון   נתקנה  שלא  ובייחוד  העבודה',  'סדר  פרטי  כל 

  כל קורא בו, וכמעט שגם כמה לומדים קלילא למען ירוץ  
של   המילות  פירוש  כל  מבינים  העבודה'  אינם  'סדר  כל 

שיזהר  שיזהר  שיזהר  שיזהר  שבמחזורים. על כן באתי לעורר לב האדם לטוב לו,  
סדר          הכיפורים הכיפורים הכיפורים הכיפורים - - - - יום יום יום יום קודם  קודם  קודם  קודם   כל  של  המילות  פירוש  סדר  ללמוד  כל  של  המילות  פירוש  סדר  ללמוד  כל  של  המילות  פירוש  סדר  ללמוד  כל  של  המילות  פירוש  ללמוד 

ביוםהכיפורים הכיפורים הכיפורים הכיפורים - - - - יום יום יום יום עבודת  עבודת  עבודת  עבודת   רגיל  שיהא  בכדי  הכיפורים  -, 
  בפירוש המילות. 

ר  ולסדרוצה לתת נחת רוח ליוצרו ב"ה  רוצה לתת נחת רוח ליוצרו ב"ה  רוצה לתת נחת רוח ליוצרו ב"ה  רוצה לתת נחת רוח ליוצרו ב"ה  מי ש מי ש מי ש מי ש ועם כל זה  
יוםסד עבודת  פרטיה,  -ר  כל  עם  מכונה  על  יסדר  יסדר  יסדר  יסדר  כיפור 

, כי שם נתבאר היטב כל סדר  ' ' ' ' אתה כוננת אתה כוננת אתה כוננת אתה כוננת ' ' ' ' אותה בנוסח  אותה בנוסח  אותה בנוסח  אותה בנוסח  
  .2העבודה בכל פרטיה 

רש"י  מביאורו   הראשון  של  דחית")למעשה  ד"ה "ההוא  ב'  לו,  או    (יומא 

כי   המהגלמדים  בעלמא,  זִ   בגדראיו    טעם    מדין אלא  כרון 

  :היום  קרבות לש ' תשלומים'

של    ציבור- שליח בתפילתו  סדר    הכיפורים-יוםשמסדר 
"   גדול- כהןעבודותיו של   " על שם  " על שם  " על שם  ְׂשָפֵתינּו על שם  ָפִרים  ְׂשָפֵתינּו ּוְנַׁשְּלָמה  ָפִרים  ְׂשָפֵתינּו ּוְנַׁשְּלָמה  ָפִרים  ְׂשָפֵתינּו ּוְנַׁשְּלָמה  ָפִרים    " " " " ּוְנַׁשְּלָמה 

  . (הושע יד, ג')

  :(שם)וכך כתב בעל 'יסוד ושורש העבודה' 

של   העבודה  סידור  החיוב  מגודל  בספרים  ראותי  אחרי 
רה,  ביום כיפור בתפילת מוסף, וגודל מעלת סידו  גדול-כהן

 

" ו   .2 והוא    גדול בבית שי-כהןיוסי בן יוסי זה היה    –מצא בספרים  סיים: 
 ". חיברה
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וב"ש    שנחשבשנחשבשנחשבשנחשב ב"ה  והבורא  היוצר  אנחנו  בעיני  אנחנו  כאילו  אנחנו  כאילו  אנחנו  כאילו  כאילו 
  .3המקדש המקדש המקדש המקדש - - - - בית בית בית בית מקריבין ומסדרין כל סדר העבודה ב מקריבין ומסדרין כל סדר העבודה ב מקריבין ומסדרין כל סדר העבודה ב מקריבין ומסדרין כל סדר העבודה ב 

  הכווה באמירת 'סדר העבודה':  חשיבות מכאן

עצומה, ויכוון בזה    כוונהכוונהכוונהכוונהב ב ב ב ויאמר האדם כל 'סדר העבודה' 
וב"ש ב"ה  ובוראנו  ליוצרנו  רוח  נחת  בסדר    , לתת  כי 

בשיח שפתותינו  בשיח שפתותינו  בשיח שפתותינו  בשיח שפתותינו  לות המר  העבודה שאנו מסדרין עתה בג 
קרבנותינו  קרבנותינו תחת  קרבנותינו תחת  קרבנותינו תחת  שמו  תחת  ליתברך  רוח  נחת  עושים  אנו   ,

  ויתעלה. 

, והוסיף כי עליו להרגיש הכעה מצד  וכן כתב החיד"א בעיין הכווה

  :החסרון של העבודה הממשית

  וייכנע מאד וייכנע מאד וייכנע מאד וייכנע מאד מה שמוציא מפיו    להביןלהביןלהביןלהביןיתאמץ בסדר העבודה  
  . ('מורה באצבע' אות רע"ט) 4שבעוונותינו חסרנו כל 

 

') אומר המדרש  ג ד, " (שה"שּוִמְדָּבֵרי? ָאֶוה  ,ַתִי?ְֹּכחּוט ַהָּׁשִי ִׂשְפתעל הפס' "   .3
  ּוִמְדָּבֵרי- ",  זהורית  של  לשון  זה  –   "ַתִי?ֹ ִׂשְפת  ַהָּׁשִיְּכחּוט  "  : )'ו,  ד(שהש"ר  

"  המשתלח  שעיר  זה   –  "ָאֶוה שם ּוִמְדָּבֵרי?[דרש  על  המשתלח  שעיר  על   "
יוסף)] (עץ  לעזאזל  המדברה  אותו    : ה "הקב  לפי   ישראל   אמרו  .ששלחו 

ְּכחּוט ַהָּׁשִי  '"   :להם  אמר  !".המשתלח   ושעיר  תזהורי  לשון  לו  אין  ,ע"רבש"
  ּוִמְדָּבֵרי- '  .!..זהורית  של  השי   כחוט  עלי  חביבה  פיך  רחישת  –  'ִׂשְפֹתַתִי-

יאי  ...  –  'ָאֶוה  העמדברתיך  (שם  תמימה'  ה'תורה  בעל  ובאר  פ"ב):    ' !", 
  והוא   . המשתלח  שעיר  יןיכע   לפי  ומקובל אה,  בפיך  קוראם  שאתה  יBדבֵר "
  תורת   וכן  "...,עולה  הקריב   לויכא  עולה   בתורת  העוסק   כל "  שאמרו  ל דרך ע

  ". המשתלח  שעיר
גם בעל 'יסוד ושרש העבודה' העיר כי למרות החשבת האמירה כתשלומים    .4

, עליו לצייר לגד עייו את  גלותהגדול במקדש, בהיותו ב-של עבודת הכהן
ש עמד על תלו לבין הזמן  המקד-הפער העצום בין גילוי השכיה בזמן שבית

צריך  ":  השתחוויה בו 'שכיתא בגלותא', ולבטא זאת ע"י בכי גדול בזמן ה
גדול האדם   בבכי  והעם    להתעורר  'והכהים  אומר:  שהוא  בשעה  ועצום 

וכו  בעזרה  ית"ש... ' העומדים  ובוראו  יוצרו  של  הגדול  הכבוד  העדר  על   '
י '  אזשהיה   והורא  הכבד  השם  את  שומעין  מפי  כשהיו    גדול -כהןוצא 

בעזרה תו כבוד גדול לקדושת    אז, וכל העם העומדים  'בקדושה ובטהרה
: 'ברוך שם  בשמחה רבה ועצומה שמו הגדול והכבד ופלו על פיהם ואמרו 

כבוד מלכותו לעולם ועד', ובזה תגדל ותקדש אז שמו הגדול והורא בכל  
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לחשיבות   מעבר  באמירתן  המילים  בהבתאולם  הלב  ,  ובכוות 

