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'סדר העבודה' של הכה הגדול
ויקרא פרק טז
הקדמה
ֹשׁה ַא ֲח ֵרי מוֹת ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַא ֲהרֹן ְבּ ָק ְר ָב ָתם
)א( וַ יְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶ
יך
ֹשׁה ַדּ ֵבּר ֶאל ַא ֲהרֹן ָא ִח ָ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶ
ִל ְפנֵ י ה' וַ יָּ ֻמתוּ) .ב( וַ יּ ֶ
וְ ַאל יָ ב ֹא ְב ָכל עֵ ת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ֶאל ְפּנֵ י ַה ַכּפֹּ ֶרת
ֲא ֶשׁר עַ ל ָה ָארֹן וְ ל ֹא יָ מוּת ִכּי ֶבּעָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל ַה ַכּפֹּ ֶרת.

ההכנות
)ג( ְבּז ֹאת יָ ב ֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַפר ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ ַאיִ ל
וּמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְהיוּ עַ ל ְבּ ָשׂרוֹ
ְלע ָֹלה) .ד( ְכּתֹ נֶ ת ַבּד ק ֶֹדשׁ יִ ְל ָבּשׁ ִ
וּב ִמצְ נֶ ֶפת ַבּד יִ צְ נֹ ף ִבּגְ ֵדי ק ֶֹדשׁ ֵהם וְ ָר ַחץ
וּב ַא ְבנֵ ט ַבּד יַ ְחגֹּ ר ְ
ְ
וּמ ֵאת ֲﬠ ַדת ְבּנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ַקּח
וּל ֵב ָשׁם) .ה( ֵ
ַבּ ַמּיִ ם ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ְ
ְשׁנֵ י ְשׂעִ ֵירי עִ זִּ ים ְל ַח ָטּאת וְ ַאיִ ל ֶא ָחד ְלע ָֹלה.

הוִ ידוי על הפר ועריכת הגורל לשעירי
וּבעַ ד
)ו( וְ ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ וְ ִכ ֶפּר ַבּ ֲﬠדוֹ ְ
ֵבּיתוֹ) .ז( וְ ָל ַקח ֶאת ְשׁנֵ י ַה ְשּׂעִ ִירם וְ ֶה ֱﬠ ִמיד א ָֹתם ִל ְפנֵ י ה'
ֶפּ ַתח א ֶֹהל מוֹעֵ ד) .ח( וְ נָ ַתן ַא ֲהרֹן עַ ל ְשׁנֵ י ַה ְשּׂעִ ִירם ָגֹּרלוֹת
גוֹרל ֶא ָחד ַל ֲﬠזָ אזֵ ל) .ט( וְ ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ֶאת
גּוֹרל ֶא ָחד ַל-ה' וְ ָ
ָ
גּוֹרל ל-ה' וְ עָ ָשׂהוּ ַח ָטּאת.
ַה ָשּׂעִ יר ֲא ֶשׁר עָ ָלה עָ ָליו ַה ָ
גּוֹרל ַל ֲﬠזָ אזֵ ל יָ ֳﬠ ַמד ַחי ִל ְפנֵ י ה'
)י( וְ ַה ָשּׂעִ יר ֲא ֶשׁר עָ ָלה עָ ָליו ַה ָ
ְל ַכ ֵפּר עָ ָליו ְל ַשׁ ַלּח אֹתוֹ ַל ֲﬠזָ אזֵ ל ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה.

שחיטת הפר
)יא( וְ ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ וְ ִכ ֶפּר ַבּ ֲﬠדוֹ
וּבעַ ד ֵבּיתוֹ וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ.
ְ
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ול ְפני
הכנסת הקטורת ִל ְפנַ י ִ
)יב( וְ ָל ַקח ְמל ֹא ַה ַמּ ְח ָתּה גַּ ֲח ֵלי ֵאשׁ ֵמעַ ל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ִמ ִלּ ְפנֵ י ה'
וּמל ֹא ָח ְפנָ יו ְקט ֶֹרת ַס ִמּים ַדּ ָקּה וְ ֵה ִביא ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת.
ְ
)יג( וְ נָ ַתן ֶאת ַה ְקּט ֶֹרת עַ ל ָה ֵאשׁ ִל ְפנֵ י ה' וְ ִכ ָסּה ֲﬠנַ ן ַה ְקּט ֶֹרת
ֶאת ַה ַכּפֹּ ֶרת ֲא ֶשׁר עַ ל ָהעֵ דוּת וְ ל ֹא יָ מוּת.

הזאת ד הפר והשעיר הפנימיי
)יד( וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ ִהזָּ ה ְב ֶאצְ ָבּעוֹ עַ ל ְפּנֵ י ַה ַכּפֹּ ֶרת ֵק ְד ָמה
וְ ִל ְפנֵ י ַה ַכּפֹּ ֶרת יַ זֶּ ה ֶשׁ ַבע ְפּעָ ִמים ִמן ַה ָדּם ְבּ ֶאצְ ָבּעוֹ) .טו( וְ ָשׁ ַחט
ֶאת ְשׂעִ יר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָלעָ ם וְ ֵה ִביא ֶאת ָדּמוֹ ֶאל ִמ ֵבּית
ַל ָפּ ֹר ֶכת וְ עָ ָשׂה ֶאת ָדּמוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה ְל ַדם ַה ָפּר וְ ִהזָּ ה אֹתוֹ עַ ל
ַה ַכּפֹּ ֶרת וְ ִל ְפנֵ י ַה ַכּפֹּ ֶרת) .טז( וְ ִכ ֶפּר עַ ל ַהקּ ֶֹדשׁ ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵ י-
ֹאתם וְ ֵכן יַ ֲﬠ ֶשׂה ְלא ֶֹהל מוֹעֵ ד
יהם ְל ָכל ַחטּ ָ
וּמ ִפּ ְשׁעֵ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
תוֹך ֻט ְמא ָֹתם) .יז( וְ ָכל ָא ָדם ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְבּא ֶֹהל
ַהשּׁ ֵֹכן ִא ָתּם ְבּ ְ
וּבעַ ד ֵבּיתוֹ
מוֹעֵ ד ְבּבֹאוֹ ְל ַכ ֵפּר ַבּקּ ֶֹדשׁ עַ ד צֵ אתוֹ וְ ִכ ֶפּר ַבּ ֲﬠדוֹ ְ
וּבעַ ד ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל) .יח( וְ יָ צָ א ֶאל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵ י ה'
ְ
וּמ ַדּם ַה ָשּׂעִ יר וְ נָ ַתן עַ ל ַק ְרנוֹת
וְ ִכ ֶפּר עָ ָליו וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר ִ
ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ָס ִביב) .יט( וְ ִהזָּ ה עָ ָליו ִמן ַה ָדּם ְבּ ֶאצְ ָבּעוֹ ֶשׁ ַבע ְפּעָ ִמים
וְ ִט ֲהרוֹ וְ ִק ְדּשׁוֹ ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל.

שילוח השעיר לעזאזל
)כ( וְ ִכ ָלּה ִמ ַכּ ֵפּר ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ ד וְ ֶאת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
וְ ִה ְק ִריב ֶאת ַה ָשּׂעִ יר ֶה ָחי) .כא( וְ ָס ַמ ְך ַא ֲהרֹן ֶאת ְשּׁ ֵתי יָ ָדיו
עַ ל ר ֹאשׁ ַה ָשּׂעִ יר ַה ַחי וְ ִה ְתוַ ָדּה עָ ָליו ֶאת ָכּל ֲﬠוֹנֹ ת ְבּנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאתם וְ נָ ַתן א ָֹתם עַ ל ר ֹאשׁ ַה ָשּׂעִ יר
יהם ְל ָכל ַחטּ ָ
וְ ֶאת ָכּל ִפּ ְשׁעֵ ֶ
וְ ִשׁ ַלּח ְבּיַ ד ִאישׁ עִ ִתּי ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה) .כב( וְ נָ ָשׂא ַה ָשּׂעִ יר עָ ָליו ֶאת
ָכּל ֲﬠוֹנֹ ָתם ֶאל ֶא ֶרץ גְּ זֵ ָרה וְ ִשׁ ַלּח ֶאת ַה ָשּׂעִ יר ַבּ ִמּ ְד ָבּר.

'סדר העבודה' של הכה הגדול
הוצאת הכ& והמחתה
וּפ ַשׁט ֶאת ִבּגְ ֵדי ַה ָבּד ֲא ֶשׁר
וּבא ַא ֲהרֹן ֶאל א ֶֹהל מוֹעֵ ד ָ
)כג( ָ
יחם ָשׁם.
ָל ַבשׁ ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ִהנִּ ָ

הקרבת העולות והקטרת החלבי
)כד( וְ ָר ַחץ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַב ַמּיִ ם ְבּ ָמקוֹם ָקדוֹשׁ וְ ָל ַבשׁ ֶאת ְבּגָ ָדיו
וּבעַ ד ָהעָ ם.
וְ יָ צָ א וְ עָ ָשׂה ֶאת ע ָֹלתוֹ וְ ֶאת ע ַֹלת ָהעָ ם וְ ִכ ֶפּר ַבּ ֲﬠדוֹ ְ
)כה( וְ ֵאת ֵח ֶלב ַה ַח ָטּאת יַ ְק ִטיר ַה ִמּזְ ֵבּ ָחה.

טהרת משלח השעיר ושור& החטאות
)כו( וְ ַה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ַה ָשּׂעִ יר ַל ֲﬠזָ אזֵ ל יְ ַכ ֵבּס ְבּגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת
ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יָ בוֹא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶ ה) .כז( וְ ֵאת ַפּר
הוּבא ֶאת ָדּ ָמם ְל ַכ ֵפּר
ָ
ַה ַח ָטּאת וְ ֵאת ְשׂעִ יר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר
ַבּקּ ֶֹדשׁ יוֹצִ יא ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה וְ ָשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ ֶאת ֹער ָֹתם וְ ֶאת
ְבּ ָשׂ ָרם וְ ֶאת ִפּ ְר ָשׁם) .כח( וְ ַהשּׂ ֵֹרף א ָֹתם יְ ַכ ֵבּס ְבּגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת
ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יָ בוֹא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶ ה.

