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ראשהשגהויוםהכיפוריםנזכריםבספרויקרא(כג),שבונמנו"מועדיה
,מקראי
קודש" ובספר במדבר (כס) ,שבונמנו כלהימים שיש בהם קרבןמוסף .ראש
השנהנזכר בויקרא כג ,כג-כה ובבמדבר כט ,א-ו,ויוםהכיפוריםנזכר בויקרא
טז ,א-לד; כג ,כן-לב; ובכמדכר כט,ז-יא* .ב"מעינות" לשלשרגלים נמנו
החידושיםהמיוחדים שבאו בחורות עלהרגלים ,שכןאיו חזרה עלהעניין ,אלא
אםכן נתחדש בו דגר מההשייך לאותה טרשה .מסתבראיפוא שמשום כך לא
נזכרו מועדים אלה (ר"ה ויוה"כ) במניין המוערים הנמנים בשמות (פרשת
Q
משפטים פרק כב,ידיז ופרשת תשא פרקלד,יח-כו) ובדברים (פרקטז),
שהעליהלרגל "-ייראהכלזכורך" -האמורה שם בשלשהרגלים,אינהנוהגת
במועדים אלה.
במאמר שלפנינו מובאים מסוקי התורה לפי נושאים ,וזאת כדי להקל על
המורה אתהעיוןבענייניהימיםהנוראיםבפי שהטכתובים בתורה ומשתקפים
בדעות הפרשנים .בהקדמה ל"מעיגות"ב' ,בעמ' ,12צוינו האפשרויותהמיתו-
י ריכוז הפסוקים ודעות הפרשניםסכיכם .הפעם
דיות הניתנות למורה עליד
 1DDIJהערות מדריכות להבנתהדיוקים המיוחדים שהודגשו עלידי פרשנים

שונים.

סידור הפסוקיםלפי נושאים מתוך הצגת שאלותובעיות מאפשר לשתף את
הלומדים בהסברת דעות המרשנים ,בהערכת גישתם והשקפותיהם וביישוב
חזרותוסתירות .החלוקהלפי נושאים מאפשרת בחירה -לשםריכוז והעמקה
בהבנת דברי התורה על מועדים אלה ,שהם הימים הנוראים בתוך כל ימות

השנה.

* וכן בשמותי,י

 :שכקר אהרן על קרנותיואית בשוהמי
ם חטאת הכפורים אחת

בשנהיכפרעיי
ןידורות'כם".
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[אן התקופה

(א) ראש השנה בתורה

םשבתת זכרת סרובה
מקיאבג,גי :בקדש השביעתביסדלאדשיןה:הלי
מקראקדש.
במדגרכט,א:ולחדשה?9י?י??סדלקדשיהךא-קדש?היהל9ם.
וא] ה ת ק1ט ה
מבחינת התקופהמיוחדמועדזה משארהמועדיםבשנידברים:
(א) שהואחל באחדלהורשתשרי;
(ב) שעושים אותושניימים גם בארץישראלודנים אוחםכיום אחד ארוך -

יגמא אריכא.
( )1ויק"ר כט,יא :לעולט שביעיהביב .למעלה שביעית תבינה:וילוו,
רקיע ,שחקים,זבול ,מעון,מכון ,ערבות '-סלו לרוכב בערבותביה שמו'
(תהלים מה,ה) .בארצות שביעית הביבה :ארץ ,אדמה ,ארקא,גיא,צייה,
נשייה,תבל 'והואישפוט תבל בצדק' (שם ,ט,ט).בדורותשביעיהביב:
אדם ,שת ,אנוש,קינו ,מהללאל,ירד,חנוך '-ויתהלך הנוך אתהאלהים'
(בראשית ה,כד) .באבותשביעיחביב :אברהם ,יצחק ,ויעקבולוי וקהת
ועמרם '-nUD1ומשה עלה אל האלהים' (שמותיט,ג) .במלכיםשביעי
חביב :שאולואיש-בושתודוד ושלמה ורחבעםואביה ואסא '-ויקרא אסא
אל ה' אלהיו' (דבהי"ב' ,ד,י) .בבניםשביעי הביב' ,אוצם הששי,דויד
השביעי'(דבהי"אב,סו):בשניםשביעיתהביבה '-ובשנההשביעית שבת
שבתוןיהיה לארץ' (ויקרא כה,ד).בימים שביע' הביב 'ויברר אלהים
חביב- ,
'בחדש השב-עי'.
אתיוםהשביעי' (בראשית ב,ג) .בהדסיםשביעי
:U"M1כי תחילת החשבון מניסן,כי בויצאנו ממצרים ,ועודכי אביב
השעוריםתחילה,ואחריבזבכוריקצירחטים ,ואחרכך באספך אתמעשיך,
ואלה המועדים תלויים להיותם בימים הנזכרים (פירוש :לכויז החשבון
היטבשיבואו באותםהימיםהידועים).
( )2בנמן שבית המקדשהיהקייםהיו מקדשים את החודשעפ"יעדיראייה
שראו אתמולדהירה.כיון שתששו שמאיאהלו לבואולהעידוהירה כבר נראה
בשלושים באלול ,לכן קבעו ראש השנהביום השלושים באלול .אם באו עדים
באותויוט,היומקריביםמוספיהיום -ואם באואחרי הקרבתהמוספיםעיברו
למחרת אותויום,והיושניימי ראש השנה.
את החודש וקבעו את א' בתשרי
בירושלים "שהןמכיריוזמנו של חודש" (ויק"ר כט,יב) ,אפשרהיה לקבועיום
שהלבו ראש השנה ולפיראייתהעדיםקבעויום אהדאושניים.לאכן בשאר
-
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שבת1ו

.1קיאכג,גי-יה :שהדש5שןי?י?~סדלחדש!ס:הלעםשבתתן?...ל-מלאלת
עבידה ל4תעשף.

ערי ארץ ישראל,כיוןשביזם טוב לאהיושלוחיםיוצאיםל"גגוליז" ,לאהיו
יודעיו זמנו של חודשוהיו עושים ראש השנהשניימים.ודיןשניהימיםכיום
אהדלכלדין שליוםטוב (חוץ מקבורת המתשנוהגיוביוםשני של ראש השגה
כביום טובשני שלגלויות)(.עי' רמב"םהל'יום טוב א,כג-כד).
1כ 1במשנה ראש השנהפיירמייד :בראשונההיומקבליו עדות ההודשכל
היום (של שלושיםבאלולונהנובו קדושתהחג מספק,לפי שמשנכנםליל
שלושיםיכוליםעדים לבוא כל שעה ולהעיד שראו אתהירה ונמצאאותו
יום ראש השנה -אלבק)וכו'התקינו שלאיהינמקבליו (אתהעדים) אלא
עד המנחה (עד  1DTהקרבת התמיד שלביז הערביים) ואם באועדים מן
המנההולמעלה,נוהגיואותוהיום קודש(משלימים אתהיום בקדושתהחג,

כמושנהנו מסמק קודם שבאוהעדים).
לש"י (ר"ה ל ע"ב) :נוהגים אותוהיום קודש  -בראש השנה קאי דמש-
חשכהליליעשרים ותשעהנהגובו קודש ,שמאיבואועדים מהרויקדשוהו
ניתדיו ונמצאשהלילההזהליליו"טהוא,וכן למהרכלהיוםעד המנתה,
ואם באועדים קודם המנחה -ביתדין מקדשים את ההודש ונודעשיפה
נהגובו קודש .ואם  TQהמנחה ולמעלה באואעפ"ישאיןביתדיןמקבליו
אותו לקדשוהיום,ויעברו אתאלולויקדשוהולמחר,אעפי"כגומריםאותו
בקדושה ואסור (במלאכה דלמא אתילזלזוליביה לשנה הבאהויעשו בו
מלאכהכלהיוםויאמרו :אשתקדנהגנובו קודש חנם 1מ 1המנחה ולמעלה
 .חזרנוונהגנובוחול.
ומדועלאקבעושניימיםלשארהחגים בארץישראל ?
שאר החגים חלים באמצע החודש וכיון שהעירו עדים בראש החודש ,היו
יודעיםבא"ימתיחל החודשוקובעיםלפיו את מועדהחג.ורק בחו"ל,כיון שלא
ידעו עד אז אימתי קידשוביתדין את החודש ,קבעו שניימים משום ספיקא
דיומא.

[ג] שבתוו

( )1אונקלוס:בירחאשביעאהבחדלירחאיחילכוןניחא.
ת"י :כתשרידהואירחא שביעאה נבהרלירתאןיהאלכוןיומא סבא,

ר"ה ,לב ע"א :רבי אליעזר אומר וכו' שבתון -זה קדושת היום (רבנו
חננאל :והוא 'אתה בחרתנו מכלהעמים') וכו' אמרלורביעקיבא:מפני
מה לא נאמר'שבתוו' -שבות ,שבו פתח הכתובתחילה (רש"י:והוא בא
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י רם ח מי אל

להזהיר על המלאכה ,שהוא עיקר ,וכד יפה לדרוש ,הואיל והוא ראשון
 במקראוהשביתה ראשונהלכולם) אלא'שבתון' -קדהעהובעשיית מלאכהוכר.ועי' אברבנאל בהערה.3
ה ער ה :לא מצאנו "שבתון"במוערים ,אלאכאן ובחגהסוכות (ויקראבג ,לט)":ביום
הראש 11שבת1 11בי1ס השמיני שבת ."11שפ מפרש א1נ קל1ס' :ניחא ,וזפ ת"':
דעחפ
:
'נייחא'1 .רמב"ן שפ:
"שתשבתוה1לתז:הו,ח1כיבלהאם"נ.אמומרע'ישרבתרומןב'"ןבחכגאןהמצ"וותע
יולא נעצרת".
רבותינו) המועדותכולז הוקשו ז

(שי

רמג"ן:שיהיהיום שביתהלנוח בו ,ואמרורבותינו 'שבתון' עשההוא.

והנה העושה מלאכהביו"טעובר בלאו ועשה ,והשובתבומקיי-ם עשה.,.

שנצטוינומן התורהלהיותלנומנוההביו"טאפילומדבריםשאינםמלאכה.
לא שיטרח כל היום למדוד התבואות ולשקול הפירות והמתנות ולמלא
ן ולפנות הכלים וגם האבנים מבית לבית וממקום למקום ,ואם
החביותיי
היתהעיר מוקפת הומה ודלתות נעולותבלילהיהיועומסים על החמורים
הטוק מלא לכל מקח
ואףייז וענבים ותאניםוכל משאיביאו ביו"טויחי"
וממגר.ותהיההחנות פתוחהוהחנונימקיףוהשולחנים עלשולחנםוהזהו-
בים לפניהם,ויהיו הפועלים משכימים למלאכתם ומשכירים עצמם כחול
לדבריםאלווכיוצא בהם,והותרוהימיםהטוביםהאלוואפילו השבת עצמה
שבכל זה אין בהם משום מלאכה .לכן אמרה תורה שבתון ,שיהיהיום
שביתה ומנוהה ,לאיום טורה ממלאכהוכו'פירוש שבהון כך הוא שתהיה
לגו מנוחה מןהטורח והעמלוכו'.
והנה הצהרו על המלאכות .בשבת בלאו ועונש כרה ומיתה ,והסרחים
שעמל בעשה ה ה,זביז"ט המלאכה בלאו והטורח בעשהוכו'.
( )2ה ער ה :בשבת וביום הכיפורים נאמר" :כל מלאכה לא תעשו" (ויקרא כג ,ג,

,

כת) ובשאר המועדים נאמר "כל מלאכת עבודה" (שם ,פסוקים ז ,ה ,כא ,כה ,לה,
לו) ,רש"י .לפסוק לו'" :כל מלאכת עבודה=:אפילו מלאכה שהיא עבודה לכם,
לא תעשוהיש תמרוןכיסבדבר' .לא תעשו' -יכול אףחולו שלמועדיהא אסור
שאם
במלאכת עבודה ,ת"ל'היא'".
רמב"ן לפסוק ז...:ויאמר 'כל מלאכת עבודה לא העשוי -לאסור כל
מלאבה שאיננהאזבל נפש,ילהודיע שאובל נפש מותר בהן.
ה ער ה :המפרשים הבחינו בהבדל שבין "מלאכת עבודה"לפיז "מלאכה" ואמרו,
שבכל התגיפ עובהם ארכלנפש מותר נאמר 'כל מלאכת עבודה' ואילו בשבתוביוה"כ,
שבהם אף אוכל נפש אקור ,כתוב 'בל מלאכה' ללא הגבלה של 'מלאכת עבודה'.עי'
ראב"עיורשב"ם שמותיב ,סו ולהלז הערה  3ומעינות פסח "חג הפסח בתורה" ,הערות
לנושא "מקרא קודש ושביתה ממלאכה".
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םיגרכט,א.":כי-מלאכ~.עבידהלאתעשד.י
] זכרון תרועה--יום תרועה
"
"1תים,י" "?!.רתזירו?ה'ץ

 )3,ו"הכטע"ב:תנאדבישמואל:עלמלאכתעביהלאתעשף-עצתה
 .תקיעתשופרורד"ת הפתשהיא חכמה ואעהמלאכה.
ל נאמר מיאשתעבודה תעשו" נפסח(כשיבר כה',ה)וביום
הע ה:קודםיכ

י

"כי

יא

הביכורים (פסוק כן) ,ואח"כ נאמרנוסחזהבסוכות (כס,יב)וביוםהשמיני (פסוקכה).
ר ש"י ל פסד קיח'" :כל מלאכת עבודה לא תעשו' -אפילו מלאכה הצריכה לכם
כגון דבר האבד ,המותר בתולו של מועד ,אסורה ביו"ט"( .ועי' רמב" 1ויקראבג,ז.
) .

