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"סדר העבודה" ליום הכיפורים
שילום שפתים

"ונשלמה פרים שפתינו"  -עצה זאת שיעץ הושע הנביא לבעלי תשובה
לזמרלפני הקב"ה שמענו אותה בהפטרת שבת "שובה ישראל".החוזרים
בתשובהצריכים לקהת עמהםדברים בשובם אלד',ובדבריםאמיתיים,היוצ-
אים מן הלב ,יוכלו לשלם את כל חובותיהם שהם חייבים להקב"ה שחטאו

כלפיו.

מצות וידוי
שילום דברי שפתים אחרי החטא הוא מצות עשה מז התורה ,וכן פתה
הרמב"ם את "הלכות תשובה" המקיפות עשרה פרקים בספר הראשך של
חיבורו הגדול- :מצות עשה אחת  -והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה'
1ית11דה" ומידהוא מפרט" :כל מצוות שבתורהביז עשהביז לא-תעשה-
אם עבר אדם על אחת מהן,בין בזדוןבין בשגגה ,כשיעשה תשובה וישוב
מהסאוחייב להת11ד1ת לטני הא' ברוךהוא...ובזבעלי חטאות ואשמות
בעתשמביאיו קרבנותיהן על שגגתן או עלזדונן -אין תתכפרלהן בקרבנם
ער שיעשו תשובה ויתורו 1יד1י דברים ...וכן כלמחוייבי מיתות בית
דין ומחוייבי מלקות  -איו מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו
תשנה ויתוודו".
עיקר הוידוי

תדף דברים זה הרמב"ם מנסחו שם לאמר" :כיצד שתתדר ? אומר :אנא
asnחטאתיע~ית'פשעתילפניךועשיהיכךוכד,והריניהמתיובושת'במעשיי
ולעולםאיניחוור לדברזה".

התנגדות הנביאים לקרבנות בלי וידוי אמיתי
במובן זה דיברו הנביאים כולם נגד הבאת קרבנות כשאינם מלווים דברי
וידוי הבאים באמת מעומק הלב ,מחרטה אמיתית עם עזיבת החטא ומקבלה
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"סרר העבודה" ליום הככפורים
אמיתית להיטיב התנהגותו עד ש"יעיד עלת תדע תעלומות שלא ישוב לוה
החטא לעולם"י .על זה אומר ישעיהו הנביא " :1למהלי רוב זבחיכם יאמר
ד'ז ...ודם פרים ועתודים לא חפצתי...מי בקש זאת מידכםז ...קטורת
תועבההיאלי...היועלי לטורח וכו'" .דרישתו שלישעיהוהיא" :,רחצו
הזכו הסירו רוע מעלליכם מנגדעיני ,חדלו הרע" .דברים ברוח  11נמצא גם
אצלנביאים אחרים בגנות הקרבנות ,כאשר חסר בהם העיקר :הדבריםהיוצ-
%3

איםמןהלב.

תפילות בלי קרבן
עצתו של הושע "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" נתקבלה על לבם של
הטובים שבאומה גם שלא בקשר לקרבנות הבאים בגלל חטא ,וגם עוד זמן
רב לפני זמנו של הושע .בעצם 1הועניינה של התפילה בכלל,שימיהכימי
עולם ,שכבר ראשוני האנושות והאומה באו בהלפני ד' ,הן לשם בקשה ,הן
לשםהודייה,הן לשם שבחושפיכתרחשיהלבבכלל.

תפילות נגד הקרבנות
אבל במתר מתבקשת התפילה ושפיכת הלב בקבר לקרבנות ,גם אםאינם
באים על חטא ,כגון קרבנות-חובה קבועים כמו תמידים ומוספים .לדוגמא:
בכמה מקומות בתהלים קושר דוד המלך את שמיכת שיהו בקרבנות הקרבים
על המזבה אשרלפניארוןד'" :תכוןתפילתי קטורתלפניך ,משאתכפי מנחת

ערב"" ,בוקראערוךלך ואצפה"..
המעמדית

לשם 1ה תיקנו.נביאים הראשותם עשרים וארבעה מעמדות בישראל,
שאמרו :כתוב "את קרבנילחמילאשי ...תשמרו להקריבלי" -וכי היאך
קרבנו של אדם קרב והואאינו עומד עלגביוזהתקינו עשרים וארבעה מעמדות
.בנגדעשרים וארבעה משמרות שלכהניםולוייםשהיועוליםלפי התור לשבוע
אהדלירושלים לעשות את עבודת המקדש .חלק מאנש' המעמדהיוישראלים
מתושבי ירושלים ,והםהיו עומדים בשעת הקרבת קרבנות הציבור בשם כל
הציבורכולו ,ושאראנשי המעמדה' 1מתכנסים בעדיהם,קובעים להםתעניות
ומרביםבתפילותוקוראים בתורהבכליום במעשהבראשית.
 1ישוו הרמב"ם בפרק ב'מסיכות תשובההיכהג'.
 2פרק א,
3

שם

יא--יד.

.