יו

הכיפורי לדורות
עוֹלם ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִביעִ י ֶבּעָ שׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ
)כט( וְ ָהיְ ָתה ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
אכה ל ֹא ַת ֲﬠשׂוּ ָה ֶאזְ ָרח וְ ַהגֵּ ר
יכם וְ ָכל ְמ ָל ָ
ְתּעַ נּוּ ֶאת נַ ְפשׁ ֵֹת ֶ
יכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם
תוֹכ ֶכם) .ל( ִכּי ַביּוֹם ַהזֶּ ה יְ ַכ ֵפּר ֲﬠ ֵל ֶ
ַהגָּ ר ְבּ ְ
יכם ִל ְפנֵ י ה' ִתּ ְט ָהרוּ) .לא( ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ִהיא ָל ֶכם
ֹאת ֶ
ִמכֹּל ַחטּ ֵ
עוֹלם) .לב( וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ֲא ֶשׁר
יכם ֻח ַקּת ָ
יתם ֶאת נַ ְפשׁ ֵֹת ֶ
וְ עִ נִּ ֶ
יִ ְמ ַשׁח אֹתוֹ וַ ֲא ֶשׁר יְ ַמ ֵלּא ֶאת יָ דוֹ ְל ַכ ֵהן ַתּ ַחת ָא ִביו וְ ָל ַבשׁ ֶאת
ִבּגְ ֵדי ַה ָבּד ִבּגְ ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ) .לג( וְ ִכ ֶפּר ֶאת ִמ ְק ַדּשׁ ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת
א ֶֹהל מוֹעֵ ד וְ ֶאת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח יְ ַכ ֵפּר וְ עַ ל ַה ֹכּ ֲהנִ ים וְ עַ ל ָכּל עַ ם ַה ָקּ ָהל
עוֹלם ְל ַכ ֵפּר עַ ל ְבּנֵ י-
יְ ַכ ֵפּר) .לד( וְ ָהיְ ָתה זּ ֹאת ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
ֹאתם ַא ַחת ַבּ ָשּׁנָ ה וַ יַּ עַ שׂ ַכּ ֲא ֶשׁר צִ ָוּה ה' ֶאת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל ַחטּ ָ
ֹשׁה.
מ ֶ
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י"ד שה חלפו מאז הוצאת המהדורה הראשוה של הספר
א.
'והשב את העבודה' .ב"ה אזלו הספרים תוך זמן קצר ,ומאז זרם
הפיות בוגע לספר איו פוסק; חלקן בהפצרה להדפיס מהדורה
וספת לזיכוי הרבים; וחלקן בבקשת שיתוף בחשיבותו בהכתם
הרוחית לקראת יום-הכיפורים ,בפרט בכל הקשור ל'סדר העבודה',
שגם הבקי בפעולותיו של הכהן-הגדול מתקשה לעמוד על משמעותן.
"הה זה עומד אחר כתלו ,משגיח מן החלוות ,מציץ מן
ב.
החרכים" .במהלך השים שחלפו ,הֵ חל 'הר הבית' לעלות על ראש
שמחתו ביתר שאת; אלו מצדדים בעלייה להר מפאת קדושתו ,ואלו
מתגדים לעלייה מאותה סיבה .אך במלחמת דעות זו הולך עיין
המקדש וחודר לתודעה של קהל רב ,כעיין מעשי שיש להתכון
לקראתו ,ומייה ומייה יתקלס עילאה ,ומוסכם על הכל כי
"ירושלים אמם ִתבָּ ה כשיכספו בי-ישראל לה תכלית הכוסף".
ספרי זה ,כשמו כן הוא ,מבקש לעורר את הכיסופים להשבת העבודה
במהרה .לשם כך עליו להבין עד כמה עבודת המקדש בכלל ,ו'סדר
העבודה' בפרט ,כה חשובים בחייו.
חמש שים חלפו מאז תבקש אבי ז"ל לישיבה של מעלה.
ג.
במשך כל חייו של אבא ז"ל עלה ותעלה ,וסיפור חייו שזור בסיפור
חייה של שיבת ציון זו ,החל מ"ושַ בְ ָתּ עד ה' אלהיך" ,דרך "ושָ ב ה'
וקבֶּ צך" .מלידה באמריקה הדשֵ ה לפי הקמת
אלהיך את שבותךִ ...
המדיה ,ועד לעלייתו לארץ-ישראל לאחר מלחמת ששת הימים;
מהתערטלות המהגרים היהודים מחיי תורה ומצוות לשֵ ם התערות
בכּוּר ההיתוך האמריקי ,ועד להעמדת משפחה עיפה בארץ הקודש,
החיה לאורה של תורה .ככל שהשים חולפות עולה דמותו הטהורה
של אבא ז"ל ,ויצבת במלוא חיה והדרה .בשמחת החיים ,בדבקות
בחכמים ובתורתם ,במסירותו למשפחתו ,ובאהבה אין קץ שהרעיף
עליה.
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מהדורה מהודרת זו מוקדשת ע"י אמי שתחיה ,הגב' בלומי אודס,
לעילוי שמתו של אבא ז"ל ,עמו חייתה באהבה במשך למעלה מיובל
שים .בִּ רכתי שלוחה לה שתזכה לרוות רוב חת מכל יוצאי חלציה,
לאורך שים טובות ומתוך בריאות וטוב לבב! לוות ביתי ,עמה
שתחיה" ,חכמת שים בתה ביתה" ,ותורתי – שלה היא .יה"ר
שזכה לרוות חת מכל יוצאי חלציו ,ושלא תמוש התורה מזרעו
ומזרע זרעו עד עולם.
ספר זה עוסק בביאור סדר עבודתו של הכהן-הגדול ביום-
ד.
הכיפורים המובא בחומש ויקרא פרק טז לפיכך :בכל מקום בו יופיע
בספר זה הביטוי 'סדר העבודה' ,הכווה לסדר עבודתו של הכהן-
הגדול בבית-המקדש ביום-הכיפורים .כל הציטוטים מהתורה
שיובאו בספר מתייחסים לספר ויקרא פרק טז ,וכמקור צויין
הפסוק בלבד .בכל ציטוט או התייחסות ממקור אחר בתורה יצויין
המקור במילואו.

המגיפה והמקדש
וַ יּ ֶֹסף ַאף ה' ַל ֲחרוֹת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יָּ ֶסת ֶאת ָדּוִ ד ָבּ ֶהם ֵלאמֹר ֵ'ל ְך
הוּדה'...
ְמנֵ ה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת יְ ָ
וַ יִּ ֵתּן ה' ֶדּ ֶבר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל...
וַ יִּ ֶקן ָדּוִ ד ֶאת ַהגֹּ ֶרן ...וַ יִּ ֶבן ָשׁם ָדּוִ ד ִמזְ ֵבּ ַח ַלה' וַ יַּ עַ ל עֹלוֹת
וּשׁ ָל ִמים וַ יֵּ עָ ֵתר ה' ָל ָא ֶרץ וַ ֵתּעָ צַ ר ַה ַמּגֵּ ָפה ֵמעַ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל )שמ"ב
ְ
כד(.

רמב"ן )במדבר טז ,כ"א( תלה מגיפה זו בהתרשלות של ישראל מדרישת
המקדש ,ולראיה – קיית גורן ארווה ,ביית המזבח שם והקרבת
העולות והשלמים עליו הביאו להפסקת המגיפה" :ואי אומר בדרך
סברא שהיה עוש על ישראל בהתאחר ביין בית-הבחירה ...ואין
השבטים מתעוררים לאמר דרוש את ה' ובה הבית לשמו ...ועל כן
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היה הקצף עליהם ,ועל כן היה 'המקום אשר יבחר ה' לשום שמו שם'
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
שורש הקלקול כדי לסייע לו בתיקוו .במיית ישראל יתן ערך
עצמי לכל פרט .זה עצמו מהווה סכה עבור אותם פרטים בעמדם
מחוץ לקשר החיים עם הכלל" :כי העם הפרט במייו ...הה הוא
מושגח מבעל ההשגחה יתעלה וכל מעשיו פרטין לפיו ואז יחול
הגף; משא"כ בתחילה שהיה עייו משך בכלל הרבים" )רביו בחיי,
ריש 'כי תשא'( .לפיכך הקדימה התורה תרופה למכה במיית ישראל ע"י
מחצית השקל כדי להזכיר שאין קיום ליחיד בפי עצמו" :להורות
את בי-ישראל יחס אחדותם ,בל יעלה על לב איש מהם שהוא פרד
מחברו ,כי אם כאילו כל אחד – חצי ,ובהתחברו עם כל אחד ואחד
מישראל עשה אחד שלם .על כן כל אחד יביא 'מחצית'" )ר"מ אלשיך,
שמות ל ,י"ג בשם ר' שלמה אלקבץ(.
והה ,מקום המקדש מלבד היותו מקום הופעת השכיה היו גם
מקום גילוי שמות ישראל באחדות גמורה ,כמובא בספרים" :עיין
סוד ירושלים שלמעלה הוא סוד מקור שמותיהם של כל ישראל,
ולכך קראת גם כן 'כסת ישראל' ,כי כמו בירושלים של מטה,
בעלות כל ישראל ברגל ליראות את פי ה' היו מתכסים שם כל
ישראל ביחד ,כן ירושלים של מעלה הוא סוד מקור כיסת
שמותיהם של כל ישראל" )דרשת מוהר"ח ,פש החיים עמ' תט( .מכאן
שהתרשלות בדרישת המקדש מלמדת על השתקעות בפרטיות; לכך
רמז ה' לדוד את שורש החטא בהסתתו למות את העם!
בתורה ,בש"ס ובזוה"ק מובא כי אין תיקון מעולה לעצירת המגיפה
יותר מאשר הקטורת ,שכוחה בביטוי אחדותה של האומה כצבו"ר.
שיא האחדות ,בקטורת יום-הכיפורים שהיותה דקה מן הדקה
יוצרת תערובת אחידה כביטוי לשורש שמת האומה הדביקה
באלוקיה .במדרגה עליוה זו אף לשטן אין ברירה אלא לסגר עליה
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באומרו" :ריבוו של עולם ,יש לך עם אחד בארץ כמלאכי-השרת
בשמים! ...מה מלאכי-השרת – שלום מתווך בייהם ,כך הם ישראל
– שלום מתווך בייהם ביום-הכיפורים" ,והקב"ה שומע עתירתן של
ישראל מן הקטיגור שלהם ,ומכפר ...על כל עם הקהל למגדול ועד
קטן )פרקי דר' אליעזר מו(.
מהדורה זו יוצאת לאור בעיצומו של הגל השי של מגיפת הקורוה
רח"ל ,על רקע החיסרון הכואב באחדות בתוך האומה ,ומוצא ַאיִן!
ככל שהפליגו בעלי הסוד בסגולת האמירה של 'פיטום הקטורת'
לעצירת מגיפה )זוהר ,ויקהל דף ריח ,ב'( ,יש לקוות כי אף העיסוק בעבודת
הכהן-הגדול ביום-הכיפורים ,בפרט – בקטורת המבטאת את
אחדותה הפימית של האומה ,יביא להפסקת המגיפה .יתר על כן,
מתוך קישור שמת האומה לשכיה ,זכה במהרה לביין בית
מקדשו במרום הרים!
רצה ה' אלקינו בעמך ישראל ולתפילתם שעה,

