
 המיאל/ירושליםהיים

 בתורה הכיסורים ויום השבהראש

 מקראי ה, "מועדי נמנו שבו )כג(, ויקרא בספר נזכרים הכיפורים ויום השגהראש
 ראש מוסף. קרבן בהם שיש הימים כל נמנו שבו )כס(, במדבר ובספרקודש"
 בויקרא נזכר הכיפורים ויום א-ו, כט, ובבמדבר כג-כה כג, בויקרא נזכרהשנה
 נמנו רגלים לשלש ב"מעינות" *. ז-יא כט, ובכמדכר ; כן-לב כג, ; א-לדטז,

 אלא העניין, על חזרה איו שכן הרגלים, על בחורות שבאו המיוחדיםהחידושים
 לא כך שמשום איפוא מסתבר טרשה. לאותה השייך מה דגר בו נתחדש כןאם

 )פרשת בשמות הנמנים המוערים במניין ויוה"כ( )ר"ה אלה מועדיםנזכרו
 ,QI~D טז(, )פרק ובדברים יח-כו( לד, פרק תשא ופרשת ידיז כב, פרקמשפטים

 נוהגת אינה הרגלים, בשלש שם האמורה - זכורך" כל "ייראה - לרגלשהעליה
 אלה.במועדים
 על להקל כדי וזאת נושאים, לפי התורה מסוקי מובאים שלפנינובמאמר
 ומשתקפים בתורה כתובים שהט בפי הנוראים הימים בענייני העיון אתהמורה
 המיתו- האפשרויות צוינו 12, בעמ' ב', ל"מעיגות" בהקדמה הפרשנים.בדעות
 הפעם סכיכם. הפרשנים ודעות הפסוקים ריכוז ידי על למורה הניתנותדיות
1DDIJפרשנים ידי על שהודגשו המיוחדים הדיוקים להבנת מדריכות הערות 
שונים.
 את לשתף מאפשר ובעיות שאלות הצגת מתוך נושאים לפי הפסוקיםסידור
 וביישוב והשקפותיהם גישתם בהערכת המרשנים, דעות בהסברתהלומדים
 והעמקה ריכוז לשם - בחירה מאפשרת נושאים לפי החלוקה וסתירות.חזרות
 ימות כל בתוך הנוראים הימים שהם אלה, מועדים על התורה דבריבהבנת
השנה.

 אחת הכפורים חטאת מים בשוה אית קרנותיו על אהרן שכקר : י י, בשמותוכן*
 ידורות'כם". עיין יכפרבשנה
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 המיאיחסם12
 בתורה השנה ראש)א(

 התקופה]אן
 סרובה זכרת שבתת לים ןה:ה לאדשי ביסד השביעת בקדש גי: בג,מקיא

 קדש.מקרא
 ל9ם. ?היה יהךא-קדש לקדש ??סד ה?9י?י ולחדש א: כט,במדגר

 ה ט 1 ק ת הוא[

 : דברים בשני המועדים משאר זה מועד מיוחד התקופהמבחינת
 ; תשרי להורש באחד חלשהוא)א(
 - ארוך אחד כיום אוחם ודנים ישראל בארץ גם ימים שני אותושעושים)ב(

 אריכא.יגמא
 וילוו, : תבינה שביעית למעלה הביב. שביעי לעולט : יא כט, ויק"ר)1(

 שמו' ביה בערבות לרוכב 'סלו - ערבות מכון, מעון, זבול, שחקים,רקיע,
 צייה, גיא, ארקא, אדמה, ארץ, : הביבה שביעית בארצות ה(. מה,)תהלים
 : הביב שביעי בדורות ט(. ט, )שם, בצדק' תבל ישפוט 'והוא - תבלנשייה,

 האלהים' את הנוך 'ויתהלך - חנוך ירד, מהללאל, קינו, אנוש, שת,אדם,
 וקהת ולוי ויעקב יצחק, אברהם, : חביב שביעי באבות כד(. ה,)בראשית
 שביעי במלכים ג(. יט, )שמות האלהים' אל עלה nUD1-'ומשהועמרם
 אסא 'ויקרא - ואסא ואביה ורחבעם ושלמה ודוד ואיש-בושת שאול :חביב
 דויד הששי, 'אוצם הביב, שביעי בבנים י(. 'ד, )דבהי"ב, אלהיו' ה'אל