  לקרבות   'םתשלומי 'ידיעה כי אמירת 'סדר העבודה' באה כומלבד ה

אחו מקריבין ומסדרין כל    כאילוחשבת בעיי הקב"ה "  היום ובכך

  לפיה  ", קיימת תפישה עמוקה עוד יותרהמקדש -סדר העבודה בבית

וחוזים    עומדים לפי ההיכלכמי שלחוש  עליו  בשעת אמירת הסדר,  

תפישה זו מבוססת על הערה    !המקריב ממשהגדול  - הכהןבעבודת  

  להלן.  השולחן ערוךפלאה של הט"ז על  

ערוך   ג')השולחן  קיג,  סי'  ב'  (או"ח  "הכורע  קומה  פסק:  לפיך  וכל 

כי אין ראוי    (שם סק"ד)תשתחוה'... הרי זה מגוה". הסביר זאת הט"ז  

כ אלא  באמילהשתחוות  כגון  עצמו,  על  מדבר  "אשר    ואחו רת: 

כורעים ומשתחִוים" שבתפילת 'עליו לשבח', אך כאן מתפלל על כל  

ולכן אין זה מן הראוי שהוא    'באי עולם שיזכו להשתחוות לפי ה

עצמו ישתחוה באומרו תפילה זו. הוא הדין באמירת "וישתחוו לפיך  

  ים.הכיפור -השה ויום-", בתפילת ראשכל הברואים

ב'סדר   ההשתחוויה  ממהג  הט"ז  הקשה  זה,  הסברו  יסוד  על 

ב העבודה'   "וה- יוםהאמר  שאומרים  בשעה  כהים  הכיפורים 

לפי    5והעם"  הבית,  בזמן  שחיו  לאשים  לכאורה  שהכווה  אע"פ 

  : שים רבות

יום במוסף  שאומרים  והעם...  -ובמה  "והכהנים  הכיפורים: 
הקהל  היו היו היו היו  כל  הכי  ואפילו  וכו'",  אע"פ    כורעים  כורעים 

  ? שאינו על עצמן שאינו על עצמן שאינו על עצמן שאינו על עצמן 

 

, הפך כל  ית מקדשושחרב ב, מיום  ועתההעולמות העליוים והתחתוים.  
גורמין בעווותיו ובפשעיו בכל עת  , ולא עוד אלא שאו  לתוגה ואחהזה  

הבכי  ובכל שעה חילול שמו הגדול כביכול... ואיך לא יעורר לבו הטהור אל  
  היו 'ועצום ואיות גדול בלבו על זה? וביחוד כשופל על פיו ואומר:    גדול

פיהם על  וופלים  ומשתחוים  גדול  'כורעים  בכי  כבודו    יבכה  העדר  על 
עתה" הגדול  שמו  מוחלט  .  וקדושת  ביגוד  עומדת  זאת  פשית  הדרכה 

  להדרכת הט"ז, שתובא בהמשך ההקדמה. 
והכהים  'ווהגין ליפול על פיהם כשאומרים  "   –מובא ברמ"א סי' תרכא, ד'    .5

  ". ' עליו לשבח', גם ב'והעם
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  ויישב: 

לזכר   עושים  שאנו  התם  מדמין  שאני  עכשיו  מדמין  שאנחנו  עכשיו  מדמין  שאנחנו  עכשיו  מדמין  שאנחנו  עכשיו  שאנחנו 
הכהני  במקום  הכהני נפשינו  במקום  הכהני נפשינו  במקום  הכהני נפשינו  במקום  שבית נפשינו  בזמן  שבית ם  בזמן  שבית ם  בזמן  שבית ם  בזמן  קיים - - - - ם  קיים המקדש  קיים המקדש  קיים המקדש  כך  המקדש   !

  נראה לי בזה. 
הכיפורים בעבודה: "חטאו  -וכן במה שאומרים במוסף יום 

אנו מדמין עצמינו כאילו אנחנו אותן  אנו מדמין עצמינו כאילו אנחנו אותן  אנו מדמין עצמינו כאילו אנחנו אותן  אנו מדמין עצמינו כאילו אנחנו אותן  ישראל"  -עוו פשעו בני
ומתחרט  ישראל  ומתחרט בית  ישראל  ומתחרט בית  ישראל  ומתחרט בית  ישראל  עוונותינו בית  על  עוונותינו ים  על  עוונותינו ים  על  עוונותינו ים  על  אותן  ים  עבדו  ושפיר   ,

  .6המכים על ליבם כדרך שעושין באומרם "אשמנו" 
זה ואומרים שאין להכות על הלב   וראיתי קצת מליזים על

הוא!   כן  ולא  עצמינו;  על  קאי  שלא  כיון  אמירה  באותה 
ומידי דהווה בכריעות של אמירת: "והכהנים... היו כורעים  

  וכו'", כך נראה לי. 

רכה פשית פלאה לכל הקורא את 'סדר  של הט"ז הדיש בהסברו  

ביום אותו  -העבודה'  להעביר  שמגמתה  הדרכה  הכיפורים; 

ציון  -יאות אידיאלית. גם יהודי המצא בקצה תבל, בדור בו "הרלמצ

'סדר   אמירת  בשעת  בדמיוו,  לצייר  צריך  ואף  רשאי  שמם", 

וחוזה בע וההיכל  וכח האולם  עומד בעזרה  בודת  העבודה', כאילו 

היו  - הכהן בעזרה...  העומדים  והעם  "והכהים  באומרו  הגדול. 

עליו להרגיש כאי וגו'"  לו הוא עצמו משתחווה  כורעים ומשתחוים 

  7לפי השכיה במקום הופעתה! 

 

  ת סי' תרכא, ט"ז.הובאו דבריו ב'מטה אפרים' לרא"ז מרגליו   .6
כוזרי' לריה"ל (ג, י"ט) בתיאור תפילתו  הדרכה פשית דומה מופיעה בספר ה'  .7

  – ויתפלל סמוך לה להיראות השכיה עין בעין   היומיומית של החסיד: "...
באמרו 'ותחזיה עייו    –כאשר הייתה לביאים ולחסידים וליוצאי מצרים  

שכיתו  'המחזיר  ויחתום:  לציון',  שהשכיה  לציון',    בשובך  בלבו  ויחשוב 
לִכ וישתחוה  גדו  בראותם  חהצבת  משתחוים  ישראל  היו  כאשר   ,

"שכיה   כי  בקביעתו  עקיבא  ר'  של  כוותו  עומק  שזהו  ואפשר  השכיה". 
"לכל   ד"ה  (שם  התוספות  שהביו  כפי  לא  א');  כה,  בתרא  (בבא  במערב" 

שפליג   "לתלפיות")  ד"ה  א'  ל,  וברכות  אוקמן",  דברכות  רוחתא  על התא 
בבית היא  השכיה  כי  אדרב-הסובר  כי  המקדש;  סובר  עקיבא  ר'  על  ה, 

המכוון כגד שערי   המתפלל לשוות לגד עייו כאילו עומד מול שער המזרח
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הגדול  -בספר זה בקש להבין את המשמעות של סדר עבודת הכהן

ליום-ביום המיוחדות  העבודות  לאותן  ביחס  בעיקר  - הכיפורים, 

הפימיים הכיפו  והשעיר  הפר  לבן:  בבגדי  העשות  עצמו,  , 8רים 

ות את אותה  מלאכת הקטורת והשעיר לעזאזל. מתוך כך זכה לחו

הגדול;  -תחושה רוממה של עמידה בַעזרה תוך צִפייה בעבודת הכהן

תחזיה עייו    –כיום, באופן דמיוי באמירת 'סדר העבודה', ובקרוב  

בש בלִויים  בעבודתם,  בכהים  ובישראל  ממש  ובזמרם,  ירם 

  במעמדם, בביין אריאל בב"א.