.
טז
~1DD

~1DD
קמא,ב;ה.ד..
 4תהיים
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התפילות הקבועות
 .וגם שאר כל ישראל = גם אלה שלא הגיע עתה תורם להיות במעמד -
קובעים זמו תפילה בכל יום באותן שעות ,שבהו הכהנים עוסקים במקדש
בקרבנות הציבור .והכל מפנים את פניהם לירושלים ולבית המקדש ומצרפים
אתתפילתםאל קרבנותהאשיש"-ואשיישראלותפילתםבאהבה תקבלברצון".
תפילות ציבור קבועות כאלה נקבעו בשלושה זמנים בכל יום :תפילת
שחרית -כנגד תמיד של שהר ,תפילת מגהה -כנגד תמיד שלכין הערבים,
ותפילת ערבית  -כנגד הקטרת איברים ופדרים הנעשית במשך הלילה.,
 ,מתמללים
בימים שבהם הכהנים מקריבים בבית המקדש קרבן מוסף.
הציבור בכל מקום שהם תפילה נוספת ,תפילת מ1סף ,שזמנה הוא באותם

הימיםאחריתפילתשחרית.

קרבנות ציבור שאין כנגדם תטילה
ישנם עוד קרבנות הקרבים במקדש משל ציבור ,אשר כנגדם לא נתקנו
תפילות קבועות .כאלה הם קרבנות הציבור שלא קבוע להן ~מןי וכל קרבנות
הציבורהנוכרים בפרשת אמור'.

ן
ן

תפילות שאינן קבועות עם קרבו היחיד
כשאדםיחיד מקריב קרבנו  -בנדר או בנדבה או על חטא שבשגגה -
הרי הוא בא למקדש ועומד בעורה בשעת הקרבת קרבנו"(.היאך קרבנו של
אדם קרב והוא אינו עומד על גביו ז") ,ורק במקרים שאי אפשר לו לבוא
לשרה הוא "משלח קרבנותיוביד' אחר" ואו הואבוזדא' מכוון עצמוכנגד
שעת הקרבת קרבנו אלוון לבו בתפילה לטני.ד' ,ואם בא הקרבן על חטא,
ודאי הואמקיים בשעת ההקרבה את המצוה המוטלתעליו :לשוב מחטאולפני
ה' ולהתוודותויומר בשפתיועניינות שלוידוי ושל חרטה ושל קבלהלעתיד
שגמר בלבו  -אף עלסי שבנוסחאות התפילה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה
בתחילתימי הבית השני לא נמצאו נוסחים מוכנים למקרים כאלה.
 5היאהעביה " nPTהמנגח איילה -ויקרא~,ב.
 6הםמנויים כולם במרשתסיבחס פרק כח וכס,
ד פר העלס דבר של ציבור ויקרא ד,יג והלאה ,פר לעולה ושעיר לתטאת על
עבודה זרה של ציבור  -במד-בר סו ,כב-בו.
 8והם :עומר החנופהשביום ב' של פסת עם הכבש הקרב אתו ויקרא בגיב--יג,
שתי הלחם שביום טוב של שבועות עם הבהמות הקרבות עם ה-לחם -ויקרא שם
יז-כ ,וקרבנות הציבור שמקריב כהן גדול ביום הכיפורים  -ויקרא טז.

עי עי כי
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תפילות שאינן קבועות עם קרבנות הציבור
ובדומהלזה אע לפקפק בכה שאם מדמןשנתחייבוהציבור בחטאת הבאה
על כל המצוות או בעולה וחטאת על שגגת עבודה זרה ,הרי כל הציבור
ביז העומדים במקדשובין הנמצאים מחוצה לו מכוונים את לבם בתפילה
ובוידויבאותה שעה(ומן הסתםגוזריםתעניתציבורבאותויום) ,בשעהשזקני
העדה סומכים את ידיהם על ראש הקרבן (ויקרא ד ,טו) ומתוודים על החטא
בשם כל הציבור ואחר כך הנהן המשיח מקריב את קרבן הציבור.
עבודת היום על ידי כהן גדול
ואחת בשנה  -בעשור לחודש השביעי ,ביום הכיפורים  -נעשית בבית

המקדש עבודה מיוחדת :מלבד עבודת התמיד והקטורת שבכל יום ,ומלבד
קרבנות המוסף המיוחדיםליום טוב זה (במדבר כס ,ז-יא) -מלבד כל אלה
מקריבים קרבנות מיוחדים (והם מפורטים בפרשת אחרי מות ,ויקרא סו)
הקשורים בנפרס שהקב"ה מכפר ביום זה על עם ישראל("כיביופהוהיכפר
צליכם" שם סמוק לן ,ובמהלך הכבורה הואר הכהןהערולנכנס אל קודש
להקטיר שם קטורת ולהזות שם מדם פר החטאת ומדם שעיר
הקדשים
החטאת.
כל העבודות במקדש ביום זה נעשות עלידי הכהו הגדול בלבד -בין
העבודות  nlerinבכל יום (כגון קרבנות התמיד) ובין העבודות המיוחדות
ליוםזה .אלא שבעשיית העבודותהרגילות הוא לובשבגדי כהןגדול",ואילו
לשם העבודה בקודש ח ל ד הוא לובש רק ארבעה בגדים מבד קודש לבן:
מכנסים וכחונהומצנפתואבנט(ויקראטור).