 שבת השביעית 'ובשנה - הביבה שביעית בשנים : סו( ב, )דבהי"אהשביעי'
 אלהים 'ויברר - הביב שביע' בימים ד(. כה, )ויקרא לארץ' יהיהשבתון
 השב-עי'. 'בחדש חביב, שביעי בהדסים ג(. ב, )בראשית השביעי' יוםאת

U"M1: אביב כי ועוד ממצרים, יצאנו בו כי מניסן, החשבון תחילת כי 
 מעשיך, את באספך כך ואחר חטים, קציר בכורי בז ואחרי תחילה,השעורים
 החשבון לכויז : )פירוש הנזכרים בימים להיותם תלויים המועדיםואלה
 הידועים(. הימים באותם שיבואוהיטב

 ראייה עדי עפ"י החודש את מקדשים היו קיים היה המקדש שבית בנמן)2(
 נראה כבר והירה ולהעיד לבוא יאהלו שמא שתששו כיון הירה. מולד אתשראו

 עדים באו אם באלול. השלושים ביום השנה ראש קבעו לכן באלול,בשלושים
 עיברו המוספים הקרבת אחרי באו ואם - היום מוספי מקריבים היו יוט,באותו
 השנה. ראש ימי שני והיו יום, אותו למחרת בתשרי א' את וקבעו החודשאת

 יום לקבוע היה אפשר יב(, כט, )ויק"ר חודש" של זמנו מכיריו "שהןבירושלים
 בשאר כן לא שניים. או אהד יום קבעו העדים ראיית ולפי - השנה ראש בושהל
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13 בתגרה הכיפורים ויום השנהראש

 ו 1 ת ב ש]ב[
 ?ל-מלאלת .. שבתתן. לעם !ס:ה לחדש ?~סד 5שןי?י שהדש גי-יה: כג,1.קיא

 תעשף. ל4עבידה

 היו לא ל"גגוליז", יוצאים שלוחים היו לא טוב שביזם כיון ישראל, ארץערי
 כיום הימים שני ודין ימים. שני השנה ראש עושים והיו חודש של זמנויודעיו
 השגה ראש של שני ביום שנוהגיו המת מקבורת )חוץ טוב יום של דין לכלאהד
 כג-כד.( א, טוב יום הל' רמב"ם )עי' גלויות(. של שני טובכביום

 כל ההודש עדות מקבליו היו בראשונה : מייד פייר השנה ראש במשנה1כ1
 ליל שמשנכנם לפי מספק, החג קדושת בו ונהנו באלול שלושים )שלהיום

 אותו ונמצא הירה את שראו ולהעיד שעה כל לבוא עדים יכוליםשלושים
 אלא העדים( )את מקבליו יהינ שלא התקינו וכו' אלבק( - השנה ראשיום
 מן עדים באו ואם הערביים( ביז של התמיד הקרבת 1DT )עד המנחהעד

 החג, בקדושת היום את )משלימים קודש היום אותו נוהגיו ולמעלה,המנהה
 העדים(. שבאו קודם מסמק שנהנוכמו
- קודש היום אותו נוהגים : ע"ב( ל )ר"הלש"י  דמש- קאי השנה בראש 
 ויקדשוהו מהר עדים יבואו שמא קודש, בו נהגו ותשעה עשרים ליליחשכה
 המנתה, עד היום כל למהר וכן הוא, יו"ט ליל הזה שהלילה ונמצא דיונית
 שיפה ונודע ההודש את מקדשים דין בית - המנחה קודם עדים באוואם
 מקבליו דין בית שאין אעפ"י באו ולמעלה המנחה TQ ואם קודש. בונהגו
 אותו גומרים אעפי"כ למחר, ויקדשוהו אלול את ויעברו היום, לקדשואותו

 בו ויעשו הבאה לשנה ביה לזלזולי אתי דלמא )במלאכה ואסורבקדושה
 ולמעלה המנחה 1מ1 חנם קודש בו נהגנו אשתקד : ויאמרו היום כלמלאכה