והשב את העבודה

ואשי ישראל,
לדביר ביתך ִ
ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון
ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך!

משה יעקב אודס
אלול תש"פ
צופים ת"ו

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

הכיפורי

השולחן ערוך פסק בהל' יום-הכיפורים )או"ח סי' תרכא ,ד'(:
במוסף אומר שליח-ציבור 'סדר עבודה'.

מהג זה רמוז בשי מקומות במסכת יומא:
מקור אחד עוסק במחלוקת חכמים ור' מאיר בוגע לסדר אמירת
הוִ ידוי ,שלדעת חכמים הסדר הוא מהקל לחמור" :חטאתי ,ועוִ יתי
ופשעתי לפיך" ,ולדעת ר' מאיר הסדר הוא" :עוִ יתי ,פשעתי
"והתוַדָ ה עליו את כל עוֹֹת
וחטאתי" כסדר המופיע בתורה )פס' כ"א(ִ :
אתם" .בוגע למחלוקת זו
בי-ישראל ואת כל פִּ ְשׁעיהם לכל חט ֹ ָ
מספרת הגמרא על שליח-ציבור שהג באמירת 'סדר העבודה' כר'
מאיר ,למרות היותו יחיד כגד רבים:
ההוא דנחית קמיה דרבה ועבד כר' מאיר.
אמר ליה" :שבקת רבנן ועבדת כר' מאיר?!"
אמר ליה" :כר' מאיר סבירא לי ,כדכתיב בספר אורייתא
דמשה" )יומא לו ,ב'(.

מקור שי בו רמוז המהג הקדום של אמירת 'סדר העבודה' מופיע
בהקשר למחלוקת חכמים ור' יהודה )יומא ג ,ב'( בשאלה אם היו שי
ַכּים להושבת מזרקי הדם – אחד עבור המזרק של דם הפר ,והשי
– עבור המזרק של דם השעיר ,או שמא היה ַכּן אחד בלבד עליו היו
מיחים את מזרקי הדם לסירוגין .גם שם מספרת הגמרא )שם ו ,ב'(
על שליח-ציבור "דחית קמיה דרבא" ושילב בוסח שלו ל'סדר
העבודה' בין שתי השיטות באופן תמוה.
משי הסיפורים הללו המתארים שליח-ציבור שעורר שאלות בוסח
תפילתו ,או למדים כי מהג זה של אמירת 'סדר העבודה' היה
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מקובל בימי אמוראי בבל ,וכך כתב הר"ן 1על יסוד שתי הגמרות
הללו:
שמעינן מינה שמנהגן היה להזכיר ולומר סדר עבודתו של
כהן-גדול ביום-הכיפורים.

בפירוש רש"י )יומא ו ,ב' ד"ה "ההוא"( מבואר כי גם המהג הרווח בימיו
לקרוא את 'סדר העבודה' ביום-הכיפורים ,התבסס על המהג
המתואר בש"ס:
שליח-ציבור דנחית קמיה דרבא והיה אומר סדר יום-
הכיפורים בתפילה ,כמו שאנו אומרים.

ה'בית יוסף' )או"ח סי' תרכא ד"ה "ואומר סדר עבודה"( הביא את מהג
האמירה של 'סדר העבודה' להלכה ,והתייחס לוסח המקובל של בי
ספרד – 'אתה כות':
וכן נהגו העולם לקרות סדר עבודת כהן-גדול ביום-
הכיפורים .ויש פייטנים שסידרו אותה בענין פיוט ויש כמה
מיני סדרים .והסדר הפשוט לקרות בני ספרד הוא סדר
'אתה כוננת' שיסד יוסי בן יוסי כהן-גדול.

ברם ,העירו הפוסקים כי לא די בעצם האמירה ,אלא יש ללמוד את
'סדר העבודה' כדי להבין לכל הפחות את המילים ואת רצף
הפעולות:
 ...ואח"כ אומר סדר העבודה 'אמיץ כח' ,ויש שנוהגים לומר
סדר העבודה הנדפס בסידורים המתחיל 'אתה כוננת'.
ומהראוי שכל אדם שיש לו לב להבין ילמד קודם יום-
הכיפורים פירוש 'סדר העבודה' שרוצה לומר ,...אם דעתו
לומר 'אתה כוננת' אזי ילמד 'סדר העבודה' באשר"י יומא,
וילמד ב'בית יוסף' סי' תרכא שהוא דורש ומגיה בסדר
'אתה כוננת' שחיבר יוסי בן יוסי כהן-גדול )'מטה אפרים'
לרא"ז מרגליות סי' תרכא ,י'(.
.1

דף ו ,א' בדפי הרי"ף ,הביאו ה'בית יוסף' סי' תרכא.
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בעל 'יסוד ושורש העבודה' )שער האיתון פרק ט( אף הוא ,הדגיש את
החשיבות של הבת הפיוט ,ועמד על המעלה באמירת וסח 'אתה
כות' על פי 'אמיץ כח' מפי שבפיוט זה מופיע 'סדר העבודה' באופן
בהיר ומפורט:
בנוסח 'סדר העבודה' שבמחזורים שלנו לא נתבארה בהם
כל פרטי 'סדר העבודה' ,ובייחוד שלא נתקנה בלשון
קלילא למען ירוץ כל קורא בו ,וכמעט שגם כמה לומדים
אינם מבינים כל פירוש המילות של כל 'סדר העבודה'
שבמחזורים .על כן באתי לעורר לב האדם לטוב לו ,שיזהר
קודם יום-הכיפורים ללמוד פירוש המילות של כל סדר
עבודת יום-הכיפורים ,בכדי שיהא רגיל ביום-הכיפורים
בפירוש המילות.
ועם כל זה מי שרוצה לתת נחת רוח ליוצרו ב"ה ולסדר
סדר עבודת יום-כיפור על מכונה עם כל פרטיה ,יסדר
אותה בנוסח 'אתה כוננת' ,כי שם נתבאר היטב כל סדר
העבודה בכל פרטיה.2

מביאורו של רש"י למעשה הראשון )יומא לו ,ב' ד"ה "ההוא דחית"( או
למדים כי טעם המהג איו בגדר זִ כרון בעלמא ,אלא מדין
'תשלומים' של קרבות היום:
שליח-ציבור שמסדר בתפילתו של יום-הכיפורים סדר
עבודותיו של כהן-גדול על שם "וּנְ ַשׁ ְלּ ָמה ָפ ִרים ְשׂ ָפ ֵתינוּ"
)הושע יד ,ג'(.

וכך כתב בעל 'יסוד ושורש העבודה' )שם(:
אחרי ראותי בספרים מגודל החיוב סידור העבודה של
כהן-גדול ביום כיפור בתפילת מוסף ,וגודל מעלת סידורה,

.2

וסיים" :מצא בספרים – יוסי בן יוסי זה היה כהן-גדול בבית שי והוא
חיברה".
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והשב את העבודה
שנחשב בעיני היוצר והבורא ב"ה וב"ש כאילו אנחנו
מקריבין ומסדרין כל סדר העבודה בבית-המקדש.3

מכאן חשיבות הכווה באמירת 'סדר העבודה':
ויאמר האדם כל 'סדר העבודה' בכוונה עצומה ,ויכוון בזה
לתת נחת רוח ליוצרנו ובוראנו ב"ה וב"ש ,כי בסדר
העבודה שאנו מסדרין עתה בגלות המר בשיח שפתותינו
תחת קרבנותינו ,אנו עושים נחת רוח ליתברך שמו
ויתעלה.