חליו של הציבור בעבודת יום הכיפורים

יום הכיפורים איננו יום של עליה לרגל ואין חובה לבוא למקדש ביום זה
ולהיראות בעזרה .כל אדם נשארבביתו ובמקומו ושם הואמקיים מצוותהיום:
(מצות עינוי ומצות שביתה ממלאכה .אף עלפי כן  DSהוא שותף בעבודה
הנעשית באותויום עלידי הכהז הגדול במקדש,כי קרבנות הציבור הקרבים
באותו יום נקנו גם מכספו :הם נקנים מכספי הציבור ,מן השקלים שגננים
אותם מכל ישראל -ממילא חל גם על הקרבנות האלה הכלל; "היאך קרצנו
של אדם קרב והואאינו עומדעלגביוז".לכןמתכנסיםבניישראל בכל מקום
9

שמונה בגדים ,שבהם גם מעיל ואפוד וחושן וציד  -והם עשויים זהב ותכלת
וארגמן וכו' ,כמפורט בשמות פרק כח.
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שהם בבתיכנסיות ,עומדיםיחפיםועטופי לובןומרבים בתפילות -ובעיקר
בווידוי כי הקרבגוח שלהיום קרבנות כפרה הם("כיביום הזהיכ
טרעליכם
ליהם הכהן הגדול מתוודה בסמיכת שתיידיו על ראש הקרבן בשםוכף") ,וע
כלישראל.
והנמצאים בירושלים עומדים בעזרה וכשהיו שומעים את השם הננבד
והנורא מפורשיוצא מפי כהז גדול בקדושה ובטהרה,היו כורעים ומשתחוים
ונופלים על פניהם ואומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" -ובשאר
 T~rnהיו בוודאי מתפללים שם בציבור את תפילות היום הקבועות ,ובעיקר
מרביםבוידויים.

וידוי יום הכיסורים

הוידויביום הכיסורים של כל מתפלל  -המצטרף בזה אלהוידוי שמתוודה
כהן גדול בשם כל ישראל  -הוא חלק מהותי וחשוב של כל תפילותהיום";.
מנהגנו הוא להתוודות אחר התפילה עוד במנחה של ערביוםהכיפוריםואחרי
כן בתפילות היום עצמו :בסוף העמידה של ערבית ~בסליחות שלאגדית,
ובתפילות שביום :שחרית ,מוסף מנחה ונעילה  -בסוף כל עמידה בלחש
ובתוך הברכההרביעית בחזרת הש"ץ .נמצא שעשרפעמים אנחנואומרים את
סדרהוידויביוםהכיפורים,חוץמן הפעם האחת במנחהשלפניו.
אף עלפי שעיקרהוידוי הוא להודות על החטא ,להתחרט ולהגטיח שלא
לשוב עוד לחטוא -היונוהגיומימיםקדמונים להאריךבוידוי שליוםהכי-
פורים עד שאמרו על אריכות מופלגת בתפילה" :אפילו כסדרוידוי שליום
הכיפורים" (ברכותלא).
לבזהוידוי כולל את המילים העיקריות "אבל אנחנו חטאנו" ואחריהן עוד
מלים מאותו תוכן עלפי סדר א"ב ("אשמנו ,בגדנו וכו"')" ,סרגו ממצוותיך
וכף" ,הבעת החרטה ("ולא שוה לנו") -ואחרי זהישנו עוד סדר ארוך של
בקשת סליחה עם פירוט אלפביתי של החטאים שעליהם אנחנו מבקשים
סליחה ("על חטא שחטאנו ...ועל חטא ...ועל כולם ...סלח לנו נכו,)",
ועליהם עוד נוספו במנהגים שוגים פיוטים ותחינות המרחיבים ומאריכים
בנושאיםהשונים שלהוידוי.

אמירת "סדר עבודה"

כאמור לעיל ,עבודת יום הכיפורים היא מקרבנות הציבור שלא נתקנה
כנגדם תפילת עמידה ,אף על פי בז היתה הרגשת השותפות של כל אדם
10עי' הפירושלוידוי בכרךהשבי של קובץזה.

www.daat.ac.il

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

"סדר העבודה" יינם הכיפורים
מישראל בעבודה הנאת הזקה כל כך ,שעוד בזמנים קדומים מאוד נהגו
להשתתף עם הכהן הגדול העושה את העבודה ממש בבית המקדש על דרך
"ונשלמה פרים שפתינו" ,עלידי הזכרתם בסה של כל המעשים הנעשים
במקדש לא רק הוידוי ובקשת הכפרה ,ולא רק עלידי הכהנים והעם
עורה שהם רואים ושומעים את כל סדר העבודה ,אלא כל ציבורהעומדים ב
מישראל (ואולי גם כל יה'ד)_אומרבסיו את מעשי העבודה הזאת ,אף עלפי
שהםאינםכלוליםבחודתפילתעמידה.
~30