אברבנאל...,:ואיןענייו שבתוןאיסור מלאכה לאמן התורהולאמדרבנן,
אבלהיו שלשתהמאמרים האלה'שבתון'' ,מקראקודש',יכל מלאכתעבודה
לאתעשו',מפנישהיוסוגיהעבירותאוהמצוות אשריעשהאותםהאדם -
שלשה.היוחד בלב ,ר"ל במחשבות; והשני בפה ,ר"לבדיבורובלשון;
והשלישי למעשה והפעולותוכו'ולכןציוהי-תברך באלוהמועדיםדברים
כנגדם.כיהנהציוהשיהיהלהם'שבתון',רוצהלזמרמנוחהנפשיתומרגוע
בלבבםבביטולכל מהשבהורעיוןמענייניהעולםהזהועסקיוומכל דאגה
1עצב,11שכלזה'סירומלבםבאנטלשיהיהאזבנפשםשבתוןומנוחהמלשון
'שבתוינפש'.ומסני שהאדם,כשיכריזועליולבואלדיו,יפחדויהוד ,לכך
אמרי,ברדכיביום הזהיהיה לכם שבתון ומנוחה ומרגוענפשי עםהיות
שיהיה זכרון תרועה ,שהוא ההכרזהליוםהכיפורים ,שבו נחתם המשפט.
ולבז תשקטו,אלתיעצבוכי סבאהואוסבאליקוי.ועלדרךזו אמרעזרא)' :אכלו משמנים ושתו ממתקים ...ואל תעצבוכי חדות ה'
(נחמיה ח,י
היאמעוזכם' .וכבריורהאמיתת מהשפירשתי במלת'שבתוז' שהוא נאמר
על המנוחה הנפשיתוביטול מחשבות העולם הזה,שיהיה להםביום ההוא
מה שאמרו בפרקא קמא דראש השנהוכו'.רביאליעזר אומר :שבתווזה
קדושתהיוםוכו'כי הנהיחס שבתון לקדושתהיוםשהיא בנפשוכר.

ןג] זכרון הרויצה--יום תרוטה
קושר במלט"כרת הרר
פיל 11האלכסנדר1נילעל המצמת'
ספרב
"שםטעמיםלתקיעה בשמר
מתה
עה" את הטעםלתקיעת הששרולשם החבהוא
"אחד מיוחד לעם ישראל ואחד משותף לכלבני האדם" .הטעםהמיוחד לעם
ישראל הוא,כי התקיעההיא"זכרון למעשהאדיר ונשגב בשעת מתזתורה.אז
מן השמים נשמע קול שוטה חזק מאד ,שנועדלהגיע עדירכתי תבל,כדי שאף
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אלה שלאהיו באותו מעמדוגםהיושבים בקצות הארץיחרדובשימםעללבם.
שאותותגדולים כאלהמעידיםעלמעשיםגדולים.וכיישדברמועיללאדםיותר
מעיקרי המצוותשהאלהים בכבודוובעצמוהודיעם ,לאע"ישליה כשארהמצ-
וותו"והטעם המשותףלכלהאנושותהוא"שהשופרכלימלחמההואלהסתערות
עלהאויב בקרבםאל המלהמהוכןלנסיגהלאחור בשעהשישצורךלהפסיק את
הקרב ולהזור למחנה .והנה עוד מלהמה אחרתיש ,מלחמהבידישמים ,בשעה
שהבריאה עושה מלהמה עם עצמה,ויסודותיהתוקעיםזה אתזה,והרצוזלסדר
נכנעלפני התאוה ללאסדרים .והנה שתי המלחמות ישחיתו אתיבול הארז
וכי-אמונות באלהסימן הס ,לרעתי ,שהרשע במקומות אלהוכו' זורם בכל
עוז.לפיכך קראה התורה לחג הזה'וכרוז תרועה' על שם השופרכלי המלחמה
וקבעהחגזהלהגישבו תודתנולאלהים עושה השלוםומגינווכר".
 :711פקורא רא לתקוע שופר בראשהשגה ,דהותיומןדריגאוכו' (אמור
צח).

הערה :מפרשיםרבים עומדיפ השינוי -הנראה כסתירה בין":כרון תרועה"
יבין"'ום תרועה" ,שכו 'זכרון' סירושו קריאתפסוקיםהמזכירים -את התרועה,ואייו
"יום תרועה"פירושו תקיעה ותרועה בשופר .תשובה לקושי זה ניתנת בשתי ההערות
הבאות:
( )1לש"י::כרזנותפסזק'זכרוןופסוקישופרותלזכור להםעקידתיצחק
ל?
שקרבתחתיואיל.וכןבגמרא ר"הטן ע"ב :למהתוקעיו בשופר שלאי
אמר הקב"ה :תקעולפני בשופר שלאילכדישאזכורלכםעקידתיצחקבן
אברהםומעלהאניעליכםכאילו עקדתםעצמכםלפני.
העד ה:לפי רה"ייהיה "זכרון תרועה" ,כלומרזכרוןלפני ה'ש"י"יוםתרועה",הייבו
י התקיעהבשופר .וכן רשב"םורמב"ן:
י"
רשב"ם :על התרועהתיזכרו למקוםכדכתיבוהריעותם בחצוצרות וכף
'די

עי

ונזכרתם.
רמכ"זבהתייחסולדברירש"י:והיה?ריך הרבלהביאגםפסוקי המלכות
מןהמדרש,שלאייתכןשיזכירהכתובפסוקיהזכרונותוהשופרותולאיזכיר
המלביותוכו' ,אבל'זכרוז תרועה'כמו'יום תרועהיהיהלכם'.יאמרשנריע
alaהנהויהיהלנולזכרו,לפני השםכמושנאמרלהלז'ותקעתםבחצוצרות
והיולכםלזכרוןלפניה'אלהיכם.
ובעבור שאמר שם'וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם בחצוצרותעל
עולותיכם ועלזבחישלמיכם' ,וכאןציוח בתרועה סתם במועד הזה בלבד
ואחריבז אמר 'והקרבתם אשה' -הגההתרועההזאתאינה התרועהההיא
שהיא בחצוצרות על הקרבן ,ונאתאינה על הקרבז ,אבלהיא חובה בכל
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= ים

,שראלוהיאבשופר;כילאצעהועדיי
ןלעשותחצוצרות,וסתםכל תרועה
בשופרהיאכמו שנאמר'והעברתשופרתרועהוכו'.
ספורנו:וכרוז תרועת מלך בהיגילו מלכם כאמרו':הרגיגולאלהיםעוזנו
ז כמו שבא בקבלה כאמרו:
הריעו' 11המפגיהיותויושב אז על כסאדי
'תקעו בחודש שופר בכסהליום חגנו,כי חק לישראל הוא משפטלאלהי
יעקב'.וראוילנו לשמוחאזיותר על שהואמלכנו,שיטהכלטי חסדויזכה
אותנו בשפטו אותנו ,כאמור':כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא
יושיענו'.

בעל ספר החינ1ך מדגיש את ההתעוררות לתפילה ואת המאמץ הדרוש
יעולם -אלהמושגיםבאמצעותהתקיעה:
להשתחרר ממחשבותעניינ
בעתצרהצריךהאדםכיווןגדולגהתחגנולפניבוראושירחםעליוויצילהו
מצרתו.ולכו נצטוו בתקיעת החצוצרותבעתים אלה,לפי שהאדםמהיותו
בעל חומרצריךהתעוררותגדולהאלהדברים,כי הטבעמבלימעיריעמוד
כישן,ואיןדבריעוררהוכמוקולותהניגון.מלבדהתעוררותאלהכוונהיש
עוד תועלת בקול החצוצרות,כי בכוח הקולותיסיר האדם מלבו מחשבת
שארעסקיהעולם.
בעל "הכ תב 1ה קבלה" מבחין בין "זכרון תרועה" ל"יום תרועה".
הראשוןרום :לתשובהוהשניעל מצותהתקיעה בשופר:
גוכם לשבר את הלבולהכניע אתהרוחלפנייוצרכליתברך ,עלכל אשר
הריעונו לעשותלפניו .וזהו שתירגם אוגקלומ'.וכרון תרו?הי'-רכרון
יבבא'וכו' .הזכירה התורה במלה 'וכרון חרועה'החיובגיוס זה להכנעת
היצר והמחשבה על רוע המעלליםוהיא התשובה ,וכפי המקובל ,שהוא
ראשוןלימיתשובה.ולסלואמרהתורה':יוםתרועהלבם'והוא עלמצות
תקיעתשופר.וכן אמר'זכרון תרועה'והיא מצות הכנעת הלב אל התשובה
וכו'.וכוונתהמקראלדעתרבותינו'עלהאלהיםבתרועהיר"לביוםהתרועה,
והואביום הגזירה והמשפט לכל באי עולם עולה במידתאלהים .ויבקול
 .שופר' -ר"ל עלידי אמרי שפר היוצאים מפיות השבים בכל לב יבוא
במידתה'ברוךהוא ,שהואהרחמים.וכוונהזונכללהגםכןבמאמרהתורה
'זכרון תרועה' ,רוצה לומר זכרוזיום המשפטוהדיןבכדי לשום לב אל
התשובה.
' )2( ,תיי:יוםיבבאיהאלכזו למערבבא סטרא (לערבב את(ruenדאתי
למקסרגאלבוז בקליבבותכון.
"
ומז התקיעה' :יום תרועהיהיה לכם'-ביומ,ולא גלילה (שבת קלא
.
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ע"ב,ר"הלדע"א),וזמנהבמוסף 1-כ1הואבירושלמי(ר"הפ"דה"א)":מצות
היוםבמוסף.אמררבתחליפאקיסרייא -קרייא(הכתוב) אמרכן '-יוםתרועה
לכםועשיתםעולה'(הסמיךיו
םתרועהלעולתמוסף)".
ירושלמי ר"הצייד ה"א :כתוב אהד אומר'יום תרועה' וכתוב אהד אומר
ז תרועה' -האכיצדז בשעה שהוא תלבחול '-יום תרועה' ,בשעה
'זכיו
שהוא חל בשבת '-זכרוןתרועה',מזכיריואבל לאתוקעיוובו/
ויק"רכס,יכ :כתוב אחדאומר':יוםתרועהיהיהלכם'וכתוב אחדאומר:
,שבתוןזכרון תרועה' 'מקרא קדש' -האכיצד? בזמןשהוא באבחוליום
תרועהיהיה לכםובזמן שבא בשבת '-זכרוןתרועה מקרא קדש',מזכירין
ולאתוקעיו .אמררנישמעוןבןיוהי:יידהה במקדש,שהןמכיריזזמנו של
הודש ,ואליידתהבגגולין,שאינןמכיריזזמנו שלחודש.האניר' שמעון
בזיותי, :יום תרועהיהיה לכם ועשיתם' (במדבר כס ,א-ב) -במקום
.

.היה

.

.

.

שהקרבנותקרביו.
ראכ"ק nlYD :להריע (.לחובת היום ,כאשר אנחנו עושים),כיאילוהיה
זה הדיבור על עולתהיום (ככתוב 'ותקעתם...על עולותיכם') למה לא
הזכיר(כז) בשארהמועדים ?ועוד:כיעלהעולותציוחלתקועולאלהריע.
טופר כותב':יום תרועהיהיהלכם' ובפרשתאמורכתוב':זכרון
תברעולעהכ'ת
.
יובש"ס ר"ה מקשה אהדדי ולבסוף לאתירץכלום .ונראה לפרש,
כיתר1עהמרמז עלתש1בהכמושכתבהרמב"ם':עורוישנים'.ותרועה
גנוחיגנחילולימיילל.ולאסגי בתקיעת תרועה לבד ,אלאשיזכור בלבו
לשוב לה' ,וגם לאסגי כשמתעורר בראש השנה ,אלאשיהיה לו לזכרון
תמיד כל השנה.וזה שכתוב'יום תרועהיהיהלכם'ו'זכרוזתרועה'.

וראה דעתו של "הכתב והקבלה" לעיל.