 

הר הבית והמקדש המצאים במערב (רש"י, ברכות ד, א' ד"ה "כגד שער  
"אס ט'):  ז,  הבחירה  (בית  הרמב"ם  פסק  מובן  עפ"ז  לאדם  מזרחי").  ור 

ן צריך לומר שאין קובעין בית  שיָּפה או שיישן בין מזרח למערב, ואי ְלעולם
, לפיכך לא ִיָּפה  מפי שההיכל במערב  בכל מקוםהכסא בין מזרח למערב  

ולא   פים  למערב  לדרום  צפון  בין  אלא  המערב,  כגד  שהוא  מפי  למזרח 
, ה') בלשון הרמב"ם  ". ודייק הראי"ה קוק (מצוות ראי"ה סי' ג' וישים וכו 

בית על כתלי  יתן לסמוך  ם שטעם האיסור  הכסא בתור הפסק משו-שלא 
  אסור משום כבוד המקדש אלא: " המקדש-ביתזיון של איו משום מיעת ב

ומערב   מזרח  ייפה  שלא  דהרמב"ם ס"ל שטעם התקה  כותל...  כשיש  גם 
חוק מקום  , דמה ביזוי יש כאן בחו"ל ובריבזיון למקדש  משום דחשיבאיו  

אלא   מ   כדי ,ךלהיפרב,  מורא  מצוות    שע"י שזוכר    שעי"זקדש  לקיים 
זה,    הוא שהמקדש   אחר,    הוא בצד  לצד  המקדש   הואמסתלק  את    מכבד 

ין מחיצות רחוקות,  י". ועי"ש (עמ' כא) שמסיק להלכה: "ובעיקר דין לע' וכו 
של השו"ע קולתו  על  לסמוך  [ולא  להחמיר  יש  כיון   ,לכאורה  ה'],  ג,    או"ח 

שאיו מפי זלזול  ם  הטעשהרמב"ם אוסר לעולם אפילו יש מחיצות וכמש"כ  
כי אם ובכל אופן שמחלק כבודלהוסיף בכבוד  מקדש  בו    ,  יש  הצד  לאותו 

גם ביחס לאמירת שירת הים בכל יום, הורו הפוסקים   .כבוד מקדש" משום
לו  יוידמה בדעתו כא  , בשמחהויאמר שירת הים  להשתמש בכוח הדמיון: "

משה ברורה  " (עוותיומוחלין לו  והאומר בשמחה    ;היום עבר בים  באותו 
  סקי"ז). סימן א  

הבא לעולה ושדמו מוזה על המזבח    הכיפורים-יוםלהבדיל מפר המוספין של    .8
החיצון, ולהבדיל משעיר המוספין, שאמם גם הוא בא בתורת חטאת, מ"מ  

- יוםיר הפימיים של  , אף לא להיכל. הפר והשעִלפַי וִלפיםאין דמו מובא  
הקרבות   הכיפורים  במקדש,    הם  הקרבים  הקרבות  כל  מבין  היחידים 

  . ִלפַי וִלפיםשדמם מובא 





 

שאלות  שאלות  שאלות  שאלות              ב.ב.ב.ב.
        הפרשה הפרשה הפרשה הפרשה 		בפשטבפשטבפשטבפשט
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 שאלות בפשט הפרשה שאלות בפשט הפרשה שאלות בפשט הפרשה שאלות בפשט הפרשה ב.   ב.   ב.   ב.   

    פתח בהעלאת שאלות בפשוטו של מקרא:

  המלאכות סדר� של    .1

בפרשת 'אחרי מות' מתוארות שלוש המלאכות המרכזיות הכלולות  

  : פר החטאת שלו, שי הכיפורים-יוםבמקדש ב  הגדול- הכהןבעבודת  

שה העם,  של  קרב  –אחד  השעירים  וחברו  'ה-ל  דמו    משולח   –, 

  לעזאזל, ומלאכת הקטורת: 

  עבודה המיוחדת ליום זה היא: 
  ,  גדול-כהןשל   הפרהפרהפרהפרמעשה  

  הן שעיר המשתלח,  שאחד מ  ושני השעירים ושני השעירים ושני השעירים ושני השעירים 
  ;  הקדשים -קדשב הקטורת הקטורת הקטורת הקטורת והקטרת  

  . ב, א') כ"ם, עבודת יוה "רמב( כל אלו בבגדי לבן הם נעשים 
המלא שלוש  עשכל  הללו  כוללות  כות  שהן  משום  לבן  בבגדי  ות 

  . הקדשים-קדשל הגדול- הכהןכיסות של 

עצמאית,   כחטיבה  עומדת  הללו  מהמלאכות  אחת  כל  לכאורה, 

מצפיםולפיכך   מהן    הייו  אחת  כל  להתחיל  תצווה  התורה  כי 

ולהשלימה, לפי המעבר לחברתה. תרגומו המעשי של עקרון זה היה  

על ראש    אמור להשתקף בסדר הבא:   פר החטאת בשעת הסמיכה 

ביתו    הגדול-הכהן יתוודה   עווות  על  עווותיו,  עווות אחיו  על  ועל 

ישחט   לאחר הסמיכה  ומיד  הפר, שהרי    הגדול-הכהןהכהים,  את 

ִלְפַי  . עם קבלת הדם במזרק, עליו להיכס  9תיכף לסמיכה שחיטה 

מ  וִלְפים על  ולבסוף  הפרוכת  הכפורת,  כגד  מדמו  זבח  ולהזות 

  הקטורת.  

עשה באותו  תֵ   שי השעיריםשגם העבודות הקשורות ל  ראוי היה

לצאת אל    הגדול- הכהןעל  היה  מיד לאחר גמר מלאכת הפר,    .האופן

 

לביאור משמעות התכיפה של השחיטה לסמיכה ראה בספרי 'בלבבי משכן    .9
  .4סע' אבה', מאמר 'עולת הדבה' פרק ט, 
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  – , ועל חברו  'ה-להעזרה לשם הטלת הגורל וקריאת שם על השעיר  

מכן   לאחר  לעזאזל.  השעיר  היה  השעיר  את  לשחוט  ,  'ה- לעליו 

לשלח    –לבסוף  , ו ממו כפי שהזה מדם הפרלהכיס את דמו ולהזות  

  המדברה. "  ִעִּתי את השעיר לעזאזל ביד "איש

- כהןיתאפשר למלאכת הפר והשעירים, הדין ותן כי    סיוםרק עם  

אה  , הכוללת כיסה עם מחתה מלֵ הקטורתלעבור למלאכת    הגדול

מלֵ  כף  ועם  בגחלים  הקטורת  ען  העלאת  לשם  קטורת  - קדשאה 

ההקהקדשים ובגמר  מ  ןהוצאת   –טרה  ,  והכף  המחתה  - קדששל 

  .  הקדשים

מ על  לצוות  היה  יתן  כל  לחילופין,  בתחילת  הקטורת  לאכת 

  על ראש פר החטאת שלו.   הגדול- הכהןהעבודות, עוד בטרם התוודה  

שוה לחלוטין, וכל אחת משלוש    בתורהאולם בפועל סדר הפעולות  

  גדול ה -הכהןסומך  אמם  בתחילה  .  המלאכות 'קטעת' ע"י חברתה

את ידיו על ראש הפר, העומד במערב העזרה מול פתח ההיכל, אלא  

מתו  עליו  שהוא  חז"ל   –ודה  עווות    –  10עפ"י  ועל  עווותיו  על  רק 

למזרח העזרה לשם הטלת    הגדול-הכהן. אח"כ עובר  (פס' ו')  11אשתו 

. משם חוזר לפתח ההיכל כדי לשוב  י')- (פס' ז'גורל על שי השעירים  

 