וכן כתב החיד"א בעיין הכווה ,והוסיף כי עליו להרגיש הכעה מצד
החסרון של העבודה הממשית:
יתאמץ בסדר העבודה להבין מה שמוציא מפיו וייכנע מאד
שבעוונותינו חסרנו כל') 4מורה באצבע' אות רע"ט(.
.3

.4

וּמ ְדבָּ ֵרי? ָאוֶה" )שה"ש ד ,ג'( אומר המדרש
על הפס' "כְּ חוּט הַ שָּׁ ִי ִשׂפְ תֹ ַתיִ?ִ ,
וּמ ְדבָּ ֵרי-
)שהש"ר ד ,ו'(" :כְּ חוּט הַ שָּׁ ִי ִשׂפְ תֹ ַתיִ?" – זה לשון של זהוריתִ " ,
וּמ ְדבָּ ֵרי?" על שעיר המשתלח על שם
ָאוֶה" – זה שעיר המשתלח ]דרש " ִ
ששלחו אותו המדברה לעזאזל )עץ יוסף([ .אמרו ישראל לפי הקב"ה:
"רבש"ע ,אין לו לשון זהורית ושעיר המשתלח!" .אמר להם' " :כְּ חוּט הַ שָּׁ ִי
וּמ ְדבָּ ֵרי-
ִשׂפְ ת ַֹתיִ – '-רחישת פיך חביבה עלי כחוט השי של זהורית!ִ ' ...
ָאוֶה' –  ...מדברתיך יאי!" ,ובאר בעל ה'תורה תמימה' )שם הע' פ"ב(:
דברי Bשאתה קוראם בפיך ,אה ומקובל לפי כעיין שעיר המשתלח .והוא
" ֵ
על דרך שאמרו "כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה" ,...וכן תורת
שעיר המשתלח".
גם בעל 'יסוד ושרש העבודה' העיר כי למרות החשבת האמירה כתשלומים
של עבודת הכהן-הגדול במקדש ,בהיותו בגלות ,עליו לצייר לגד עייו את
הפער העצום בין גילוי השכיה בזמן שבית-המקדש עמד על תלו לבין הזמן
בו 'שכיתא בגלותא' ,ולבטא זאת ע"י בכי גדול בזמן ההשתחוויה" :צריך
האדם להתעורר בבכי גדול ועצום בשעה שהוא אומר' :והכהים והעם
העומדים בעזרה וכו' ' על העדר הכבוד הגדול של יוצרו ובוראו ית"ש...
שהיה אז 'כשהיו שומעין את השם הכבד והורא יוצא מפי כהן-גדול
בקדושה ובטהרה' ,וכל העם העומדים אז בעזרה תו כבוד גדול לקדושת
שמו הגדול והכבד ופלו על פיהם ואמרו בשמחה רבה ועצומה' :ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד' ,ובזה תגדל ותקדש אז שמו הגדול והורא בכל
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אולם מעבר לחשיבות בהבת המילים ובכוות הלב באמירתן,
ומלבד הידיעה כי אמירת 'סדר העבודה' באה כ'תשלומים' לקרבות
היום ובכך חשבת בעיי הקב"ה "כאילו אחו מקריבין ומסדרין כל
סדר העבודה בבית-המקדש" ,קיימת תפישה עמוקה עוד יותר לפיה
בשעת אמירת הסדר ,עליו לחוש כמי שעומדים לפי ההיכל וחוזים
בעבודת הכהן-הגדול המקריב ממש! תפישה זו מבוססת על הערה
פלאה של הט"ז על השולחן ערוך להלן.
השולחן ערוך )או"ח סי' קיג ,ג'( פסק" :הכורע ב'וכל קומה לפיך
תשתחוה' ...הרי זה מגוה" .הסביר זאת הט"ז )שם סק"ד( כי אין ראוי
להשתחוות אלא כאשר מדבר על עצמו ,כגון באמירת" :ואחו
כורעים ומשתחוִ ים" שבתפילת 'עליו לשבח' ,אך כאן מתפלל על כל
באי עולם שיזכו להשתחוות לפי ה' ולכן אין זה מן הראוי שהוא
עצמו ישתחוה באומרו תפילה זו .הוא הדין באמירת "וישתחוו לפיך
כל הברואים" ,בתפילת ראש-השה ויום-הכיפורים.
על יסוד הסברו זה ,הקשה הט"ז ממהג ההשתחוויה ב'סדר
העבודה' האמר ביום-הכיפורים בשעה שאומרים "והכהים
והעם" 5אע"פ שהכווה לכאורה לאשים שחיו בזמן הבית ,לפי
שים רבות:
ובמה שאומרים במוסף יום-הכיפורים" :והכהנים והעם...
היו כורעים וכו'" ,ואפילו הכי כל הקהל כורעים אע"פ
שאינו על עצמן?

.5

העולמות העליוים והתחתוים .ועתה ,מיום שחרב בית מקדשו ,הפך כל
זה לתוגה ואחה ,ולא עוד אלא שאו גורמין בעווותיו ובפשעיו בכל עת
ובכל שעה חילול שמו הגדול כביכול ...ואיך לא יעורר לבו הטהור אל הבכי
גדול ועצום ואיות גדול בלבו על זה? וביחוד כשופל על פיו ואומר' :היו
כורעים ומשתחוים וופלים על פיהם' יבכה בכי גדול על העדר כבודו
וקדושת שמו הגדול עתה" .הדרכה פשית זאת עומדת ביגוד מוחלט
להדרכת הט"ז ,שתובא בהמשך ההקדמה.
מובא ברמ"א סי' תרכא ,ד' – "ווהגין ליפול על פיהם כשאומרים 'והכהים
והעם' ,גם ב'עליו לשבח' ".
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ויישב:

שאני התם שאנו עושים לזכר שאנחנו עכשיו מדמין
נפשינו במקום הכהנים בזמן שבית-המקדש קיים! כך
נראה לי בזה.
וכן במה שאומרים במוסף יום-הכיפורים בעבודה" :חטאו
עוו פשעו בני-ישראל" אנו מדמין עצמינו כאילו אנחנו אותן
בית ישראל ומתחרטים על עוונותינו ,ושפיר עבדו אותן
המכים על ליבם כדרך שעושין באומרם "אשמנו".6
וראיתי קצת מליזים על זה ואומרים שאין להכות על הלב
באותה אמירה כיון שלא קאי על עצמינו; ולא כן הוא!
ומידי דהווה בכריעות של אמירת" :והכהנים ...היו כורעים
וכו'" ,כך נראה לי.

יש בהסברו של הט"ז הדרכה פשית פלאה לכל הקורא את 'סדר
העבודה' ביום-הכיפורים; הדרכה שמגמתה להעביר אותו
למציאות אידיאלית .גם יהודי המצא בקצה תבל ,בדור בו "הר-ציון
שמם" ,רשאי ואף צריך לצייר בדמיוו ,בשעת אמירת 'סדר
העבודה' ,כאילו עומד בעזרה וכח האולם וההיכל וחוזה בעבודת
הכהן-הגדול .באומרו "והכהים והעם העומדים בעזרה ...היו
כורעים ומשתחוים וגו'" עליו להרגיש כאילו הוא עצמו משתחווה
לפי השכיה במקום הופעתה! 7
.6
.7

הובאו דבריו ב'מטה אפרים' לרא"ז מרגליות סי' תרכא ,ט"ז.
הדרכה פשית דומה מופיעה בספר ה'כוזרי' לריה"ל )ג ,י"ט( בתיאור תפילתו
היומיומית של החסיד ..." :ויתפלל סמוך לה להיראות השכיה עין בעין –
כאשר הייתה לביאים ולחסידים וליוצאי מצרים – באמרו 'ותחזיה עייו
בשובך לציון' ,ויחתום' :המחזיר שכיתו לציון' ,ויחשוב בלבו שהשכיה
צבת גדו וישתחוה לִכחה ,כאשר היו ישראל משתחוים בראותם
השכיה" .ואפשר שזהו עומק כוותו של ר' עקיבא בקביעתו כי "שכיה
במערב" )בבא בתרא כה ,א'(; לא כפי שהביו התוספות )שם ד"ה "לכל
רוחתא אוקמן" ,וברכות ל ,א' ד"ה "לתלפיות"( שפליג על התא דברכות
הסובר כי השכיה היא בבית-המקדש; אדרבה ,ר' עקיבא סובר כי על
המתפלל לשוות לגד עייו כאילו עומד מול שער המזרח המכוון כגד שערי
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בספר זה בקש להבין את המשמעות של סדר עבודת הכהן-הגדול
ביום-הכיפורים ,בעיקר ביחס לאותן העבודות המיוחדות ליום-
הכיפורים עצמו ,העשות בבגדי לבן :הפר והשעיר הפימיים,8
מלאכת הקטורת והשעיר לעזאזל .מתוך כך זכה לחוות את אותה
תחושה רוממה של עמידה בעַ זרה תוך צפִ ייה בעבודת הכהן-הגדול;
כיום ,באופן דמיוי באמירת 'סדר העבודה' ,ובקרוב – תחזיה עייו
ממש בכהים בעבודתם ,בלוִ יים בשירם ובזמרם ,ובישראל
במעמדם ,בביין אריאל בב"א.

.8

הר הבית והמקדש המצאים במערב )רש"י ,ברכות ד ,א' ד"ה "כגד שער
מזרחי"( .עפ"ז מובן פסק הרמב"ם )בית הבחירה ז ,ט'(" :אסור לאדם
לְעולם שיפָּה או שיישן בין מזרח למערב ,ואין צריך לומר שאין קובעין בית
הכסא בין מזרח למערב בכל מקום מפי שההיכל במערב ,לפיכך לא ִי ָפּה
למערב ולא למזרח מפי שהוא כגד המערב ,אלא בין צפון לדרום פים
וישים וכו' " .ודייק הראי"ה קוק )מצוות ראי"ה סי' ג ,ה'( בלשון הרמב"ם
שלא יתן לסמוך על כתלי בית-הכסא בתור הפסק משום שטעם האיסור
איו משום מיעת בזיון של בית-המקדש אלא" :אסור משום כבוד המקדש
גם כשיש כותל ...דהרמב"ם ס"ל שטעם התקה שלא ייפה מזרח ומערב
איו משום דחשיב בזיון למקדש ,דמה ביזוי יש כאן בחו"ל ובריחוק מקום
רב ,אלא להיפך ,כדי לקיים מצוות מורא מקדש שעי"ז שזוכר שע"י
שהמקדש הוא בצד זה ,הוא מסתלק לצד אחר ,הוא מכבד את המקדש
וכו' " .ועי"ש )עמ' כא( שמסיק להלכה" :ובעיקר דין לעיין מחיצות רחוקות,
לכאורה יש להחמיר ]ולא לסמוך על קולתו של השו"ע ,או"ח ג ,ה'[ ,כיון
שהרמב"ם אוסר לעולם אפילו יש מחיצות וכמש"כ הטעם שאיו מפי זלזול
מקדש כי אם להוסיף בכבוד ,ובכל אופן שמחלק כבוד לאותו הצד יש בו
משום כבוד מקדש" .גם ביחס לאמירת שירת הים בכל יום ,הורו הפוסקים
להשתמש בכוח הדמיון" :ויאמר שירת הים בשמחה ,וידמה בדעתו כאילו
באותו היום עבר בים; והאומר בשמחה מוחלין לו עוותיו" )משה ברורה
סימן א סקי"ז(.
להבדיל מפר המוספין של יום-הכיפורים הבא לעולה ושדמו מוזה על המזבח
החיצון ,ולהבדיל משעיר המוספין ,שאמם גם הוא בא בתורת חטאת ,מ"מ
אין דמו מובא לִפַי ולִפים ,אף לא להיכל .הפר והשעיר הפימיים של יום-
הכיפורים הם הקרבות היחידים מבין כל הקרבות הקרבים במקדש,
שדמם מובא לִפַי ולִפים.
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ב .שאלות בפשט הפרשה
פתח בהעלאת שאלות בפשוטו של מקרא:
 .1סדר של המלאכות
בפרשת 'אחרי מות' מתוארות שלוש המלאכות המרכזיות הכלולות
בעבודת הכהן-הגדול במקדש ביום-הכיפורים :פר החטאת שלו ,שי
השעירים של העם ,שהאחד – דמו קרב ל-ה' ,וחברו – משולח
לעזאזל ,ומלאכת הקטורת:
עבודה המיוחדת ליום זה היא:
מעשה הפר של כהן-גדול,
ושני השעירים שאחד מהן שעיר המשתלח,
והקטרת הקטורת בקדש-הקדשים;
כל אלו בבגדי לבן הם נעשים )רמב"ם ,עבודת יוה"כ ב ,א'(.