מלכויות וכרינות ושופרות

( .)3ראש הותה ל"ב ח"א:ומגיז שאומרים מלכויות זכרונות ושופרות 1

 .רבי אליעזה אומר דכתיב (בויקרא בג ,כד) שבתון זכרון תרועה מקרא
.קויש'וכו''.זכרוז' -אלוזכרונות; - tnvl~nrאלו שופרותוכו' .אמרלו
רבי עקיבא וכו' 'זכרון'-אלו זכרונות; 'תרועהי-אלו שופרותוכי;
 .מגיןשאיסריםהלכיות  1תניארבי אומר'אני ה' אלהיכם (בסוף הפסוק
הקודם,כב) ובחודשהשביעי' -זומלכות.רבייוסי בריהודהאומר:אינו
צרוך,הריהוא אומר':והיולכםלזכרוזלפניאלהיכם',שאיןתלמודלומר
'אני ה' אלהיכם' (רש"י' :הוא לשון:אני אדון לכס') ,ומה תלמוד לומר
(עוד)'אניה'אלהיכם'?זה בנה אבלכל מקום שנאמרבוזכרונות -והיו
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ש השנה-ויום הכיפורים בתורה
מלכויותעמהן(.רבנוחננאל":הנהמצאנומן-התורהשצליךלשכירזכרו-
'-
נות שופרותומלכיות").
ראש השנהל"גע"ב :תנורגנומנין שכשופל ? תלמודלזמר(ויקרא כה,
ט)' :והעברת שוטר תרועה' .אין לי'אלא ניובל (שהרי הפסוק,מדבר
ביובל) -בראשהשנהמניןותלמודלותר':בחודשהשביעי',שאיןתלמוד
לותר 'בחורטהשביצ" (שחוי מדובר שם עליגסהכיפוריםוידוע שהוא
בהורשהשביעי),ומהתלמודלומר'בהודשהשביעי'? -שיהיוכלתרועות
של חודששביעיזהכזה.ומגיז שפשוטהלטניהז ת"ל' :והעברת (פשוטה
ז שפשוטה לאחריה 1
משמע-העברת קול אהד) שופר תרוע ה/ומני
ת"ל':תעבירו שופר'ן(הרי העברהתחילהוסוף ותרועהכתיבאבינתיים)
ואיןליאלאביובל ,גראש-השנהמנין?ת"ל' :בהודשהשביעי'שאיןת"ל
בהודשהשביעי(רש"י :דהא כתבלן בכמהמקימותדיוםהכיפוריםבהודש
השביעי הוא והכא '~ת"כלת"ב) ,זמה ת"ל 'בחודש השניעי'?שיתיז כל
תרועות ההודשהשביעיזהכזהדומניןלשלוש
,של שלוש שלוש ? (רש"י:
מנין דאגך פשוטה לפניה ולאחריה ותרועה באמצע -שבדינן תלתא
:למלכו-יות :41א,ולזכרונות"דא ,ולשופרות הדאז) ת"ל':והעברת
שופר תרועה',ויקרא כה ,ט) 'שבתון זכרון תרועה' (ויקרא בג ,כד) "ום
תרועהיהיה לכס' (במדבר כס ,א) (רש"י :תרועה הלתאוימני,לכל אחת
פשוטהלפניה ופשוטהלאחריה).ומניןליחןאת האמור שלזהבזהושלזה
בזה (שגםביובל וגם בר"היש שלוש תרזע~ת)ז ת"לתטביעי-שביעי'
לגזירה שוהוכו'(שביעיביובל והעברת שופר תרועה בחודשהשביעי.
ושביעי בראש השנה) .וכן הוא ב-ירושלמי,ר"ה פ"עה"ה.
המעתיקיםשיום ראש השנהיוםהדיז וטעם התרועה זכר
ראכ"ט:
ן
" ..ן
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זימי

אמר.

למלכייות.

רמב"( 1ויקראכג:כד) :ולאפירש הכתובטעם,המצוה הזאת :למההתרו-
עה? ולמהנצטרר,כרוןלפנ'ה'ביוםהוהיוחקמשארהימיםזולמהיצוה
להיותו מקרא קודשכלל 1אבלממנישהואבחדשו שליוםהכיפורים בראש
חודש ,נראה שבויהיה,דיזלפניויתברר.כי בםידיןעמים :בראש השנה
ישב לכסא שופטצדק,ואחייכן בעשרתהימיםושא לפשעעבדיווכו'.ועל
דרך האמת תרועההיא שעמדהלאבותינוולנו ,שנאמר':אשריהעםיודעיתרועה'.וכעניו שכתוב תרועת מלהמה,כי השםאישמלהמה .אםכן'יום
המקראקודש'f ,
ן תרוע1
תרועהיהיהלכס',שיהיה Qלתרועהלנן;ז1נן::כרו
שיהיההכרוובתרועה,ולפיכךהוא מקראקודש:ולאהוצררל"זכירשופר,
כי השופררמזב,יום' והתרועהבו,והנההוא הדיןברחמים ,לאתרועת

ין"
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מלחמה .ומפני זה הזכיר הכתוב התרועה ,שכבר קבלהבידרבותינווכל
ישראל רואים עדמפי משה רבינו ,שכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה
לאחריה .ולמההזכיר הכתוב תרועה ולאיזכיר התקיעות כלל לא בראש
השנהולאביוםהכיפוריםזאבלהתקיעההיאהזכרוןוהואהשופרוהתרועה
כשמה .ומפני שהיא כלולה מן הרחמים תקיעה לפניה ולאסריה ,ולפיכך
אמרביודעי תרועהכי בצדקהירומו'כי תפארתעוזמואתה'.

דין ורחמים
ויק"ר פכ"ט :אמר הקב"ה לאדם :זהסימולבניך כשם שעמדתלמניבדין
היוםהזה ויצאתבדימוס (גזרדין של הסד) ,כךעתידיובניך לעמודלפני
בדיןביוםהזהויוצאיולפניבדימוס.אימתיז 'בחודשהשביעי באחד לחדש
אמר הקב"הלישראל:בני אם אתםמבקשים לזכותלפניבדיןביוםהזה
תהיומזכיריו זכות אבות ואתם זוכים לפניבדין' .באחד' -זה אברהם,
שנאמר (בראשית כב,יג); 'וירא והנה איל' (וירא -תרועה); 'מקיא
קדש'-זה יעקב ,שנאמר (ישעי' מה ,יב)' :שמע אלי יעקב וישראל
מקוראי'.ואימתיתהיומזכיריוזכותאבותואתם:וכיןלפניבדין ? 'בהודם

השביע"*.
רבנובחיי :מה שהואיוםהדין נרמז במלת'זכרוז'.כיהוא לשוןנופלעל
הדין כמו'מזכרתעון' (במדברה,סו).וכןלשוןהפקידהמידתהדיזמלשון
'פוקדעון אבות' (שמות כ,ה).ובפירוש אמרוהו"ל 'פקדונותהריהןכזכ-
רונות' -נמצא הכתובביארברמו,כייוםהזה הואיוםהדין.
המביין (ויקרא כג ,כד) :בר"ה ישב לכסא יושב צדקוכו' והנה הואיום
הדיז ברתמים וכו' והגה זה מבוארכי הכל תלוי בתשובה ,אלא בראש
השנהמתייחד במידההדיזומנהיגעולמווביוםהניפרדיםבמידתהרחמים
והוא מאמרם ,מלריושב על כסאדיןוכו'  -ראש השנהיוםדיו ברחמים
ויוםהכיפוריםיוםרתמיםבדיןוכו'.
אברבנאל :אמרו בפסיקתארבתי:יהודה ברנהמני בשםרישלקיש פתה:
'עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר'  -נשעה שהקב"ה עולהויושב על
כמאדיןבריןהוא עולה ,שנאמר 'עלה בתרועה'; ובשעה שישראלגוטלין
שומר ותוקעים ,הקב"ה עומד מכסאהדיןויושב על כסארחמים,ואימתיז
בחודשהשביעיוכו'ויצא מזהשיום תרועהאינו אלא הכנה והקדמהליום

*

מהדורתלויןאפשטין תש"ש
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[דן מקרא קודש

,,

מקראכנ,גו-נ" ...:שבתה?,ית?יו?היקדא-קדשן? :ל ?לאותאבידה
לאמאשו...

ימוגר כס :",ובאדש השביעי באחד לאדש מקרא-קדשוהיה לקם".

 ,הכיפורים וכאילו התרועה היא כרוזא קרי בחיל :כל בז ישראל יעשה
תשובה להינצל מזההדין הכולל ביוה"כ הבאעלינו.
והנה לאביארההתורהשיהיהיום תרועהיוםהדין,לפישהתורהניתנה
לבל  ,avnוהמדע הוהמדיין הכולל בר"ת על כלעניני השגהאינו מדע
ראוי לכל העם,כי הוא סור ה'ליראיו פן יטעו בו השומעים שהיו כל
הדבריםמחוייביםכפי המערכה,לכןציוחעל תלופת הדברשהיאהתרועה
ולא השש לבארעניןהדיז.
העמק דבר (ויקרא בג ,כז)...:ישלהביו הא דכתיב כאן 'זכרון תרועהי
ובאמת המצוה להריע בפועל כמו שכתוב בפ'מוספיז'יום תרועה' וא"כ
מהו 'זכרוו'! עוד ישלהביז מה זה פירוש הכתוב 'תרועה'-והלאאיו
הרועהבין תקיעה? אלאכל ואתרמז עלענין"דושתהיוםומוראו.והנה
בפ' בהעלותך כתוב'וביום שמחתכםוכוי ותקעתם וכרוכי תבאו מלחמה
וכו' והרעתם וכו' והקבלה ידועה ,שאיו תקיעה-בלי תרועהואיו תרועה
בלי תקיעה לפניה ולאחריה .אלא המקרא מרמז עיקר תכלית המצוה:
ולביום שמחה התכלית הוא התקיעה שהוא לסמחהובו ,מהשאיןכןביום
רעה של המלחמהוכדומהעיקרוהתרועהוהתקיעה באהעמולצירוף שלא
יתיאשמן התקוהוהגאולה .ומעתהדכתיב בר"היום תרועה למדנודראוי
להתעורר בו התעוררות תרועה שהואיוםהדיז ולא תרואה בלבד אלא
וכרזן תרועה,שיהאנוכר שהואיום תרועה ולאלחנם הזאזה.
וד,מקרא קודש .
(נ) ר"ה ל"ש ע"א:רבי אליעזר אומר וכו' 'שבתוז' -זה קדושתהיום
(רבנו חננאל :והוא 'אתה בחרתנו מכלהעמים')'' .מקרא קודש'-ידשהו
בעשיית מלאכה .אמר לו עקיבא וכף 'מקרא קדש'-זו קדושת היום.

ה ערה' :מקרא קורש' נתפרש בשמותיב ,טז ,וכאןבפסוקים ה-ח.גי' במאמר ,חג
הפמח בתורה' במעינות ג' ,נוסן מסנה ' R1PDקודס וסביתה ממלאכה' הערות ,6 ,2
במאכל ובמעתה ובכסות,נקיה"זלפי"ז אזמר רשיי:
ה מכי ל ת א מעירה":נבדהי
שם דגה קרא א1ת 1קודש לאסלה ושתקה תסותת לן סד"ל
ר ה/
קקר~קדש' עמעו חגעהואסיפה של קלושהיכבו
'מקרא

)
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[הן קרב היום
הקראכג,יה...:וההרבחםאטהילץ.

היים המיאי

9:ר?"?-1י'??ד8וי?סי,
גמיגרכס,ב-ו :ועשיתם ,עלהלליסויחחיי

וכז מפרש רמב"ז בפסוק ב' כאז" :וטעם 'מקראי .קדש'יהיוביום
הזה כולם קרואיםונאספים לקדש אותו,כי מצוההיאעל ישראל להיקבץ
בבית ה' ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפילה והלל לאל בכסות
נקיה ולעשות אותויום משתהוכו' .ואונקלוס עשאו מלשוו 'אשר יקרא
אתכם באחרית הימים' לשון מאורע ,בכל יום שיארעו תעשו קורש,
ורז"ל אמרו ארעם במאכל ובמשתה ובכסותנקיה ,כלומר שלאיהא חוקה
אצלר כחוק שארהימים ,אבל תעשה להם מקרא כל קודש לשנות במאכל
ובמלבוש מחול לקדשוגםזה דעתאונקלוס.

.

אכרבנאל...:ואמנם כנגד הפה ודבר שפתיים אמר 'מקרא קדשיהיה
לכם' ,שבלשונם יכבדוהו ויקראוהו קודש וכמו שאמר הנביא 'אם תשוב
משבת רגלךוכו' וקראת לשכתענג' .ואפשר לפרש 'מקרא קדשיהיהלכם'
שביום ~היתפללו ויקראו אל ה' שהוא הקודש המוחלט,כיימי השבתות
והמועדים ניתטנו להודות לה' ולזמר לשמו וכו' .ואפשר לפרש שאמר
'מקרא קדשיהיה לכם',שישראליקראו את עצמם קודש,כי 'קדשישראל
לה' ראשית תבואתו'ולבזמפני קדושתם ומעלתם כל מלאכת עבודה לא

.

תעשו.

הכתב והקבלה (בעקבות תרגום אונקלוס ות"י והרמב"ן) :ונראה לי

בכוונת המתרגמים שהוא מלשוז מקרה ,אשר הוראתו הכנה והזמנה גם
לדברמיזהר וקבועוכו' כמו 'הקרהה'לפני'(ביאשיהבו,כ)וכו'.ופירוש
הכנה והזמנה אל הקודש ,ר"לשיכיז האדם את לבו אל
'מקרא
קדש'-
אלה ויעשהציור ורושם בנפשו מתוכן הוראתם,ויתן דעתו
קדושתימים
ומחשבתו אל היסודות ,אשרעליהם הטבעווהונחוהימים הקדושים האלה
וכו' (לפסוק ב').