 כ ד, א'. "ם, עבודת יוה"ראה: יומא פרק ג, ח'; רמב  .10

זו    –מבואר בגמרא (יומא ב, א') כי "ֵּביתו  כדכתיב "וִכֶּפר בעדו ובעד ֵּביתו", ו   .11
וכן שאר העבודות של יום   כ א, ב'): "..." אשתו". ראה רמב"ם (עבודת יוה

'ֵּביתו' זו    –גדול שוי שאמר: 'וכפר בעדו ובעד ֵּביתו'  -זה... הכל עשוי בכהן
כגופואשתו ש"אשתו  משום  אשתו  ודווקא  ו'):  ".  ב,  (שם  רמב"ם  ראה   ;"

שה למד  ע"י  "מצאת  אחד  וידויים:  שלושה  זה  ביום  מתוודה    עצמו וא 
". ובוודאי כוותו לכלול  ' תחילה, וידוי שי ע"י עצמו עם שאר הכהים וכו 

את אשתו החשבת כ"עצמו" וכפי שהביא בהמשך בוגע לווידוי הראשון על  
, אא השם  אי וביתיחטאתי...  וכך היה אומר: 'אא השם הפר (ד, א'): "...

שחטאתי...   לחטאים...  א  וביתיכפר  בראשוים  ' וכו  אי  מבואר  וכן   ."
  ). וראה בספרי 'בלבבי משכן 83  'שהכווה לאשתו החשבת כגופו (לקמן הע

  לכות רבות. על השימוש בעקרון זה בה 79אבה' מאמר 'עולת הדבה' הע' 
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, ורק אז שוחט את הפר ומקבל  12ות אחיו הכהים ולהתוודות על עוו

ִלְפַי  במקום להיכס ולהזות מדמו  והה,  .  (פס' י"א)את דמו במזרק  

בדם   13את המזרק לכהן אחר כדי למרס  הגדול-הכהן, מוסר  וִלְפים

יִ  שלא  מת  הקטורתעל  למלאכת  ועובר  גחלים    .קרש  לוקח  הוא 

וותה בכף, מכיס  במחתה מעל המזבח החיצון, חופן את הקטורת  

על    את הקטורת  מפזרולבסוף   ִלְפַי וִלְפיםאת הכף יחד עם המחתה 

  הגדול -הכהןלאחר עליית ען הקטורת חוזר  רק  .  י"ג)-(פס' י"ב  הגחלים

, אולם  (פס' י"ד)לקחת את המזרק לשם הזאת דם הפר כגד הכפורת  

במקום לסיים את מלאכת ההזאה של דם הפר גם על הפרוכת ועל  

י  זבח הקטורת, הוא מיח את המזרק של דם הפר, ויוצא לעזרה כדמ

ולהכיס את דמו לשם הזאה כגד הכפורת.   ' ה-ללשחוט את השעיר 

את דם השעיר בדם הפר ומזה על הפרוכת,   הגדול- הכהןשוב מחליף  

, ולבסוף מערב את דם הפר בדם  חוזר להזות מדם השעיר על הפרוכת

ומזה מהתערובת על מזבח . רק בתום  )י"ט -(פס' ט"והקטורת    השעיר 

על    ִוידוילעזרה לשם    הגדול -הכהןהזאת דם הפר ודם השעיר יוצא  

  .כ"ב)-'(פס' כ" לעזאזל ִעִּתי  השעיר השי, ומשלחו ביד "איש

ש"אין   לקיש  כריש  הלכה  שכן  הלכתית,  תמיהה  מעורר  זה  סדר 

  מצוה ת הכלומר, על יהודי לקיים א   .(יומא לג, א')מעבירין על המצוות"  

 , אף אם חברתה חשובה יותר: ית בדרכושקֵר הראשוה 

 

ח'  .12 ג,  פרק  יומא  פרו  -ראה  אצל  לו  "בא  האולם  ט':  בין  עומד  היה  ופרו 
לצפון המזבח...   בא לו למזרח העזרה... וסומך שתי ידיו עליו וכו'.  ולמזבח

בא  ", ופרק ד, ב': "' שם ובה שי גורלות וכו   ושם שי שעירים וקלפי הייתה
ו ומתודה וכך היה אומר:  וסומך שתי ידיו עלי  שייה[בפעם ה] לו אצל פרו  

וביתי   אי  לפיך  חטאתי  פשעתי  עויתי  השם,  אהרן'אא  קדושך    ובי  עם 
  ". '' וכו 

"  – בביאורו למילה "ממרס"    –לדעת הרמב"ם    .13   מדדו די ביעור המזרק: 
כ ד, א'). אך  " שלא יקרש" (פירושו למשיות, יומא ד, ג', וכ"כ בעבודת יוה

בו תמיד כדי שלא יקרוש הדם באותה    להגיס"ה'מאירי' (יומא מג, ב') ביאר:  
שהייה שהוא שוהה", כלומר צריך לערבב את הדם במזרק ולא די ביעור. ר'  

"ממר הפירושים:  שי  בין  שילב  שם)  (יומא  מברטורא  מגיס    –ס  עובדיה 
  בו, שלא יקפה כשישהה עד שיעשה עבודת הקטורת".   ומער ומערב
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"אין מעבירין על המצוות", רצה לומר, מצוה    – קיימא לן  
יניחנה מפני שרוצה    – שתבוא לידו תחילה   ולא  יעשנה 

ו אחרת  לעשות  ש  כ "אחעכשיו  שכן  וכל  זו,    [לא] יעשה 
  והוא איסור מן התורה והוא איסור מן התורה והוא איסור מן התורה והוא איסור מן התורה   .יניחנה לגמרי כדי לעשות אחרת

י"ז)מו(ש שנאמר   יב,  בה  ת  קרי  הַמצֹות",  את  "ושמרתם   :
  .14('חיי אדם' כלל סח, א') ותיישן  "הִמצוֹות"... שלא תחמיץ 

ש זה  ככל  במצוה,    תקףכלל  פוגע  החל  ש  הריכשרק  בו  במקום 

המצוה,   של  להיבקיומה  לו  אסור  שכן  בוודאי  שיגמרה,  עד  חה 

. פטור זה  ) (סוכה כה, א' קיימא לן כי "העוסק במצוה פטור מן המצוה" 

דת  אף ממצוות חמורות יותר משום שברגע זה הוא עסוק בעבו  ִהו

פחות חשובה, אין זה משה    –ה שעוסק בה  ו , ולכן אף אם המצ'ה

  כל שכן במצוות בעלות רמת חיוב שוה.  ;15כלפי שמיא 

 

מ   .14 א')  לג,  (יומא  רש"י  מפירוש  מדאורייתא:  גם  גמורה  דרשה  שזוהי  שמע 
קרי ביה 'את הִמצוֹות'; לא    –"ופקא לן במכילתא מ'ושמרתם את הָמצֹות'  

שם  תמתין לה שתחמיץ ותיישן". וראה: תוד"ה "עבורי דרעא אטוטפתא" (
לג, ב') שהביא בשם רב האי גאון שלא ייח ברתיק את התפילין של ראש  

בשל ראש תחילה ויצטרך להעביר על    למעלה "דאם כן, כשיבא להיח יפגע
המצוות משום דשל יד יש להיח תחילה כדפרשתי, לפיכך צריך להיח בתיק  
ל  של ראש תחילה ואח"כ של יד למעלה". מדברי התוספות למד שהעקרון ש

"אין מעבירין על המצוות" עדיף מקדושה חמורה ולכן ייח את התפילין של  
רות שתפילין של ראש, קדושתה חמורה  יד למעלה כדי שיפגע בו תחילה למ

יותר. וראה שו"ע או"ח סי' כה, א': "והמיחין כיס התפילין והטלית לתוך  
יפגע בהם  כיס אחת, צריכין ליזהר שלא ייחו כיס התפילין למעלה כדי שלא  

וראה   על המצוה".  יעבור  שלא  כדי  קודם הטלית  להיחם  ויצטרך  תחילה 
יחו" שאף אם טרם באה המצוה לידו,  הכרעת הביאור הלכה ד"ה "שלא י

מ"מ מחויב בזו שקרובה אליו, ואף במקום שיש משום כבוד הבריות, משום  
  שהעקרון של "אין מעבירין על המצוות" הוא דאורייתא. 