סדרי עבודה קדומים

איזבידינו סידורים ומהזורים מומן קדום כל כך ,ועלכ
,איז אנויכולים
לראות ולדעת מההיואומריםוכיצדהיואומרים ,אבל נשתמרו במקרהרמזים
בורדים ,שלפיהם נוכל לשער שכבר בזמנים קדומים מאדהיו הרחוקים מז
המקדש אומרים בפה את סדר העבודה בצורה דומה מאוד למה שנהוגבימינו.
בגמרא במסכתיומא מסופרפעמיים (בדףלו ע"ב ובדףנו ע"ב) בדרך אגב
רבא ,1
על שליה' ציבור שעבדולפני התיבהביוםרגיפוריםלפני רבהולפגי
ת סדר עבודתיוםהכיפורים ,וראש הישיבה העיר להם על איזה פרט
ואמרו א
בתיאורם שלאהיהמדוייקלפידעתו.
ולא רק בדורות האמוראים שאחרי ההגרבן היו נוהגים עומר בפה סדר
עבודת כהן גדול ביום הכיפורים ,אלא כנראה עוד בזמן שבית המקדש היה
קיים היו הרחוקים מירושלים משתתפים בעבודת היום על יד' הרצאת
הדברים הנעשים במקדש.כיביןהמגילות שנמצאו במערות קומראןלידים-
המלה נמצא קטע אחד שהוא כנראה הלק מסדר העבודה שהיו אומרים
,י
ביוםהביפוריב.
מעתה לאייפלא שבגניזת קהיר (שם .נמצאו ספרים ודפיםבלויים מומנים
קדושים-גם מתקופתהגאונים) נמצאים קטעיםפיוטייםהדומים מאוד מאוד

העבודה המצויים במחוורינו ,ושרב סעדיה גאון (שנפטר לפני יותר
לסדר
ישנים) מעתיק בסידורו שלושהפיוטים של סדר העבודה; את האחד הוא
מאלף
בן'וסי  1,השני הוא לכל חכמי ישראל ,ואתהשלישי.חיבר רב
ס
מייח ליוסי
סעדיה עצמו ,והוא מספר" :וכבר חיברתי כמה סיוטים (של סדר העבודה),
אלא שהם גדולים,ואינני רואה לישום כאן דבר מהם ,אלא את זה משום

קטנותו".

 11שניהםמגדילי אמוראי בבל ,ראשי ישיבות ב"~מבזיהאובמחו,א ,בזור"שיישי
ובדור הרביעי ,במאה ה4-לספירה הנהוגה.
יכן.
 12הו נכתבו כ 100-שניםיפני"ורבן ביתשני  -ונתחברו ענדיפנ
נמצאים גםבמחוורינו.
קדום מאד ,שרביםמפיוטיו
13פייטןארץ-ישראלי
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סדרי העבודה שלנו
המחזוריםהנפוציםהיום,יש גם בהם נוסחאות שונות שלסדרי ענודתיום
הכיפורים ,שנתחברו ע"י פייטנים.שונים  -אבל התוכו שלהם הוא אהד.
הפייטן פותח בדרך כלל כבריאת העולם ומספר על אדם הראשון ועל הסאו
ותשונתו ,מזכיר את נח ואת המבול ,את אברהם ודור הפלגה ,את יצחק ויעקב
ושנים עשר השבטים שיצאו ממנו ,ומהם נבהר שבטלוי ,ומתוכו נבהר אהרון
לשרת בקודש ונצטווה ללבוש כגדי קודש לכבוד ולתפארת  -והקטע הוה
מסתיים בפסוק (ויקרא ח ,לד)" :כאשר עשה ביום הוה (בתהילת שבעת
ימי המלואים) צוה ד' לעשות לכפר עליכם"  -שממנו דרשו הו"לשלפניכל
יום כיפורים מפרישים את הכהו הגדול לשבעהימים מביתו ללשכה שבבית
המקדש.

אחריכן מסופרבפיוטעל מעשה שבעתימי ההפרשה,על ערביוםהכיפורים
ועלליליוםהכיפורים שכהןגדול יושב ערכל הלילה ודורש,ותלמידי חכמים
דורשיםלעניו ולמנסיק
(כל זה
שליםיואמואת)ו .עדשיגיע:מז שחיטת המיד שלשהי
לפי המשנה בפרק א

טבילה ראשונה וקידוש ידיים ורגליים
אחרי כל זה מתה"ל סדר עבודת היום :טבילה ראשונה וקידוש ידיים