(
ןהןקרבן היופ
( )1רשפי; המוספים האמורין בחומש הפקודים (במדבר פרק כט).
( )2ויק"ר כט' ,ב :א"ר תחליפאקיסריא :בכל מוספיןכתיב 'והקרבתס'
וכאןכתיב'ועשיתם' -האכיצד? אמרלהן הקב"הלישראל:בני,מכיוז
 .שנכנסתם לפני.בדיז ויצאתם בדימוס מעלתאני עליכם כאילו היום
 .נעשיתם לפני,כאילוהיום בראתי אתכם בריה חדשהוכו'.
ה ערה; הדרשה ועשיתם -והקרבתפ מקורהבירושימי (ר"ה פ"ד ח"ח)" :ר' לעזר
הקרבנות כתיב 'והקרבתם' וכאז כתיב
י בר קצרתא:
בי ר' יוסר בשם ר'יוס

בכי
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;

'

'2

??9טיי-שם nwneימ"ם .וטחתם מלת גלולהס?,9
שלתה ע?רנים לפר,שניעשירים לאיל.וישרין?סדל"ש
ד לשבעת סככשים .ה"עירדעזים ?חד ס?את לן?ר
היל
החדש,
ומז
עלת
"סהסהלץ .חת'9די"מ"
לריחני"ה

אלילם .מלבד
ונסויים ,כמשפטם

ועלת

'ועשיתם' .אמר להן הקב"ה מכיון שנכנסתםלדיןלמגי :בראש השנהויגאיזמ בשלום
ו נבראתפברייה חדשה".
מעיהאניעליכםבאיי
ובפסיקתא זוטרתא'" :ועשיתם עולה' -מלמד שכל המשמר את המועדות כראוי
כאילו נעשה שותה עם הקב"ה במעשי בראשית שנאמרו :וביום עשותה' אלהים ארז
ושמים' .לכך נאמר בראש-השנה 'ועשיתם' ,שבתסרי נ4רא הפולס",
הדרש נסמך איפואיפסוק זה 'ועשיתס'
'
פ
ת
י
ש
ע
ז
'
י
ג
י
הקשר האסוציאט
'ביום עשות',
.ן.

בניי

( )3ראכייע :של ציבור וכןאיל אחד (פירוש :של ראש השנהוכן של
יוםהכיפורים),ואינם פרכהןגדולוהאילשלו!.ולפידעתי,כיהאילהננכר
בפרשתאחרי מות ,שלקחמן העםאיננוזה .עלאילוואיל העםנאמר:
'ועשה את עולתו ואת עולת העם' .והעד שיש תוספת שבעת כבשים,גם
ם אחר לחטאת'איננומשענה הגורלות,עלכן כתוב' :מלבד
.זה'שעיר'עיי
"סאתהכפורים' הנכתבת בפרשתאחדימזת.

כ,

..

( )4רשיי:מוספי ר"ח שהואביום ראש השנה.
ה ערה :ולכו אומרים בתפילת"ומסני חטאינר'' :ואת מוספייום הזכרון' ובשאר
המעדיםאיז אומרים "מוספי" אלא
בש 4שיש בזשני מוספים :של
שבתבממקורעידבישםחי
שבת ושל מועד .ובר"ח שהוא
שלושהןאוספים :של שגת ,של ר"ח
,
ת
א
ט
ח
שמקריבים בע"ה ,הוא חוו משעיר החטאת
ומוסף'היום .וכן' ,שעיה.עזים.אחד
של-ראש חודש.

'

'

.

וכן הוא ברממ"ז (במדבר כח ,כ) :הזכיר באחד לחודש השביעי 'מלבד
עולת ההדש ומנחתרי ולאהזכיר חטאת החודש וכו /רמבין שואל מדוע
כאןהזכיר שלבד עולתהחודש ומנחתה'ולאהזכיר 'מלבד חטאת החודש'
ואילוביוה"כהזכיר 'מלבד חטאתהכיפורים'ולאהזכיר'עולתהכיפורימ'
(שם ,כס,יא)ז והואמסבירכיביוםהכיפוריםשתיהעולותנצטוובאותו
םואיןהז שוות"כי לא נצטוו ישראל אלאאקל אחד לעולה (ויקרא טז,
 יי:ה) ובכאןציוח לעולה פרואיל ושבעה כבשים (במדבר.כט ,ה) -אםבו
דבר גרור הוא שאלו המוספים על הנוכרים שם"; אכל ההכאת ש11ה
בשני המקומוה (פה ובאחרי מזה) ,לכן אפשה לטעות שמדובר באותה
-

'

-
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[וו שם החג

הקיאכג,יי ...:וחדש השביעי בשחד לחדש זס~ק לשם שלתתז?ריז
תרועה...

ם ~רועהוהיהלעם.
יממיכט,א...:יי
חטאת"כיאיוביום אחדשתי חטאות,ולכןהזכיר אותוופירשבו מלבד
חטאתהכיפורים",כיבאחרימותמדובר בחטאתהכיפורים "החטאתפנימי
שנשרף מכפר על הקודש ימטומאותבניישראל וממשעיהם לכל חטאתם'
וזה (בפרשת פינחס) חטאת חיצונה כשאר חטאות הבאים עם המוספים
וכו' .אבל בראש חודש השביעי היה במשמע למה שנאמר 'ובראשי
חדשיכם תקריבו וכו',יהיה בשאר החדשים כולם ,אבל בחודש השביעי
יהיהכל קרבנו הקרבןהזהשחידשבו ועלכזהוצרךלומר'מלבדעולת
-

החודש ומנחתה' .וכיון שהכיר כן ,כגר למדנו שכל מה שבא נפרשת
'ובראשי חדשיכם' היא מצוה בכול וגם החטאת ולא הוצרר לומר מלבד
עולת החודש ומנחתה וחטאתה".עי"ש.
( )5הנסכים של הפר ,האיל והכבשים של ר"ה,כי עלנסכי ר"ח כברציוה

(כח,יד).

הבאנולעיל (ע'  )16דעתו של פיל1ן האלכסנדרוני"לפיכך קראההתורה
לחג הזה 'זכרון תרועה' על שם השופרכלי המלחמה וקבעה חג זה להגיש בו
תודתנו לאלהים עושה השלום ומגינו".
הרמג"י1דו בשאלת השם והוא כותב' :בחדשהשביעי'יכול השואל להק-
שותריאד :ה חודש השביעי ,והלאבני ישראל ק~ריז אותו ראש השנה,
וכןקורין אותו רבותינו בתלמוד בכל  Qlpbראש השנה ,אלא מה 'בחדש
השביעי' שביעי לגאולתנו ממצרים ,שכן הכתוב אומר בניסז (שמות
שון הוא לכם לחדשי השנה' el~'D ,ראשון הוא לכם ,שאינויב ,ב) 'רא
ראשון בשנה ,אבל ראשוןהואלנולגאולהשלנו1.כ1כאן 'בחדשהשביעי',
בחודשהשביעי ליציאתמצרים .וכן אמרו במכילתא (בוא)' :החודש הזה
לכם ,לא מנהבו אדם הראשון',כלומר :אדם הראשון ,שהוא ראשליצירה,
שהואהיודע ועד ,שתשרי הוא החדש הראש~ז לבריאת העולם ,לא מגאז
ראשון ,אבל אתם תעשו אותו ראשון ,שראשון הוא לכם לגאולתכם.וכן
תרגםיונתן בן עוזיאל (מלכים-א ,ח ,ב) בירח האתנים בחג הוא החודש
השביצי' :בירחא רשתיקיא רקרו ליה ירחא קרמאה וכצן הוא ירחא
שביעאה' (בחורט שהראשונים היו קוראים לו ראשון-לברייתו של
עולם -ועכשיו הוא החודש השביעי ליציאת מצרים).
-
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במשנה ר"ה פ"א ,נקרא החג "ראש השגה"ו"יוםהדין"" :נאהד בתשרי
ראש השנה לשנים" (משנה א) (ועי' שם בגמרא ת ע"א וע"ב)" :בארבעה
פרקים העולםנידון וכף בראש השנה כלבאיעולםעובריםלפניוכבנימרון
וכו"' (משנה ב) ,וכן בזוהר לפ' אמור נקראיום הדיז" :פקודא דא לתקוע
שופר בר"ח דהואיוחאדדינא".בפיוט "וגחנה תוקף"המיוחס לאחד מקדושי
מגנצא בתקופת מסעי הצלב נקרא ראש השנה "נוראואיום" .כנראה שבשם
"ימים נוראים" השתמשו כבר הקדמונים .רבנו אפרים בר יעקב מבונא (ד"א
תתקנ"ח  ,)1198-בעל האגדה הנאת,היבר סליחה לערב ר"הובההוא קורא
לר"ח"ימים נוראים" וליוה"כ"יום הגדול" (סליחותלכל השנה ,הוצאתיצחק
גן אריה יוסף דב ,רעדעלהיים ,תרמ"ד עמ'  .)85השם"ימים נוראים" נמצא
בספר מרדכי של ר' מרדכי בן הלל אשכנזי (נהרג.על קידוש השם בנירנברג
ח"א ג"ח  .)1298השם נזכר גם בהנהותמיימוניוא לרמב"ם הלכותטנהדריז
פכ"ה,ה"ט-.לפיאלבויגןבספרו "תולדות העבודהוהתפילהבישראל" (מהדורה
ג'  ,1931ע'  )546השתמש בו לראשונה המהרי"ל (ר' יעקב בז משההלוי
(קט"ו-לפ"ז .)1427-1355 ,בספר המנהגים שלו יש פרק "הלכות ימים
נוראים" ובו הלכות לכל חודש אלול .אח"כ השתמש בו ר' משה איסרליקן
(הרמ"א-יפ"כ-של"ב )1572-1525 ,הנדרכי,משה" לטור או"ח סימן
תקפ"א אותב'ובשו"עאו"חסימןתקפא.
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"

ת"ב

.

(ב) יום הניפשים

המיאי

בתורה

(א] התק1םה והשם

~שגל,י:ןכטר8קלז?ל"-דגהיו אחת באש מדם חטאתה??ךיםקסת

?9י

:כפרץליולליסי?ם".
תעילם; בחדש השביעיבעשיר לחדש תעש
ייקראטז ,נס:יהיתה לכמולחי
את-נפשתיכם וכל-מלאכה לאתעשו האזרחוהגרהגרבתוככם.
?:י-ןיים הזה יכפר עליכם...
י
תעילם לכפרעל-בניישראל מכל-משאתם אחת
לי :והיתה,-את לכםלחי
,ה...
ב.ש.נ
ויק-ראבג,ג ::אף ?עשור לחדשס?9י?יסלתויום ה?9רים) הוא...
.

(אןהתקופה והשם

(א) בעשור לחודש"שביעי; ()3יוםהכיפורים; (ג) בתשעה להדשבעינ,

מערב עד ערב; (ד) אתתבשנה.
()1רעפיי :ביום הכיפורים -הוא שנאמר בשחרי מות (ויקרא טז,יח):
ויצא אל המזבה אשרלפניה'וכפרעליו.

לבית

( )2סטרא':והיתה לכם' (לישראל) ולאלאחרים; 'לחוקת
עולם'-
עולמים; 'בהדש השביעי' -יכול כולו (מלבי"ם" :שאם לא עשהו בע-
שור,יוכל להשליםזה בכלימי החודש") ת"ל' :בעשורלחודש'.
( )3הוא החודש שבו נקבע ראש השנהובודובר בתורהלפניכןבפסוקים
כד-כה.
( )4הכתב והקבלה :קרא את היום הזה בלשון כפרה ולא בלשון טליהה -
נראהלי שבאלהורות עלאופןמחילתהעוונות,שייעדה התורהלנוביום
זה ,והואהוידוי והתשובה .אשר רק בצירוף אלהביום הקדוש הזהנשיג
החסדהעליון למחילהוסליחת העוונות וכמאמרם(יומא פ"ה):איויוה"כ
מכפר אלא עם התשובה'(עי' רמב"ם פ"א מתשובה) ,וזה נכלל בלשוז
כיפוריםוכו' .אמנם אם נמרש לשוןכיפורים כאן כבשאר מקומות לשוו
פיוס וריצוי ,לשכך הכעס והחימה בערך השם יתברך לבדו' ,חסר לנו
בתורה עיקר גדול המצטרך ליוה"כ ,והואהוידוי והתשובה ,אשר בלעדה
כמעטאין תועלת בעצמו שליום.
כיפוריםרביפ נאמרובו בפרק טז:כיפורי מקדש הקודש ואהל מועד והמרבהוהכהנים
העם.
א אפ כן
והכייום עצמו מכפר,כןירשן  :אין 'ופ הכיפורים מכפראי

חו"י "שיכוי

י'
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ם כפלים הואו...
נ":ויל?-לאלה לאסאדו???םהיםסיס?,יי
ש...:ושימםאת-ומשתייםבתש?הילחדשבמרב,ט?רב?ד-לרב,השבתו
' ץ .
',

ישיים.