הלכה סי' לח, ח' ד"ה "אם צריך לטרוח" שהעיקר כדעת הר"ן    ראה ביאור   .15
סק במלאכתו של מקום  בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה: "לפי שכל שעו 

ולכן   לו,  שאפשר  אע"פ  אחרות  מצוות  ולקיים  לטרוח  תורה  חייבתו  לא 
שמע ומכל המצוות אע"פ שיכול  -המשמר את המת פטור מתפילין ומקריאת

  ". ' וכו אז לקיים כמה מצוות 
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כן מדוע   של    אם  את    הכיפורים - יוםב'סדר העבודה'  מצוה התורה 

מעבודה אחת לחברתה בטרם  –באופן שיטתי  –לעבור  הגדול- הכהן

  סיים את מלאכתו הראשוה?

ששיה מ'סדר העבודה' לא יצא    גדול-כהןסדר זה כה עקרוי עד כי  

  ידי חובתו: 

צריך לעשותן    ,כל עבודות שעובד בבגדי לבן בפנים בהיכל
לא עשה  לא עשה  לא עשה  לא עשה    חברועל הסדר שבארנו, ואם הקדים בהן מעשה ל

    ! כלוםכלוםכלוםכלום
  ...!ם ם ם ם ה כלו ה כלו ה כלו ה כלו לא עש לא עש לא עש לא עש קטרת שחפנה קודם שחיטת הפר 

  ! שה כלום שה כלום שה כלום שה כלום לא ע לא ע לא ע לא ע וכן שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר  
  .ב')-ה, א' כ"ם, עבודת יוה "רמב(

זו:   אף  זו  מצד  לא  רק  איו  באמצע    האיסורהקושי  מצוה  לעזוב 

גם   אלא  ישר  ךבצורקיומה,  בשכל  להבין  קשה  עומד    בכך!  מה 

הפעולות רצף  קטיעת  השעירים  ;  מאחורי  על  הגורל  הטלת  מדוע 

ב  ה ִוידוי ין  מחלקת  לבין  של הכהן  האישי  על אחיו הכהים    ידוי וִ ו 

  ושחיטת הפר? 

  הכיפורים -יוםלפי    ' ה-ל ובכלל יש לשאול מדוע לא ייחד את השעיר  

בין שי    'קטיעהה' חסכת    ָהיתהבכך  כפי שייחד את הפר לחטאת?  

אמם צריך להפיל גורל על שי  הגדול על הפר.  -ידויים של הכהןהוִ 

- יוםעודם אך יתן היה לעשות זאת בערב  קבוע את יי השעירים כדי ל

כבר התוודה על   הגדול-הכהןבגורל לאחר ש 'להיזכר ' ולא  הכיפורים

  פר החטאת שלו. 

דם   להזאת  הפר  דם  מהזאת  לעבור  התורה  מצוה  למה  קשה,  עוד 

השעיר, ובחזרה לדם הפר, בהזאות על הכפורת ועל הפרוכת, במקום 

  לאחר מכן לעבור לדם השעיר? ורק    לסיים את הזאת כל דמו של הפר

בעיין מיקומה של מלאכת הקטורת, בין שחיטת הפר לבין הזאת  

ללא   הקדשים-קדשאם אסור להיכס ל  ;דמו, יש לשאול ממה פשך

המיסוך של ען הקטורת, ראוי שתיקדם מלאכת הקטורת לסמיכה  
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על ראש הפר ולשחיטתו, ואם אין צורך בען הקטורת לשם כיסה  

הפעולות  םיהקדש-קדשל רצף  את  התורה  קוטעת  כן  אם  מדוע   ,

בצוֹו הפר  בדם  להעשות  הקטורת  את  להכיס  ,  הקדשים-קדש תה 

  בין שחיטת הפר לבין הבאת דמו? 

לפי שתחיל להתמודד עם הקושיות הללו, קדים להעלות שאלות  

  בעיין ייעוד הקטורת והייחודיות של השעיר לעזאזל. 

  ייעוד הקטורת   .2

ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת  ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת  ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת  ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת  ֶאל ֹמֶׁשה: ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיָך    'ה ר  ַוּיֹאמֶ 
ַהֹּקֶדׁש  ַהֹּקֶדׁש ֶאל  ַהֹּקֶדׁש ֶאל  ַהֹּקֶדׁש ֶאל  ָהָאֹרן    ֶאל  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת  ְּפֵני  ֶאל  ַלָּפֹרֶכת  ִמֵּבית 
  . (פס' ב')  ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת ְולֹא ָימּות  

  ?הכיפורים-יוםמהו ייעודה של הקטורת בעבודת 

פותחת ל בא  הפרשה  הכיסה  "כי  הקדשים-קדשיסור  ומוסיפה:   ,

  . (פס' ב')רת" ֹראה על הכפבען אֵ 

עפ"י פשוטו של מקרא, הפסוק תולה את איסור הכיסה של אהרן 

  : הקדשים-קדשב ען השכיה"בכל עת" בהימצאות 

ַהֹּקֶדׁש...   ֶאל  ֵעת  ְבָכל  ָיבֹא  ְוַאל  ַעל    ִּכי ִּכי ִּכי ִּכי "...  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן 
י תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני, ולפי  כ   –ַהַּכֹּפֶרת"  

זהו פשוטו  זָ יִ   16שגילוי שכינתי שם  ירגיל לבוא,  הר שלא 
  . (רש"י פס' ב')

הכיסה,    'מדרשו'ואולם   באיסור  עוסק  איו  הפסוק    –   להיפךשל 

  באופן שבו מותר יהיה לאהרן להיכס: 

  . 17(שם)   הכיפורים-יוםת ב רבענן הקטֹ  כי אם כי אם כי אם כי אם לא יבא  

 

" לשון 'ביוי'.  על בית כפורי  תגליִמ ארי בעא אא  וכן תירגם אוקלוס "   .16
  ל' עתיד.  – "י צריך היה לתרגם "אתגלי" לפירושו השי של רש

  – המילה "כי" לפי מדרשו, באה במשמעות של "אלא", בעוד שעפ"י פשוטו    .17
"אמר ריש  השה ג, א':  -"דהא" כלומר מתן טעם. ראה ראש  –משמעות "כי"  

  ". ' לשוות: 'אי', 'דילמא', 'אלא', 'דהא ' ה-לקיש: 'כי' משמש ב
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  .ען הקטורתהשכיה כי אם על ר על ען אין מדוב י זהולפ

מהמשך הפרשה ממה עולה כי התורה    'מדרשו'יתן להביא ראיה ל

בלא    הקדשים- קדשהציבה את העלאת ען הקטורת כתאי לכיסה ל

  : למות

ְוָנַתן ֶאת   ַלָּפֹרֶכת,  ְוֵהִביא ִמֵּבית  ְוָלַקח... ְקֹטֶרת ַסִּמים ַּדָּקה 
ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת   'ה ֵני  ַהְּקֹטֶרת ַעל ָהֵאׁש ִלפְ  ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ְוִכָּסה  ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ְוִכָּסה  ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ְוִכָּסה    ְוִכָּסה 

  .י"ג)-(פס' י"ב ְולֹא ָימּות ְולֹא ָימּות ְולֹא ָימּות ְולֹא ָימּות ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות  
לאחר   רשאי    העלאתרק  בשית    הגדול -הכהןהקטורת  להיכס 

  כדי להזות מדם הפר ומדם השעיר.  דשיםהק-קדשל

ִה  מדוע  לשאול  יש  זה  שלפי  הקטורת  אלא  את  התורה  שמיטה 

שיש הדברים  כיסת    מרשימת  לפי  ולהביא    הגדול -הכהןלהקדים 

יבא  הקדשים-קדשל "בזאת  ג':  בפס'  לכתוב  היה  ראוי  לכאורה   ?

