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פרשת עבודת יום הכיפורים
(ויקרא פרק טז)
מול הקודש

.

פרקטז בספר ויקרא הוא הפרשה ,הנקראת בתורה בשחרית שליוםהכיפורים.
פרק זה עוסק בתיאור.העבודה המיוחדת ליום הכיפורים .עבודה זאת ,כפי

י אהרן במשכן אהל מועד שבמדבר,
.הנאמר בכתוב ,נערכה לראשונה עליד
ולפיה -בשינויים המתאימים -נערכה העבודה הזאתבבית המקדששבירו-
שלים.בימי בית שני,כפי שיודעים אנומהתיאורים שבמשנה ,היתה עבודה
זאת מושכת אליה קהל רב מישראל ,שהיו באים אל המקדש להזות באותם
הטכסים ,שמותרלזרים לראותם .ואףעלפישיוםהכיפוריםאינומןהמועדים
שבהם חייבים לעלות לרגל ,מספרת המשנה (מסכת יומא ,סוף פרק א):
מגעת" (כלומר עודלפני עלות השחר) "עד שהיתה
".ולא היתה קריאת
ביהקהל הצופה בעבודההיהזוכה לרגע המרומםביותר,
ג.
ה"
עזרה מלאה,מישראל
כשהיה שומע "את השם מפורשיוצאמפי כהןגדול בקדושה ובטהרה".אזהיו
"כורעיםומשתחויםונופלים עלפניהם",ומידשומעיםמפיכהוגדול את המלה
"תטהרו" .ואף בימינו ,בסדר התפילה שבבית הכנסת ,בשעה שנאמר "סדר
העבודה" וכשמגיעים אל תיאור המעשה הזה ,מרגיש עצמו המשתתף בתפי-
.לה ,שהוא זוכה ל"הויה" נשגבהביותר של קדושה.כמו אותםצדיקים שבדו-
יות הקדמונים ההם ,שומע הוא במחשבתו מפורש את שם הקודש בהויתו
ובעצמותו בלי כינויים-ויתד עם הכהן הגדול שבאותם הימים הרחוקים,
נכנס הואבדמיונולפניי ולפנים ועומד מול הקודשפנים אלפניםבלי מסך
מבדיל .וכמו אותםהסידים הראשונים ("אשריעין ראתה אלה") ,שומע הוא
את המלה "תטהרו" ,המטהרת אותו מכל חטא ופגם ומכשרתו להיות דבק
בקדושה ולשמור טהרתו גם לאחריוםהכיפורים ,במשךכלימות השנה.

שאיפה אל הקודש
.
זוהי משמעותה וזה סמלה של העבודה ביום הכיפורים :להכניס את האדם
אל הקודשפנימה ולטהרו לשמוע את הקודשבליכינויים ולראותובלימסכים.
וכדרך תורת ישראל ,המבטאת את סמליה במעשים ממשיים ,גם עבודה 11
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חכם

עבודת קרבנות היא-מעשים הנעשים בבשר ,בדם ,באש ובקטורת.ימעשים

אלה ,הם שמדוברעליהם בפרקזה.אולייש גם בכךמןהסמליות,שיותר ממה
שעשובגי ישראל בטועל ממש את העבודה הזאת ,הרבו להגות בה ולתארה.
שהרי כבר יצאויותר שנים שבית המקדש חרב ,ממספר השנים שהיהקיים.
ועוד :אף בזמן שבית המקדשהיהקיים ,לא כל הדורותזכו לכהניםגדולים
הראויים לשמם ,שעשו את כל סדר העבודהלכלדקדוקיובכוונת הלב הטהורה
הראויה לעבודהזו .נמצא איפוא ,שבעיקרה עבודתיוםהכיפורים משאת נפש
היא ,שאיפה אל הקדוש -שאיפה ,שמעטים מאדזוכים להוציאה אל הפועל.
כאמור ,הרבוחכמי הדורות לעסוק בתיאור עבודתיוםהכיפוריפ.ורבים הם
המסרים והחיבורים העוסקים בכד :מדרשי ההלכה והאגדה ,משנה וברייתא,
התלמודיםוהטוסקים,פייטניםומחבריתפילות -כל אלהוהפרשנים המפרשים
אותם ,ומלבדם מפרשי התורה לכלזרמיהםוכיווניהם.ואחריכל אלה,ישלזמר
שנשארופרטיםרבים במחלוקתבלי הכרעה .אולםפרטים אלה ,עד כמה שהם
השונים (ועל כמה מהמחלוקותיכול לעמודמי שמשווה את שתי הנוסחאות
של סדרי ה"עבודה" ,הנפוצים ביותר בימינו" ,אמיץ כוח" ו"אתה כוננת"),
אינם משנים את התמונה הכללית של מהלך העבודה ,כפי שהיא משתקפת
לקורא את הפרשה הזאת בתורה.
בפירושנו זה נפרש ראשית כל את הפשט הפשוט של המלים ,ולא ניכנס
לפרטים של הלכות ,המצריכיםידיעהיסודית במדרשי ההלכה ובספרותחז"ל.
נעיר רק על הדברים הבולטים שבהלכה ,שהטביעו את חותמם במחשבת
הדורות ,ונשתדל לעמוד על הסמליות שבדברים-הן בדברי הכתובים והן
בדבריאז"ל.
המתעניין ורוצה להעמיק ולהרבות אתידיעותיו בסדר עבודתיום הכפורים,
בפרט' הלכותיה ,ובדרכי מדרש ההלכה לכתובים ,טוב יעשה אם ילמד את
המקורות לפי הסדר הבא (שהוא הסדר הנראה לנו כסדר עולה מן הקל אל
הכבד):
א' .עבודת יום הכיפורים' בספר האגדה [סעיףיט בפרק ט בפרק הראשוז]
ב .סדר העבודה 'אתהכוננת' (במחזור'ספרד').
ג ,פירושיש"י לפרשתנו.
ד .סדר העבודה'אמיץכח' (במחזור'אשכנז').
ה .הלכות עבודתיוםהכיפורים במשנה תורה לרמב"ם.
 .1מסכתיומא [משגחן עםמפרשיה.
ז .ולמשתלמים ,מדרש ספרא ('תורתכהנים') עלפרשתנו.
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מג

מבנה המקדש והעבודה בו
הרם יטרק
מבנה המקדש של העבודה ט:
המשכן (וכמתכתתובית המקדש)היה מחולק לשלושהאזורים( :א) ה"עו-
רה" בלשון חז"ל ,הוא "פתח אהל מועד" בלשון המקרא; (ב) "ההיכל" ,הוא
נקרא בתורה לפעמים "קודש" ולפעמים "אהל מועד" בסתם; (ג) "קודש הק-
דשים",בלשוןחז"ל נקראלפעמים"לפגייולפנים".
ב"עזרה"היההיטבה" סתם ,הנקרא גם "מובע העולה" וגם "מוסחהנתי-
שת".עליוהיומזים את דם הקרבנות ושורפים את הקרבנות .עד מקוםמסויים
בעזרההיוישראלים (שאינםכהנים) רשאיםלהיכנס.
ב"קודש"היה "מזבח הקטורת" הנקראגם "מזבחהזהב".עליוהיומקטירים
קטורת פעמיים ביום ,בבוקר ובערב.היו ב"קודש" גם "שולחן לחם הפנים"
וגם ה"מנורה" .שני אלה אינם נזכרים בפרק שלנו .אל הקודשהיו רשאים
להיכנס הכחגים לבדם,
ב"קודש הקדשים"היה"ארוןהברית"ובו"לואותהערות" .אתהארוןהיתה
מבסה "כפורת" ("כמין טס של זהבועוביו  "fiDDברבריחו"ל) .על הכפורת
היו ה"כרובים" .יעל הכרובים%-ו ביציהם-היתה השכינה שורה .ביז
ה"קודש"וביז "קודש הקדשים" היתה מבדילה פרוכת .מן הארוןהיויוצאים
"בדים" (כפיז מוטות שהיו משמשים לנשיאתו) .ולפי התיאור הפיוטי-סמלי
של חז"ל,היו הבדיםנוגעים בפרוכתויוצרים בה בליטות"כמיןשדיים".ועל
זה נאמר"ביזשדיילין"(שירהשירים א,יג).
לקודש הקדשים לאהיה נכנס שום אדם ,אלא הכהן הגדול בעת עבודתיום
הכיפורים,כפי שמתואר בפרקנו .הוא לכדוהיה נכנס לשםועומרביןשניברי

רי

הארוו.

%ףוו היןממליותיותרממציאות.בימיביתשני(ואולי אף בסוףימיבית

ראשוז) נגנו הארון (איך ומתי ,זוהי בעיה בפגי עצמה ,שלא נוכל לדון בה
כאן) ובמקום הארון היתה "אבן שתיה" .והיא סימלה את "יסוד העולם"
ואת מקוםשרייתהשכינה.ולפי המסורתהנפוצה בעםזוהי האבןהמצויה בתוך
המסגד המכונה 'מסגד כיפת הסלע'.
עתה נבאר את הפסוקים אהד לאהד:
(א) אחרי מות שניבני אהרן -רומז למסופר לעיל (פרקי ,א-ב) ,שבני
אהרןהקריבו "אש זרה" ומתו בקודשבגללזה .במהות החטא של נדבואביהוא
נחלקו הממרשים מימות חז"ל ועדהיום .אבל נראה ,מהזכרת מותם בפתיחת
הפרשה הזאת ,שהם נכנסו אל קודש הקדשים והקטירו שם קטורת,מעיז אותה
העבודה שעליה נצטווה אהרן בפרשהזו .אלא שהם עשו ואת מצוה ממו,
בלי
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ולא על הסדר הואוי ,ולוינךשינשו ומתו-לפי שעבודה כזאת,
רשת,עת לקודשטה'קדשים,מחייבת הקפדהיתרה P11Tבפרטיפרטיםוכלסטייה
הנוג
מסוכנת מאד .הקדושה היא כוה עצום המתפרץ ומכלה אתמי
קלה
שאינומהנרזאהוריבוכראוי ,לכן נאמר כאן לאהרזשייזהר שלאיארעלו מהשאירע

לבניו.