- ' ,

ן

-

עשהן מקיא קדש ונתענההיא עישה בן מלאכה -ומנזק אפולןשי
א עשאן מקרא
א נתענה בו ועשה'בומיאנה שהיום
קדשוי
מבפרז תלמוד לנמר' :יום הגהורים
אין יוהכ"פ מכפר אלא עם הקרבנות ~עם(השעיריפ -ומנין
הוא';
י
ע
ף
א
י
ו
כ
י
ש
פישיא בקרבנותוטי
א בשעירהיום מכפר 1תימוד לומד, :הכפוריפ הוא' (ספרא)
ומעירסיבי-ם- :ממס שאמר
'יום הכפורים הוא מקרא קדש וכן ,מלאכה
תעשו כי'-ופ כסוררם הוא'ו
פב
כמ
יואר שקריאת מקרא קודשועינוי ואיסור מלאכה
נגרר מצד שהוא 'וב"כ בהפך .ואףשיא עשה בו המעשיפ -היום מכפר.
וכפ'"נראה ממג שכתב כאן ג' פעמים "ופ הכפורים' מקבה אףשי
א נתענה וקראו
מקרא קודש וכו' וכן מרבה אף שעשה בומיאכה .וממג שגתם בפרוסת אחרי'כי
ביוב הזהיכסר' למד אףשיאתביא הקרבנותוכו'דלרייתאכרבידסבירא דיוה"כ
ג ,הערה~ל).
מכפר שאינםשביםוכו'ןעי"ש (וראה
( )5ורבותינו דרשו מלשון 'בעצםהיום הוה' רמוערי6עיצומו שליום כלשר
מעת צאתהכ,כנים עד צאתם בליל המחרת למעט התוספת שלמדו להוסיף
(לפנייוםהכיפורים ואחריו) מחול על הקודש (רמב"'1ועי'יומא פאע"א).
~ שלושפעמים נאמר בפרשה 'בעצםהיוםהזה'בפסוקיםכח-ל .בספראדרשו:
יהיוחייבים כרת על התוספת (תינוי ומלאכך) ? תלמוד לומר' :וכל

יי

יא

ויא

עי

כי

וכי

ייה

יהיו

.יכול

הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצםהיום הזהוהאבדהי' -על עצםהיוםהזה
ענוש כרתןאיז ענוש כרת על תוספת מלאכה.יכף לאיהיוחייבים כרתעל
תוססת מלאכה אבליהיוחייבים כרת על תוספתעינוןז תלמודלומר':כיכל
הנפש אשר לא תעונה בעצםהיום הזה.ונכרתה'-על עצםהיוםהזה.חייבים
כרתואיןחייבים כרת על תוספתעינוי.יכול לאהיא בכלל עונש אבליהיה
בכלל אזהרהז ת"ל'כל מלאכה לא תעשו בעצםהיוםהזה'על עצםהיוםהזה
מוזהריםואיז מוזהרים על תוספת מלאכה וכו'" (עי'יגמא פא ע"א).
ם almbדיוםכיפורים
( )6העם" דבר' :זה מעם על-ועניתם אתנפשות.כ
"
הוא ותענית סגולהלכ"הה.
 )7( .וכי בתשעהמתעניז והלאבעשירימתעניזז אלא לומרלךכל האוכל
 .-ושותה בתשיעי.מעלהעליו הכתובכאילומהעגה,תשיעיועשירי (ברכות

.

,

( )8שהיוםהולד אחרהלילה ,ומכאןלמדולכלהמועדיםוכןהוא בספרא:
'ועניתם את נפשותיכם בתשעה' -יכוליתחילויתענה בתשעהז תלמוד
לומר' :בערב'אי בסרביכול משתחשךז ת"ל,ועניתם את נפשותיכם
בתשעה' -הא כיצדז -מתחיל ומתענה מבעוקיום ,שכן'מוסיפים מן
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גמייי כס::,ובעשיר לאדשהשביעיהזה ,מקרא-קדש...

חיים

כמיאי

[ב] מקרא קודש ,עינוי ושביתה ממלאכה
.1קמטז ,נס :והיתהלכמילתמתעיל
ם בקדשהשביעיבעשורלאדש תער את-
נפשתיכמו וכל-מלאכה לא תעשו האזרחווהגר* הגר בתוככם.,

י":שית

שבתת היא לקםושיתם טת-וכשתיכם חקת עללם.

וז תלמוד לומר:
החול על הקודש.איזלי אלא מלפניו ,מלאחריומני
'מערב עד ערב'.איןלי אלא יוה"כ ,שבת בראשיתמגיז? תלמוד עומר

'תשבתו'.ימיםטוביםמנין  1תלמוד לומר'שבתכם' .האכל שבתות שאתה
שובת אתהמוסיף לה מחול על הקודשביזמלפניוביזמלאחוריו.
()9היופ
ק דבר :משמעות לשון 'הזה' בא ללמדנו אותה שנה שתקעתם
בראש השנה.
[ב] מקרא קודש ,עינוי דשביתה ממלאכה
( )1פפרא :לכם ולא לאחרים (מלכי"ח :שלאנתז מצוהזו רק לישראל).
( )2ת"ר' :תענו את נפשותיכם' -יכול ישג בחמה או בצנהכדישיצ-
טערז תלמוד לומר' :וכל מלאכה לא תעשו'-מה מלאכה שב ואל
תעשה ,אףעינוי הנטש שב ואל תעשה (הצער הואע"יהימנעותממילוי
צרכי הגוף ולא ע"י סיגוף וגרימת צער) .אימאחיכי דיתיב בשימשא
וחמים ליה לא גימאליה קום חיב בטולא (כשהוא יושב בשמש וחםלו
לא יאמר לו קום שב בצל); יתיב בטולא וקרירליה לא גימאליה קום
חוב בשימשא (כשהואיושב בצל וקרירלו לאיאמרלו קום שב בשמש)ז
דומיא דמלאכה (בדומה למלאכה) -מה מלאכה לא חילקת בה אףעינוי
לא תחלוק בו (רשעי :מה מלאכה לא חילקת בה -בכל צדדיה אסורה,
אףעינוינמישאיסורו בכלצדדיו קאמר,יצאו חמהוצינה שאםישבהרי
הואבעינוי ואם לאישבאינומצווהלישב) (יומא עדע"ב).
י שיהא בבית נפשותיכם,ואיזוזו 1
ספרא' :תענו את נפשותיכם' -עינו
אכילה ושתיה; משום ר' ישמעאל אמרו :נאמרכאז 'תענו אתנטשותיכם'
ונאמר להלן':ויענךוירעיבד' -מהעינוי האמור להלן רעבון ,אףעינוי
האמור כאןרעבון.עי' הערה.6
( )3סטרא:אזרח -זה אזרח ,האזרח -לרבות נשי אזרח.
( )4טטיא':גר' -זה הגר',הנר' -לרבותנשיגרים.
( )5פטרא :לרבות נשים ועבדים.
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רחש השנה_ ויום הכיפורים בתור-ה
השביעיהזה
הוי"כג ,נ-:פ :אץ

יעשיר

.

ק2

'י
להידש
םאמפריםהוא מקרא-קדש
ןה:ה לקם וערסם את-ג?שתיכם)
וה"רבסם אשהלי .וכל-
קלאסהל4ס"ש
ף...כיכל-הולשאשרלא-תשהואשם הלם

()6דבירביישמעאל תנא(יושאער  :(S~Vנאמרכאןעינוי ונאמרלהלן
(דבריםה,ג)עינוי('ויענךוירעיבך') מהלהלןעינוירעבון אף כאןעינוי
רעבון (ולאסיגופים אחריםכגו והום,עי' העדה.)2
וו
קי
החינוך:מחסדי השםיתברךעלבר
יתיולקבוע להםיום אחד השגהלכפר

על ההסאים עם התשובה בו וכו' ולכו נצטוינו להתענות בו ,שהמאכל
והמשתה ויתר הנאות המישוש יעוררו החומר להימשך אחר התאווה
והחטא וכף הנפש החכמה מחפש אחר האמת שהוא ענודת האל ומוסרו
הטוב והמתוק לכל בני הדעת.ואיןראוי לעשות ביום בואולדיןלפני
אדוניו לבוא בנפש חשוכה ומעורבבת מתוך המאכל והמשתה במחשבות
ההומר אשר היא (הנפש) בתוכו ,שאיןדנין את האדם אלאלפימעשיו
שבאותה שעה .על כן טוב להגביר נפשו החכמה ולהכניע החומרבפניה
באותוהיום הנכבד',למעןתהיהראויה לקבל כפרתהולאימנענה.
מפורנו :אעפ"י שבשאר מקראי קדשראוי לשמוח ולהתענג גם באכילה
ושתייה כאמרם' :אכלומשמנים ושתו ממתקים ושלחומנותלאיונכוןלו
כי קדושהיוםלאדונינו' ,מכל מקום בעשור לחדשהואיוםהכיסוריםלהו-
דות להתאזנן גבר על חטאיו ,ואינויום שמחה' ותענוג ,אבל הואיום
עינוי כאמרו' :ועניתם את נפשותיכם והקרבתם אשה' והואענין קרבנות
,
כהוגדול וקרבנותציבור הבאים לכפרה.
הכתב והקבלה :כולל עינוי הגוף והנפש .עינו) הגוף ברעבון ועינוי
הנפש -ממחשבות רעות ,מהם קשים על נפש השכליתיותר מן העברה
עצמה (הרהורי עברה קשים מעברה -יומא כס ע"א) .ואם יענה האדם
את גופו בצום ובתענית ולא יענה את נפשו מן ההרהורים הרעים ,הוא
חוטאואיןלוזכותמאותהתעניתוכר(עי"ש).
(ד) ראב"ע :ומעם שלא יעשו מלאכה ,שלא תהיןגה הנפשות מתעסקות
חוץ מבקשתכיפורהעוונות,
ספורנו:כיראויביום כזה לפנות משאר עסקים לתת לב להשיגמחילה
'
(
וכו'.
רשביים :בשארימים טובים הותרה מלאכת אוכל נפש ונאסרה מלאכת
עבודה ,אבליוםהכיפורים שהואיוםעינוי -כל מלאכה אסורה כשבת.
ספרא; 'וכל מלאכה לא תעשו בעצםהיוםהוה',הריזואזהרה למלחכה:
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י סקלהוי?-לאקה
סנה ונכרתה ?7.n'WUbי-סו9ש"?
בץ?םהיםהזהוס"9דץ"טת-ס9,שההיא מקרבעמה?.ל-
ם?כלמ?בסי?ם.שות
מלאיהלאתעשףסלתעילםלליליי

-

לים

~?'Qhnהיא שוסםטת-נ9ש0י9ם בתקלה לאדש??רב'
מקרבעד?-דב השבתושכץ9פ:י.
םוערסם
נמזגי כס,י:ויקשירלהדלהשביץיסלה מקרא-קדש!היהלי
נפשתי?ם?ל כלאלה לאסזשו'

ית-

,כל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי' הריזו
עונש למלאכה; 'כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום ונכרתה' -
הרי זה עונשעינוי.
( )8סטרא :מה ת"לז לפי שהוא אומר כרת בכל מקום ואיני יודע
מהו-כשהוא אומר 'והאבדתי' לימד על הכרת שאינו אלא אבדו.
(טלפיהם:כ' ה' ברחמיו השב מחשבות בל היגרת הנפש בהמלט,כייש
הבדלבין כריתהובין אבדון :הכורת כורת העצם משרשו וקוצץ הדבר
עצמו ,והמאביד הוא שינוי מקומות וכו' .ובעל הכתב והקבלה מביא:
"כדבר הנאבד ,שמתרחק ועוזר ונמצאוכו'כי רחוםוהנון ה' ואחר כלות
עונש הכרת,ישובוירחםעליו").
( )9רושיי :לעבור עליו בלאוין הרבה או להזהיר על מלאכת לילה
כמלאכתיום.
ראכ,יע :פעם אחרת (הוזר ואומר לא תעשו) להוסיף חוקת עולם לדורו-

תיכם.

( )10מנין ליוה"כ שאסור ברחיצה ,בסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש
ל' :שבתון' -שבות וזומא עד ע"א).
המטהזח'.
ספרא :ומנין שיוה"כ אסור באכילה ובשתייה וכרז ת"ל' :שבתון'-
שבות .יכול תהא שבת בראשית אסורה בכולןז ת"ל 'שבתזז הוא לכם
ועניתם' הוא אסור בכולוואין שבת בראשית אסורה בכולן.
ביתת עשור א ,ה):ואיןחייבין כרת (במזיד) אוקרבז (בשוגג)רמפ'ים (ש
אלאעלאכילהושתייהולאעלהשאר.
י אם שבת ה'
( )11ראכייע :זה יום השבת לא ייקרא שבת ישראל,כ
(פירוש~' :ח"כ הוא שבה שלכם כמו שכתב 'שכת שבתוז הואלכם',כי
שבת בראשית לא יקרא שבת ישראלכי אם שבת לה' כמו שכתב שבת
הוא לה'-בג,ג).
הער ה :יפשק'ם ב--ג ;'איה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודשאי
ה הם
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למשאתשטוללעלה!.

?-1שהי

מועדי .ששתימיםתייגהמיאכהוביופהשביעי שבתשיתזזוכו' שבת הואיה'
רש"י "מהעניו
מועיים ?" ומשיב הגר"א" :שבסדר המועדים
שואי
שכהותאצ
בפרשהוונוכרים שבעהימים,
מהם
יששה(יום א ,של פקה,ז'  ,nopא ,שבו-
וכו'

סוכותויסמיני עצות) שמותרים במלאשכית שי

ש
ימיאכה כמו בשבת.וינה מתכוונת א
של
ישאסור בכ
יוה"כ
ו:
בי2-שת ימים
ע
(מ
יאותם שבעהימים) תיעשהסיאבה"(מיאנת
זג
תח
נפשוצורךהה
ר)""וביוםהשביעי
עות ,א'

ר"ה ,א'

נפש ,ואהד

ור
או
המועדים ,שהוא יוה"כ) שבת שבתון" ואס
כי מיאכה כבשבת .זהאין
יוב מדגר בשבת,אי במועדים.
שת
(כ
ה
ג"
בב
רא
יעאי אפשריפרש.כד ,שהרי
אלה'"ואיו אב
,
ת
י
ש
א
ר
ב
.
ת
ב
ש
א
ל
א
~ pleDזה כתוב "שבת הוא
שבת
ילה'
שיוה-כ נקרא
שבת לה' אלא "שבתיככ" (כאן נאמר 'שבת שבתף הוא לכב'וכן בויקרא טז,יא).
רמב"ם (וחביתת עשור א; ב) :כללו של דבר אין ביז שבת ליוה"כ
בעניינים אלו ,אלא שזדון מלאכה בשבתבסקילהוביוה"כבכרת.