ורגליים ללבישת בגדי והב כדי לעשות את עבודת התמיר וכל השייך לוה
ועבודת הקטורת והטבת הנרות והקרבת הלק מן המוספים המפורטים נפרשת
פינחס.
בסך הכל שוחטיםביוםזה לקרבן -'wanעשרה בהמות:פדיםואיליםוכבשים
ושעירים (ואם הל יום הכיפורים בשבת מוסיפים עוד שני כבשים בני שגה
י הכהן הגדול עצמו:
תמימים) -וכל אהד מאלה כל עבודותיו נעשות על'ד
גם השהיטה ,גם קבלת הדם (לכן הכהז הגדול עושה רק את עיקר השחיטה
ומוסר לאחר לגמור אותה ,והוא עצמו ממהר לקחת את המורק ולקבל את הדם
היוצא ממקום השהיטה) ,הולכת הדם למזבח וזריקתו (והזריקה של דם
העולה נעשית בשתי ~זויות המזבח הנמצאות באלכסוז זו מזו ,וצריך ללכת
מאחת לשנייה קרוב ל 70-אמה; ומתז הדם של חטאת הוא בקרנות שבראש
המנבחוצריך לשם זה לעלות תשע אמות בכבש של המנבח שארכויותר מ30-
אמהוצריךלהקיףמסביב למערכה כמאהאמות).גם העלאתהאיברים והמנחות
הנשרמים על המזבח נעשית רק עלידי הכהן הגדול ,אף עלפי שבכליום
מתללים את העלאת איברי הכבש לתשעה כהנים ,את איברי האיל לאחד
עשר ואת איברי הפר לעשרים וארבעה.והיום את כל ההעלאות האלה עושה
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"סדר העבודה" ליופ הכיפורים
הכהן הגדול לבדו ,ובכל פעם הואצריך להעלות את המשא -שלפעמים הוא
די כבד לגובה של תשע אמוח עלפני הכבש הארוךיותר מ 30-אמה' .ש
לכהן הגדול קצת הקלהבעניין זה ,שבכליום כהניםעולים במזרתו של כבש,
מקיפים את המערכה ויורדים במערבו של כבש והיום הכהן הגדול עולה
רק -
לקית ועיקרה משום כבודו
באמצע ויורד באמצע ,אבל ההקלה בזה היא ה
של כהן גדול .לכן מובן שהקרבת הקרבנות האלה והעלאתם נמשכת שעות
רבות ודורשת מאמץ גופני רב ,וצריך להתחשב בחולשת הכהן הגדול ביום
הצום.
309

שיתוף בית האב של אותו יום
לפי זה לא נשאר שוםתפקיד של עבודת-הקודש לאותובית אב שהואתורו
ביום זה של השבוע שבמשמרו חל 'ום הכיפורים .כדילפייס את בית האב
נמסרות לכהנים שבו עבודות עזר שונות ,כגוןמירוק השחיטה ,הגשתהכלים
לכהן ,הוצאת הכף והמחתה ,המירוס בדם שלא יקרש עד שעת ההזאה,ניתוח
העולות ,הוצאת הקרבנות הנשרפים אל מחוץ לעיר וכד' .וכשהכהן
אבר
יל הולךלהגריל עלשניהשעירים(עי'להלן)מלוויםאותושניים:מימינו
הגדו
הסגן שהוא שני לכהן גדול במקדש ,ומשמאלו ראשבית אב ,שמשרתו נמוכה
הרבהיותר,כי הוא ממונה רק על חלק ששי מן המשמר של השבוע.

טבילה שנייה וקידוש ב' וג'
עכשיו מגיע הזמו לעשות את העבודות המיוהדות ליום הכיפורים ,הנעשות
בתוך ההיכל ובקודש הקדשים ונעשות בבגדי לבו .הכהן הולך אל בית
הטבילה המיוחדשהיה בקודש עלבית הפרוה ,שובפורסיםסד'ז שלבו,מינו
לבין העם,לפנ פשיטת בגדי הזהב קידשידיוורגליו מקיתון של זהב ,משט
יל ,עלה ונסתפג ולבש בגדי לבז" ושוב קידשידיוורגליו.
בגדיו וירד וטב
עכשיויתחיל בוידויים :בא לו אצל פרו וסומך שתיידיועליו ומתוודה על
,
,
.
י
ת
י
ב
ו
ל
כ
ב
ו
ך
י
נ
פ
ל
וידוי
אני
עצמו ועל בני ביתו ; חטאתיעויתי ופשעתי
הוא מזכיר שלוש פעמים את השם :פותח ב"אנא השם" ,אחריהוידוי מבקש
"אנא בשם כפר נא" ומסיים בפסוק "כיביום הזה 'כפר עליכם...לפני השם
תטהרו" .נמצא שבשלושהזידזיים הואמ,ניר את השם המפורש תשעפעמים,
ועוד פעם אחת בשעת ההגרלה עלשניהשעירים הואמכריז "להשם חטאת"
כאן עשר אזכרות ,והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את
הרי

~ 14יקרא טז ,פסוקד.
 15שם ,פס'.1
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השםמפי כהן גדולהיו כורעים ומשתחוים ואומרים "ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד".
השתתפותנו במעשי העבודה