 חול. בו ונהגנו חזרנו.
 ? ישראל בארץ החגים לשאר ימים שני קבעו לאומדוע
 היו החודש, בראש עדים שהעירו וכיון החודש באמצע חלים החגיםשאר
 שלא כיון בחו"ל, ורק החג. מועד את לפיו וקובעים החודש חל מתי בא"ייודעים
 ספיקא משום ימים שני קבעו החודש, את דין בית קידשו אימתי אז עדידעו

דיומא.
 שבתוו]ג[

 ניחא. לכון יחי לירחא בחד שביעאה בירחא :אונקלוס)1(
 סבא, יומא לכון יהא לירתאן נבהר שביעאה ירחא דהוא כתשרי :ת"י
 )רבנו היום קדושת זה - שבתון וכו' אומר אליעזר רבי : ע"א לבר"ה,
 מפני : עקיבא רבי לו אמר וכו' העמים'( מכל בחרתנו 'אתה והוא :חננאל
 בא והוא : )רש"י תחילה הכתוב פתח שבו שבות, - 'שבתוו' נאמר לאמה
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 ל א י מ ח ם רי

 ראשון והוא הואיל לדרוש, יפה וכד עיקר, שהוא המלאכה, עללהזהיר
 מלאכה בעשיית קדהעהו - 'שבתון' אלא לכולם( ראשונה והשביתהבמקרא-

 3. בהערה אברבנאל ועי'וכר.
 "ביום : לט( בג, )ויקרא הסוכות ובחג כאן אלא במוערים, "שבתון" מצאנו לא : ה ר עה

 : ת"' וזפ 'ניחא, : ס 1 ל ק נ 1 א מפרש שפ שבת11". השמיני 1בי1ס שבת11הראש11

 )שי דעחפ "ועי : כאן רמב"ן ומעיר בהם". 1ת:וח1 "שתשבתו : שפ 1רמב"ן'נייחא'.
 נעצרת". ולא המצות בחג 'שבתון' נאמר לא כי לזה, זה הוקשו כולז המועדותרבותינו(

- 'שבתון' רבותינו ואמרו בו, לנוח שביתה יום שיהיה :רמג"ן  הוא. עשה 
 . , . עשה מקיים בו והשובת ועשה, בלאו עובר ביו"ט מלאכה העושהוהנה

 מלאכה. שאינם מדברים אפילו ביו"ט מנוהה לנו להיות התורה מןשנצטוינו
 ולמלא והמתנות הפירות ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרחלא

 ואם למקום, וממקום לבית מבית האבנים וגם הכלים ולפנות ייןהחביות
 החמורים על עומסים יהיו בלילה נעולות ודלתות הומה מוקפת עירהיתה
 מקח לכל  מלא  הטוק ויחי" ביו"ט יביאו משא וכל ותאנים וענבים ייזואף

 והזהו- שולחנם על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיהוממגר.
 כחול עצמם ומשכירים למלאכתם משכימים הפועלים ויהיו לפניהם,בים

 עצמה השבת ואפילו האלו הטובים הימים והותרו בהם, וכיוצא אלולדברים
 יום שיהיה שבתון, תורה אמרה לכן מלאכה. משום בהם אין זהשבכל
 שתהיה הוא כך שבהון פירוש וכו' ממלאכה טורה יום לא ומנוהה,שביתה
 וכו'. והעמל הטורח מן מנוחהלגו

 והסרחים ומיתה, כרה ועונש בלאו .בשבת המלאכות על הצהרווהנה
 וכו'. בעשה  והטורח בלאו המלאכה זביז"ט ה, , ה בעשהשעמל

 ג, כג, )ויקרא תעשו" לא מלאכה "כל : נאמר הכיפורים וביום בשבת : ה ר עה)2(

 לה, כה, כא, ה, ז, פסוקים )שם, עבודה" מלאכת "כל נאמר המועדים ובשארכת(

לו(,
-  

 לכם, עבודה שהיא מלאכה עבודה:=אפילו מלאכת "'כל : לו לפסוק רש"י.
 אסור יהא מועד של  חולו אף יכול - תעשו' 'לא בדבר. כיס תמרון יש תעשוה לאשאם