  18"!' , ובפר בן בקר וגו בקטרת סמים דקהאהרן אל הקדש: 

הכף  שאלה   בהוצאת  קשורה  הקטורת  מלאכת  בעיין  וספת 

מ ען  הקדשים-קדשוהמחתה  כי  לעיל,  רש"י  דברי  כוים  אם   :

עם דם    הקדשים- קדשמצעי גרידא לשם כיסה להקטורת שימש כא

  סיום הפר והשעיר, עליו לשאול מדוע לא סילק את הקטורת מיד עם  

ב היה  לכאורה,  ?  הקדשים-קדשההזאות  יכול  מעשי  - הכהן באופן 

על    הגדול השעיר  דם  הזאת  בגמר  הכף  ואת  המחתה  את  להוציא 

והוציאן    הקדשים-קדשהכפורת; קשה אם כן, לשם מה השאירן ב

  אוחר יותר? רק בשלב מ

לאחר שילוח    –  הגדול-הכהןטובל    (יומא לב, א'): עפ"י חז"ל  ורה מזתֵ יְ 

לעזאזל   לשם    –השעיר  זהב  לבגדי  להחליף  הקרבות    הקרבתכדי 

וספת  העשים   ופעם  הוצאת    –בחוץ,  לשם  לבן  בגדי  ללבישת 

המחתה, ושוב טובל ומחליף לבגדי זהב כדי לגמור את מלאכות היום  

 

18.   " ג'  פס'  וגוָֹיב  ְּבזֹאתמהפתיחה של  ְּבפר  מוכח שאין  ' א אהרן אל הקדש,   ,"
אראה על הכפרת" עוסקת בען הקטורת. ואפשר    ֶּבעןהסיפא של פס' ב' "כי  

  שזו הסיבה שאין זה אלא 'מדרשו' ולא 'פשוטו' של מקרא. 



  והשב את העבודה   38

היה מוציא את הכף    כהקטרת קטורת של בין הערביים. לּובמקדש  

, בעודו לבוש  ִלְפַי וִלְפיםואת המחתה מיד לאחר הזאת דם השעיר  

שתי הטבילות האחרוות,    הגדול- הכהןבבגדי הלבן, היו חסכות מ 

בחזרה לבגדי הזהב    –ודי היה לו בטבילה אחת במעבר מבגדי הלבן  

  . 19לשם השלמת עבודות היום 

  להעלאת שאלות בהבת מהותו של השעיר לעזאזל. מכאן עבור

  השעיר לעזאזל   .3

- יום, בלא ספק, יוצא דופן מבין כל הקרבות של  ִהוהשעיר לעזאזל  

בשעת לקיחתו עם  הכיפורים  - מערב יום. ייעודו איו קבע  הכיפורים

  : הכיפורים- יוםבמהלך 'סדר העבודה' ב  בן זוגו, אלא ע"י הטלת גורל

ְוגֹוָרל  ְוגֹוָרל  ְוגֹוָרל  ְוגֹוָרל   'ה -ּגֹוָרל ֶאָחד לַ   ,ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ּגֹוָרלֹותֲהֹרן ַעל ְוָנַתן ַא 
  . (פס' ח')        20ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל 

מ עולה  יותר  הגדולה  בתיאורהמשך  הפליאה  של    הפרשה,  ייעודו 

  אותו שעיר: 

  ְוִהְתַוָּדה ְוִהְתַוָּדה ְוִהְתַוָּדה ְוִהְתַוָּדה ַאֲהֹרן ֶאת ְּׁשֵתי ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי    ְוָסַמךְ ְוָסַמךְ ְוָסַמךְ ְוָסַמךְ 
ָּכל   ֶאת  ְלָכל    ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵניֲעֹוֹנת  ָעָליו  ִּפְׁשֵעיֶהם  ָּכל  ְוֶאת 

ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי  ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי  ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי  ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי  ַחּטֹאָתם ְוָנַתן ֹאָתם ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר  

 

ה: אמם אהרן  קש )39  'והע  2סע'  אף לביאור הגר"א (יובא לקמן בפרק ג,    .19
עסק    הוציא בטרם  עוד  לעזאזל,  השעיר  שילוח  לאחר  מיד  המחתה  את 

בגדים   החלפות  שלוש  היו  אכן  ולשיטתו  זהב,  בבגדי  החיצויים  בקרבות 
בלבד ולא חמש, וכל העבודות הפימיות עשו בלבישה אחת של בגדי הלבן.  

ורת  את הקטמ"מ, אף לשיטתו יש לעיין: לשם מה היה צורך להמתין בהוצ
ולהיכס לקדש לעזאזל  רק לשם -עד לשילוח השעיר  וספת  הקדשים פעם 

פיוי הכלים? במקום זאת יתן היה להוציאם יחד עם המזרק של דם השעיר, 
- שכן לא היה עוד צורך בקטורת לאחר הזאת דם השעיר כגד הכפרת בקדש

  הקדשים, לכאורה. 
ייעודו של השעיר לעזאזלמובן מכאן ש  .20 ג  לא רק    ' ה-ם ייעוד השעיר לאלא 

  קבע רק בשעת הגורל. 
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. ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה  ַהִּמְדָּבָרהַהִּמְדָּבָרהַהִּמְדָּבָרהַהִּמְדָּבָרה
  .כ"ב)-א(פס' כ"  ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר

וה זה  בשעיר  ּואמם  סמיכה  דין  בין    בכךאך    , ִוידויג  הדמיון  תם 

  במקדש!  שאר הקרבות כל השעיר לעזאזל לבין 

מדמו  במקום ולהזות  בעזרה  השעיר  את  המזבח   לשחוט  ע"י  על 

שלח השעיר    ,, שכל עבודות היום אין כשרות אלא בוהגדול- הכהן

עפ"י פרשי    .21להיות כהן " שאיו צריך  ִעִּתי   ביד "איש "המדברה"  

אין הוא מומת אלא רק שלח למדבר, מקום מחייתם של    22פשט ה

השעיר דחף מצוק גבוה המצא    23(יומא סז, ב') עיזי הבר, ועפ"י חז"ל  

אברים   שעשה  עד  ההר  לחצי  מגיע  היה  "ולא  לתהום,  במדבר 

  . 24(יומא ו, ו') אברים" 

עיר המשתלח  תיאור זה מעורר תמיהה: היאך מתכפרים ישראל בש

וגד  !  לעזאזל זה  בריכוז  לכאורה  דבר  הרואה  התפישה  כל  את 

מקום הופעת השכיה, ובמיוי שבט הכהים בי    –הקרבות במקדש  

על עבודת מחד    – מישראל    זרה -עבודהזו, דרך לעקירת    קודש  לוי 

 

להכשיר את הזר... פשיטא, מהו    –ב': "תו רבן: 'איש'  -ראה יומא סו, א'  .21
כ ג, "ם, עבודת יוה"דתימא: 'כפרה' כתיבא ביה, קא משמע לן". וראה: רמב