כל שלוש המלאכות הללו עשות בבגדי לבן משום שהן כוללות
כיסות של הכהן-הגדול לקדש-הקדשים.
לכאורה ,כל אחת מהמלאכות הללו עומדת כחטיבה עצמאית,
ולפיכך הייו מצפים כי התורה תצווה להתחיל כל אחת מהן
ולהשלימה ,לפי המעבר לחברתה .תרגומו המעשי של עקרון זה היה
אמור להשתקף בסדר הבא :בשעת הסמיכה על ראש פר החטאת
יתוודה הכהן-הגדול על עווותיו ,על עווות ביתו ועל עווות אחיו
הכהים ,ומיד לאחר הסמיכה ישחט הכהן-הגדול את הפר ,שהרי
תיכף לסמיכה שחיטה .9עם קבלת הדם במזרק ,עליו להיכס לִפְ ַי
ולִפְ ים ולהזות מדמו כגד הכפורת ,הפרוכת ולבסוף על מזבח
הקטורת.
ראוי היה שגם העבודות הקשורות לשי השעירים ֵתעשה באותו
האופן .מיד לאחר גמר מלאכת הפר ,היה על הכהן-הגדול לצאת אל
.9

לביאור משמעות התכיפה של השחיטה לסמיכה ראה בספרי 'בלבבי משכן
אבה' ,מאמר 'עולת הדבה' פרק ט ,סע' .4
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העזרה לשם הטלת הגורל וקריאת שם על השעיר ל-ה' ,ועל חברו –
השעיר לעזאזל .לאחר מכן היה עליו לשחוט את השעיר ל-ה',
להכיס את דמו ולהזות ממו כפי שהזה מדם הפר ,ולבסוף – לשלח
את השעיר לעזאזל ביד "איש עִ ִתּי" המדברה.
רק עם סיום מלאכת הפר והשעירים ,הדין ותן כי יתאפשר לכהן-
הגדול לעבור למלאכת הקטורת ,הכוללת כיסה עם מחתה מ ֵלאה
גחלים ועם כף מ ֵלאה קטורת לשם העלאת ען הקטורת בקדש-
הקדשים ,ובגמר ההקטרה – הוצאתן של המחתה והכף מקדש-
הקדשים.
לחילופין ,יתן היה לצוות על מלאכת הקטורת בתחילת כל
העבודות ,עוד בטרם התוודה הכהן-הגדול על ראש פר החטאת שלו.
אולם בפועל סדר הפעולות בתורה שוה לחלוטין ,וכל אחת משלוש
המלאכות 'קטעת' ע"י חברתה .בתחילה אמם סומך הכהן-הגדול
את ידיו על ראש הפר ,העומד במערב העזרה מול פתח ההיכל ,אלא
שהוא מתוודה עליו – עפ"י חז"ל – 10רק על עווותיו ועל עווות
אשתו) 11פס' ו'( .אח"כ עובר הכהן-הגדול למזרח העזרה לשם הטלת
גורל על שי השעירים )פס' ז'-י'( .משם חוזר לפתח ההיכל כדי לשוב

 .10ראה :יומא פרק ג ,ח'; רמב"ם ,עבודת יוה"כ ד ,א'.
 .11כדכתיב "וכִ פֶּר בעדו ובעד בֵּ יתו" ,ומבואר בגמרא )יומא ב ,א'( כי "בֵּ יתו – זו
אשתו" .ראה רמב"ם )עבודת יוה"כ א ,ב'( ..." :וכן שאר העבודות של יום
זה ...הכל עשוי בכהן-גדול שוי שאמר' :וכפר בעדו ובעד בֵּ יתו' – 'בֵּ יתו' זו
אשתו" .ודווקא אשתו משום ש"אשתו כגופו"; ראה רמב"ם )שם ב ,ו'(:
"מצאת למד שהוא מתוודה ביום זה שלושה וידויים :אחד ע"י עצמו
תחילה ,וידוי שי ע"י עצמו עם שאר הכהים וכו' " .ובוודאי כוותו לכלול
את אשתו החשבת כ"עצמו" וכפי שהביא בהמשך בוגע לווידוי הראשון על
הפר )ד ,א'( ..." :וכך היה אומר' :אא השם חטאתי ...אי וביתי ,אא השם
כפר א לחטאים ...שחטאתי ...אי וביתי וכו' " .וכן מבואר בראשוים
שהכווה לאשתו החשבת כגופו )לקמן הע'  .(83וראה בספרי 'בלבבי משכן
אבה' מאמר 'עולת הדבה' הע'  79על השימוש בעקרון זה בהלכות רבות.
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ולהתוודות על עווות אחיו הכהים ,12ורק אז שוחט את הפר ומקבל
את דמו במזרק )פס' י"א( .והה ,במקום להיכס ולהזות מדמו לִפְ ַי
ולִפְ ים ,מוסר הכהן-הגדול את המזרק לכהן אחר כדי למרס 13בדם
על מת שלא ִיקרש ועובר למלאכת הקטורת .הוא לוקח גחלים
במחתה מעל המזבח החיצון ,חופן את הקטורת וותה בכף ,מכיס
את הכף יחד עם המחתה לִפְ ַי ולִפְ ים ולבסוף מפזר את הקטורת על
הגחלים )פס' י"ב-י"ג( .רק לאחר עליית ען הקטורת חוזר הכהן-הגדול
לקחת את המזרק לשם הזאת דם הפר כגד הכפורת )פס' י"ד( ,אולם
במקום לסיים את מלאכת ההזאה של דם הפר גם על הפרוכת ועל
מזבח הקטורת ,הוא מיח את המזרק של דם הפר ,ויוצא לעזרה כדי
לשחוט את השעיר ל-ה' ולהכיס את דמו לשם הזאה כגד הכפורת.
שוב מחליף הכהן-הגדול את דם השעיר בדם הפר ומזה על הפרוכת,
חוזר להזות מדם השעיר על הפרוכת ,ולבסוף מערב את דם הפר בדם
השעיר ומזה מהתערובת על מזבח הקטורת )פס' ט"ו-י"ט( .רק בתום
הזאת דם הפר ודם השעיר יוצא הכהן-הגדול לעזרה לשם וִ ידוי על
השעיר השי ,ומשלחו ביד "איש עִ ִתּי" לעזאזל )פס' כ'-כ"ב(.
סדר זה מעורר תמיהה הלכתית ,שכן הלכה כריש לקיש ש"אין
מעבירין על המצוות" )יומא לג ,א'( .כלומר ,על יהודי לקיים את המצוה
שקרית בדרכו ,אף אם חברתה חשובה יותר:
ֵ
הראשוה

 .12ראה יומא פרק ג ,ח'-ט'" :בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם
ולמזבח ...וסומך שתי ידיו עליו וכו' .בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח...
ושם שי שעירים וקלפי הייתה שם ובה שי גורלות וכו' " ,ופרק ד ,ב'" :בא
לו אצל פרו ]בפעם ה[שייה וסומך שתי ידיו עליו ומתודה וכך היה אומר:
'אא השם ,עויתי פשעתי חטאתי לפיך אי וביתי ובי אהרן עם קדושך
וכו'' ".
 .13לדעת הרמב"ם – בביאורו למילה "ממרס" – די ביעור המזרק" :מדדו
שלא יקרש" )פירושו למשיות ,יומא ד ,ג' ,וכ"כ בעבודת יוה"כ ד ,א'( .אך
ה'מאירי' )יומא מג ,ב'( ביאר" :להגיס בו תמיד כדי שלא יקרוש הדם באותה
שהייה שהוא שוהה" ,כלומר צריך לערבב את הדם במזרק ולא די ביעור .ר'
עובדיה מברטורא )יומא שם( שילב בין שי הפירושים" :ממרס – מגיס
ומער ומערב בו ,שלא יקפה כשישהה עד שיעשה עבודת הקטורת".
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קיימא לן – "אין מעבירין על המצוות" ,רצה לומר ,מצוה
שתבוא לידו תחילה – יעשנה ולא יניחנה מפני שרוצה
עכשיו לעשות אחרת ואח"כ יעשה זו ,וכל שכן ש]לא[
יניחנה לגמרי כדי לעשות אחרת .והוא איסור מן התורה
המצוֹת" ,קרי בה
שנאמר )שמות יב ,י"ז(" :ושמרתם את ַ
14
"המצווֹת" ...שלא תחמיץ ותיישן )'חיי אדם' כלל סח ,א'( .
ִ

ככל שכלל זה תקף כשרק פוגע במצוה ,הרי שבמקום בו החל
בקיומה של המצוה ,בוודאי אסור לו להיחה עד שיגמרה ,שכן
קיימא לן כי "העוסק במצוה פטור מן המצוה" )סוכה כה ,א'( .פטור זה
ִהו אף ממצוות חמורות יותר משום שברגע זה הוא עסוק בעבודת
ה' ,ולכן אף אם המצוה שעוסק בה – פחות חשובה ,אין זה משה
כלפי שמיא ;15כל שכן במצוות בעלות רמת חיוב שוה.