 'היא'". ת"ל עבודה,במלאכת
 כל לאסור - העשוי לא עבודה מלאכת 'כל ויאמר . . . : ז לפסוקרמב"ן
 בהן.  מותר נפש שאובל ילהודיע נפש, אזבל שאיננהמלאבה

 ואמרו, "מלאכה" לפיז עבודה" "מלאכת שבין בהבדל הבחינו המפרשים : ה ר עה

 וביוה"כ, בשבת ואילו עבודה' מלאכת 'כל נאמר מותר נפש ארכל עובהם  התגיפשבכל
 עי' עבודה'. 'מלאכת של הגבלה ללא מלאכה' 'בל כתוב אקור, נפש אוכל אףשבהם

 הערות בתורה", הפסח "חג פסח ומעינות 3 הערה ולהלז סו יב, שמותראב"עיורשב"ם
 ממלאכה". ושביתה קודש "מקראלנושא
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15 בתור" הכיפוריי השנה,ויוםראש

 יםיגרכט,א:".כי-מלאכ~.עבידהלאתעשד.
 תרועה תרועה--יום זכרון"[

 ".!?רתזירו?ה'ץ1"תים,י"

 ו"הכטע"ב:תנאדבישמואל:עלמלאכתעביהלאתעשף-עצתה,3(
 מלאכה. ואעה חכמה שהיא הפת ורד"ת שופר תקיעת.
 וביום 'ה( כה, )כשיבר נפסח תעשו" יא עבודה מיאשת "כי נאמר יכל קודם : ה י עה

 כה(. )פסוק השמיני וביום יב( )כס, בסוכות זה נוסח נאמר ואח"כ כן(, )פסוקהביכורים
 לכם הצריכה מלאכה אפילו - תעשו' לא עבודה מלאכת "'כל : ח י ק ד ס פ ל י " שר

 . ז.( בג, ויקרא רמב"1 )ועי' ביו"ט". אסורה מועד, של בתולו המותר האבד, דברכגון

 מדרבנן, ולא התורה מן לא מלאכה איסור שבתון ענייו ואין . . :,.אברבנאל
 עבודה מלאכת יכל קודש', 'מקרא 'שבתון', האלה המאמרים שלשת היואבל
 - האדם אותם יעשה אשר המצוות או העבירות סוגי שהיו מפני תעשו',לא

 ובלשון; בדיבור ר"ל בפה, - והשני במחשבות; ר"ל בלב, היוחדשלשה.
 דברים המועדים באלו יתברך ציוה ולכן וכו' והפעולות למעשהוהשלישי
 ומרגוע נפשית מנוחה לזמר רוצה 'שבתון', להם שיהיה ציוה הנה כיכנגדם.
 דאגה ומכל ועסקיו הזה העולם מענייני ורעיון מהשבה כל בביטולבלבבם
 מלשון ומנוחה שבתון בנפשם אז שיהיה באנטל מלבם 'סירו זה שכל1עצב11,
 לכך ויהוד, יפחד לדיו, לבוא עליו כשיכריזו שהאדם, ומסני וינפש'.'שבת
 היות עם נפשי ומרגוע ומנוחה שבתון לכם יהיה הזה ביום כי י,ברדאמר
 המשפט. נחתם שבו הכיפורים, ליום ההכרזה שהוא תרועה, זכרוןשיהיה

 אמרעזרא זו דרך ועל ליקוי. וסבא הוא סבא כי תיעצבו ,אל תשקטוולבז-
 ה' חדות כי תעצבו ואל . . . ממתקים ושתו משמנים 'אכלו : י( ח,)נחמיה
 נאמר שהוא 'שבתוז' במלת שפירשתי מה אמיתת יורה וכבר מעוזכם'.היא
 ההוא ביום להם שיהיה הזה, העולם מחשבות וביטול הנפשית המנוחהעל
 זה שבתוו : אומר אליעזר רבי וכו'. השנה דראש קמא בפרקא שאמרומה

 וכר. בנפש שהיא היום לקדושת שבתון יחס הנה כי וכו' היוםקדושת

 תרוטה  הרויצה--יום זכרוןןג[

 המצמת' האלכסנדר1נילעלפיל11
 ספרב"