זהו מגנוז שאינו מצוי במקרא,
אתרי מות ...בקרבתם לפני ה' וימותו-
והכוונה" :אחרי מותשניבני אהרז ,אשר מתו בקרבתםלפניה'".נראה שסג-
נון :ה,המסיים את הפסוק במלה"וישתו" באלהרגיש את סכנתהמוותהצפויה

לקרבלפני ה' שלא בסדרהראוי.
(ב) ויאמרהי אל משה הנוסחה הרגילה לפתיחת דיבור ה'היא":וידבר
ה' אל משה לאמר" ,אבל כאז,-לפי שהאריךבינתייםבציוןהזמן,הוצרךלחזור
ולמר"וידברה' אל משה...ויאמר ה'אל משה".
רבם אל אהרן אחיך -נראה שבא כאן התואר "אתיך"לציין ,שאף עלפי
שהוא אהיך ,אל יחשוב שמותר לו להתקרב לקודש בלי ההכנה הראויה,
שאיו משואפנים בדבר..
וי"ו של "ואל" פותחת את לשון הציווי הבא בלשון עקיפה
ואל יבוא
ננו "ש" :דבראל אחרז שלאיבואוכו'.והוא כמובלשו
ואליבוא בכל עת אלא בעת הראויה לכך,והיא העת שבה יעשה את כל
סדר העבודה האמורה-בפרשה,היינו ביום הכיפורים ,שאז הואחייב לעשות
את כל הסדר הוה ,כמו שכתוב בסוף הפרשה (מט והלאה)" :בחדש השביעי
בעשור לחדש" וכו' .אבליש מפרשימ ,שאמנם ביומהכיפורים מוטלת מזבה
לעשות ככל הסדר הזה ,אך גם בשארימות השנה -אםהיה צורךלהיכנס אל
קודש הקדשים (כגון שהיתה עת צרה ורצה הכהן להתפלל במקום הקדוש
ביותר) היה הכהו הגדול רשאי להיכנס ,בתנאי שיעשה את הסדר האמור
בפרשה- .אסמכתא לפירוש זה היא ,שבכל העניין לא נוכר התאריך של 'ום
הכיפורים אלא בסוף .נמצא ,שמעיקרואיז הסדר הזהתלוי בתאגיד מסויים,
אל הקודש מבית לפרוכת -אל הקודש ,אשר מצדה הפנימי של הפרכת.
כלומר אל קודש הקדשים.
אלפני הפטורת אשר על הארוו בא לבארמפני מה אסורלולהיכנס אל
קודש הקדשים :משום שאם נכנס שמה ,נמצא עומד נגד הפרוכת אשר על
הארון DV1 ,השכינה שורה ,והרי הוא בסכנת מיתה ,כמו שאמר1...ל א
ימות .ומבארעודמהיסכנתהמיתה...כי בעגן אראה על הכפרת-
והרואה את אלהים פנים אל 1 d'JDפ~י למיתה מהירה ,כמו שאמר מנוח
לאשתו" :מות נמות אלהים ראינו" (שופטים כ ,כב) .ולמדנו מכתוב זה,
כי
שהשכינה נראית על הכפורת כדמות ענן (וכעיז זה ברשב"ם) ,ורמז הוא זה
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שאפילו המתפרץ ומעז להביט אל הקודש,אינו רואה מראה ברור אלאעג,,
ואף עלפי כן מסוכנת מאד ההתפרצות הזאת-.עלפי ההלכה "ולא ימות"
הוא עונש :שהנכנס אל קודש הקדשיםהייכ מיתה (בידי  .(D1teמסתבר
שהמלים "ולא ימות" מסיימות את הציווי "ואל יבוא" ,ופיסוק המשפט
כך .הוא" :ואליבא בכל עת אל הקדשמבית לפרכת ,אלפני הכמרת אשר על

הארוז ,ולאימות".ולפי זה היה האתנהראוילהיות אצל "ימות" .אולםבעלי
הטעמים שמו את האתנח אצל "לפרכת" ,ועשו את המלים "אלפגי הכפרת
אשר על הארוז ולא ימות" למשפטבפני עצמהולפי דעתם נראה שהיא דרך
סגנון מוורה ושיעורו הפוך" :ולא ימות אלפני הכפרת אשר על הארן" (על
דרךשביארנו בפסוק.א "בקרבתםלפניה'וימותו").ונראהשפירשוכדבשביל
מדרש הלכה,שאינוחייב מיתה אלא אם נכנס אלפניהכמורת.
(ג) בזאת -הואכינוי סתמי ורומו לכל הסדר האמור למטה,ואינו מוסב
על הפר והאיל הנוכרים בפסוק,שהיהלו לזמר "באלה" .והבי"ת של "בזאת"
היאבי"חהתנאי,ופירושו:בתנאישתיעשהכלזאת.
אל הקדש -פירושו :אל הקודש מבית לפרוכת ,כמו שאמר בפסוק הקודם,
וקיצר כאן בלשונו.
וכון בתנאישיהיו ברשותו פר ובו/
-

פר בן כקר -פר ממשפחת הבקר,
לחטאת  -שם של אחדמסוגי הקרבנות ,ונקרא כך על שם שהוא בא לכפר
בפ-
על חטא ,או על שם שהוא מחטא את הטמאים מטומאתם.
ואיל לעולה-שם של קרבן הנקרא כך על שם שהוא עולה'כולו עלגבי
המזבח ,מהשאיוכן שארסוגיהקרבנות.
(ד) כתונת-בר קורשוכו' -אףזומתנאי העבודהביום הזה,שהיאנעשית
בבגדיםמיוחדים.
.כלנת כןניקודה של מלה זאתכשהיאבסמיכותןונשהיאבנפרד מנוקדת
?תית'
כתונת-בר קודש-שיעורו כתונת-קודש העשויה בד .ומשום כך חיברו
בעלי הטעמים "כתנת-בד" במקף ,שלא תפרש ש"קדש" מחובר אל "בד".
בר בלשוז מקרא הוא ארג של פשתן.
כתנת...ומפנטי ...ואב:ט :..ובמצנפת-הם ארבעתבגדיכחוגה ,המבו-
ארים בפרטיהם בפרשת תצוה (שמות פרק כה) .ושם מבואר ,שאלו הםבגדי
בני אהרן ("כהנים הדיוטות" בלעוז חז"ל); אבל לאהרן עצמו ("כהן גדול")
וש עוד ארבעה בגדים נוסף על אלה והם :חושן ואפוד ומעיל וציץ .ופשט
הכתוב הוא (וכן ההלכה) ,שבעבודת הקודש שליוםהכיפוריםאין הכהןהגדול
לובש את הבגדיםהמיוחדיםלו (הנקראים בלשון חו"ל "בגדי זהב") והמורים
.
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על גדולתו המיוהדת ,אלאלובש אתהבגדים (בלשוןהו"ל"בגדילבן") המשו-
לכלאחיוהכהנים .ומדרש אגסה אומר:לפישאיוקטיגור נעשהסניגור:
תפים
כלומר שבבגדים המיוהדים לכהןהגדיל היה זהב ,והוא מזכיר את חטא עגל
הזהב .ואפשר שיש עודכוונה במדרש הזה ,שהזהב הוא סמל החטאיםבעושי.
שיש לפרוש מהםביוםהכיסורים ,כמו שאנו מתפללים בתפילתנעילה" :למען
נחדל מעושקידינו".ונראהשישעוד סמל בכד והוא ,שהעומד לבוא אל הקודש
מנימהחייב להשליךמעליו כלטימן של התנשאותוגאווה.לפיכךהכהזהגדול
נכנסלפנייולפנים בבגדים המראים שהוא כאהד מאחיוהכהנים -ולא בבג-