יפי

יפי

יא

.

.
,
.
 .. .ק
ןג] קרבן היום.וכפרה,
..
( )1רש"י :אף,זו לא בכל עתכי אםביוםהכיפורים כמו שמפורש בסוף
בעשור לחודש' (כס).ן,
.
;נפרשה' :בחודשהשביעי
רמב" :1כבר הזכיריום הכיפורים שאמר (בפ'אצוה)' :וכפר אהרן על
קרבנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכפורים אחת בשנה' ,אמר בכאן :ואל
יבוא בשום עת אל הקודש רק בזאת ,כלומר ביום אשריקריב הקרבנות
.האלהלכיפוריםיואחריכןיפרשבפרשהבמייילנס.- ~ .
וסוד 'בשתיבואאהרן אל הקורש'כסול'זאתאותהבריתלאשרהקימו-
' תי',ורבותינורמזובואמרוגויקרא רבה :רבי.יודן פתרקריהבכהזגדול
 .בכניסתו לבית קדשי הקדשים חבילות חבילות של מצוות בידון בוכות.התורה'=:וזאת התורה' (דבריכן ד,
ו,לד) ;'ובזכות מילה'-זאתבריתי
אשר תשמרו' (בראשיתיז,י);בזכ שבת'- :אשרי אנוש יעשה זאת'
(ישעיה נו ,ב); בוכות ירושלים '-:זאת ירושלים' (יחזקאל ה ,ה);
;  -בזכות -שבטים'-:וזאת אשר דבר להם אביהם' (בראשית מט ,כח);
בוכותיהודה'- :וזאתליהודה' (דברים לג,זז; בזכות כנסתישראל- :
.

ד' .זאת קומתך דמתה לתמר' (שיה"ש ז ,ח); בזכות התרומה '-:וזאת
' התרומה' (שמות כה,ג);בזכות המעשרות' :ובחנונינאבזאת'(מלאכי'ג ,ט);(בזלות הקרבנות' :בזאתיבוא אהרןוכו'.-'~. 1 -
;
 )2(:קודש הקדשים=
טפיא :-של הקדש' -מה תלמוד קמרז לפ' שנקמר':אל"קדש אלפני

=
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י"?:ין4-דקדשול?ש'וליוסי-סדועיי?ל??-רי

ית-ביר.

הם ורחז במום,
ולילם.
בדז?ןף ,בקני-קדשי
ה :ומאת עדת3ניושראלי2:ח?ך?-עילי ?ץם ,לח?אתוזלול שחד לעלה.

ן

י אלא קדש שיש בו ארון וכפורתז
הכפרת אשר על הארון'.יכולאיול
שאין בו ארון וכפורת (בבית שני) מנין  1תלמוד לומר' :אל הקודש'.
לעשות קודששאין בו אוון וכפורה כקודששישבוארוןוכפורת.
( )3טמורנו :בהקדשת פר לחטאתואיל לעולהולבישת הבדיםשאיו בהם
צבע ולאציור מלאכותיוכו'.
פרבן בקר הוקרב גם לחטאת של כהןגדול (השווהויקראד,ג).
( )4יומאג :1 ,הביאולובגדי לבןולפי המשגהיומא ג ,ג" :חמשטבי-
לות ועשרהקידושין טובל כהן גדול ומקדש בוביום".ועי' הערה.6
( )5ספרא:שיהיו משל קדש.
רמב" :1וסודם כמו האיש לבוש הבדים,ולכדהודיעוכיבגדי קודשהם.
ובויקרא רבה :כשירות של מעלה כך שירות של מטן :מה שירות של
מעלן איש אחד בתוכם לבוש בדים ,כך שירות של מטן כתונת בד קדש.
ספורנו :בכמותםייראו המלאכים אלהנביאים,כי הם נראיםאזבלבושי

ן

ן

'

ן

הבדים.

ן

ן

ן

ן

ן

.

ולמה אונו-משמש בבגדי זהבז
כש"י :מגיד שאינו משמש לפנים בשמונה בגדים שהוא משמש בהם
בחוץ ,שיש בהם זהבלפישאיןקטיגור נעשהסניגור (ר"הבו ע"א) ,אלא
בארבעה ככהןהדיוט~כולן שלבוץ.
( )6רעפיי :אותו היום טעון טבילה בכל חליפותיו .וחמש פעמים היה
מחליף מעכורת פנים לעבודת חוץ  ylnD1לפנים; ומשנה מבגדי זהב
לבגדי לבן ומבגדילבזלבגדי זהב,ובכלחלימה טעוןטבילהושניקדושי
ידיםורגליםמןהכיור(יומאלע"א).
( )7סטרא:שיהא משלציבור.
( )8טפוחנו :הראשוןעל חטאות במקדש ,והמשתלחעל שארחטאיציבור
אשר לרוב טומאתו לאיאות לזבח ומטמא משלחו.
( )9יומא  ,1א :שני שעירי יום הכיפורים מצותז שיהיו שניהם שוים
במראה ובקומהובדמים.ובלקיחתו כאחדואעפ"ישאינןשויזכשריו (ר"ע
מברטנורא" :דתלתאקראיכתיבי':ומאת עדתבניישראליקחשנישעי
רים'; 'ולקח את שני השעירים'; 'ונתן אהרן על שני השעירים',וכיון

בשעיריםתרי משמע מה ת"ל'שני''שני''שני' מלתאזמניז אלאשיהיו
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:1וה"ךיב אהלן ?ת-פר סולאת ?4ר-לף
לתזזי.
שר!:ןו?ירואד
יאסל מטד.
י :ומחית-שניה?ץיריםויעמיד אתםל
 .unf~lkiערל אחדליוערל ל:4א1ל".
!וג?-עס?ו'דע
"!!:מןמהי
לץ,וץ?הוליאשן.
ט:והיריב טהלנית-ה?ץיר עלהץ?ו

ימח

איר

סירי

יחד

שווים במראה ובקומהובדמים"(ועי' ספראותוי"ט,יומא סב ע"א; שבו-
עותיג ,ע"ב).
( )10ספרא :שלאיביא משלציבורוכןת"י:ית תורא דחטאתאדהואמז

י

ממוניה.

"

רש"י' :פר החטאת אשרלו' האמור למעלה מלהדך כאן שמשלוהוא בא
ולא משלציבור (ועי'יומא נא ע"ב; שבועותיד ע"א).
( )11נאמר כאן' :וכפר בעדו ובעד ביתר ונאמר בפסוק יא' :והקריב
אהרן את פר החטאת אשרלו וכפר בעדו ובעדביתווכויז
ספרא :זהוידוידברים ובו /נאמר כפרה בפר ונאמר כפרהבשעיר -מה
כפרה האמור בשעירוידוי דברים (שאיו בה שחיטה ודם) :אף כפרה
האמור בפרוידוי דברים .אם נפשך לזמר 'והקריב אהרן את פר החטאת
אשרלווכפר בעדוובעדביתו'ועדיןלא נשחטהפר.
וכן מביא רש"י :מתוודהעליועוונותיו ועוונות ביתהוכו בעלהטורים.
ראב"ע':והקריב אהרן את מר החטאת אל פתח אהלמועד' כמשפטוטעם
'וכפר בעדו',כיבויכפר בעדו ובערביתו אחר שישהטנו;וי"אכי
העמדתוהיאכפרה.
וכו רשב"ם :ולפי הפשטיביאנו בעזרה כדי לאקריב אותו לכפרה כמו
שמפרשלפנינו 'ושחט את פר החטאת אשרלו'(יא).
( )12ספרא :מעמידם בשערניקנור.
י
'
( )13ספרא:שיהיושוים ,שלא יעשה גורל אחדגדול ואחד קטן ,אהד של
כסר ואהד של זהבוכו'.
( )14רש"י :מעמיד אחד לימין ואחד לשמאל'ונותן שתיידיו בקלפי
ונוטל.גורלבימין והברו בשמאל ונותז עליהם את שכתוב בו לשם הוא
לשם ואת שכתוב בו לעזאזל משתלח לעזאזל:
פירוש עזאזל לפי יומא מז ע"ב" :עזאזל ,שיהא עז וקשה וכו' במדבר
וכו' קשה שבהרים" .וכן בספרא" :למקום הקשהבהרים.יכול בישובז
תלמוד שמר':המדברה'.ומני:שיהיה בצוק? ת"ל':אל ארץגזרה'".ולפי
זהמביארש"י :הוא הרעז וקשה .צוק גבוה שנאמר ארץגזרה -התוכה.
,
..
( )15ספרא :שיאמר לה' הסאת.

www.daat.ac.il

דעת-מכללת הרצוג
מתוך" :מעיינות" ט  -ימים נוראים ,מאסף לעניני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים תשכ"ח

34

י:הלמייהליעל"??י יאושך
יי
ור
ס"ק
.
.לחשמלסידיד
משלסאת

.

היים המיאי

:עמד-חתןלפני= לכשר?ליוח,

חז"ל' :ועשהו חטאת'-הגנרל עושהז חטאת ואין העם ששהו חטאת
(יומא מא; קדושין יד ,חולין כד ,כריתות כח).זלפי פשוטו של מקרא
(גם) הכהן עושהו חטאתובז בספראלעיל.
רשני:כשמניחהגורלעליו קוראלו שםואומרלה'הסאת.
ראכייע :ועשהו הטאת -שישהטנה (היינו אח"כ ,בפסוק סו).
ספורנו :הגורל 'עשה את השע-ר הטאת כאמרם ז"ל:הגורל עושה הטאת
ואין השם עושה הטאת.
( )16ספרא :עמידתוהיומיתתו בצוק.
רעפיי :כמויועמדהי עלידי אחרים וכו' עמידתוהי עד שישתלח ,מכאן
ששליחותו למיתה.
הכתבוהיכלה :שיהיה נשאר כך בעמידההיים עודעכשיו ולאיעשה בו

דבר.

(דו) רויי :שיתוודהעליו כדכתיב (כא)':והתויהעליווכו'.
ראב,יע:כיהכיפוריחיעליוופירושו (במהיכטר  )1לשלחאותו.
בעל הכתב והקבלה מוצא קשרלשוניבין'כפרה'ל'וידוי -שניהם מוב-
נים כהרחקת החטא"-השלכה ועזיבת החטא"" .וכן כל לשון כסרה
עניין הסרה".ונדוי -לדבריו -הוא מלשון'ידה' השלך והרחק.
( )18רשב,ים :לפי פשוטו לשלח אוחוחי אל העזים אשר במדבר .כמו
ה
י
ח
ה
ר
ו
פ
צ
שמצינו בצמורי מצורע (ויקראיד ,ז)' :ושלח את-ה
על-פני
השדה' לטהרו מטומאתו ,אף כאן לטהר את ישראל מעוונותיהם משלחו
אל המדבר ,והוא מקום מרעה הבהמות כדכתיב (שמות ג ,א):וינהג את
הצאן אחר המדבר וכו'(שי' ראב"ע לפסוק ח',טירוש אחר).
כהגנה :קשר לשון של והורית (צמר צבוע אדום) בראששעיר המשתלח
והעמידו כנגד בית שלוחו (כנגד שער שיוצ'אוהו בו) ולנשחט כנגדבית

שחיטתו.

בעל הכתב והקבלה מפרש את "לעזאזל""-לבזיוןגדול וחזק ,להת-
נהגבשעירמנהגחרפהובויוןוכהדרךבזיוןומגונה במדבר בארץגזירה,מקום
שאין .בו הגעות תועלת מאומה" .הואיל ושעיר זה בא לעקור מנהג הבריות
שהיו זובחים לשעירים"-היה מהרצון האלהיכי ביום זה הגדול והנורא
תיעשה המצוה הזאת ,אשר ענינה הוא לנהוג בזה השעיר (המסמל עבודת
אלילים) מנהג הפקרובזיוו ,בתתעליוכלעונותבניישראלופשעיהםוכו'כדי
לטעת בלבם ,שלא לעבודאלהיםזולתויתגרד .ולאעוד אלא שהוא דבר שנוא
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ע:והקריב"אהלןטת-פר החלאת אשר-לתווכפר,
צעדי
ץת-פרממ?אתמשר:ל

%

ובעדביתמיושחט

ע :ולקתכלא-המחתהגהף-אשממעלהמזבה"קלטמ-:יומלאתפמו"למת
קי'סד"ה" הביא"מב"

לפלקת".

ן

.