 הרר "כרת במלט קושר
 בשמר לתקיעה טעמים שם מתה הוא החב ולשם הששר לתקיעת הטעם אתעה"
 לעם המיוחד הטעם האדם". בני לכל משותף ואחד ישראל לעם מיוחד"אחד
 אז תורה. מתז בשעת ונשגב אדיר למעשה "זכרון היא התקיעה כי הוא,ישראל

 שאף כדי תבל, ירכתי עד להגיע שנועד מאד, חזק שוטה קול נשמע השמיםמן
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 חמיאיחיים16
 לבם. על בשימם יחרדו הארץ בקצות היושבים וגם מעמד באותו היו שלאאלה

 יותר לאדם מועיל דבר יש וכי גדולים. מעשים על מעידים כאלה גדוליםשאותות
 המצ- כשאר שליה ע"י לא הודיעם, ובעצמו בכבודו שהאלהים המצוותמעיקרי
 להסתערות הוא מלחמה כלי "שהשופר הוא האנושות לכל המשותף והטעם ו"וות
 את להפסיק צורך שיש בשעה לאחור לנסיגה וכן המלהמה אל בקרבם האויבעל

 בשעה שמים, בידי מלחמה יש, אחרת מלהמה עוד והנה למחנה. ולהזורהקרב
 לסדר והרצוז זה, את זה תוקעים ויסודותיה עצמה, עם מלהמה עושהשהבריאה

 הארז יבול את ישחיתו המלחמות שתי והנה סדרים. ללא  התאוה לפנינכנע
 בכל זורם וכו' אלה במקומות שהרשע לרעתי, הס,  סימן באלהוכי-אמונות

 המלחמה כלי השופר שם על תרועה' 'וכרוז הזה לחג התורה קראה לפיכךעוז.
 וכר". ומגינו השלום עושה לאלהים תודתנו בו להגיש זה חגוקבעה

  )אמור וכו' דריגא יומן דהות השגה, בראש שופר  לתקוע רא  פקורא :711
צח(.

 תרועה" ":כרון בין - כסתירה הנראה - השינוי עי עומדיפ רבים מפרשים : ה ר עה
 ואייו התרועה, את המזכירים פסוקים קריאת סירושו 'זכרון' שכו תרועה", "'וםיבין
 ההערות בשתי ניתנת זה לקושי תשובה בשופר. ותרועה תקיעה פירושו תרועה""יום

 :הבאות
 יצחק עקידת להם לזכור שופרות ופסוקי  זכרון פסזק' :כרזנות : לש"י)1(

 ? איל של בשופר תוקעיו למה : ע"ב טן ר"ה בגמרא וכן איל.  תחתיושקרב
 בן יצחק עקידת לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו : הקב"האמר

 לפני. עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלהאברהם
 הייבו תרועה", "יום ש"י ה' לפני זכרון  כלומר תרועה", "זכרון  יהיה רה"י לפי : ה ד עה
 : ורמב"ן רשב"ם וכן בשופר. התקיעהי"י

 וכף בחצוצרות והריעותם כדכתיב למקום תיזכרו התרועה 'די על :רשב"ם
ונזכרתם.
 המלכות פסוקי גם להביא הרב ?ריך והיה : רש"י לדברי בהתייחסורמכ"ז
 יזכיר ולא והשופרות הזכרונות פסוקי הכתוב שיזכיר ייתכן שלא המדרש,מן

 שנריע יאמר לכם'. יהיה תרועה 'יום כמו תרועה' 'זכרוז אבל וכו',המלביות
alaבחצוצרות 'ותקעתם להלז שנאמר כמו השם לפני לזכרו, לנו ויהיה הנה 
 אלהיכם. ה' לפני לזכרון לכםוהיו

 על בחצוצרות ותקעתם ובמועדיכם שמחתכם 'וביום שם שאמרובעבור
 בלבד הזה במועד סתם בתרועה ציוח וכאן שלמיכם', זבחי ועלעולותיכם
- אשה' 'והקרבתם אמר בזואחרי  ההיא התרועה אינה הזאת התרועה הגה 
 בכל חובה היא אבל הקרבז, על אינה ונאת הקרבן, על בחצוצרותשהיא
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17 בתורה הכיפורים ויום הונהראש