 .14גם מפירוש רש"י )יומא לג ,א'( משמע שזוהי דרשה גמורה מדאורייתא:
המצווֹת'; לא
"ופקא לן במכילתא מ'ושמרתם את המָ צוֹת' – קרי ביה 'את ִ
תמתין לה שתחמיץ ותיישן" .וראה :תוד"ה "עבורי דרעא אטוטפתא" )שם
לג ,ב'( שהביא בשם רב האי גאון שלא ייח ברתיק את התפילין של ראש
למעלה "דאם כן ,כשיבא להיח יפגע בשל ראש תחילה ויצטרך להעביר על
המצוות משום דשל יד יש להיח תחילה כדפרשתי ,לפיכך צריך להיח בתיק
של ראש תחילה ואח"כ של יד למעלה" .מדברי התוספות למד שהעקרון של
"אין מעבירין על המצוות" עדיף מקדושה חמורה ולכן ייח את התפילין של
יד למעלה כדי שיפגע בו תחילה למרות שתפילין של ראש ,קדושתה חמורה
יותר .וראה שו"ע או"ח סי' כה ,א'" :והמיחין כיס התפילין והטלית לתוך
כיס אחת ,צריכין ליזהר שלא ייחו כיס התפילין למעלה כדי שלא יפגע בהם
תחילה ויצטרך להיחם קודם הטלית כדי שלא יעבור על המצוה" .וראה
הכרעת הביאור הלכה ד"ה "שלא ייחו" שאף אם טרם באה המצוה לידו,
מ"מ מחויב בזו שקרובה אליו ,ואף במקום שיש משום כבוד הבריות ,משום
שהעקרון של "אין מעבירין על המצוות" הוא דאורייתא.
 .15ראה ביאור הלכה סי' לח ,ח' ד"ה "אם צריך לטרוח" שהעיקר כדעת הר"ן
בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה" :לפי שכל שעוסק במלאכתו של מקום
לא חייבתו תורה לטרוח ולקיים מצוות אחרות אע"פ שאפשר לו ,ולכן
המשמר את המת פטור מתפילין ומקריאת-שמע ומכל המצוות אע"פ שיכול
אז לקיים כמה מצוות וכו' ".
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מדוע אם כן ב'סדר העבודה' של יום-הכיפורים מצוה התורה את
הכהן-הגדול לעבור – באופן שיטתי – מעבודה אחת לחברתה בטרם
סיים את מלאכתו הראשוה?
סדר זה כה עקרוי עד כי כהן-גדול ששיה מ'סדר העבודה' לא יצא
ידי חובתו:
כל עבודות שעובד בבגדי לבן בפנים בהיכל ,צריך לעשותן
על הסדר שבארנו ,ואם הקדים בהן מעשה לחברו לא עשה
כלום!
קטרת שחפנה קודם שחיטת הפר לא עשה כלום!...
וכן שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר לא עשה כלום!
)רמב"ם ,עבודת יוה"כ ה ,א'-ב'(.

לא זו אף זו :הקושי איו רק מצד האיסור לעזוב מצוה באמצע
קיומה ,אלא גם בצורך בכך! קשה להבין בשכל ישר מה עומד
מאחורי קטיעת רצף הפעולות; מדוע הטלת הגורל על השעירים
מחלקת בין וִ ידויו האישי של הכהן לבין הוִ ידוי על אחיו הכהים
ושחיטת הפר?
ובכלל יש לשאול מדוע לא ייחד את השעיר ל-ה' לפי יום-הכיפורים
כפי שייחד את הפר לחטאת? בכך הָ יתה חסכת ה'קטיעה' בין שי
הוִ ידויים של הכהן-הגדול על הפר .אמם צריך להפיל גורל על שי
השעירים כדי לקבוע את ייעודם אך יתן היה לעשות זאת בערב יום-
הכיפורים ולא 'להיזכר' בגורל לאחר שהכהן-הגדול כבר התוודה על
פר החטאת שלו.
עוד קשה ,למה מצוה התורה לעבור מהזאת דם הפר להזאת דם
השעיר ,ובחזרה לדם הפר ,בהזאות על הכפורת ועל הפרוכת ,במקום
לסיים את הזאת כל דמו של הפר ורק לאחר מכן לעבור לדם השעיר?
בעיין מיקומה של מלאכת הקטורת ,בין שחיטת הפר לבין הזאת
דמו ,יש לשאול ממה פשך; אם אסור להיכס לקדש-הקדשים ללא
המיסוך של ען הקטורת ,ראוי שתיקדם מלאכת הקטורת לסמיכה
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על ראש הפר ולשחיטתו ,ואם אין צורך בען הקטורת לשם כיסה
לקדש-הקדשים ,מדוע אם כן קוטעת התורה את רצף הפעולות
העשות בדם הפר בצווֹתה להכיס את הקטורת לקדש-הקדשים,
בין שחיטת הפר לבין הבאת דמו?
לפי שתחיל להתמודד עם הקושיות הללו ,קדים להעלות שאלות
בעיין ייעוד הקטורת והייחודיות של השעיר לעזאזל.
 .2ייעוד הקטורת
יך ְו ַאל יָ ב ֹא ְב ָכל ֵעת
ֹשׁהַ :דּ ֵבּר ֶאל ַא ֲהרֹן ָא ִח ָ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶ
וַ יּ ֶ
ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ֶאל ְפּנֵ י ַה ַכּפֹּ ֶרת ֲא ֶשׁר עַ ל ָה ָארֹן
וְ ל ֹא יָ מוּת ִכּי ֶבּ ָענָ ן ֵא ָר ֶאה ַעל ַה ַכּפֹּ ֶרת )פס' ב'(.

מהו ייעודה של הקטורת בעבודת יום-הכיפורים?
הפרשה פותחת באיסור הכיסה לקדש-הקדשים ,ומוסיפה" :כי
בען ֵאראה על הכפֹרת" )פס' ב'(.
עפ"י פשוטו של מקרא ,הפסוק תולה את איסור הכיסה של אהרן
"בכל עת" בהימצאות ען השכיה בקדש-הקדשים:
" ...וְ ַאל יָ ב ֹא ְב ָכל עֵ ת ֶאל ַהקּ ֶֹדשִׁ ...כּי ֶבּעָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל
ַה ַכּפֹּ ֶרת" – כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני ,ולפי
שגילוי שכינתי שם 16יִ זָ הר שלא ירגיל לבוא ,זהו פשוטו
)רש"י פס' ב'(.

ואולם 'מדרשו' של הפסוק איו עוסק באיסור הכיסה ,להיפך –
באופן שבו מותר יהיה לאהרן להיכס:
לא יבא כי אם בענן הק ֹטרת ביום-הכיפורים )שם(.17
 .16וכן תירגם אוקלוס "ארי בעא אא ִמתגלי על בית כפורי" לשון 'ביוי'.
לפירושו השי של רש"י צריך היה לתרגם "אתגלי" – ל' עתיד.
 .17המילה "כי" לפי מדרשו ,באה במשמעות של "אלא" ,בעוד שעפ"י פשוטו –
משמעות "כי" – "דהא" כלומר מתן טעם .ראה ראש-השה ג ,א'" :אמר ריש
לקיש' :כי' משמש ב-ה' לשוות' :אי'' ,דילמא'' ,אלא'' ,דהא' ".
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ולפי זה אין מדובר על ען השכיה כי אם על ען הקטורת.
יתן להביא ראיה ל'מדרשו' מהמשך הפרשה ממה עולה כי התורה
הציבה את העלאת ען הקטורת כתאי לכיסה לקדש-הקדשים בלא
למות:
וְ ָל ַקחְ ...קט ֶֹרת ַס ִמּים ַדּ ָקּה וְ ֵה ִביא ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ,וְ נָ ַתן ֶאת
ַה ְקּט ֶֹרת עַ ל ָה ֵאשׁ ִל ְפנֵ י ה' ְו ִכ ָסּה ֲﬠנַ ן ַה ְקּט ֶֹרת ֶאת ַה ַכּפֹּ ֶרת
ֲא ֶשׁר עַ ל ָהעֵ דוּת ְול ֹא יָ מוּת )פס' י"ב-י"ג(.