כאןישלנו ,המתפללים בביתיהכנסת ,הזדמנות לא רק לטפר את אשרהיה

נעשה במקדש,כי אם גם לעשות בפועל ממש מה שהיה עושה הכהו הגדול
ומה שהיו עושים העם העומדים בעזרה :אנחנו קוראים יחד עט החזן מלה
במלה אתהוידוי שהיה הנה; הגדול מתוודה בעדו 31עדביתו (וכן אתשני
הוידויים האחרונים) וכשאנומגיעים לספור הכריעה וההשתחויה של הכהנים
והעם ,גם אנחנוכורעים ומשתחוים בפועל ממש -אלההן נקודותהשיא של
סדר העבודה.
נקודח שיא אחרת היא ,כשאנחנו מחקים את מעשיהכהו הגדול כאשר הוא
מונה את הזאות הדם לכפרה" :וכךהיהמונה :אחת ,אחת ואחת ,אחת ושתים
וכו'" .גם פה אנחנו קוראים יחד עם החוו מלה במלה את הספירה הזאת,
אשר כשלעצמהאין בה תוכן מעורר רגש ,אבל היא נעשית בטכס רב ,מפמ
שבה אנחנועושים ממש מהשהיהעושהכהןגדול במקדש.

המשך העבודה והכניסה לקודש הקדשים

אחר שהתוודה הכהן הגדול על עצמו ועלביתו הוא הולך להגריל עלשני
השעירים '- 1ובלכתושניכהניםמלוים אותו :סגן הכהןהגדולהולדבימינו
וראשבית האב של אותויום -בשמאלו.הוציא הכהןבשתי'דיו אתהגורלות
מן הקלפי שהם מונחים בו ונתז אותם על שני השעירים והכריז "להשם
הסאת"יי-זנם פה הכהנים והעט כזרעים ומשתפזים נעמעם את השם

ואומרים" :ברוך שם כבודמלכותו לעולםועד".
עכשיוהגיע הזמן להכין את הכל לקראתהכניסה אל קודש הקדשים .הכהן
בא פעםשנייה אצל פר החטאת אשרלו ומתוודהעליו בעדו ובעדביתו ובעד
כלאחיוהכהנים'ז (ושובהואמזכירבוידוי שלושפעמים את השם המפורש
ם ומשתחוים) ,והוא הולךלהכין את הקטורת :נטל מלוא
והכהנים והעם כורעי
המחתה גחלי אש מעל המזבח ומלוא חפניו קטורת דקה מן הדקה בתוך
הכף,י ,וכששני הכלים בשתיידיו הוא נכנס אלקויש הקדשים ,שבו היה
עומד (רק בבית הראשון).ארוו העדות שעשה משה ובתוכושני לוחות הברית
שקיבל בהרסיני.
דו שם ,מס' ט,
 16שם ,פם'ת.
 18שם ,פס' יא (הפעם "ביתו" פירושו "בית אהרון"  -כל שבט הכהנים).
 19שם ,פס' יג,
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"סדר העבודה"

ייום הכיסוריה.
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באותה שעה הכל פורשים מןההיכל ומתרחקים מסביבתו ,ועומדים באימה
ובירקה ובציפייה מתוהה מרחוק .בתוך קודש הקדשים שם הכהן הגדול את
הקטורת על הגחלים )ו עד שהבית ימלא עשן ,והוא יוצא.בפסיעה אחורנית
ומתפלל בצאתותפילה קצרה לשלומם ולהצלחתם שלישראל.
 .הכגיסה אל קודש הקדשים נמשכת .הכהן נוטל את דם הפר ששחט אותו
קודם ,נכנס למקום שנכנס קודם ,עמד במקום שעמד קודם  -ובתוך הבית
המלא עשן הוא מזה מן הדם שמונה הזאות :אחת עלפני הכפורת קדמה
וכלומר לצד מעלה) ושבע הזאותלפני הכפורת (כלומר לצד מטה) ;ר ואותו
הואמונהבקולרם :אחת ,אחתואחתוכו' עד אחתושבע.
אחרי שנעשתה הכפרה בקודש הקדשים בדם הפר (שהוא קרבןהכהןהגדול
ואחיו הכהנים) צריכה עוד להעשות שם הכפרה בקרבנם של כל ישראל ,לכן
הכהן הגדול יוצא.,שוחט את שעיר החטאת אשר לעם ,וכשמזרק הדם בידו
הוא נכנס בפעם השלישית למקום שנכנס ,עומד במקום שעמד ,ומזה שוב
שמונה הזאותיר וסופר אותן בקול רם .בזה נסתיימו לשעה זאת כניסותיו
של הכהן הגדול אל קודש הקדשים.עכשיוצריכהעוד להעשות הכפרהבהיכל
מחוץ לקודש הקדשים ,הכהן נוטל שוב את דם הפר ומזה ממנו שמונה הזאות
כמקודם למני הפרוכת מחוץ לקודש הקדשים ומיד אחרי זה הוא מזה עוד
שמונה הזאות כאלה מום השעיר של כל ישראל,ו .עכשיו הוא מערב את
שני הדמיםיחד ויוצא אל המזבח אשרלפני ד'" ,הוא מזבח הזהב שבהיכל,
ומזה ארבע הזאות על ארבעקרנותיו ועוד שבע הזאותעלגגו של המזבח,ר.
נמצא שבסך הכל היזה  43הזאות בפנים מדם הפר ומדם השעיר .בשרם של
שתי חטאות אלהאינונאכל ,אלא אחר כךיוציאואותן אל מחוץלעירוישרפו
'י.
אותאןחרביבישתכיהפדרשזהכהן הגדול את הקודש'ואת ההיכל ואת המזבח מגיעהזם,
להתוודות על כל עם הקהל ולבקש כפרת עוונותיהם .הכהן הולך אל השעיר
המשתלח ,סומר שתיידיועליו ואומר :אנא השם חטאו עוז פשעו עמך בית
ישראל לפניך .אנא בשם ,כפר נא וכו' ככתוב בתורת משה עבדך:כיביום
הזה יכפר עליכם וכו' .זהו הוידוי החשוב והנרגש ביותר במשך כל היום,

 20שם ,פ'0יג.