 לעמק ןהר שדלהי ים ... = כס,ישור

 תרועה כל וסתם חצוצרות, לעשות עדיין צעהו לא כי בשופר; והיא,שראל
 וכו'. תרועה שופר 'והעברת שנאמר כמו היאבשופר
 עוזנו לאלהים 'הרגיגו : כאמרו מלכם יגילו בה מלך תרועת וכרוז :ספורנו
 : כאמרו בקבלה שבא כמו דיז כסא על אז יושב היותו מפגי 11ההריעו'
 לאלהי משפט הוא לישראל חק כי חגנו, ליום בכסה שופר בחודש'תקעו
 ויזכה חסד כלטי שיטה מלכנו, שהוא על יותר אז לשמוח לנו וראוייעקב'.
 הוא מלכנו ה' מחוקקנו ה' שופטנו ה' 'כי : כאמור אותנו, בשפטואותנו

יושיענו'.
 הדרוש המאמץ ואת לתפילה ההתעוררות את מדגיש ך 1 נ י ח ה ספרבעל

 : התקיעה באמצעות מושגים אלה - עולם ענייני ממחשבותלהשתחרר
 ויצילהו עליו שירחם בוראו לפני גהתחגנו גדול כיוון האדם צריך צרהבעת

 מהיותו שהאדם לפי אלה, בעתים החצוצרות בתקיעת נצטוו ולכומצרתו.
 יעמוד מעיר מבלי הטבע כי הדברים, אל גדולה התעוררות צריך חומרבעל
 יש הכוונה אל התעוררות מלבד הניגון. קולות כמו יעוררהו דבר ואיןכישן,
 מחשבת מלבו האדם יסיר הקולות בכוח כי החצוצרות, בקול תועלתעוד
 העולם. עסקישאר
 תרועה". ל"יום תרועה" "זכרון בין מבחין " ה ל ב ק ה 1 ב ת כ ה "בעל
 : בשופר התקיעה מצות על והשני לתשובה רום:הראשון

 אשר כל על יתברך, כל יוצר לפני הרוח את ולהכניע הלב את לשברגוכם
 'רכרון תרו?הי- 'וכרון אוגקלומ.  שתירגם וזהו לפניו. לעשותהריעונו
 להכנעת זה גיוס החיוב חרועה' 'וכרון במלה התורה הזכירה וכו'.יבבא'
 שהוא . המקובל, וכפי התשובה, והיא  המעללים רוע על והמחשבההיצר
 מצות על והוא לבם' תרועה 'יום : תורה אמרה  ולסלו  תשובה. לימיראשון
 התשובה אל הלב הכנעת מצות והיא תרועה' 'זכרון אמר וכן שופר.תקיעת
 התרועה, ביום ר"ל בתרועהי אלהים 'עלה רבותינו לדעת המקרא וכוונתוכו'.
 ויבקול אלהים. במידת עולה עולם באי לכל והמשפט הגזירה ביוםוהוא

-שופר'.  יבוא לב בכל השבים מפיות היוצאים שפר אמרי ידי על ר"ל 
 התורה במאמר כן גם נכללה זו וכוונה הרחמים. שהוא הוא, ברוך ה'במידת
 אל לב לשום בכדי והדין המשפט יום זכרוז לומר רוצה תרועה','זכרון

התשובה.
 דאתי ruen) את )לערבב סטרא למערבבא לכזו יהא יבבא יום : תיי )2(',

 " יבבותכון. בקל לבוזלמקסרגא
 קלא )שבת גלילה לכם'-ביומ,ולא יהיה תרועה 'יום התקיעה:ומז
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 חמיאי .היים. .,.18
 "מצות : ה"א( פ"ד )ר"ה בירושלמי הוא 1כ1 - במוסף וזמנה ע"א(, לד ר"הע"ב,
 תרועה 'יום - כן אמר )הכתוב( קרייא - קיסרייא תחליפא רב אמר במוסף.היום
 מוסף(". לעולת תרועה יום )הסמיך עולה' ועשיתם לכם.היה