דיםהמראים על מעלתוהמיותרתלו.
בד הוזר אצל כל בגד ובגד ,לותר לך :דווקא בד ולא חומר אחר.
קודש-מוסב על כל הבגדים ,אלא שכתב אצל הכותונת ,וסמך על הקורא.
בריהיו על בשרו המכנסיים על הבשר ,ועליהם הכותונת .ועל
ומצנמי
הכותונת האבנט (כעיןאיזוראו-חגורה) ועל הראש המצופת.שים לב,שלגבי
כל בגד מארבעת הבגדים משתמש הכתוב בפועל אחר :כתנת'-לבש,
מכנסיים -יהיו ,אבנט יאגד ,מצנפת -יצנף.
קורש הם הוא-טעםלציווי שבאאחריו" :ורחץ".
כ
וגרדהיץ-וי"ו של"-ורחץ" פירושה "לפיכך" :בגדי קודש הם ולפיכך עליו
לרמץ תהילה את בשרו במים ,שהבא ללבוש בגדי קודשהייב להיות טהור
תהילה.והנהסדרהציווייםבשניהפסוקים האלההולךמןהחוץפנימה:תחילה
ציוח על הבהמות שהו ברשותו ,אחר כך  nT1sעלהבגדיםשיהא לובש ,ולבסוף
ציוה על רחיצת גופו .ומובן שבסור המעשה באה תהילה רחיצה ,ואחר כך
לבישה .והנה עלפי ההלכה כל רחיצה במים שנאמרה בתורה,היא טבילה
במקווה.ז-עזד פסקה ההלנה בהסתמכהעלסמוייםבג-כרלעיין שם),שהבגדים
המיוחדים האלה ("בגדי לבן") לובשם הכהן הגדול רק בעת העבודות המיוה-
דות לשם הכניסה לקודש הקדשים .אבל בעת העבודות הרגילות ,הנעשות
בהיכל ובעזרה (התמידין ,המוספיז ,הקטורת ,הנרות וכדומה) ,לובש את הבג-
דים הרגילים של כהן גדול "בגד' זהב".והואיל וכך ,נמצא שמהליף הכהן
את בגדיו פעמים אחדות ביו-ם הזה .ועוד קבעה ההלכה עגל שינוי מבגדים
לבגדים  T1~Uטבילהבפני עצמה ,ואחרי לבישת הבגדיםולפני פשיטתםצריר
הכהן לרחוץידיוורגליו (קידושידייםורגליים) .בסך הכל עולה מסכרהטבי-
לות שטובל כהוגדולביוםהזה לחמש ,ומטפרהקידושים לעשרה11 .ה 1סמל
בפני עצמו :חמש טבילות ועשרה קידושים עושה הכהז-הגדול בעבודתיום
פורים ,וככה מיטהר הוא וכל ישראלאתו .ואף עלפי שרחיצה אסורהביום
הכי
הכיפורים ,כאחד מחמשתהעינויים ,טבילות וקידושים אלו הם לצורך העבודה
ואינם נחשבים כהנאתהגוף.
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פרשת עבודת יום הכיפורים
(ה) ומאתערתבניישראלוכוי -אחרישביארלעיל מהנדרשמהכהןהגדול
בעצמו ,מוסיף בפסוק זה ,שגם עדת ישראל חייבת לתת את' הלקה בעבודת
היום הזה .ואף בזהיש משום סמל :שהכהו הגדול הרוצה להיכנס אל קודש
הקדשים,אינויכוללהיכנס שם מעצמו ולעצמו ,אלאעליו לשתף את העםעמו.
שנישעיריעזים לחטאתואיל אחר לעולה -העולה של העם שווה לעולת
הכהןהגדול איל אבל חטאתםפחותה :שםפר,וכאןשעירים.וסמלבדבר:
 -שמעלתו רמה על מעלת העם ,גם הסאתו חמורה יותר וזקוקה
הכהו הגדול,
לכפרה מרזבה יותר מחטאת העם .אבל כקרבן עולה המסמל את ההכנעה
לאלהים והשאיפה להתקרב אליו ,אין הכהן הגדול רשאי להתנשא על העם
ולהביא קרבויותר חשוב מקרבןהעם.
(ו) והקריב וכף פסוק זה חוור מלה במלה לקמן בפסוקיא ,ושם מדובר
על הקרבת הקרבו מ-מש .על כרחנו ,שפסוק זהאינו עוסק עוד .בשחיטתו של
הקרבן .נראה לבאר על הפשטשאחרישהזכירבפסוקיםהקודמים אתהבה-
פיעבודתהיום ,חזר כאן לבאר לשם מה הן באות ומה
מות שיש להכין לצורכ
יביאר בפסוקזה ,שאתפר החטאתלוקה אהרן לכפרעל
ייעשה בכל אחתמהן.ו
עצמו ועל משפחתו ,ובפסוקים הבאים מבאר מה יימשה בשני השעירים- .
ואולם מדרשהלכה הוא ,שמכאןמתחילסיפור סדר העבודה,ולפיזה"והקריב"
כאזפירושו "יגיש",כמו שמצאנובויקרא א,ג" :אל פתח אהל מועדיקריב
אותו"-יגיש-אותו .ועל "וכפר" דרשו בהלכה ,שנוהי כפרתדברים .כלומר
וידוי.בכתובלאנזכר במפורשוידוי ,אלא פעם אחתבלבד,בשעיר המשתלח -
וההלכה קבעה ,ששלושהוידויים הם,וזההווידויהראשון .ואף בזאתיש סמל,
שההלכה מרבהבווידויים בפה וקובעת שבהם תלויה הכפרה .רמז הוא לזמן
הזה שאין קנז קדבנזת ,אכל כפרתנו מצויה עלידיוידוי בפה .והנה בנוסח
היה הכהו הגדולמזכיר שלוש פעמים את השם המפורש .נמצאו כל
הווי
דווית השםבווידויים תשע :שלושפעמים שלוש ועור פעםא"תהיהמזכיר
אזכר
את השם כשאמר "לה' חטאת" (עיין להלן פסוק ט) .נמצא מספר הפעמים,
שהכהן הגדול מזכיר את השם המטורש בעבודת היום ,הוא עשר ואף זהו
ענייו שבסמל.
בידו ובערביתו אף זה סמל :תיקון החטא מתחיל באדם עצמו ,אחר כך
יכול לכפר על ניתז-,ורק אחר כך עלאהיימ ,וככר למדו חז"ל מכאן" :קשוט
עצמךתחילהואחרכך קשוטאחרים
ביתו משפחתו ,ומדרש הלבה "אשתו" ,ולמרו מכאן שהכה"גצריךלהיות
וסר העולה מפאוהוא .שההורה מקדשתומחייבת את חייהמשפחהנשוי .והמ
ושוללת את הפרישות עדכדיבך ,שמי שפורש מאשהפצוללכהונהגדולה.
וסמל שדרך הפרישה מאישותאינה הדרך המוליכה אל הקודש.
הו*
'

י
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חכם

(ו) ולקת אתשגי השעירים אתרי שביאר מה יעשה בפר החטאת ,מבאר
ת.כאן מה יעשה בשנישעירי החטא
לפניהי פתח אוהלמועד -מצפוןלמזבח העולה,כמו שנאמר" :ושחטאותו
עלירד המזבח צפונהלפני ה'"(לעיל א,יאועוד) .צדצפון של המזבח מסמל
קדושהיתירה ,והרציון נקרא בלשוןסיוט"ירכתי צפון" (תהלים מה,ג,ועייז
גםישעיהיד,יג) -והכוונה ,שהכרעת הגורל המפורשת בפסוק שלאחר מכן,
יוצאת ממקום קדוש ,ואינה נופלת במקרה.
(ה) זנתו אהה על שני השעירים גורלות -על כל שעיריתן גורל אחד.
הגורלות הםכעיןפתקים (ולפי המשגה שלעזהיובתחילה ,ואחרכר עשאום
של והב) .על אחד כתוב "לשם" ועל השני כתוב "לעזאזל" .ושני השעירים
שווים במראיהם ,ורק הגורלמכריע מ' לשםומילעזאזל.והענייז הוא ,שהשם
בעצמו בוחרלו את קרבנוהרצוילפניו .הסמל שבדבר הוא עמוקואיום ,שיש
שניאנשיםשווים למראהעיניים בכל מעשיהם,והולכים באותה הדרךעצמה.
ובכל ואת ,האחד מגיע בסופו של דבר לשם ,והשני מגיע לעזאזל .רק השם
לבדו,היידע נסתרות,מבין מדוע לזה עלתהכדולזה עלתהכך.
לעזאזל שם זה נזכר רק בפרשה זו ,והביאורים עליו (ועל הענייו הוה)
ושהכיוונים )1( :כיוון ההלכה; ()2כיוון המסתורין; ()3כיווןנחלקים לשל
הפשט .נביא כאן את הביאוריםלפי שלושתהכיוונים האלה:
( )1כי11ן ההלכה :לפי הידוע מן המשנה (ומפיוטי ה"עבודה") היו
מוליכים את השעיר אל צוק סלע שבראש הר במדבריהודה,והיודוחפיםאותו
מראש ההר למטה" ,ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים"
(לשוז המשנהיומאו,ו)" .ואומר' :כךימחועוונות עמךביתישראל'" (לשון
סדר עבודה "אתה כוננת").לפי זה "עזאזל" הואכינוי לצוק סלע שבמדבר.
בביאור פירוש זה אמרו בגמרא (יגמא מז ע"ב)" :מהו עזאזלז -תני חרא
שיהא עז וקשה" .משמע ,שדורשים "עזאזל" משורש " t~t1TVשפירושו חזק.
וייתכו לומר לפי זה (עלפי אבו עזרא בפירושו לכתובנו בשם הגאון) ,שאף
הסיומת 'אל' נדרשת לשון תוקף וחווק ,כמו "הררי אל" -הרים חזקים .ואף
עלפי שהאל"ף כתובהבין שתיהזיי"נין,אולי נעשה זאת בשביל שלאיטעו
להשיב ש"אל" הוא לשון אלהות ממש.ועוד אפשר לומר,שהל'נוספת למשקל,
כדרך השמות "כרמל" -משורש "כרם"1 ,-ערפל" -משורש "ערף" .על כל
פנים "עזאזל",לפיטירושזה,הואכינוילסלעיהריהמדבר.
( )2כי11ן ה מס תורין:לפי כמהמדרשיםשאחדיםמהפהביאהרמכ"ז,
"עזאזל" הוא שם של אחדממלאכי חבלה ,שד ,או רוח רעה ,והוא אחדמ"בגי
האלהים" ,שחטאובימי המבול (כמרומז בבראשית ו ,ב)" .עזאזל" זהו סמל
הרע ומקור החטאים שחוטאיםבניאדם .לכןביוםהכיפוריםנותניםלו -כעין
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שוחד -אתשלו.הואמחטיא אתישראלובניישראלשולחיםאליו אתחטאו-

תיהם .ומבאר הרמב" 1שאין לראות בזאת שמץ של עבודה זרה הס ושלום,
לפי שהדבר נעשה במצות השם .והשם הוא השולח את השעןר לעזאזלאחרי
שעמדהשעירלפני השם והרי זה כמלך השולה מתנהלעבדו.
הרשב"ם ,הידוע בנטייתו לפשט ,כתב'" :לשלח
( )3כי 111הפשט:
אותו לעזאזל המדברה' טשוטו .לשלח אותוחי אל העזים אשר במדבר,
י
פ
ל
כמו שמצינו בצפורי מצורע' :ושלח את הצפור ההיה עלפני השדה' (לעיל
יד ,ו) לטהרו מטומאתו; אף כאן לטהר את ישראל מעוונותם משלחו אל
המדבר-,והוא מקום מרעה הבהמות בדכתיב' :וינהג את הצאן אחר המדבר'
(שמותג ,א)".לפיפירושזה "עזאזל" הוא מלשוןעז ,ואתשעירהעזיםשול-