  .193ז'. בביאור המילה "עתי" ראה להלן הע' 
  ראה: רשב"ם שם.  .22
  וראה: רש"י לפס' ח'.   .23
'העמק דבר' לפס' כ"א ששילב בין שי הפירושים: "משמעות הלשון  ראה    .24

דרשו   חז"ל  אבל  במדבר...  חפשי  שילך  גזרהאל  '['המדברה']  שהוא    ' ארץ 
מתגזר ויורד... ומ"מ אין המקרא יוצא מידי משמעו והשילוח פועל באחד  

  אין הדור זכאי ... ואם  יורד השעיר לגזירה  –הדור זכאי  אם    משי אופים;
להיפך,    – למדברהוא  ובורח  מתחזק  פרק  שהשעיר  בירושלמי  וכדאיתא   ,

צית ההר  'שי שעירי': כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים, לא היה מגיע למח
עד שעשה איברין, משמת שמעון הצדיק היה בורח למדבר והסרקין אוכלין  

כ"ב: "וִשַלח  -וב זה בין המדבר לבין "ארץ גזרה" מובא בפס' כ"אאותו". שיל
, וִשַלח ארץ ְגֵזרה  ָתם אלֹ, ושא השעיר עליו את כל עֹוהמדברהביד איש ִעִתי  
  ". ַּבִמדבראת הָשִעיר 
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בהשגחת  25גיסא  הכרתם  ולחיזוק  גיסא.   –וביכולתו    'ה,    מאידך 

  הכיפורים -יום העבודה' של  ת 'סדר  יכוסמ  וכחבפרט קשים הדברים  

בתורה, לפרשת 'שחוטי חוץ'. הטעם לאיסור השחיטה של קרבות  

ישראל   למיעת  בהקשר  זו  בפרשה  פעמיים  מובא  למקדש  מחוץ 

  :זרה-עבודהמ

ֲאֶׁשר ֵהם ֹזְבִחים  ֲאֶׁשר ֵהם ֹזְבִחים  ֲאֶׁשר ֵהם ֹזְבִחים  ֲאֶׁשר ֵהם ֹזְבִחים  ֶאת ִזְבֵחיֶהם   ִיְׂשָרֵאל - ְּבֵניְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִביאּו  
ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ַהֹּכֵהן...    'ה -ליֻאם  ֶוֱהבִ   , , , , ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה 

  ְולֹא ִיְזְּבחּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם ְולֹא ִיְזְּבחּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם ְולֹא ִיְזְּבחּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם ְולֹא ִיְזְּבחּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם 
  .26ז') -(ויקרא יז, ה'

כפרה על  זקוקים לבשעה שישראל  ודווקא ביום הקדוש בשה,    , והה

השעיר ביד    לשלח את  –  עווותיהם, מצוה התורה להוג באופן תמוה

  בעזרה ולהזות מדמו על המזבח טו  במקום לשח  "איש ִעִּתי המדברה"

  ! הגדול- ע"י הכהן

השעיר,   אותו  כי  הרמב"ם  של  פסיקתו  וכח  מתעצמת  תמיהתו 

בי עווות  כל  על  המכפר  השעיר  הוא  בעזרה,  שחט  לא  - שכלל 

  ישראל:

שבתורה  עברות  כל  על  מכפר  המשתלח  שבתורה שעיר  עברות  כל  על  מכפר  המשתלח  שבתורה שעיר  עברות  כל  על  מכפר  המשתלח  שבתורה שעיר  עברות  כל  על  מכפר  המשתלח  הקלות  שעיר   :
ש בין  בזדון  עוהחמורות,  בין    –בר  בשגגה,  שעבר  בין 

לו   בשעיר    –שהודע  מתכפר  הכל  לו,  הודע  שלא  בין 

 

הרמב"ם ב'מורה בוכים' (מובא בספרי 'בלבבי משכן אבה'  הסברו של    ראה  .25
שבאר  ג)  פרק  הקרבות'  'טעמי  המשכן    במאמר  עיין  את  זה  יסוד  עפ"י 

    ועבודת הקרבות.
ראה רמב"ן, דרשת 'תורת ה' תמימה' עמ' קס"ה הכותב כי שעיר המשתלח    .26

שיצר מהחוקים  אחד  עליהם:  -הו  משיבים  העולם  ואומות  הרע 
יש  שהקר "... יתמהו להם,  ה', לא  על מזבח  ה'  בות העשים בפים בבית 

, שהוא משולח בארץ,  שעיר המשתלחבל  להם בדבר טעם ידוע וכבד..., א
, שכן כתוב בהם 'ולא יזבחו עוד לשעירים',  כתקרובת שדיםזה דומה להם  

כי תקרובת השדים בשדות ובמדבר ובארץ גזירה אשר אין שם ישוב, ולכן  
העולם   כמותו!',  אומות  לשדים  עובדים  אתם  'אף  ואומרים:  בו  משיבין 

  ". ' עבודתם! הרע מקטרג לומר: 'שמא יש ממש ב-ויצר
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והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה    , המשתלח
  . תשובה א, ב')ם, "רמב(אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות 

על   לכפר  מסוגל  לעזאזל  השעיר  שילוח  כיצד  בעייו,  קשה  אם 

אפילו בלא תשובה, היאך    –לים  קחטאים חמורים עם תשובה, ועל ה

עבירות   כל  "על  כי:  רבי  של  קביעתו  לאור  ורגליו  ידיו  מצא 

תשובה   עשה  לא  בין  תשובה  עשה  בין    הכיפורים - יום  – שבתורה, 

א')"  !מכפר יג,  הוא    ,(שבועות  לעזאזל  שהשעיר  בגמרא  שם  ומבואר 

  , אתמהא! 27תשובה  על החמורות כקלות, ואף אם לא עשה המכפר

מצד סדר ההקרבה: ראוי היה לכאורה להקדים את    ושי גםקיים ק 

, שכן כלל קוט בידיו  'ה- לשילוח השעיר לעזאזל להקרבת השעיר  

בעבודת   ראשית  'הבהתקדמות  מכן    –:  לאחר  ורק    – "סור מרע", 

טוב"  ע 28"עשה  את  להשליך  היה  צריך  זה  לפי  בי.  ישראל  -ווות 

  ִלְפַי וִלְפים   'ה-ליר  , ורק לאחר מכן להביא מדם השע תחילהלאבדון  

  . אולם הפסוקים מורים על סדר הפוך:'ה- ללהשגת קירבה 

ַהֹּקֶדׁש  ֶאת  ִמַּכֵּפר  ַהֹּקֶדׁש ְוִכָּלה  ֶאת  ִמַּכֵּפר  ַהֹּקֶדׁש ְוִכָּלה  ֶאת  ִמַּכֵּפר  ַהֹּקֶדׁש ְוִכָּלה  ֶאת  ִמַּכֵּפר  ַהִּמְזֵּבַח   ְוִכָּלה  ְוֶאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל    , ְוֶאת 
ַעל   ָיָדיו  ְּׁשֵתי  ֶאת  ַאֲהֹרן  ְוָסַמְך  ֶהָחי,  ַהָּׂשִעיר  ֶאת  ְוִהְקִריב 

  ִיְׂשָרֵאל - ְּבֵניָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנת  רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה  
  , ְוֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוָנַתן ֹאָתם ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר 

ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל  ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל  ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל  ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל  ,  ַהִּמְדָּבָרהַהִּמְדָּבָרהַהִּמְדָּבָרהַהִּמְדָּבָרהי  ְּבַיד ִאיׁש ִעִּת   ְוִׁשַּלח ְוִׁשַּלח ְוִׁשַּלח ְוִׁשַּלח 
  .כ"ב)-(כ' ִּמְדָּברְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר ּבַ  ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה 