 אומר אהד וכתוב תרועה' 'יום אומר אהד כתוב : ה"א צייד ר"הירושלמי
 בשעה תרועה', 'יום - בחול תל שהוא בשעה ז כיצד הא - תרועה''זכיוז
 ובו/ תוקעיו לא אבל מזכיריו תרועה', 'זכרון - בשבת חלשהוא
 : אומר אחד וכתוב לכם' יהיה תרועה 'יום : אומר אחד כתוב : יכ כס,ויק"ר
- קדש' 'מקרא תרועה' זכרון,שבתון  יום בחול בא שהוא בזמן ? כיצד הא 
- בשבת שבא ובזמן לכם יהיהתרועה  מזכירין קדש', מקרא תרועה 'זכרון 
 של זמנו מכיריז שהן במקדש, יידהה : יוהי בן שמעון רני אמר תוקעיו.ולא

 שמעון ר' האני חודש. של זמנו מכיריז שאינן בגגולין, יידתה ואלהודש,
- א-ב( כס, )במדבר ועשיתם' לכם יהיה תרועה ,יום : יותיבז  במקום 

 קרביו.שהקרבנות
 היה אילו כי עושים(,  אנחנו כאשר  היום, .)לחובת להריע nlYD :ראכ"ק

 לא למה עולותיכם'( על . . . 'ותקעתם )ככתוב היום עולת על הדיבורזה
 להריע. ולא לתקוע ציוח העולות על כי : ועוד ? המועדים בשאר )כז(הזכיר.

 'זכרון : כתוב אמור ובפרשת לכם' יהיה תרועה 'יום : כותב טופר כתיבעל
 לפרש, ונראה כלום. תירץ לא ולבסוף אהדדי מקשה ר"ה ובש"סתרועה'..

 ותרועה ישנים'. הרמב"ם:'עורו שכתב עלתש1בהכמוכיתר1עהמרמז
 בלבו שיזכור אלא לבד, תרועה בתקיעת סגי ולא מיילל. ילולי גנחגנוחי.

 לזכרון לו שיהיה אלא השנה, בראש כשמתעורר סגי לא וגם לה',לשוב
 תרועה'. ו'זכרוז לכם' יהיה תרועה 'יום שכתוב וזה השנה. כלתמיד

 לעיל. והקבלה" "הכתב של דעתווראה

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

 מקרא תרועה זכרון שבתון כד( בג, )בויקרא דכתיב אומר אליעזהרבי.
 tnvl~nr ; זכרונות אלו - 'זכרוז' וכו'.קויש'.

-  לו אמר וכו'. שופרות אלו 
 וכי; שופרות 'תרועהי-אלו ; זכרונות אלו  'זכרון'- וכו' עקיבארבי

 הפסוק )בסוף אלהיכם ה' 'אני אומר רבי תניא 1 הלכיות שאיסריםמגין.
 אינו : אומר יהודה בר יוסי רבי מלכות. זו - השביעי' ובחודש כב(הקודם,
 לומר תלמוד שאין אלהיכם', לפני לזכרוז לכם 'והיו : אומר הוא הריצרוך,
 לומר תלמוד ומה לכס'(, אדון אני : לשון 'הוא : )רש"י אלהיכם' ה''אני
 והיו - זכרונות בו שנאמר מקום לכל אב בנה זה ? אלהיכם' ה' 'אני)עוד(

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



:19 בתורה הכיפורים השנה-ויוםש

 זכרו- לשכיר שצליך מן-התורה מצאנו "הנה : חננאל )רבנו עמהן.מלכויות
 - ' ומלכיות".( שופרותנות

 כה, )ויקרא לזמר תלמוד ? שכשופל מנין רגנו תנו : ע"ב ל"ג השנהראש
 ,מדבר הפסוק )שהרי ניובל אלא לי' אין תרועה'. שוטר 'והעברת :ט(

 תלמוד שאין השביעי', 'בחודש : לותר תלמוד ו מנין  השנה בראש -ביובל(
 שהוא וידוע הכיפורים יגס על שם מדובר )שחוי השביצ" 'בחורטלותר
- ? השביעי' 'בהודש לומר תלמוד ומה השביעי(,בהורש  תרועות כל שיהיו 
 )פשוטה 'והעברת : ת"ל ז לטניה שפשוטה ומגיז כזה. זה שביעי חודששל