חים אלמקום.העוים .אולם הרשב"םלזו ביאר ביאור מתקבל על הדעת את
('הלשוןזהספר',כרך'האמונות והדעות' ,עמוד )155
הצורה"עזאזל".טור-סיני
מביא ,שבאכדית "אזל" הםצבאים,איילים,יעליםועזיהבר.לפיזה"עזאזל"
מורכב משתימלים" :עז-אזל"ופירושו"עזי הבר" -והשילוח לעזאזל מסמל
הרחקת החטאים מן היישוב ושליההם למדבר~ .כמו שמצאנו במליצה (בסוף
מיכה) "ותשליך במצולותיםכל הסאתם",כן נעשיתכאזטעולהסמלית המע-
בירה באמצעותהשעיר את החטאים אל המדבר.
(ט) והקייב אהרז וכוי-על דרך שביארנו לעיל בפסוק  1אין פסוק זה
אומר שעתהיקריב אהרן את השעיר ,אלאלפי שלמעלהאמר;'שיתנוגורלות
על שני השעירים ,פירש כאן ,ייעשה בהם .ואמר בפשק זה ,שעתיד אהרן
"לכה דרשו" :ועשהו חטאת" שיעשהובדיבור
מה
להקריב אותו לקרבו חטאת .וב
חטאת ,כלומר שיקרא בקול רם "לשם חטאת" .והיא אחת האזכרות שכהן
מזכיר אח השם המפורשביום הוה-כמו שאמרנולעיל,.
גדול
(י) יעמר-חי-ניקור יעמר" יראה שהואבנייז "הומעל" שהוא מקבל
הפעולה(סביל פסיב),כלומריעמידואותו.העי" 1בחטף-קמץ וישלהיזהר
ב-.
כחטף מתח .והקמץ שביו"ד מעיקרו היה קמץ קטן ,ונמתחה
שיא להגותה
הברתובגללהעי"ןהגרונית.והגייתוכהגיית קמץגדול).
ה' עיין לעיל פסוקז .אבל בהלכה אמרו ,שמעמידים אותו בשער
לפני -
שמשםעתידים לשלחו .משמע שמירשו שכל העזרה נקראת"לפני ה'",
המזרח
ובכל כתוב מתפרש"לפני "17לפיעניינו.
.לכפרעליו -נבכל מקום "לכפרעליו"פירושו" :לכפרעלחטאותיו" ,אולם
כאן "לכפר עליו" פירושו לעשותעליו את פעולת הכפרה ,והכוונה לסמיכה
ולווידו הנעשיםעליו (לקמוטסוקכא).
ליח אותו זו פעולהשנייה שיעשו בו ,לשלחאותו.וכאילו אמר :לכפר
לש
עליו ולשלח אותה
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לשלה ב"פיעל" פירושו לגרוםלו שילך ,כלומר לגרשו,
(יא) והקריב וכוי-עיין לעיל פסוק ה ולפי פשוטו מתחיל מכאן סדר
העבודה ,ואומר שתהילהחייב אהרן להקריב את פר החטאת אשרלו ומבאר
כיצד סדר הקרבה  :11שוחטו ,ואחרי השהיטהיניה את הפר ויעסוק במחתה,
כמו שמבאר בפסוקהבא .ומדרש הלכה מוצא ב"וכפר בעדו ובעדביתו"האמור
כאן מצוה שלוידוישני,ולפיזהאיןמשמיות"ביתו" כאן כמשמעות"ביתו"
לעיל בפסוק .1שם פירשו "ביתו-זו אשתו" וכאן פירשוביתו -כל אחיו
הכהנים ,שמצאנו בכמה מקראות בתהלים ,שכל הכהנים נקראו "בית אהרז".
וכן הנוסח של הווידוי הזה' :חטאתי,עויתי ,פשעתי לפניך אני וביתיובני
אהרן עם קדושיך'.
(יב) ולקח מלוא המחתה -כל הקרבנות אחרי ששוחטים אותם מזים את
דמם ,אבל כאן צריך הוא להכניס מדם הפר אל קודש הקדשים להזותו שם
ואינויכול להיכנס להזות את הדם לפני שיכסה את הכפורת בענן הקטורת.
למיכך מפסיק הואביז שהיטה להזאה בהכנסת הקטורת.
מלוא המחתה -הוא כמובלימוננו 'מחתה מלאה:
מחתה -הואהכלי שבונותניםגחלים.
גחלי אש -כלומרגחליםבוערות.
מעל המזבח מלפני ה'-לסי הפשט אפשר היה לפרש מעל מזבח הזהב
העומד בהיכל ,כמו שמצאנו בפסוקיח .אבל מדרש הלכה הוא ,שזה מזבח
החיצון-מזבח העולה-ופירשו "מלפני ה'" ,מאותו הצד במזבח הקרוב
לפני ה' ,והוא צד מערבי של המזבח הקרוביותר לפתחההיכל .נראה הטעם
לדרשה זו,לפי שהכהן נמצא עתה ,אחרי שחיטת פר החטאת ,סמוך למזבח
העולה ,ולכןראוי שיקח משם את הגחלים .ועוד שעל מזבה הקטורת לאהיו
הרבהגחלים.
ומלואחופניו "-חופניים" הוא בית הקיבול הנוצרגיזשתיהידיים ,כשחז
סמוכותזו לזה וציווה הכתוב שימלא אתחפניו קטרת -נמצא שאיןשיעורה
של הקטורת שווה בכל השנים ,אלא משתנהלפי מידתחופניו של הכהן .אף
בנה אפשר למצוא סמל לעומד לבוא אל הקודש ,שיעשה את מעשיו במלוא
כוחותיו שלוולפימידתו שלו -ולא שלאחרים.
והשיאמכית לפרוכת את המהתה ואתהקטורת.וכיצדמניא את המהתה,
והלא חופניו מלאות קט-ורתז -אמרו במשנה ,שאחרי שמילא את חופניו
קטורתנתז את הקטורת לתוך כף,ונוטל את המחתהבימינו ואת הכף בשמאלו
וכך נכנס מבית לפרוכת .זאת היא ההלכה של סדר עבודה זו ,ובענייו זה
נפלה מחלוקתבין הפרושיםובין הצדוקים ,כמו שנבאר בטסוק הבא.
ר"ה -כדיו הקטורת" :ושחקת ממנה הדק" (שמות ל,לו) .ובהלכה דרשו,
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שמאחר שחזר הכתוב כאן על "דקה" ולא סמך על מה שנאמר שם ,צריכה
קטורת זאת להיות "דקה מז הדקה" .וזהו שנאמר בברייתא של "פיטום
הקטורת"" :ושלושה מניםיתרים ,שמהן מכניס כהן גדול מלוא הפניוביום
הכיפורים ומהזירם למכתשת בערביוםהכיפורים ושוחקןיפהיפה,כדי שתהא
דקה מז הדקה" (כן הוא בסידורי ה"אשכנזים" ,ובסידורי ה"ספרדים" שונה
הנוסח קצת,והעניין אחד).
(יג) ונתן את הקטורת על האשלפני ה' -לפי ההלכה הכהז נכנס לקודש
הקדשים כשבימינו המהתה ובשמאלו הכף ,מנית את המתתה במקום הנהתה
(ביןבדי הארון או על אבן השתיה) ,הוזר וחופן מלואחפניו קטורת מן הכף,
עד שמרוקז את הכף מן הקטורת שהיתהבה( .עבודה ואתהיתה מן "העבודות
הקשות שבמקדש",לפי שהכהןהיהצריך לאתון את הכף,ובובנמו למלא את
חופניוממנה .לשם כךהיהעליו לתת את הכף תחתזרועו או אף לאחוז אותה
ביןשיניו ).ואחר כך נתן את הקטורתשבחופניו על הגחלים שבמתתה .כל זה
סדר ההלכה שנתקגלהלפי דעת הפרושים.והצדוקים הלקו על כך וסברו,
לפי
הקדשיפ

שעוד בהיותן בהזן שם הכהן את הקטורת במחתה ונכנס אל קודש
כשבידו המחתה ,שממנה עולה עשן הקטורת .כתוצאה ממחלוקת זאת פסלו
הפרושים את עבודתם שלהכהנים הצדוקיםוהיומשביעיםלפנייוםהכיפורים
את הכהו שינהגלפי ההלכה ולאישנהדבר .ומספרת המשנה ,שאחרי שבועה
זו "הוא פורש ובוכה והם פורשיםובוכים".הפירושהרגיל הואשהבכייה שלו
(של הכהן) היתה על שחשדוהו,והבכייה שלהם (שלהמשביעים) היתה ,שמא
חשדובכשרים .אבלודאי,שיש טעם עמוקיותרלבכייה:עלהפילוג שנתרחש
בישראל ביז הכיתות שהגיע עד כדי כך ,שעבודת הקודש ביום הכיפורים,
המסמל את העלזם והרעות והאהבה ,ובקודש הקדשיפ ,המקום שכל ישראל
פוניםאליו ,והמסמל את אחרות עם ישראלכולו -שדווקא עגורהוו נהפכה
לסמלפירוד הלבבותופילוג הכיתות בישראל .על דבר זהבוודאי ובוודא' 'ש

'לבכות.
מהו מקור המחלוקתשביזהפרושיםוביןהצדוקים בשאלהזו  1הדעההרווחת
היא ,שנחלקו בפירושי הכתובים :הצדוקים פירשו "כי בענן אראה על
הכפרת" בעת שיבוא הכהן אל קודש הקדשים לראותני ,יהא שם כבר ענו
מצא שדגשהייםלהיכנס אל קודש הקדשים כשבידו מתתה מעלה'הקטזדת .נ
עגן קטורת.ואילו הפרושיםדייקו מהכתוב "ונתן אתהקטירת על האשלפני
ה"' ,שהנתינה (של הקטורת על האש) צריכה להיותלפני ה' ,כלומר בקודש
הקדשים .אחרי נתינה  11נאמר "וכסה ענן הקטורת את הכפורת" ,משמע
שבכניסתו של הכהן לא היה ענן הקטורת ,אבל נראה ,שדיוקים בכתובים
כשלעצמם איודי בהם בשביל לקיים מחלוקת כזאת; ובייחוד ,שהכתובים
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חכם