ומשוקץ ומטמא וגלק,דכתיב :מהמשלח אתהשעירלעזאזליכבשבגדעורחץ

ית

בשרו במים ואההיבוא אל המתנה וכף' הנה להעת שהעקר וההשיגותיגדיל

את הפחיתות והבזיון הבא אתריו וכו' ,לכן הכינו שני השעירים שווים
במראה ובקומה עד שאין הנדל בכל עניניהם ,וכל אחד מהם ראוי לעלזת
לקרבן לה' כהברו .אם כן כשמתנהגים אחר כךסא"ל מהם דרך שיון ,יעשה
בנפשרואיו רושםיותרגדול להתבזות מעשי התועגל כאלהוכו' להתרחק מן
הכעזרומןהדומהלו מעבודתאלילים".
( )19ראב"ע :בעבור שארכודברי השעיריםהיסי
ף לבאר אחר שהקריב
 הפרושניהשעירים אל אהל מועדיהל לשחוט הפר שלהא",
..
 )20( ,ספרא :שלאיביא משלציבור.
ישני,בווידויזההוא אומר:
ן )21( .עדייןאיןהוא שוחטו אלאמתוודהוידו
"אנא השםהסאתיוכו'אניוביתיובני אהרן עם,רושיך".והעם כששמעו
 .את השםיוצאמפי כהןגדולהיוכורעיםוכו'ואומרים בשכמל"ו.
 .רושיי:ו-דוישניעליו ועלאחיו הכהנים שהם כללםקרוייםביתו שנאמר
(תהלים קלה) '3ית אהרן ברכו את ה' וכו' -מכאן שהכהנים מתכפרים
בו.וכל כפרתןאינה אלא על טומאת מקדשוקדודיו.
 :ספורנו :כבר בא בקבלה ששתי הכפרות בעדו הן כפרת דבריםבוידוי,
ולפיכךהו קודםשחיטת החטאת. .
- .

,

( )22ספרא :נותנו (את הדם) לאחר למרס(לעיבב) את דמו על הרובד
הרביעי שבהיכל ושזדת אבנים בעזרה) (עי'יגמא מב ע"ב) כדי שלא

יקרוש.

.,

יהגחלים.
( )23ספרא:מז הלוחשות ,שתהא האש בטלהעל,גב
( )24רש"י:החיצון.
.
( )25הש"י :מצדשלפני הפתהוהוא מערב.
( )26ספרא :שתהא דקהמן הדקה.כיצדהיהעושהזהיהממריש שלשת
 . .מנים מערביוםהכיפוריםכדי למלאלפניו ומחקרם למכתשתכדילקיים
,.
בה דקה מן הדקה.ועי'כריחותו ע"א,
(ד )2את הקטרתבכו בשמאלוואת האשבמחתה.בימיגו,וכןהוא במשנה
,--יומא ה ,א) :הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלואחפניו ,ונתן

י
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היים

36
המיאי
ע.תסו את הקטלת על-האשלקוי;?974ה קיטלת טת-הכ%ךתטלר

"ם

%95ךת"דשה,ילפף
7ל"ח9ים?5ר""הישקיע
.ר ?י
'" ?9ע9??-ים9ז5-וםבטייע
=:ולסטאת-שליי שסלאתאלילוממוסייא
טל49-יתלקללת.
את-דמי
על-העדותולאיפת.

"י
ית-דם.י"?ר"י
ה לדם

הי"ךת וג

הפר"ודהאת.

ול-הדרת ולפגי

ששה
הכשרת.
=:וכסר על-הקדש
בני ישר"ל!ו ומפש"יהמם לכל-חטאתם ,וכן
נעלזה לאהלמולכדו
השכן אתםבתיך??אסם'"

סילאת

לתוך הכף וכו' נטל את המחתה בימינו (לפי שהיא כבדה וחמה וכף
הקטרת קלההימנה) ואת הכףבשמאלו.
( )28משנה (שם):היה מהלך בהיכל (נכנס ומהלך בתוכו למערב) עד
שמגיעלביןשתי הפרכות המבדילותבין הקדשוביז קדש הקדשיםובי-
ניהן אמה וכף מהלך ביניהן ,עד שמגיע לצפותהגיע לצפוז ,הופךפניו
לדרום ,מחלד לשמאלו עם הפרכת עד שהוא מגיע לארון .הגיע לארון
(למקום ארון) נותן את המחתהביןשגיהבדים .צבר את הקטורת עלגבי
גחלים ונתמלא כל הביתכולו עשן (בדבר המחלוקתב"זהצדוקיםוהפרו-
שיםעי' ספראויומאגג; וראה מאמרו של עמוסחכם.ע' 181להלן).אחרי
כן נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו ,נכנס למקום שנכנס (בבית קודש
הקדשים) ,למטהוכו' כמצליף (שהרי לא על הכפורתנוגעים אלא לארץ
נופלים -רע"ב); ועי' יומאנח.
( )29ספרא :שלאיהיואחיוהכהנים מתכפריםבו.
רוה,י :מה שהפר מכפרעלהכהנים ,מכפרהשעירעלישראלוהואהשעיר
שעלהעליו הגורל לשם.
ספורנו :אחר שהשלים לכפר בעדו בחטאתו כענין התקוששו וקושו -
ועם זה נראה אתפניהמלך.
( )30שפרא :שהוא נכנס בולפניולפנים.
רש"י :אחת למעלה ושבעלמטה.
( )31ספרא :מטומאתם ולא כל טומאתם וכו' 'וכפר על הקודש מטומאות
בניישראל' -מטומאות שבקדש.
הש"י :עלהנכנסים למקדש בטומאה ולא נודע להםבסוף.
המהב והקבלה :בהנאת דם השעיריסבב כפרה על כל הדברים הנוגעים
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'"ויל-יד
םל!-4היהבאיל מועדבלאי לכחה בקדשעי-צאתני,וכיר
4א
.י??ד ו??ד ?ל הסל!לר?לא.
ד עיתי
ש:מ"
א סמו4סאשרלפי-ייונ ע דעליות,וש"חמיםהסרומדםהשעיר
?י ית

ממז?ל"-ר ,המזלף?ליבה.

בענין הקודש והז טומאת מקדש וקדשיה וזה שאמר אחריו' :מטומאות
בגי ישראל/
( )32ספרא:חטאיםדומיאדפשעיםדלאובניקרבה
הקרבן באאיא גשוגג שהיתה ידיעה שהוא טמא בתחילה ובסוף ובאמצעהיה
הדברנעים ממנו ,זהו .a~snבינתיים,היינו בשעה שנכנסימקדש,ואיי
ו כאן מדובר
בשוגג ווידע טומאתובתחייה ולאידעעיי
ה בסוף והוא אינו מביא קרגו אלא
.
מתכפר בדם"12עיר.
!
רשעי :אףהנכנסיםמזידבטומאה.
( )33רעליי :כשם שהזה משניהם בפנים אחת למעלה ושבע למטה ,כך
מזה על הפרוכת מבחוץ משניהם אחת למעלה ושבע למטה .וכן הוא
בספרא :כשם שהוא עושהלפניולפנים כך הוא עושהבהיכלוכר.
( )34ספרא :אףעלפי שהםטמאיםשכינהביניהם.
( )35ספרא :בשעה שנכנס לכפר גקטורת וכף,כשנכנס לכפרבדמיםוכו'

יא

ן

ין

עי

בביאהוביציאה.
( )36ספרא :כפרתו קודמתלכפרתביתווכפרתביתוקודמהלכלישראל.
ראאייע :בעדו ובעד ביתו בפר חטאתו ובעד כל קהל ישראל -בשעיר
(
חטאתם.

ממג.

(ד )3מצעה :נטל דםהשעירוהניח דם הפרוהוה
על הפרוכת שכנגד
הארון מבחוץ (וזהו 'וכן יעשה לאהל מועד') אחת למעלה ושבע למטה.
עירה דם הפר לתוך דם השעיר (וזהו 'ולקח מדם הפר ומדם השעיר')
 ונתן את המלאבריקן (וחוזר ומערה מזרק מלא תוךהריקןכדישיתערבוהדמיםיפהיפה -רע"כ)ויצא אל המזבה אשרלפניה' -זהמוכההזהב

(יומא ה ,ד-ה).
( )38רש"י :ומה היא כפרתוז 'ולקח מדם הפר ומדם השעירי-מעור-
ביםזה לתוךזה.
( )39משנה :התחיל מחטאויורד .מהיכן הוא מתחילז מקרן מזרחית
צפונית,צפונית מערבית ,מערביתדרומית,דרומיתמזרחית (שם)
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ם חמיאל

ים:יהזה
ייז-סום?"tu~yשסע 9?9ימשוטהר.וקישי
י.
ל.
?"
הקראל
ס(ס"ריבו' שת-
נ :וכלה מכפרך שתס"דש(ית אסל מולד(יתסיזש
ס??ירססיא.
נא :וסלדשהללית-שמי:ך?'-ל-יאשהשעירהסינססנךה?לישית?-ל-
מטמאת בר

()40רושיי; אחר שגתן מתנות באצבעו על קרבנותיו ,מזה שבע הזאות

עלגגו.

ובספרא :והוה עליו על ט הר"( 1חותה הגחלים והאמר שבמזבח הזהב
הילדוהילד עד שמגלה זהבו ומזה מדם התערובת -הפר והשעיר -על
טהרו של מזבה" -רמב"ם -עבודת יוה"כ ד ,בועי'יומא נט ,סו ,וזב-
חים לה) מן הדםשבעניו (מן הדםהנזכר בפסוק הקודם ,של הפרוהשעיר)
שכעפעמים -לא שבעטיפות .שבע  -שיהיהמונה שבעמעמיםלא אחת
ושבע.
( )41ספרא :וטהרו-לשעבר ,וקדשו-לעתידלבוא.
( )42ספרא :אם כיפר כלה-דברי ר"ע .א"ל ר' יהודה :מפני מה הוא
אומר (אם כלה כיפר) ['וכלה מכפר'] ,אלא ללמד שאם חסר אחת מכל
המתנות כאילו לאכיפר.
ה ע.ר ה :בזה גלתימה עבודת הכיפורים בפנים ועתה פוגה השעיר הרישעיה

עייו

יעזאזי.

רייקייכאליו -השווהפסוקיםו ,ט,יא.
ו)
ג4
ה3
(

אי

( )44ספרא :עדכאז הוא זקוקלולהיותחי.
( )45כנהוג בקרבנות עולה ,חטאת ,אשם ושלמים ,שנועדו לדחיסה.
ספרא :מלמד שהסמיכה בשתיידיו,בניו אב לכל הסמיכותשיהיו בשתי

ידים.
יונתובו עוזיאל :ויסמור אהרן את תרתיקידוי בסידרא חדאיתימיניה
על שמאליה (עי' זהר בשלח דף נז ותחילתיתרו ,אמור דף צב ,נשא דף
קמו על 'וישא אהרן אתירו' -ידוכתיבדבעי לארמאיכיניהעל שמא-

ליה).

הערה :כתוב ידו והקריידיו ובמקומות אחרים כתוב וסמך את ידו ,ועי' ראב-ע

ויקרא א,ד.

( )46על ראש השעיר .והנוסח :אנא ה' עוו ,פשעו ,חטאו לפגיך עמך
בית ישראל וכו'עי' ספרא,ונוסח התפילה בסדר העבודה.
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39

"מת.בך ישראל וטת-כל*פשעיהם לכל-חטאתם ונתן אתם על-לאש

,
5ץ?יר',ןשלה ביד-טישותשהירברהי* .ן . -
יי :מלא ?"uenי,-טת?-ל-אונפםטל-ירץ%.רה
n~ah %ית.??5-ה
.

,

()47
 :אחר-שיסורו מישראל כאילונהוגים הם על ראש השעיר
והולכירםאגא"לימקום שלאייזכרועודוכר .ן
רמכייז :לא נאמר בפרו של אהרןולא בשעיר החטאת של שםולא בשום
 .סמיכה שבקרבנות כלשוו הזה,מפני שהקרבנותלרצוזעלאשיה' והנה
.מרצים ומכפרים,וסבל זה שאינו לשם,והמקבי
ואינו מכמר ולא מרצה,
אינו אלא נושאעוונותם ועונה אמן בעל כרחו,יבהיותישראלנקיים מכל
 NDfIופשע הואישא חטאתם ,כאשר,בא בפסוקןםרבים בתורהובנביאים,
וזהג'ונשא השעיר'עליווכו'ן  . -ן
( )48גמרא' :איש' להכשיר את הזר'-,עתי' ,שיהא מזומן (רש"י" :מוכן
לכך מאתמול") 'עתי' -ואפןלו בשבת' ,עתי-/בואפילו בטומאה (רש"י:
; "בעתו ובמועדוישתלח ולאיעבורואפילו בשבת ובטומאה" -יומאסו).
רבש"ע:מזומןלעתואומנהגוללכתבכל עתבכיפוריםוכר.
רשב"ם! אישעתי :הבקי בדרכים ובמדבריות ורגיל בכל עת ששולחים
אותו.
 )49( .משנה :מסרו,למי שהיה מוליכו .הכל.כשרין להוליכו אלא שעשו
.הכהנים קבעיל
אהיומניחיו את ישראללהוליך .אמררבייוסי :מעשה
והוליכו ערסלא (שם האיש) וישראל היה וכבש עשו לומפני הבבליים,
שהיומתלשים בשערוואומריםלו :טול וצא410וצא( .ובל תשההעוונו-
תינו אצלנו עוד-רע"ב-).מיקורי ירושליםהיו מלוין אותו עד סוכה
הראשונה .עשר סוכותמירושלים (סוכות עשו לו בדדד והולכיםבני אדם
לגור שםלפני יוה"כשמל,יז אותו מסוכה לסוכה) ועד צוק תשעיםריס,
שבעה ומחצה'לכלמיל:.על כל סוכה וסוכה אומרים לו :הרימזוןוהרי
מים ומלויו אותו מסוכה לסוכה .חוץ מאחרונה)שבהן ,שאינומגיע עמו
לצוק אלא עומד מרחוק ורואה אתמעשיו .מה.ה-היושה  1חולקלשוז של
זהורית-חציו קשר בסלע וחציו קשר בין שתי קרניו ורחפו לאחוריו
_והו
א מתגלגל ויורד ולא היהמגיעלחצי ההרלד.שנעשה אברים אברים
(יגמא ;1ג .)1-המרחקמירושלים עד מלוםהשילוה ~-'DIAעשרמיל .עדהסוכה הראשונה ומלוכה לסוכהמיל אחד1 ,מ1הסוכההעשיריתילצוקשני

מיל.הלכומיל אחד ושם עמדווהשקיפועלהשילוח.