רק לאחר העלאת הקטורת רשאי הכהן-הגדול להיכס בשית
לקדש-הקדשים כדי להזות מדם הפר ומדם השעיר.
אלא שלפי זה יש לשאול מדוע ִהשמיטה התורה את הקטורת
מרשימת הדברים שיש להקדים ולהביא לפי כיסת הכהן-הגדול
לקדש-הקדשים? לכאורה ראוי היה לכתוב בפס' ג'" :בזאת יבא
אהרן אל הקדש :בקטרת סמים דקה ,ובפר בן בקר וגו' "!18
שאלה וספת בעיין מלאכת הקטורת קשורה בהוצאת הכף
והמחתה מקדש-הקדשים :אם כוים דברי רש"י לעיל ,כי ען
הקטורת שימש כאמצעי גרידא לשם כיסה לקדש-הקדשים עם דם
הפר והשעיר ,עליו לשאול מדוע לא סילק את הקטורת מיד עם סיום
ההזאות בקדש-הקדשים? לכאורה ,באופן מעשי יכול היה הכהן-
הגדול להוציא את המחתה ואת הכף בגמר הזאת דם השעיר על
הכפורת; קשה אם כן ,לשם מה השאירן בקדש-הקדשים והוציאן
רק בשלב מאוחר יותר?
ְי ֵתרה מזו :עפ"י חז"ל )יומא לב ,א'( טובל הכהן-הגדול – לאחר שילוח
השעיר לעזאזל – כדי להחליף לבגדי זהב לשם הקרבת הקרבות
העשים בחוץ ,ופעם וספת – ללבישת בגדי לבן לשם הוצאת
המחתה ,ושוב טובל ומחליף לבגדי זהב כדי לגמור את מלאכות היום

ָבא אהרן אל הקדש ,בְּ פר וגו' " ,מוכח שאין
 .18מהפתיחה של פס' ג' "בְּ ז ֹאת י ֹ
הסיפא של פס' ב' "כי בֶּ ען אראה על הכפרת" עוסקת בען הקטורת .ואפשר
שזו הסיבה שאין זה אלא 'מדרשו' ולא 'פשוטו' של מקרא.
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במקדש כהקטרת קטורת של בין הערביים .לוּ היה מוציא את הכף
ואת המחתה מיד לאחר הזאת דם השעיר לִפְ ַי ולִפְ ים ,בעודו לבוש
בבגדי הלבן ,היו חסכות מהכהן-הגדול שתי הטבילות האחרוות,
ודי היה לו בטבילה אחת במעבר מבגדי הלבן – בחזרה לבגדי הזהב
לשם השלמת עבודות היום.19
עבור מכאן להעלאת שאלות בהבת מהותו של השעיר לעזאזל.
 .3השעיר לעזאזל
השעיר לעזאזל ִהו ,בלא ספק ,יוצא דופן מבין כל הקרבות של יום-
הכיפורים .ייעודו איו קבע מערב יום-הכיפורים בשעת לקיחתו עם
בן זוגו ,אלא ע"י הטלת גורל במהלך 'סדר העבודה' ביום-הכיפורים:
גוֹרל
גּוֹרל ֶא ָחד ַל-ה' ְו ָ
גּוֹרלוֹתָ ,
וְ נָ ַתן ַא ֲהרֹן עַ ל ְשׁנֵ י ַה ְשּׂעִ ִירם ָ
ֶא ָחד ַל ֲﬠזָ אזֵ ל) 20פס' ח'(.

הפליאה הגדולה יותר עולה מהמשך הפרשה ,בתיאור ייעודו של
אותו שעיר:
ְו ָס ַמ ְך ַא ֲהרֹן ֶאת ְשּׁ ֵתי יָ ָדיו עַ ל ר ֹאשׁ ַה ָשּׂעִ יר ַה ַחי ְו ִה ְת ַו ָדּה
יהם ְל ָכל
עָ ָליו ֶאת ָכּל ֲﬠוֹנֹ ת ְבּנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ָכּל ִפּ ְשׁעֵ ֶ
ֹאתם וְ נָ ַתן א ָֹתם עַ ל ר ֹאשׁ ַה ָשּׂעִ יר ְו ִשׁ ַלּח ְבּיַ ד ִאישׁ ִע ִתּי
ַחטּ ָ

 .19אף לביאור הגר"א )יובא לקמן בפרק ג ,סע'  2והע'  (39קשה :אמם אהרן
הוציא את המחתה מיד לאחר שילוח השעיר לעזאזל ,עוד בטרם עסק
בקרבות החיצויים בבגדי זהב ,ולשיטתו אכן היו שלוש החלפות בגדים
בלבד ולא חמש ,וכל העבודות הפימיות עשו בלבישה אחת של בגדי הלבן.
מ"מ ,אף לשיטתו יש לעיין :לשם מה היה צורך להמתין בהוצאת הקטורת
עד לשילוח השעיר לעזאזל ולהיכס לקדש-הקדשים פעם וספת רק לשם
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.
 .20מובן מכאן שלא רק ייעודו של השעיר לעזאזל אלא גם ייעוד השעיר ל-ה'
קבע רק בשעת הגורל.
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ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה .וְ נָ ָשׂא ַה ָשּׂעִ יר עָ ָליו ֶאת ָכּל ֲﬠוֹנֹ ָתם ֶאל ֶא ֶרץ גְּ זֵ ָרה
וְ ִשׁ ַלּח ֶאת ַה ָשּׂעִ יר ַבּ ִמּ ְד ָבּר )פס' כ"א-כ"ב(.

אמם בשעיר זה והג דין סמיכה וּוִ ידוי ,אך בכך תם הדמיון בין
השעיר לעזאזל לבין כל שאר הקרבות במקדש!
במקום לשחוט את השעיר בעזרה ולהזות מדמו על המזבח ע"י
הכהן-הגדול ,שכל עבודות היום אין כשרות אלא בו ,שלח השעיר
"המדברה" ביד "איש עִ ִתּי" שאיו צריך להיות כהן .21עפ"י פרשי
הפשט 22אין הוא מומת אלא רק שלח למדבר ,מקום מחייתם של
עיזי הבר ,ועפ"י חז"ל )יומא סז ,ב'( 23השעיר דחף מצוק גבוה המצא
במדבר לתהום" ,ולא היה מגיע לחצי ההר עד שעשה אברים
אברים" )יומא ו ,ו'(.24
תיאור זה מעורר תמיהה :היאך מתכפרים ישראל בשעיר המשתלח
לעזאזל! דבר זה וגד לכאורה את כל התפישה הרואה בריכוז
הקרבות במקדש – מקום הופעת השכיה ,ובמיוי שבט הכהים בי
לוי על עבודת קודש זו ,דרך לעקירת עבודה-זרה מישראל – מחד

.21

.22
.23
.24

ראה יומא סו ,א'-ב'" :תו רבן' :איש' – להכשיר את הזר ...פשיטא ,מהו
דתימא' :כפרה' כתיבא ביה ,קא משמע לן" .וראה :רמב"ם ,עבודת יוה"כ ג,
ז' .בביאור המילה "עתי" ראה להלן הע' .193
ראה :רשב"ם שם.
וראה :רש"י לפס' ח'.
ראה 'העמק דבר' לפס' כ"א ששילב בין שי הפירושים" :משמעות הלשון
]'המדברה'[ שילך חפשי במדבר ...אבל חז"ל דרשו 'אל ארץ גזרה' שהוא
מתגזר ויורד ...ומ"מ אין המקרא יוצא מידי משמעו והשילוח פועל באחד
משי אופים; אם הדור זכאי – יורד השעיר לגזירה ...ואם אין הדור זכאי
– הוא להיפך ,שהשעיר מתחזק ובורח למדבר ,וכדאיתא בירושלמי פרק
'שי שעירי' :כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים ,לא היה מגיע למחצית ההר
עד שעשה איברין ,משמת שמעון הצדיק היה בורח למדבר והסרקין אוכלין
"ושלַח
אותו" .שילוב זה בין המדבר לבין "ארץ גזרה" מובא בפס' כ"א-כ"בִ :
ושלַח
ביד איש עִ ִתי המדברה ,ושא השעיר עליו את כל עוָֹ ֹתם אל ארץ גְ זֵרהִ ,
את השָ עִ יר בַּ ִמדבר".
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גיסא ,25ולחיזוק הכרתם בהשגחת ה' וביכולתו – מאידך גיסא.
בפרט קשים הדברים וכח סמיכות 'סדר העבודה' של יום-הכיפורים
בתורה ,לפרשת 'שחוטי חוץ' .הטעם לאיסור השחיטה של קרבות
מחוץ למקדש מובא פעמיים בפרשה זו בהקשר למיעת ישראל
מעבודה-זרה:
יהם ֲא ֶשׁר ֵהם ז ְֹב ִחים
ְל ַמעַ ן ֲא ֶשׁר יָ ִביאוּ ְבּנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת זִ ְב ֵח ֶ
יאם ל-ה' ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל מוֹעֵ ד ֶאל ַהכּ ֵֹהן...
ַעל ְפּנֵ י ַה ָשּׂ ֶדה ,וֶ ֱה ִב ֻ
יהם
יהם ַל ְשּׂ ִע ִירם ֲא ֶשׁר ֵהם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
ְול ֹא יִ זְ ְבּחוּ עוֹד ֶאת זִ ְב ֵח ֶ
)ויקרא יז ,ה'-ז'(.26

והה ,דווקא ביום הקדוש בשה ,ובשעה שישראל זקוקים לכפרה על
עווותיהם ,מצוה התורה להוג באופן תמוה – לשלח את השעיר ביד
"איש עִ ִתּי המדברה" במקום לשחטו בעזרה ולהזות מדמו על המזבח
ע"י הכהן-הגדול!
תמיהתו מתעצמת וכח פסיקתו של הרמב"ם כי אותו השעיר,
שכלל לא שחט בעזרה ,הוא השעיר המכפר על כל עווות בי-
ישראל:
שעיר המשתלח מכפר על כל עברות שבתורה :הקלות
והחמורות ,בין שעבר בזדון – בין שעבר בשגגה ,בין
שהודע לו – בין שלא הודע לו ,הכל מתכפר בשעיר

 .25ראה הסברו של הרמב"ם ב'מורה בוכים' )מובא בספרי 'בלבבי משכן אבה'
במאמר 'טעמי הקרבות' פרק ג( שבאר עפ"י יסוד זה את עיין המשכן
ועבודת הקרבות.
 .26ראה רמב"ן ,דרשת 'תורת ה' תמימה' עמ' קס"ה הכותב כי שעיר המשתלח
הו אחד מהחוקים שיצר-הרע ואומות העולם משיבים עליהם:
" ...שהקרבות העשים בפים בבית ה' על מזבח ה' ,לא יתמהו להם ,יש
להם בדבר טעם ידוע וכבד ,...אבל שעיר המשתלח ,שהוא משולח בארץ,
זה דומה להם כתקרובת שדים ,שכן כתוב בהם 'ולא יזבחו עוד לשעירים',
כי תקרובת השדים בשדות ובמדבר ובארץ גזירה אשר אין שם ישוב ,ולכן
אומות העולם משיבין בו ואומרים' :אף אתם עובדים לשדים כמותו!',
ויצר-הרע מקטרג לומר' :שמא יש ממש בעבודתם!' ".
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המשתלח ,והוא שעשה תשובה .אבל אם לא עשה תשובה
אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות )רמב"ם ,תשובה א ,ב'(.