ניתנים להידרש בפנים שונות ורבות .לכןיש לומר ,שמקור המחלוקת הוא
בתפיסה שונה של עצם העבודה הנאת .שהרילפי הצדוקים הכהן נכנס עם
הענן ,נמצא שהוא נכנס כמסתיר את עצמו ,ואףאינויכול להביטאטילו רגע
אחד אל מקום השכינה,ואילולפי הפרושים הכהןנכנסבגלוי אל,קודש הקד-
שים ,ותחילה (באפלולית שבקודש הקדשים ובאור הקלוש של הגחלים הלוח-
שות)יכול הואלהביט אל השכינה,וסנים אלפגיםמולהשכינהכביכול עושה
הוא את ה"עבודה הקשה שבמקדש" .רקמשסיים עבודהזו עולהענן הקטורת
וחוצץבינווגיןהשכינה.הסמליות שבדבר זההיא רבהועמוקה.מכאן שהמח-
לוקת בפרט הלכתי בין הצדוקים ובין הפרושים מסמלת מחלוקת בתמיסת
הדרך של גישה אל הקודש ועבודת אלהים והתגלותו.
על העדות -הארון שבו לוחות העדות ,לוחותהגרית.
לפי הפשט ,העזז מגןעליו מסכנת מיתה הצפויה לרואים את
ולא ימ
יםו.ת-ועלפי ההלכה :אם לא עשה את העבודה הנאת כהלכתהחייב
פני האלה
מיתהבידי שמים.
(יד) ולקח מדם הסר -חוזר לטסוקיב,שסיים "ושחט את פר החטאת אשר
לו" .עכשיו שהכפורת מכוסה בענן 'כול הוא כבר להזות שם מדםהפר .וכאן
קיצר הכתוב במה שמובןמאליו .שהרי הכהן עומד עתה בקודש הקדשים ודם
הפר הוא בעורה ,נמצא שצריך הוא לצאת מן הקודש אל העזרה ליטול משם
את דם הפר ולחזור ולהיכנס שנית אל קודש הקדשים .עלפי ההלכה ממתין
הכהן בקודש הקדשים עד שיכסה הענן את הכפורת ,פוסע לאחוריו ויוצא,
ומתפלל בהיכל תפילה קצרה' ,וצא אל העורה ונוטל אתהכלי (המורק) שבו
נמצא דם הפר,וחוזר ונכנס אל קודש הקדשים,טובל אצבעו בדםומזה.
3אצ3עו-שלא יזה באיזוב או בכלי ,כמו שמצאנו בפסח (שמות יב)
וכדומה .ההזאה באצבע ממש מסמלת קרבה אל הקודש בלי חציצה ואמצעי.
טלפני הרפוית קדמה-הארון בתוך קודש הקדשים והכהן נכנס ממורח.
נמצא עומד.ופניו לצד המערב מול מזרח הכפורת ,וכשהוא מזהישלו להזות
באומן כזה שתפול ההזאה בצד מזרח של הכפורת ,וזהו קד מה ,ש"קדם"
בלשון מקראפירושו "מורה".
ולפניהכטוויתיזה שבעפעמים -אין הכרע בלשון הסטוק ,אםפירושו הוא
שיזה שבע הזאות עלפני הכפרת ושבעלפניהכפורת,או הזאה אחת בלבדעל
פני הכפורת ושבעלפני הכפורת .ההלכההיא שמזה הזאה אחת בלבד עלפני
הכפורת ושבע הנאות לפני הכפורת .לפי זה שמו בעלי הטעמים את האתנח
ב"קדמה" (לפי הפירוש האחרהיהראוי להיות האתנח "2הכפרת"השנייה).
והרעיון הצפון בהלכהזו הוא ,ש"עלפני הכסרת" הוא המקום המקודשביותר,
מקום מושב השכינה ,ובשר ודם האנוס עלפי הדיבור לטנוע שם בהזאתו -
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פרשת עבודת יום
דיו בהזאה אתת בלבד ,ועוד קבעה ההלכה,שאיוטיפות הדם נופלות לא על
פני הכפורת ולאבצידה שלהכפורת .אלאכולןנומלותעל הקרקע סמוך לארל
(או סמוך לאבןשתייה) ומה שנאמר "עלפניהכמרת""ולפניוהכפרת"פירושו,
שירים את אצבעו בכי 111עלפני הכפורת 1בכי11ןלפני הכפורת ,אבל
תיכףיוריד אצבעובכיוון הקרקע .והמשילךאת תנועתידו של הכהן בהזאהזו
לתנועתידו של המרים שוט ומורידו בהכאה .וזהו שאמרו במשנה -וחוזר
כמה פעמים ב"סדר העבודה" "-ולא היה מתכווין להזות לא למעלה ולא
למטה ,אלאכמצליף" אתהכוונה שבהלכהזן אפסד להסתיד בטשטות -שלא
להכתים את הכפורתבדם .אבלודאישישרמז ברבר,ללמדנו שלא הדםכחומר
מטהר ,אלאהכוונה שלהכהן.ישבכר גם סמל עמוק ,שהאדם שואףאל העודש
ומכווין את מעשיו למולו ,אבלאינונוגעבו.
החטאת אשר לעם -זה השעיר שעלהעליו הגורל
(סו) ושחט את
לה'(עייז פסוק ט) .ואף כאן קיצר הכתוב ולאהזכיר שיצא מקודש הקדשים
יד) .אחרישסיים את הכפרה בחטאתו',יכול הוא לכפר
אל העזרה(עיין פסWוUק'-
.
בחטאתהעם
. .
 .והביא וכה-כלומר :סדר ההזאות שווה לסדר הקודם ,וכאן קיצר הכתוב
בלשונו,ולפיכך "על הכפרת"כוונתו "עלמניהכפית" .נמצא ,ששלושפעמים
נכנסהכהןאל קודשהקדשים :פעם ראשונהלהכניס קטורת,פעםשנייהלהזות
מדם הפר ,ופעם שלישית להזות מדםהשעיר .עלפי ההלכהישלולהיכנס
עוד פעםרביעית(עייז להלן פסוקבג).
אין זאת פעולה גופפת ,אלאסיכום ונתינת טעםלכ(לטזס)דרוכהפהרזיעותל.ההק
ילעיל:בהזיות אלהיכפר הכהו על הקודש .משמעות
יר
וו
אמ
המלים "לכפר על הקדש" היא שהקודש עצמו זקוק לכפרה המטומאות בם
ישראל" ,כלומר,שבניישראל בחטאותיהםגורמים טומאה לקודשופוגמיםבו,
והקורש וקוק לכפרה ,לתיקוןהפגם" .הקורש" כאןפירושו קורש הקדשים כמו
בפמוטב" :בזאתיבאאהי11ליהקרש".
מטומאותבניישראלוצוי=פתח הכתוב בטומאהוסייס בפשעוחטא .שומ-
עיםאנומגאז,שעיקר הכפרה הזאתהיאלכפרעל טומאתהקודש .אפשר לפרשה
במובן המצומצםההלכתי של מושג הטומאה,כאילויש חשששאנשיםמישראל
לאנזהרוכראויבקיוםכלדיניהטומאהוהטהרהונכנסולמקדש כשהםטמאים -
וטימאוהו בכך .ומסיום הפסוק "השוכן אתם בתוך טומאתם" נלמד שלא זו
בלבד שהמקדש נפגם אםנכנסובו כשהםטמאים ,אלא אף אם הםטמאיםואינם
משתדלים להיטהר במקום 'שהם נמצאים שם-הם גורמים טומאה למקדש
השוכו בתוכם .התפיסה המשתמעת מכאןהיא ,שכמו שהקדושהיוצאת מקודש
הקדשים' ,ומתקשטת כביכול מן המרכז אל ההיקף ,על העם החונים מסביב
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למקדש ,כן הטומאה מתפשטת מן ההיקף אל המרנו ועוברת מן העם אל
המקדש שבתוכם-.וכך נדרש בהלכה ,שהסאות אלה (הפר והשעיר לה')
מכפרים על טומאת מקדשוקדשיו .אבל מהזכרת"פשעיהםלכל הסאתם" סמוך
ל"טומאות" לומדים אנו ,שהמושג "טומאה" הורג כאן מהמשמעות ההלכתית
המצומצמת ומקבל משמעות רחבה וסמלית .כל פשע וחטא מטמאים את
החוטא ,ועלידי כך גם את המקדש .ומכאן לימוד מוסר עמוק מאד :כל חטא
שהאדם חוטא עושה רושם כקודש ופוגם בו ,והקודש זקוק כביכול לטיהור
ולנפרח.
ומפשעיהם לכל חטאתם -פשע וחטא (או חטאת) הם שמותנרדפים.ולענ-
ייננונאואין צורך להיכנסבבירורההבדליםשביניהם,כיהצירוף'ומפשעיהם
לכל הטאתם'כוונתו פשעים וחטאות מכלמיןוסוג.
1כ1יעשה לאוהל מוער -זו מצוה נוספת :אחרישכיפר את קודש הקדשים
עליו לגפר באותה דוד גם על "אהל מועד"" .אהל מועד"יש לו משמעויות
רבות ,אבל נראה מהעניין שכוונתו כאן להיכל ,שאליו יוצא הכהן מקודש
יהזאות אחתלמעלה ושבע
הקדשים .משמע שגםבהיכלחייבהכהןלכפרעליד
למטה .בכתוב לא פורש היכן יעשה זאת ,ובהלכה אמרו שהוא מזה מול
הפרוכתביןשניבדי הארוןהבולטים"כמיןשדיים" .נמצא שאף כאןמכוונות
ההזאותכנגד הכפורת ,כדרך שהזהבפנים .ואף כאן מזהפעמיים ,פעם ראשונה
מדם הפר אחת ושבע ,ופעםשנייה מדם השעיר אחת ושבע .נמצא מספר כל
ההזאותכולן שלושיםושתיםהזאות,והואמז המספריםבעלי משמעותסמלית
(החזקה החמישית של שתיים; "שלושים ושתים נתיבות חכמה").
השוכו אתם -מוסב עלפי הדקדוק על "אהל מועד" .אבל בדרךכלל נאמר
לשון "שוכן" עלמי שנמצא באוהל ולא על האוהלעצמו.עלכן נראה ,שהוא
מקרא קצרוכוונתו לאהל מועד ,אשרבוה'שוכןוכו' .אלאשאיו 11לשוו כבוד
הכתובורמז.
לזמר שה'שוכן כטומאה,לפיכך
ירה הזה הנעשה בקודש הקדשים צריך
צפ
יכ
(יז) ומל אדם וכר-מעשהקה
להיעשות עלידי הכהן הגדול לבדו -האיש המקודש ביותר בישראל -ואין
לשום אדם רשותלסייע בידו אואפילו לראותו .ואפשר שיש בזה עוד כוונה,
שקדושת המעשה הזהמחייבת שייעשה בסודיות מוחלטת .עוד אפשר שהכהן
בהיותו במקום הקודש שורה עליו השכינה ,ואסור להסתכל בו כדרךריאין
אנחנו מסתכלים בכהנים בעת נשיאת כפיים .ובדרך המוסר אפשר לומר.
שהכש בעבודתו ואתחייב לכוון את מחשבתו לעניינים שבקדושה ואסור
להטרידו .ועוד :שהמעשה הזה המכפר על פשעי ישראל צריך להיות בסוד,
משום ש"על כל פשעים תכסה אהבה"- .והנה עלפי הפשט אפשרהיה לומר,
שהאיסור חל על כל שטח אוהל מועד במשמעות הרחבהביותר ,כלומר גם על
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העזרה.אולם ההלכה אומרת ,שהאיסור הל רקמן המזבחולפנים.והואיל ושם
אסור בכלללואיםלהיכנס ,נמצא שלמעשה לא חלהאיסור אלא עלהכהנים.
אבל בעזרה עומד כל הקהל וממתיז לכהז שייצא ממקום הקודש-.ומפגי
שנאמר בכתוב "כל אדם" דרשו" :אפילו מלאכי השרת שדמותפניהם דמות
אדם" ,וכוונת מדרש זה להדגיש שכל עבודת הקודש מכוונת רק לה' לבדו,
 ,משתגים בעבודה זו שום מצוי אחר מהמצויים העליונים .אולי נחוצה
ואי
הדגשה זו דווקא ביום הכיפורים ,משום שיש מקום לטעות נעניין השעיר
לעזאזל כמושביארנולמעלה.
בבואו לכפר בקודשעד צאתו כלומר משעה שנכנס אל קודשהקדשים עד
צאתו משם.
וכפר בקרו ובעד ביתו וכעד כל ישראל -דיבור זה הואסיום החצי
הראשון של פסוק טז" :וכפר על הקדש מטמאותבני ישראל ומפשעיהם לכל
חטאתם" (אלא שהפסיק באמצעבשניציווים" :וכןיעשה לאהל מועד"" ,וכל
אדם לאיהיה") .והוסיף כאןשנידברים :ראשית,ביאר שהכפרה על הקודש
היא ממילא גם כפרה על ישראל,וד~נייז הוא כמושניארנו למעלה ,שהחוטא
עושה בחטאו רושם בקודש ,והרושם הזה הואשמזכיר את חטאו ,וכשמטהרים
את הקודש ומוחקים משם את רושמו של החטא ממילא מתכפר גם החוטא.
ושנית,ביאר שהכפרההיא בעדהכהו עצמווביתו (בפר) ובעדכל קהלישראל