-
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מ :ובא אהלןיל-אסלמיעד!יוקשט ?ת-בודיהבדויאשיל4ש?באו?ל-
?מע.
סקסה,
יי7:דסץ?ת??-רו?4זםבמקים"דיכאולבשאת-בנדירי,ת?א%ויש
ה?ת-
תסלם?97ר י??דהלם".
את-שי

והיים

ללתי

'

קאדי

( )50רשב,ים :ארץ חריבה ,שאין בה שום תבואה ,שהיא גזרה ונכרתת
מכלטוב.
גמרא:איו גזרה אלא חתוכה (רש"י" :צוק התוך בזקיפה ולא משופע
כל כד") דבר אחראיןגזירה אלא דבר המתגזרויורד .דבר אחרגזירה,
שמא תאמר מעשה תהו הוא ,ת"ל':אניה''אניה'גזרתיוואיולד רשות
להרהרבהן.עי רמב"ן לפסוק ה'בפרקנו.
( )51ספרא :כל הפרשה כולה אמורה על הסדר ,חוץמז הפסוק הזה'ובא
אהר ,אל אהלמועד' .ולמה באזכדי להוציא את הכף ואת המהתה.
רה"י:כל הפרשהכולהנאמרהעלהסדרהוומביאה11שהיא אחרעשיית
עולתו ועולת העם (פסוק כד) והקטרת אמורי פר ושעיר שנעשים בחוץ
בבגדיזהב (פסוק כה) וטובל ומקדשופושטןולובשבגדילבן (פסוקבג).
()52רישוי :אחר שהוציאם (את הכף והמחתה) ולובשבגדי זהבלתמיד
שלבין הערבים וכר וסדר המקראותלפי העבודות כך הוא :ושלח את
השעיר במדבר (כב) ,ורחץ את בשרו במים וכר (כד) ואת חלב החטאת
'(כה) וכל הפרשה עדיבוא אל המהנה (כח) ואחריכן :ובא אהרן (כג).
( )53סטרא :מלמד שהם טעונים גניזה (רעפיי :ולא ישתמש באותם
ארבעהבגדיםליוםכיפורים אתר).
( )54גמרא :ת"ר המש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש
בוביוםוכולן בקודשבבית הפרוה חוץ מראשונה (פסוקד') שהיתהבהול
עלגבי שערהמים ובצד לשכתוהיתה.
ראכייע :במקום קדוש ,בהצר אהל מועד,וסדי,היופורשיולו.
( )55רשני :שמונה בגדים שהוא עובד בהן כלימות השנה.
ראכ"ע :שישמש בהןבכליום (כלומרבגדיוהרגילים).וישאומרים שהם
הנזכרים ,והעד שלא נכתב ולבשבגדיםאחרים (כמו בפרק ,1ד).
( )56רש"י :מןההיכל אל החצר שמזבה העולהשם.
(ד )5טפרא :עולתו קודמת לעולת העם וכפרתו קודמת לכפרת העם.
רעפיי :עולתו- :איל לעולה האמור למעלה (פסוק ג) 'בזאתיבוא אהרן
וכר ואת עולת העם' -ואיל לעולה האמור למעלה (מסוק ה)' :ומאת
עדתבניישראליקחוכו'ואיל אהדלעולה'(ה).
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ר.אש השנה ויום הכיפורים בתורה

י" :ואתסלב

41,

נהדירססן4סה!ן.

נו :והמשלס" השסת?-אהתה,עיירלחילול ןס4ס ?גריון! ורחץשת-סלריסיום,
!סחיי-ווי.בי
אאל-ססמ!ת'

נ" !5ת 8ר הסלאת ואת?עיר החטאתאשר הובא שת-דקם לאסר בקדש

ייציא"של9-חיץ לטס!ה' !לרפה' ?5ששת,עיס
ם וסת??-רם !שת-

,

יר?ם-

ראבייע :עולתו-הואהאיל.

ואיל העם-ופר העם ושבעהכבשיהםכי5ןכתוב (פרבן בקר אחד,
איל אתד',כבשים בני שנה שבעה-במדבר כס ,ה) ;,ועי' יומא ע

זו דעתרבי בספרא וביומא שהאיל האמור כלו הואאיל המוספים בפ'
פינחס וכן פסק הרמב"ם .וראב"ש אומרשניאילים הם ,אהד אמור כאן
ואחד אמור בחומש הפקודים.
ספורנו :אחר שכיפה בעדו בחטאתו ובעד העם כב' הטאזת שגט שעיר
המשתלח נקרא הסאת ,כאמור':שנישעיריעזים לתטאת',ושניהםיקדמו
לעולת העם כמשפט כל חטאת שקודמת בכל מקום לעולה כמו שבא
בקבלה.
ן
( )58הש"י :אמורי פר ושעיר..
'ן
ראכייע :הלבפר החטאת וחלבשעיר החטאת ,חלבשעירהעזים שהוא
תטאת לכהן כמשפטואינו נשרף -וזה בפרשתפינחס (טעירעזים אחד
לחטאת מלבד הטאת הכפורים במדבר כט,יא).
( )59ספרא:יקטיר אף בשבת,י
קטיר אףבטומאה.( )60ספרא :לא המשלח את המשלה (כלומר :לא הכהןהגדול).
( )61סטרא:כיון שיצא חוץ לתומתירושלים
,לטמאבגדים -דברירבי
י
יהודה (ולדעתאחרים -ר"י ור"ש -עדשיג
ע למקוםהשילוח).

ג"

( )62ראב"ע:בציווח

רמב"ז:יוציא אהרן -הנזכר -בציווי,על דעתראב"ע.והנכוןיוציא
המוציא 1כ 1ישרפו-השורפים.

,
:

-

( )63רטכ"ז:השורפים ואמר הכתובהשורפיכן בלשורבים ללמד שאם
נתעסקו רבים גשריפה-:אחד מביא את האור ואחד מסדר 19י המערכה
ואחד מבעיר את האש -לא יטמאו בגדים אלא המצית האור בפרים
עצמםמשיציתנו ברובהולכן תזר ואמר בלשוןיחיד' :והשורףאותם'.

www.daat.ac.il

דעת-מכללת הרצוג
מתוך" :מעיינות" ט  -ימים נוראים ,מאסף לעניני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים תשכ"ח

חייב "מיאי

י

42

נ ;8והטרף אתם9:בס בגדיו1ךסץטת-בירו9יום'וסהךי:19-בואשל-
.ר,ה.המחז

'

 :%וכקר ס~הןא אשרesntw~-אתי1ץ?ר9:לאאת-ידעי לכהן תחתטסיו"
יסקךש.
ולקשהטת9ןדיסלד,9ך
יג :וכקרטת-אישסקךש,,ואת-אהלמיעדוטת-המזבן:ן9ר,וקלסלחים
וקל?-ל9-םאסל:לקריי.
ל?9ל-לנאקם אחת
יז :והלקה-ואתלקםלס"תעילם"לאי?ל?-ך?,דל
באה''.

.

(א) ~ :p"iwשב עתה למרש על כל מה שיכפר.
( )65רש"י :כפרהזו שליוה"כאינה כשרה אלא בכהןגדול,לפי שנאמרה
כל הפרשה באהרן ,הוצרך לומר בכהןגדול הבאאחריוכמוהו.
רשתיים:לפי שאמר 'בזאתיבוא אהרז' ,ואםאיז אהרן,תהיה עבודתיום
הכיפורים בכהן המשוח תחתיו.
( )66רשאי :והם כל.הכהניםגדולים שעמדומיאשיהןואילד.
י אלא המשוח בשמן המשחה ,מרובה בגדיםמנין ?
רמב,ין :שיכולאיזל
ת"ל' :ואשר ימלא אתידו' ללבוש את הבגדים -והם כל הכהנים הגדו-
לים שעמדומיאשיהוואילד,שבימיונגנזה הצלוחית של שמן המשחה -
לשו,רש"י.ואין הכוונה לרב שלאיהא במקדש כהןגדול מרובה בבגדים
אלא מיאשיהו ואילך וכו' אבל בכל הזמנים אם נתרבה בבגדים כשר
לעבודת יוה"כ-שהרי לעולם מתקנים כהן אחר ביוה"כ ואין מוש-
חיו אותו ואםאירע פסול בכהןגדול משמשזהתחתיו שהואנשר.בריבוי
הבגדים בלא משיחה.
( )67ספרא :מלמד שהבן קודם לכל אדם וכו'  l~raשהוא ממלא מקשו
שלאביו הוא קודם לכל אדם .ואםאינו ממלא מקומו של אביויבוא אחר
.

וישמש תחתיה

( )58ראב"יט:הואמביתלפרכת.
( )69ראב"ע :עמם הלויים,כי הם לאייקראו'הכהנים' ,רק כל כהן הוא
לויואיו כללוי כהן.
 ( )70ראב"ע :וכבר אמרכןלהוסיף 'אחתבשגה'.( )11ספורנו :לכפר,שהיום עצמויכפר ,אעפ"י שלאיהיה מקדש עבודה,
כאומרם :תשובה תולהויוםהכיפורים מכפר.
י :כלאכיןורקיז שבתורהמיעוטים -מכטר הוא לשביםואיז
()72יעדי
מכפר על.שאינם שבים.
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ראש השנה

ויום הכיס וריח י

בת רה
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היאכג מ:אריבעשילהדס השבעי הזה לם הכפרם הס"9רא"-דש
ושה לכםועו"ם את-ן9
שםת.יכם ,והחרבסם אשהמלי.
ייי
ם כפרים הוא לכפר
נ" :וקל?-לאוה לאס"שוביצםהיי הזהרי*,
יאלהיכם.
עלי9מיילפניי

ימינרכס :",והקךבתםעלהלץךיסויגס 9רין"9-ריסדטוליסד
9ך-יסה*ן?הלטיים
ילים'
עי
ס:ומנחסם סלת בלולה בשמןשלשה
?
י?
ינים לקר?ך??לים סטסד.
לשי
'??:רת ??רת ל99שהיהד לשבעת הלבסים.
.

?לשים

י"?:ץיר ץדם לסד סלאת 9לקד סלאת ה9פרימי ועלת התמיד ומנחתה

ת?ייסם'
 רמשייך :מביא דברי רש"י הנ"ל וממשיך" :ואםכןיהיה טעם הכתוב,כי.

באחד-לחודשיהיה לכם לכולכםיום זכרון תרועה שתהיו כולכםנדונים
לפניה אדיהיה למקצתכם בעשור לחודש הזהיוםהכיפורים -והרי הוא
(פירושו של "אד") כטעם בלבד .וכן' :שא גא חטאתי אך הפעם' וכן:
'הרק אך במשה'-הבלבד במשהוכו' .ועל דרך הפשט אך טעמו אכ1
לאמתהענין',אכןנודע הדבר'',אכן כארםתמותון' -אכן בעשור לחודש
יום הכפורים הוא -הבטחה באמיתות הענין יאמר :באחד לחודשיום
הדין ,אמנם בעשור להורשיוםכיפורים ,על כן תענו 'fiRנפשותיכם וכל
מלאכה לא תעשו וכו'".
(3ד) ספורנו :והואענין קרבנותכהוגדולוקרבנותציבורהבאיםלכפרה.
(4ד) רמב"...:1מפני שאמר' :ועניתם את נפשותיכם והקרבתם אשה
לה" ,ובפרשת אחרי מות תלה עוד הכפרה בקרבנות ובשעיר המשתלח,
מפניכן הוצרך לומר'וכל מלאכה לא תעשף בגףהיום הזה,כייוםהכפו-
רים הוא בגופו לכפרעליכם מלבד כפרתהקרבנות.
(5ז) ראב"ע :פירושכייוםכיפורים עליכם לבדכם,
(6ד) חטאת מוספים באהאחרי חטאתהכיפורים (מסתברמהדיוק מלבד).
רש"י :שעיר הנעשהבפנים האמורבאחרי מות שגם הוא חטאת (החטאת
האמורה כאן ,דמה נזרק על המזבחהחיצ.)11
רבדיי :ומלבד עולת התמיד תעשו עולות הללו (ובשרה של החטאת
החיצונה נאכל לכהנים אחדי יוה"כ ,ואילו בדמה"ל חטאת הכיפורים
מכפרים על הקודש ועל קדש הקדשים ,איסוריה לאשים ובשרה נשרף
מחוץלמחנה).
ן

,
'
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