עוד יש לעיין בטעם לעריכת הגורל על שי השעירים במקום לייחד  

אחד   שעיר  ואחר  'ה- למראש  שאר   –,  בכל  שעשה  כפי  לעזאזל, 

  במקדש, שהיו מייחדים אותם לייעודם מראש.הקרבות הקרבים  

 

לעיל,   .27 הרמב"ם  פסיקת  את  המיישבים  משה'  ו'לחם  משה'  'כסף  ראה: 
כרבי   לא  לכאורה,  ולא    –שפסק  לכפרה,  כתאי  תשובה  מצריך  שאיו 

  המתים את הכפרה בתשובה. – כחכמים 
ב'):    .28 ז,  (זבחים  בחז"ל  הטעם  ומבואר  לעולה,  קודמת  החטאת  הקרבת 

פרקלי ריצה  לרצות,  שכס  ראה  "פרקליט  כך  על  אחריו".  דורון  כס  ט, 
 'עולת הדבה' פרק ו.  –בספרי 'בלבבי משכן אבה' במאמר 
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אחד   –  29רים או שי בי יוה" ֹ"שי ת  –גם ה'קיין' הבאים זוגות  

גורל אלא ע"י קריאת    על פים קבע  לעולה, אין ייעוד  לחטאת ואחד

  שם בשעת לקיחתם או בשעת הקרבתם:

אמר רב חסדא: אין הקינין מתפרשות אלא או בלקיחת  
  . (יומא מא, א')בעלים או בעשיית כהן 

  ופרש רש"י: 

איזו לעולה ואיזו לחטאת, "אלא    –"אין הקינין מתפרשות"  
זה אני לוקח  ן אמר: "אם כשקנא  –"  ' או בלקיחת בעלים וכו

לחטאת  ,לעולה זה  לשנותן  !ואת  יכול  הכהן  אין  שוב   ,"
  אע"פ ואם כשקנאן לא פירש,    .פסול  –בעשייתן, ואם שינה  

מיכן]  שקרא להם שם   ויכול    – [לאחר  חל עליהם,  אין שם 
  הכהן לשנותן. 

דרשו    (יומא מ, ב')הדין הפוך. חז"ל    הכיפורים-יוםאולם בדין שעירי  

אהרן    "והקריב  –   'ה- ל  ,הפימי  אר את ייחוד השעיר את הפסוק המת

השעיר   הגורל  את  עליו  עלה  חטאת  ,'ה-לאשר  ט')  "ועשהו    –   (פס' 

באופן שממו עולה כי רק ע"י גורל יתן לקבוע את ייעודו של כל אחד  

  משי השעירים: 

הגורל עושהו חטאת, ואין השם עושהו    –"ועשהו חטאת"  
  .30[אם קרא לו שם בלא גורל] חטאת 

 

'קיין' באים במקרים הבאים: בכל אחד מארבעת החטאים של קרבן 'עולה    .29
'ויק בפרשת  א'ויורד'  ה,  (ויקרא  עדות,  -רא'  שבועת  מקדש  ' י"ג):  טומאת 

י (שם, ז'), בדין יולדת עיה  ושבועת ביטוי, ודווקא במי שמוגדר ע   ' וקדשיו 
(שם יב, ח'), בדין מצורע עי (שם יד, כ"ב), וכן בטומאות הבאות: זב (שם 

- ם, שגגות (י, א'"טו, י"ד), זבה (שם, כ"ט) וזיר (במדבר ו, י'), וראה: רמב
  ד'), ומחוסרי כפרה (א, ג'). 

ה בין  מא, א') מביאה דרשה המבטאת את היגודיות הגמור  – הגמרא (מ, ב'   .30
הכיפורים: "שיכול, והלא דין הוא: ומה במקום שלא -קיין לבין שעירי יום

הצריכין פירוש, כגון קיי זבין וזבות ויולדות,    בשאר קרבות קידש הגורל [
עו  מהן  ואחד  חטאת  מהן  הגורל,  שאחד  קידש  שלא  שי  לה  על  כתב  אם 

יו שהגורל  לא מצ –גורלות, על אחד 'חטאת' ועל אחד 'עולה' ותן עליהם 
לשותן]קובעם יכול  ולא  ולזו    –  ,  'חטאת'  לזו  שקרא  [מאחר  השם  קידש 
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איו רשאי להביא    –ואפילו אם כבר ערך גורל, ומת אחד מהשעירים  

ורק   על שי שעירים,  גורל חדש  לערוך  עליו  שעיר תחת המת אלא 

לאחר הגורל יעמיד את החי במקום השעיר שמת, בין אם זה השעיר  

  . ה, ט"ו) כ"ם, עבודת יוה "רמב(ובין אם זה השעיר לעזאזל  'ה-ל

יר אותה לידי  הבחירה מידי האדם, ומעב  כידוע, הגורל 'מפקיע' את

  :'ה

  , ' הלפי שהדבר הנחלק על ידי גורל הוא החלק הבא מאת  
ַהּגֹוָרל: "(משלי טז, ל"ג)כענין שכתוב   יּוַטל ֶאת  ּוֵמה'    , ַּבֵחיק 

  .31(רביו בחיי פס' ז') " ָּכל ִמְׁשָּפטֹו

לקבוע את ייעודם    פורים הכי- יוםקיימת דרישה בשעירי    אם כן מדוע  

  ם בידי שמים? כל אחד משי השעירי של

"שָ  שעירים  שי  להביא  התורה  דורשת  ובקומה  וִ ולמה  במראה  ין 

ו, משה א')ובדמים ובלקיחתן כאחד"   השוה כל  למרות ייעודן    (יומא 

ודמו    כך; בעזרה  שחט  וִלְפים  מובאהאחד  זרק  ִלְפַי  והשי   ,

  לעזאזל בלא שחיטה כלל? 

 

  ולקחה אין הכהן רשאי לשותן, כדאמרין לקמן (יומא מא, א) מ"  –'עולה'  
בשעת לקיחה הן   –חד לעולה ואחד לחטאת" שתי תורים או שי בי יוה, א

איו דין שיקדש    –זו לעולה וזו לחטאת וכו']; מקום שקידש הגורל    –קבעין  
חטאת"   "ועשהו  ת"ל:  עושה    – השם?  השם  ואין  חטאת,  עושה  הגורל 

  חטאת... אלמא: הגרלה מעכבא".
יותר.  פירושו זה של רביו בחיי לקוח מתוך דברי הרמב"ן בפס' ח' אך מבואר    .31

כאשר  ' הוא    , איש חסידו  "י בפרט ע  ,הגורל"  (שם):ספורו  וראה ר' עובדיה  
בדבר   איש  ַהּגֹוָרל' כאמרו    וקים', האל ישאל  ֶאת  יּוַטל  וראה  ' ' וגו   ַּבֵחיק   ."

'שפת אמת' לפורים (תרל"ה ד"ה "תשועתם"): "שהפור שהפיל המן סימן  
הגזי עווותיהם...  מחמת  לכליון  ראויים  היו  הטבע  גם שמצד  הייתה  רה 

ישראל". מכאן שהגורל מבטא את הקביעה האלוקית אפילו  -בשמים על בי
  אל.בוגע לקיום ישר 
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- יוםדת  מקרא בוגע לסדרה של עבו  לו מספר שאלות בפשוטו שלהע

ולבסוף  הכיפורים הקטורת,  של  תכליתה  השעיר    –,  של  עייו 

  לעזאזל. 

על מת שוכל לבאר את 'סדר העבודה' עליו לבאר בראש וראשוה  

  את עיים של הפר ושל השעיר הפימיים. 

    