יהל

(בשעיר).
(יח) ויצא-הוא עומד בהיכל סמוך לפרוכת ,ועתה הולך בכיוון היציאה
ופוגע בדרכו במזבח הזהב -הוא הנקרא כאן "המזבח אשרלפניה'".
וכפרעליו 'עשהעליו פעולת כפרה(עייןלעיל פסוקי) ומההיא בפרה
וו מבארלהלז.
לקח מרם הפר ומרם השעיר -בהלכה אמרו שמערב דם הפר ודם השעיר
ו
אחו ,ומדם התערובת הוא נותז על הקרנות .יש לראות בדבר סמל:
י
בכל
עצמו וקהל ישראל

שבתחילת מעשה הכפרה בא הכהן הגדול בכפרה בפני
בכפרהבפני עצמו ,אבל עתה,בסיומו של מעשה הכפרה ,מתמזגות כפרותיהם
של הכהן ושל העם באחדות גמורהואיןלהפרידביניתן.
עלקרנות המזבח סביב-נותן באצבעועלכל אחת מארבע הקרנות ונמצא
מקיף את המזבח סביב.
(יט) והזה-אחרי שנתן על "רנות המזבח חוזר ומזה על המזבח שבע
פעמים ,ואף  11מדם התערובת.
ומהרו וקדשו סיכוםוביאור לאמורלעיל :במתן הדם על הקרנות ובשיח
מטהר ומקדשהכהז אתהמזבח .ובהלכה דרשו שמזה על טהרו
על המזבחגופו
של המזבח ,כלומר מפנה באמצע המזבח מקוםפנוימגחלים וקטורת ומזהשם.
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סדר דגפרותהולך מןהצנימי אלהחיצון:התילתיורן

ה זכה
(כ)זכי
הקדשים ,שני לו -אהל מועד (הפרוכת) ,שלישי מזבח הקטורת .אלו שלוש
הכפרות הנעשות לפנים מפתה ההיכל .ועתה באה כמרה רביעית הנעשית
בעזרה ,תחת כיפת השמים -וכוונתה לטהר את העםכולו ולמחוק כל רושם
של חטא אף מחוץלהיכל כמו שנמההכברבפנים.
והקריב-יגישאליו (עיין לעיל P10Dו).

השעירהחי -עייןלעיל פסוקי.
(כא) זסטךוכוי -מעשה סמליכאילו הואכניח את חטאות העם על ראש

השייר.

והחוורהסליו -הכהן עותך אצלהשעירויריו עלראשוובאותה שעה הוא
מתוודה .נמצא שהכהן כפוף עלגבי השעיר,ודבריהווידויהיוצאיםמפי הכהן
כאילויורדים על ראש השעירונהיםשם.
עוונותבני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם(עייןלעיל  pl~Dטז) -
ההלכהדייקו כאןבהבדליםשביועון לפשע ולחטא,ומדיוקים
הפרשנים
אלהנולדוובגעםלימהלוקות למעשהלעניין "סדר העבודה" שאגהנואומריםביים
הכיפורים ,ולסדרהווידוי שאנו מתוודים :מהו הנוסתהמדוייק שצריךעומר.
לענייננו כאןאיןצורךלהיכנסלפרטים אלה,כיעיקר הכוונהשיתוודהעל כל
העבירות כולה
ונתן אותם במעשההסמלי שהואעושה.וזההווידוי האהדשנזכרבפירוש
בכתוב ,והואהו-וידויהשלישילפי ההלכה.
ר~לח-עייןלעיל פסוקי.
עתי -מלה יתידה במקרא ,ולא נתבררעניינהבירורגמור .והטובשבפי-
רושים הוא :איששיהאמועז מראש לעת הזאת .הכוונההיא ,שאחריהווידוי
ישלחנומיד ולאיעכב את השעיר המלאעוונות.
המרמרה -במשכן היה זה מדברסיני ,ובמקדש בירושלים -מדבר יהודה
(ע" 1לעיל פסוק ה).
(כב) ונשאהשעירעליו וכף -הואביאור המשמעותהסמליתשישלשילוח
השעיר :השעיר נושא עליו (כסמל) את עוונותבגי ישראל אל מקום רחוק
מהיישוב,וזהו כמו "ותשליך במצולותיםכל חטאתם"(עיין מהשכתבנולעיל
בפסוק ח).
ארץ גזרה-אף זה ביטוייחידי במקרא ונראה שפירושו ארץ מנותקת
(גזורה וחתוכהמיישוב) .ומדרש אגדה :גזרה גזרתיואין אתה רשאי להרהר
אחריה .ונראה שמדרש זה מכוון כתשובה לאלה ,שפירשו "שעיר לעזאזל"
כשוחד לכוח הרע ,ומצאו בזה"גםמעין עבודהזרה.
ושלח אתהשעיר כשדהר -הוזר אל  e7Dהפסוק הקודם "ושלה (הכהן)ביד
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מרשת עבדת יום הכיפורים -
איש עתי המדברה" :ומצווה על האיש העיתי שישלח את השעיר במדבר,
י ההלכה ממית את
כלומר בתור המדבר ,שלאיחזור עוד אלהיישוב .עלפ
השעיר שם(עייזלעיל פסוקח).
(בג) ובא אהרן וכד מדרש ההלכה ~בל הטרשנים התקשו מאוד בפסוק
זה ,שנראה ממנוכאילוצ-ריךאהרז לבוא אלההיכל ולהתפשט שםערום(עיין
בפירוש פסוק זה בדברי הרמב"ן) .ועל פי פשוטו של מקרא נראה לבאר,
ש"אהל מועד" בא כאן במשמעות רחבה ,והכוונה לאחת מלשכות הקודש
העשויות לכהנים להחליף את בגדיהם שם ,שלפי שהבגדים האלהבגדי קודש
הם,אין לצאת בהם מחוץ לשטח המקדש(עיין יחזקאל מד,יט).והעניין הוא
שבשילוח השעיר למדברנסתיימו עבודותהחיטוי המיוחדותליום הזה ,שרא-
שיתןבכניסה לקודש הקדשים (כמושביארנולעיל) ,שבשבילה לבשהכהו את
ד) ,ואת שאר עבודות היום עליו
בגדי הקודש המיוחדים (עיין לעיל
~1DDפיכך עליו לבוא אל לשכת הקודש
לעשות בבגדים הרגילים ,בבגדי זהב .ל
ולהחליף שם אתבגדיו .ובהלכה דרשו,שהמלים "ובא אהרןאל אהל מועד"
אינן מחוברות למה שכת-וב הלאה ,אלאה
,ציווי בפני עצמו ,שאהרן צריך
ופירשו לפי זה שאהל מועד האמור כאז הוא קודש
לבוא אל אהל
מועד -שלוש הפעמים הנזכרות לעיל,חייב הוא לבוא עוד
הקדשים .נמצא שמלבד
העט רביעית אל קודש הקדשים ומטרתה של ביאהזו היא להוציא את הכף
והמחתה .שהרי הניח ,כמו שביארנו לעיל ,את המחתה ובה הגחליםבין בדי
הארון (או על אבו השתיה) והקטיר בה את הקטורת ,ואם לא יוציא אותה
משם .נמצא שבכל שנהיכניס לשם מחתה חדשהוישאירנה שם,ויהיומונחות
שם מחתות רבות כמספרימי הכיפורים שעברו גמקדש -וזה דבר שאינו
מתקבלעלהדעת.לפיכךנצטווההכהןלהיכנס פעםנוספתלהוציא אתהמחתה.
אבלבעניין הכף לא נתבררלי ,מפני.מהאינו נוטלה
(זהבעניין
המחתה-מן הקטורת .ואפשר שהכף והמחתה נחשבות לצמד של
עמו אחרי שנתרוקנה
שרת .שאין להפריד ביניהן .אבל לא ראיתימי שיבאר היכו מניח הוא
כלי
בקודש הקדשים את הכף אחרי שרוקנה מהקטורת ,והדבר צרידעיוז נוסף).
ועוד אמרו בהלכה ,שהכתובאינו אמור על הסדר,כלומרשביאהזולהוציא את
הכף והמחתה אינה מיד אחרי שילוחו של השעיר ,אלא מאוחריותר (ונחלקו
הפוסקיםוהפייטנים מחברי ה"עבודות"מתי זמנה) .עליד זה שנדחתה ביאה
זו לשעה מאוחרתיותר נתחייב הכהן להחליף את בגדיו פעם נוספת ,ונמצא
טובל חמש טבילות ועשרהקידושים -כמו שביארנולעיל.
והניחם שם -לפי פשוטו :שיונחו בשטח המקדש ולא יוציאום החוצה.
ולפי מדרש ההלכה:שייגנזו שם ולא ישתמשו בהם עוד -וזהמגדיל את ערך
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(כד) ורחץ אתבשרו -עייןלעיל (פסוקד),שכלשינויבגדיםטעוןטבילה.
כמקום קדוש-שאף המקווה שבו הוא טובל יהיה בשמח המקדש ,שלא
ייצא אל מחוז לקודש באמצע עבודותהיום.
ולבש אתבגריו -בגדי העבודה של הכהן הגדול (שמונת הבגדים -בגדי
זהב).