 21שם,פס''ד.
 22שפ ,פס'סו.
 23שם ,פס'טז.
) 2שפ ,פס' 'ח.
נ 2שם ,פס''ט.
 26שם'DD ,בו.
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וההוא נאמר על שם כל ישראל ובו הכהן משלים את עשר האזכרות שהוא
משמיעביום זהיו.

קריאת התורה
עכשיו הכהן הגדול עושה בפעם הראשונה הפסקה בעבודות הרצופות
והמעייפות שעסק בהו עד כה .את השעיר החי מסר בידי המשלה אותו
במדברי' ,קבוצותמיקירי ירושלים יצאו ללוות את המשלח עד סוף התחום
והכהן הגדול אינו ממשיך בעבודה עד שיתקבל האות שהגיע השעירלמדבר .ברגע שהשעיר נדחה מן הצוק מלבינים הלשונוה של זהורית ,וזה
סימןלכפרה" :אם'היוחטאיכםכשניםכשלגילבינו".
הקהל מתאסף מסביב לכהן הגדול בעורה,מביאיםלו את ספר התורה והוא
קורא מתוכו את פרשיותיום הכיפורים שבספר ויקרא :כל פרק טן ("אחרי
מות") והפסוקים כן-לב מפרק בג ("אך בעשור") ומוסיף עליהם את פסוקי
המוסף (במדבר כס ,ו~א).ואחרי הקריאה הוא מברך שמונה ברכות :ברכת
ההורה שלאחר הקריאה ועוד שבע ברכות :על העבודה ("רצה") ,וברכת
הודאה ("מודים") ,ועל מחילת העוון ,ועל המקדש ועל ישראל ועל ירושלים
ועל הכהניםוכו'.
טבילה שלישית וקידוש ד' וה'
בזה נגמר סדר עבודתיוםהכיפוריםוהכהןצריךעודלהמשיך בעבודתהיום
הרגילה ובשארית המוספים הנעשים בעזרה,לכןהולך הוא שובלביתהטבילה
שבקודש ,מקדשידיו ורגליו ,פושט בגדי הבד הלבן,ו ,יורד וטובל ומסתפג,
שבש שמזנת בגד' כהן גדול (בגד' שהב) ושוב מקדש ידיו ורגליו ובא
לעשות את עולתו ועולת העם ,,ושאר המוספים שנשארו עוד  -אד אינו
גומר עוד את כל העבודה הרגילה בכל יום ,אלא מפסיק באמצע,כדי להכנס
ביום זהעוד פעם לקודשהקדשיםכאילו לשםפרידה.

טבילה רביעית וקידוש ו' וז'
לכן הכהז הולך אחר הצהרים עוד פעם לבית הטבילה ,מקדש ופושט בגדי
שהב ,טובל ולובש בגדי לנן חדשים ומקדשידיוורגליו .עכשיו קמה כודאי
התעוררות מחודשת בתוך שעותהעייפות שליום הצום גם בלב הכהן הגדול,

י
ן שפ ,פס' כא.
28שפ.פס.בג.
 29שפ,פס.כד.
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"סדר העבודה" יום הכיפורים
גם בלב הכהנים והעמ העומדיםביזרה :עכשיו הוא נכנס עוד פעם  -פעם
רביעית היום לפני ולפנים .שוב נכנס הוא למקום שנכנס ועמד במקום
משם את הכף והמחתה שהביא שמה בבוקר .המהתה העלתה כל
שעמד ,ולקח
הזמן את עשז הקטורת ,ועכשיובודאי כבר כבוהגחלים אשרבה .הכהןיוצא
ומוסר את הכף והמהתה לאחדמכהניבית האב והולך להמשיך בעבודתהיום
הרגילה .בגדי הבד שבהם נכנס לקודש הקודשים נגנזים ,ולא.ישתמשו בהם

עוד.