אם קשה בעייו ,כיצד שילוח השעיר לעזאזל מסוגל לכפר על
חטאים חמורים עם תשובה ,ועל הקלים – אפילו בלא תשובה ,היאך
מצא ידיו ורגליו לאור קביעתו של רבי כי" :על כל עבירות
שבתורה ,בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה – יום-הכיפורים
מכפר!" )שבועות יג ,א'( ,ומבואר שם בגמרא שהשעיר לעזאזל הוא
המכפר על החמורות כקלות ,ואף אם לא עשה תשובה ,27אתמהא!
קיים קושי גם מצד סדר ההקרבה :ראוי היה לכאורה להקדים את
שילוח השעיר לעזאזל להקרבת השעיר ל-ה' ,שכן כלל קוט בידיו
בהתקדמות בעבודת ה' :ראשית – "סור מרע" ,ורק לאחר מכן –
"עשה טוב" .28לפי זה צריך היה להשליך את עווות בי-ישראל
לאבדון תחילה ,ורק לאחר מכן להביא מדם השעיר ל-ה' לִפְ ַי ולִפְ ים
להשגת קירבה ל-ה' .אולם הפסוקים מורים על סדר הפוך:
ְו ִכ ָלּה ִמ ַכּ ֵפּר ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ ד וְ ֶאת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח,
וְ ִה ְק ִריב ֶאת ַה ָשּׂעִ יר ֶה ָחי ,וְ ָס ַמ ְך ַא ֲהרֹן ֶאת ְשּׁ ֵתי יָ ָדיו עַ ל
ר ֹאשׁ ַה ָשּׂעִ יר ַה ַחי וְ ִה ְתוַ ָדּה עָ ָליו ֶאת ָכּל ֲﬠוֹנֹ ת ְבּנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאתם וְ נָ ַתן א ָֹתם עַ ל ר ֹאשׁ ַה ָשּׂעִ יר,
יהם ְל ָכל ַחטּ ָ
וְ ֶאת ָכּל ִפּ ְשׁעֵ ֶ
ְו ִשׁ ַלּח ְבּיַ ד ִאישׁ עִ ִתּי ַה ִמּ ְד ָבּ ָרהְ ,ונָ ָשׂא ַה ָשּׂ ִעיר ָע ָליו ֶאת ָכּל
ֲﬠוֹנֹ ָתם ֶאל ֶא ֶרץ גְּ זֵ ָרה וְ ִשׁ ַלּח ֶאת ַה ָשּׂעִ יר ַבּ ִמּ ְד ָבּר )כ'-כ"ב(.

עוד יש לעיין בטעם לעריכת הגורל על שי השעירים במקום לייחד
מראש שעיר אחד ל-ה' ,ואחר – לעזאזל ,כפי שעשה בכל שאר
הקרבות הקרבים במקדש ,שהיו מייחדים אותם לייעודם מראש.
 .27ראה' :כסף משה' ו'לחם משה' המיישבים את פסיקת הרמב"ם לעיל,
שפסק לכאורה ,לא כרבי – שאיו מצריך תשובה כתאי לכפרה ,ולא
כחכמים – המתים את הכפרה בתשובה.
 .28הקרבת החטאת קודמת לעולה ,ומבואר הטעם בחז"ל )זבחים ז ,ב'(:
"פרקליט שכס לרצות ,ריצה פרקליט ,כס דורון אחריו" .על כך ראה
בספרי 'בלבבי משכן אבה' במאמר – 'עולת הדבה' פרק ו.
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גם ה'קיין' הבאים זוגות – "שי תֹרים או שי בי יוה" – 29אחד
לחטאת ואחד לעולה ,אין ייעודם קבע על פי גורל אלא ע"י קריאת
שם בשעת לקיחתם או בשעת הקרבתם:
אמר רב חסדא :אין הקינין מתפרשות אלא או בלקיחת
בעלים או בעשיית כהן )יומא מא ,א'(.

ופרש רש"י:
"אין הקינין מתפרשות" – איזו לעולה ואיזו לחטאת" ,אלא
או בלקיחת בעלים וכו' " – אם כשקנאן אמר" :זה אני לוקח
לעולה ,ואת זה לחטאת!" ,שוב אין הכהן יכול לשנותן
בעשייתן ,ואם שינה – פסול .ואם כשקנאן לא פירש ,אע"פ
שקרא להם שם ]לאחר מיכן[ – אין שם חל עליהם ,ויכול
הכהן לשנותן.

אולם בדין שעירי יום-הכיפורים הדין הפוך .חז"ל )יומא מ ,ב'( דרשו
את הפסוק המתאר את ייחוד השעיר הפימי ,ל-ה' – "והקריב אהרן
את השעיר אשר עלה עליו הגורל ל-ה' ,ועשהו חטאת" )פס' ט'( –
באופן שממו עולה כי רק ע"י גורל יתן לקבוע את ייעודו של כל אחד
משי השעירים:
"ועשהו חטאת" – הגורל עושהו חטאת ,ואין השם עושהו
חטאת ]אם קרא לו שם בלא גורל[.30
' .29קיין' באים במקרים הבאים :בכל אחד מארבעת החטאים של קרבן 'עולה
ויורד' בפרשת 'ויקרא' )ויקרא ה ,א'-י"ג( :שבועת עדות' ,טומאת מקדש
וקדשיו' ושבועת ביטוי ,ודווקא במי שמוגדר עי )שם ,ז'( ,בדין יולדת עיה
)שם יב ,ח'( ,בדין מצורע עי )שם יד ,כ"ב( ,וכן בטומאות הבאות :זב )שם
טו ,י"ד( ,זבה )שם ,כ"ט( וזיר )במדבר ו ,י'( ,וראה :רמב"ם ,שגגות )י ,א'-
ד'( ,ומחוסרי כפרה )א ,ג'(.
 .30הגמרא )מ ,ב' – מא ,א'( מביאה דרשה המבטאת את היגודיות הגמורה בין
קיין לבין שעירי יום-הכיפורים" :שיכול ,והלא דין הוא :ומה במקום שלא
קידש הגורל ]בשאר קרבות הצריכין פירוש ,כגון קיי זבין וזבות ויולדות,
שאחד מהן חטאת ואחד מהן עולה שלא קידש הגורל ,אם כתב על שי
גורלות ,על אחד 'חטאת' ועל אחד 'עולה' ותן עליהם – לא מציו שהגורל
קובעם ,ולא יכול לשותן[ – קידש השם ]מאחר שקרא לזו 'חטאת' ולזו

ב .שאלות בפשט הפרשה
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ואפילו אם כבר ערך גורל ,ומת אחד מהשעירים – איו רשאי להביא
שעיר תחת המת אלא עליו לערוך גורל חדש על שי שעירים ,ורק
לאחר הגורל יעמיד את החי במקום השעיר שמת ,בין אם זה השעיר
ל-ה' ובין אם זה השעיר לעזאזל )רמב"ם ,עבודת יוה"כ ה ,ט"ו(.
כידוע ,הגורל 'מפקיע' את הבחירה מידי האדם ,ומעביר אותה לידי
ה':
לפי שהדבר הנחלק על ידי גורל הוא החלק הבא מאת ה',
וּמה'
גּוֹרלֵ ,
יוּטל ֶאת ַה ָ
כענין שכתוב )משלי טז ,ל"ג(ַ " :בּ ֵחיק ַ
ָכּל ִמ ְשׁ ָפּטוֹ" )רביו בחיי פס' ז'(.31

מדוע אם כן קיימת דרישה בשעירי יום-הכיפורים לקבוע את ייעודם
של כל אחד משי השעירים בידי שמים?
ולמה דורשת התורה להביא שי שעירים "שָ וִ ין במראה ובקומה
ובדמים ובלקיחתן כאחד" )יומא ו ,משה א'( למרות ייעודן השוה כל
כך; האחד שחט בעזרה ודמו מובא לִפְ ַי ולִפְ ים ,והשי זרק
לעזאזל בלא שחיטה כלל?

'עולה' – אין הכהן רשאי לשותן ,כדאמרין לקמן )יומא מא ,א( מ"ולקחה
שתי תורים או שי בי יוה ,אחד לעולה ואחד לחטאת" – בשעת לקיחה הן
קבעין – זו לעולה וזו לחטאת וכו'[; מקום שקידש הגורל – איו דין שיקדש
השם? ת"ל" :ועשהו חטאת" – הגורל עושה חטאת ,ואין השם עושה
חטאת ...אלמא :הגרלה מעכבא".
 .31פירושו זה של רביו בחיי לקוח מתוך דברי הרמב"ן בפס' ח' אך מבואר יותר.
וראה ר' עובדיה ספורו )שם(" :הגורל ,בפרט ע"י איש חסידו ,הוא 'כאשר
גּוֹרל וגו' ' " .וראה
ישאל איש בדבר האלוקים' ,כאמרו 'בַּ חֵ יק יוּטַ ל ֶאת הַ ָ
'שפת אמת' לפורים )תרל"ה ד"ה "תשועתם"(" :שהפור שהפיל המן סימן
שמצד הטבע היו ראויים לכליון מחמת עווותיהם ...הגזירה הייתה גם
בשמים על בי-ישראל" .מכאן שהגורל מבטא את הקביעה האלוקית אפילו
בוגע לקיום ישראל.
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והשב את העבודה

העלו מספר שאלות בפשוטו של מקרא בוגע לסדרה של עבודת יום-
הכיפורים ,תכליתה של הקטורת ,ולבסוף – עייו של השעיר
לעזאזל.
על מת שוכל לבאר את 'סדר העבודה' עליו לבאר בראש וראשוה
את עיים של הפר ושל השעיר הפימיים.