ויצא -מהמקום שבו לבש אתבגדיו -אל המזבההחיצון.
ועשה את עולתו -איל לעולה (פסוקג).
ואתעולת העת-אףהיאאיל לעולה (פסוקד).
וכפרוכוי -אף העולה מכפרת ,אף על פ' שכבר נתכפרו בחטאות .ונראה
לפי הפשט שכפרת החטאת משמעה מחיקת החטאים ,וכפרת העולה משמעה
הטיית חסדאלהים על המקריב .וחז"ל אמרו "עולה מכפרת על הרהוריהלב".
(כה) ואת חלב החטאת -של הפר והשעיר שהיזה את דמםבפנים .בפסוק
הקודם דיבר על העולות המוקטרותכליל על המזבח ,ועתההוסיףשחייב הוא
גם להקטיר את חלב החטאת ,כדין כל חטאת ,שאת חלבה מקטירים על
המנבח .מהייעשה בבשרן של חטאות אלה מבואר בפסוק בז-.וכאןנסתיים
כל סדר העבודה המוטלתעל הכהןהגדול.בשניהפסוקיםהבאים,יוסיףפרטים
השייכיםלאנשים אחרים,הנוטלים חלק בעבודהזו.
(בו) והמשלח-פתח בדינו של המשלח  p'p,בדברינו בסוף הפסוק
הקודם),לפי שכברהזכירולעיל (בפסוק כא)" :אישעתי".
יככבבגריווכו' -שהשעיר לעזאזל מטמא את המשלח אותוועליו להיטהר
כדין הנושא דברים טמאים (ויקרא יא ,כה; סו,י ועוד) .ומסתבר שהטעם
לטומאה זו,לפי שהשעיר נושאעליו את כל העוונות והטומאות.
(בו) עתה מבארדיןהשייך לאיש שעוד לא הזוכר בפרשה -וחוור כאן אל
פסוק כה .שםביאר מה ייעשה בחלב החמאת ,וכאז משלים מהייעשה בבשרו

של החטאות.
הובא את דמם -ביחס פעולאחריפועלסביל,ושיעורו":הביא(מישהביא)
את דמם" .וכן "ויוגד לרבקה את דברי עשו" (בראשית כז ,מב) ,שפירושו
"ויגיד (מי שהגיד) לרבקה את דברי עשו" .ועודכיוצא באלה.
לכפר בקורש -להזות בקודש הקדשים.
יוציא -מישיוציאולאהקפיד הבהוב לפרשמ'.
אל מחוץ למחנה-זה נאמר לפי תנאי המשכן שבמדבר סיני ,ובמקדש
שבירושליםהיומוציאים אל מחוץלירושלים.
ושרפו -מי שישרפו ולא פירש מי ,כמו אצל "יוציא" .ומהשנוי "יוציא"
בלשוןיחיד"1 ,שרפו" בלשון רבים ,יש ללמוד שאין חובה שמישיוציא הוא
שישרוף ,אלאיכולים להיות אחרים.
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ושרפו באש וכף-בשר שאר החטאות (שלא הובא דמן אל הקודש) נאכל
לכהניםאחרי שחלבן הוקטר עלהמזבח .אבל אלו ,שנכנס דמןפנימה ,נתקדשו
בקדושהיתירהואינזראויותעוד למאכל אדם ,ונשרפותכליל .וקדושתוחמורה,
עד שיש לשרוף את כל מהשהיה בגופןאפילו העור והפרש (הגללים) -שלא
כמו בעולה ,שהעור ניתן לכהנים ומותר להשתמש בו ,והפרש נשטף במים.
ובשריפה מחוץ למחנה יש לראות סמל לביעור העוונות ,הנמצאים מחוץ
ליישובויש לראות בה השלמה והקבלה להזאהשבפנים .כךמסיימת החטאת
את שורת פעולות הכפרה :דמה ניסר במקום הפנימי ביותר ,ובשרה מכפר
במקוםהחיצונ'ביותר- .ובעליהמסתוריןרואיםבשריפה בחוץ שוחד לכוחות
הרע ,ותוספת לשעיר לעזאזללפי תפיסתם אתענייוהשעיר.
(כח) והשורף אותם וכוי-אף השורף טמא ,כמו המשלח את השעיר.
ואפשר שטומאה זאת היא בגלל.זה ,שגם החטאות הנשרפות נושאות עליהן
את הטומאות שנתכפרובהו .ואפשר לזמר שטומאה זאת היא בגלל קדושתן
היתירה ,שהקדושה והטומאה הןשני הפכים ,הגורמים לאדם הנוגע בהן אותה
השפעה עצמה -ואף בכךישמשום סמל עמוקואיום.
ער כאןדיבר על הגלשה כמקרט .מכאןואילך מדבר על מהשיירשהביום
הוה מחוץ למקרש.
(כס) והיתהיאת לכםוכוי -בעלי הטעמים התחילו כאן פסוק חרש (ולא
גמלים שלהלן "בחרטהשביסי").,לרמזו שהצום בחורשהשביעי הון "חוסת
עולם" ,אבל סדר העבודה המבואר למעלה אינו חוקת עולם ,שהרי המקדש

עתידלהיחרב.

בחודשהשכיחי -לפי דרך התורה למנות את החושיםמניסן ,והוא חודש

תשרי.
בקשור -ביוםהעשירי.

תענו את נפשותיכם -ההלכה ,ש"עיגוי נפש" הוא צום (כלומר הימנעות
מאכילה ושתייה) מיוסדת על אחת ההוראות העתיקות של המלה "נפש" והיא
צווארוגרוזוביתהבליעה .כמו "הרחיבה שאול נמשה"(ישומייה,יד) פתחה
את גרונה לרווחה ,כמו התקבולת שם "ופערה פיה לבלי חק" ועוד כיוצא
באלה.לפי זה "תענו את נפשותיכם" פירושו תמנעו מגרונכם את הנאתו -
זהוא המאכל והמשתה .ובהלכההוסיפו עודעינוייםבאיבריםאחרים ,הרומים
במקצתליידוי הגרת מהנאתוהמיוחדת לו ,וכךיש בהלכה "חמשהעינויים".
אל מלאכה -כמו ביום השבת .ואף עלפישביום טובשאינו שבת מותכת
מלאכת אוכל נפש -ביוםהכיפורים,שאיזאוכליםבו,איו מקוםלהיתרזה.
כלומר בן ישראל מלידה.
האזרח-בתוככם -עלפי ההלכהזהגרצדק.
.והגר הגר