טבילה חמישית

וקידוש ה' וט'

פשיטת בגדי הלבן נעשית שוב בבית הטבילה שלו מאחוריסדין של בוץ
ואחרי קידושידיים ורגליים .הוא טובל טבילתו האחרונה ליום זה ,לובש
בגדי זהב ומקדשידיוורגליוויוצאלסיים את עבודתהיוםהרגילה :להקריב
את התמיד של בין הערביים (ושוב צריך לזכור שהעלאת איבריו למזבח
געשית בכליום עלידי אחד-עשר כהנים,והיום הכהן הגדול עושה את הכל
לבדו) והכילום.השייך לוה ,להקטיר אח הקטורת ולהדליק את הנרות ובזהתם"
עבודת

קירוע י' וסיום היום
לפני שיפשוט אתבגריהיהב הכהן מקרשיריוורגליו ומשלים בזה עשרה
קידושים .עכשיוהוא לובשבגדי עצמוויוצאמן המקדש ללכתלביתו .אבל -
כפי שמסטריםלנועדיםמזמןהבית אין הואיכול לעשות זאתכל כך מהר,
כי הרחובותמלאיםבני אדם ,וכל אחד נדחק לנשקידיהכהוהגדול אולפחות
להתקרבאליו ,לגעת בבגדיוזלומרלודברי תודהוחיזוק.בינתיים כבריצאו
הכוכביםוהאנשים שברחובמחזיקים נרותלבניםבידיהםוכלהחלונותמוארים
בנרות רכים ומקושטים בשטיחים .פעמים רבות לא הגיע הכהן לביתו אלא
סמור לחצות ,ואיש מן המחכים לו לא מיהר הביתהכדי להבדיל ולאכול ,אף
עלפ שצמו מערביום הקדוש.
ים טוב גדול היה עושה כהן גדול לכל אוהביווידידיו ולכהנים שעזרו
ויו
לו ביום המחרת .גם המשלח את השעיר במדבר חזר למחרת לירושלים
והתייצבלפניהכהןהנדח.

סיום הפיוט
"מראה כהן"
את כל המעשים-המתוארים למעלה מספרים "סדרי העבודה" שבמחזורינו
בצורה פיוטית ,לפעמים באריכות לפעמים בקצרה ,לפעמים במלים פשוטות
ולפעמיםבמליצות מעורפלות -אדבשיאים שלהוידויים ,שלכריעתהכהנים
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ורשם ושלמניין ההזאות אחת למעלה הצבע למטה ,כולם שוויםבביטוייהם
הפשוטים הלקוהים מלשון המשגה.
אחרי סדר העבודה נמצא במחזורים פיוט של שבה להופעתו של הכהן
,הגדול ,שכלחרוז שבומסתייםבמלים "מראהכהן".הפיוטהזה קדוםמאוד -
כנראה מתקופת הפייטנים הקדמונים  -אבל מעניין הוא שדוגמתו נמצאת
עוד בתקופה הרבהיותר קדומה:הפיוט הוה הואבלי ספק חוקוי למה שכתב
בןמירא  -כמעט בתהילתביתשני ,אהרי התימתכתבי הקודש  -שבספרו
כללשיר שבהעל הכהןהגדולשהיהבימיו,הוא שמעוןהצדיק,שהיהמשיירי
כנסת הגדולה ונזכר בתהילת הפרק הראשון של מסכת אבות .בן-סירא מספר
על שמעון הצדיק (שלא בקשר לעבודתיום הכיפורים) ובתיאור ה'צוניותו
הוא כותב:

מבית הלרכת,

-מה!הקר Iinaenaמאהל

ז?4ים
?כיקבאיר9יי

י??ש9יך"ת

,

תי?לאבימימיקד,
אח
שר
לי
וכ
ו

ויקית

!ראתה9ץ,%
אלהיקל-הסלף
וכשקה?ליבלי-מןם,
?1ץלאיים מיקד
 tוכאש-לpבתה עלהמנ.חה...
?9רחללטליקי Y

יקי

בעטות14.די?-ביד
יןל4!9חהיד
דאיית

?"לל
.זס5ים:9דשסיי

?51ל?שי14דיס??ךת'

,

ע0דרץזךתמקדש,

והואליב?ל"9ךכ.ת
"-...

 .אין שום ספק,שהפייטן שכתב אתהשיר הנמצאבמחזורינו(י,כאוהל הנמתח
בדרי מעלה מראה כהן") ראה את שירו שלבן-סירא וכתב אתחרוזיו מתוך
חילוי לשירהקריוןההוי .יבול ויפהק.להיות ,ששירו של בן סיר %המתאר
%ת"כהוהערולשבימיו ,היהנימרבתוך סדר העבודהשלפניזמנו שלהפייטו
הקדום שכתב אתהשירשבמחזורינו.
תקינות על החורבן ועל ביטול העבודה

אחרי גמר סדר העבודה נמצאת ברוב המחזורים שורה ארוכה של fill~p

על מה שאבדלנו בחורבןבית המקדש.קינות אלההן קצרות ,מסודרותעלפי

א"בישר או הפוך (תשר"ק) אוצירוףשניהם (א"ת ב"ש)ואין בהןטימן לשם
המחבר ,אבל סגנונו מוכיח עליהן שחז כולז קדומות מאד .במחזורים האש-
כנזיים ישגו לא פחות משתים עשרה קינות קטנות כאלה .הן מעבירות אל
הסליחותוהוידויהנאמריםבמוסףכמובכל שארתפילותיוםהכיפורים.
 31בןסיראהשים ,הוצאת.מ"צסגי ,סרקנ.
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