=
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סט
(ל)כי במם הוה.--הוא טעם למצוה האמורה בפסוק הקודם :משום שבעם
הזהיכפרעליכם חתכים אתם מצדכם להכץ עצמכם בצום ובשביתה ממלאכה
להיותראויים לכפרה זאת.
יכפר -לא פירשמי המכפר ,ונראה שרמזיש בדבר ,שלכאורהונכהו הוא
המכפר כמו שקראנו בכל הפרשה הזאת ,אבל באמת משמש הכהן רק שליח
לעשות את רצון ה' ,וה' לבדו הוא שמכפר .וכאן תשובהלמינים ,המונים את
ישראל ואומרים להם. ,שכשנהרס המקדש הס ושלוםאיו להם עוד כטרה.ואין
הדבר כן ,שלא נאמר "יכפר הכהן" אלא "יכפר" סתם .ואם אין כהן-ה'
בעצמו מכפר ביום זה.
מכל חשותיכם -איו הכרע ,אם המלים "מכל הטאתיכם" נמשכות למעלה
או למטה ,אלא שבעלי הטעמים משכו אותן למטה,ושיעור הכתוב":לפני ה'
תטהרו מכל חטאתיכם" .והוא חיזוק הטעם לצום ולשביתה:ביום הזה ,שאתם
נטהרים מכל תטאתיכם לפני ה' ,ראוי לכם להכין עצמכם בשביתה ובצום.
והפסוק ערוך בתקבולת א-ב ,א-ב:
לטהר אתכם
ינפח עליכם
לפני ה' תטהרו
מכל הטאתיכם
לפניהי תטהרו -נאמר שישראלמיטהריםלפניה' .אבל גם כאן לא נאמר
מי הוא המטהר ,כמו שלא נאמר זה בחלק הראשון של הפסוק .עצם הדבר,
שהתורה אומרת שישראל מיטהרין לפני ה' ,עורר שמחה עצומה בלבו של
ר' עקיבא וקרא" :אשכיכם ישראל,לפנימי אתםמיטהריןומי מטהר אתכם"
(בסור משנת יומא)" .לפני מי אתם מיטהריז"-כיוון לפסוק שלנו" .ומי
מטהר אתכם" כיוון לפסוקים אחרים ,כמו שממשיכה שם המשנה .ועוד שם
במשנה דרשהידועה מאד שלד' אלעזרנו עשיה":עבירותשבין אדם למקום
יוםהכיפורים מכפר ,עבירותשבין אדםלהבירואיןיוםהכיפורים מכפר -עד
שירצה את חבירו" .ועם כל המוסר שבדרשה וו ,חובה עלינולציין שאינה
מענייו פשוטו של הכתוב ,ואף אינה לפי הלוקת בעלי הטעמים שהטעימו:
מכל הטאתיכםלפקיץ תטהרו (= מכל תטאתיכםלפני ה'.תטהר.)11ואילו
לפי הדרשההיהראוי להטעים:
מכל הטאתיכם לפני ץ תטהרו (= מכל הטאתיכם לפני ה'-תטהרו).
(יא) שכת וכו'-אהר' הטעם האמור בפסוק הוזר בפסוק:ה המצוה
האמורה בפסוק כס .נמצא ,שאמר את המצוהלפני נתצת הטעם וחור ואמרה
אתרי נתינת הטעם והכל לגודל חשיבותה של המצוה.
שמת שבתון-הכפל מורה על חיזוק ,כמו "קודש הקדשים" ודומיהם .וה-
פירוש :שביתה גמורה כמוביוםהשביעי (שמות לא ,סוועוד).
(לב) וכפר הכהן וכד -לפישסיים בפסוק.הקודם "חוקת עולם" ,וכל סדר

י
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יום הטיפורים
פרשת עבודתי

1%

העבודהנאמר לאהב עצמו4.הוסיף כאן לבאר מהיהיהבדוריתהבאיםאחרי
אהרה ואמר ,שבמקום אהרןיבוא ךכסר "הכהן אשרימשה אותף,כלומרהכהו
המתמנה לכהונה גדולה עלידי משיחה בשמן הקודש .ובאמרו "אשר ימשה
אותו" לא אמרמי המושח,לפי שלא בא כאן ללמד סדרמינויהכהנים הגדו-
לים.ושיעורוכאילו אמרבפועלסביל" :אשריימשח".
ואשרימלא אתידו "-מילוייד"הואלשוומינוי למשרה,אולימשוםשהיו
נותניםבידי המתמנה" yDסמליהשייר למשרתו (כגון מטה'או מפתה) ,אבל
באן אצל הכהןהיאמליצהמאובנת .וההלכה מצאהכאן אפשרותלמינויכהנים
גדולים גם שלא בשמו המשחה,לפי ששמן המשההנגנז עםהארוז.ולפיפירוש
ההלכה,וי"ו של "ואשר" משמשת במקום"או".
לכהן תחת אביו-מכאז ,שכהונה גדולה עוברת בירושה .ואמנםאין זאת
. .
י
הזבה מוחלטת ,אלאזכותקדימהישלבן.
ולבש -נמשךאל"וכפה" שבראשהפסוק.הכהןהגדוליכפרבתנאישילבש
כמו שנצטוה אהרן (בפסוקד).
(לג) וכפר -פסוק זה הוזר נקיצור על כל סרר הכפרות המבואר בפרשה.
והגיד כאן שהכהן הגדול בדורות הבאיםחייב לעשות ככל המרר שנאמר
לאהרן

,1

-

מירשהיורש -וה קודשהקרשים.
ועל הכהנים -במקום "בערביתו" שנימר בפרשה על אהרן ,לפישבימי
אהרןאיןכהניםאחריםזולתי"ביתאהרן" ,אבלגרורותהבאיםיהיוגםנהנים
מבתיםאחריםשאינםשייכיםלביתהכהןהגדול,ולפיכך אמר" :ועלהכהניי".
וטלכלסם הותל-כל קהלישראלשבפמוטיון
(לד) והיתה זאת לכם לפי שבכל הפרשה הוטלה המצוה על אהרן ועל
ם" ,שמצוה על קהל ישראל לדאוג לכך שתיערךהכהן הגדול,סיים ~" THלכ

הותפרה כסדרה ,אחת בשנה .ואף כאן נאמר "לחוקת עולם" bx,.מכאן נלמד,
שאיו הדברתלוי דווקא במקדשובכהניו.וכשאיו מקדשואיןכהו גדול ,עורכת
כנסת ישראל את עבודתיום הכיפורים בבתי הכנסיות ובתפילות .וכך היא
~ '
מתכפרת "אחת בשנה"~.
.
ויעש מגיד שהפרשה לא נאמרה לשםעיון בלבר ,אלאנתקיימה למעשה
עלידי אהרן.

פרשה זו ,הכוללת את סרר עבורתיום הכיפורים שעיקרה טיהור המקדש
והעם מטומאותיו ,מסיימת חטיבה מיוחדת בספר "ויקרא" ,חטיבה העוסקת
בדיני טומאה וטהרה.דינים אלומתחילים בתחילת פרקיא ונמשכים עד סוף
פרקנו ,פרקטז .פרקיא עוסק בבהמותובעליחיים טמאים וטהורים; פרקיב
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כטומאת יולדת; פרקיגויד בטומאת צרעת; פרק סו בזב וזבה; ופרק טז
בטהרהכללית מכל הטומאות .אףזהמסייעלפירוש שכתבנו במקומו ,שעבודת
יום הכיפורים באה מעיקרה לטהר את המקדש מטומאתו .והנה ,פרשה זו
פותחת בהזכרת מיתת שניבני אהרן,ועניין זה מסופר בסמר ויקרא בפרשיות
שלפני החטיבה העוסקת בדיני טומאה וטהרה .וגם זה מסימני שלימות
ההטיבה שאנו עומדים בה ,שבסיומהחוזרים למקום שעמדנו בפתיחתה.
אין התורה מפרשת מפני מה קודש התאריך הזה של יום העשיר' בחודש
השביע' ליום הכיפורים .מדרשים ואגדות שונותייחסו לתאריך זה מאורעות
היסטוריים-סמליים ,גגון הסליחה הגמורה לעם אחרי מעשה העגל ,מכירת
יוסף ,עקדת יצחק ,מילת אברהם אבינו-.מלבד אלה כדאי להזכיר שלושה
נימוקים ,הערוכים משלוש נקודות השקפה שונות ,לבחירתו של תאריר זה.
(א) בתאריך זה מחוברים המספרים שבע ועשר :יום העשירי לחודש
השביעי .מספרים אלו הם בעלי ערד סמלי רב ותופסים מקום חשוב בעבודת
הקרבנות שפרטיהעשיריםבסמלים.
(ב) היום הזהמסיים את עשרת'מי התשובה המתהילים באחד בתשרי -
הוא.ראש.השנה.

(ג) עיקר עבודתיוםהכיפורים הוא לחטא את המקדש ולטהרו לקראת חג
הסוכות ,הוא הזמן שבו עולים המונים לראות אתפני ה' במקדש .סוכות חל
בחמשה עשר לחודש ,ואת הטהרה המכינהלו עושיםבעשירי לחודש .ודומה
לזה מצאנו בחג המצות ,שההכנה לחג המתחיל בחמשה עשר עושים בעשירי
בלקיחת השה (שמותיב).
אין שלושת הנימוקים האלה סותרים זה את זה ,אלאמשלימים זה אתזה.
וכן יש לותר על כל הסמלים וכמצאנן בלומדנו את סדר הענודהניזם הזה,
שאינם בבחינת דרשות כפויות על הכתוב ,אלא רעיונות המקופלים בעצם
המעשים .המפורשים בכתוב .כזאת היא דרכה וזה הוא טבעה של כל עבודת
אלהים ,וההיא מתבטאת במעשים ,שבעצם היעשותם הומכים לסמלים בעלי
משמעויות ורעיונות עמוקים מאד .וכךראינושיוםהכיפורים ,שמצד אחד הוא
יוםטיהור המקדש מטומאה,הרי הואיום ,שבויכול כל'אדם מישראל ,המשתף
עצמו בעבודת הקודש ,להיטהר מכל חטא ועוון אף בלא כהן ובית מקדש
ולהיכנספנימה אל קודשהקזוסים.
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