 1 לאחריה שפשוטה ומניז ה/ וע ר ת שופר אהד( קולמשמע-העברת
 בינתיים( כתיבא ותרועה וסוף תחילה העברה )הרי שופר'ן 'תעבירו :ת"ל
 ת"ל שאין השביעי' 'בהודש : ת"ל ? מנין גראש-השנה ביובל, אלא ליואין

 בהודש הכיפורים דיום מקימות בכמה לן כתב דהא : )רש"י השביעיבהודש
 כל שיתיז ? השניעי' 'בחודש ת"ל זמה לת"ב(, '~ת"כ והכא הואהשביעי
 : )רש"י ? שלוש שלוש של לשלוש, כזהדומנין זה השביעי ההודשתרועות
 תלתא שבדינן - באמצע ותרועה ולאחריה לפניה פשוטה - דאגךמנין

 'והעברת : ת"ל ז( הדא ולשופרות "דא, ולזכרונות 41:א, למלכויות :זימי
 "ום כד( בג, )ויקרא תרועה' זכרון 'שבתון ט( כה, ,ויקרא תרועה'שופר
 אחת לכל וימני, הלתא תרועה : )רש"י א( כס, )במדבר לכס' יהיהתרועה
 זה ושל בזה זה של האמור את ליחן ומנין לאחריה(. ופשוטה לפניהפשוטה
 -שביעי' תטביעי ת"ל ז תרזע~ת( שלוש יש בר"ה וגם ביובל )שגםבזה

 השביעי. בחודש תרועה שופר והעברת - ביובל )שביעי וכו' שוהלגזירה
 ה"ה. פ"ע בירושלמי,ר"ה הוא וכן השנה(. בראשושביעי

 זכר התרועה וטעם הדיז יום השנה ראש שיום המעתיקים אמר. :ראכ"ט
 "ן .. - ןלמלכייות.
 התרו- למה : הזאת טעם,המצוה הכתוב פירש ולא : כד( כג: )ויקרארמב"1
 יצוה ולמה ז הימים משאר יוחק הוה ביום ה' לפנ' ,כרון נצטרר ולמה ?עה

 בראש הכיפורים יום של בחדשו שהוא אבלממני 1  כלל קודש מקראלהיותו
 השנה בראש : עמים ידין בם כי יתברר. לפניו יהיה,דיז שבו נראהחודש,
 ועל וכו'. עבדיו לפשע ושא הימים בעשרת כן ואחיי צדק, שופט לכסאישב
 יודעי העם 'אשרי : שנאמר ולנו, לאבותינו שעמדה היא תרועה האמת-דרך

 'יום כן אם מלהמה. איש השם כי מלהמה, תרועת שכתוב וכעניותרועה'.
 קודש', מקרא תרועה ::כרון זנן ; לנן לתרועה ;Q11fi שיהיה לכס', יהיהתרועה
 שופר, ל"זכיר הוצרר ולא קודש: מקרא הוא ולפיכך בתרועה, הכרוושיהיה

 תרועת לא ברחמים, הדין ין" הוא והנה בו, והתרועה ב,יום' רמז השופרכי

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



 חמיאיהיים20
 וכל רבותינו ביד קבלה שכבר התרועה, הכתוב הזכיר זה ומפנימלחמה.
 ופשוטה לפניה פשוטה תרועה שכל רבינו, משה מפי עד רואיםישראל
 בראש לא כלל התקיעות יזכיר ולא תרועה הכתוב הזכיר ולמהלאחריה.
 והתרועה השופר והוא הזכרון היא התקיעה אבל ז הכיפורים ביום ולאהשנה
 ולפיכך ולאסריה, לפניה תקיעה הרחמים מן כלולה שהיא ומפניכשמה.
 אתה'. עוזמו תפארת 'כי ירומו בצדקה כי תרועה ביודעיאמר

 ורחמיםדין
 בדין למני שעמדת כשם לבניך סימו זה : לאדם הקב"ה אמר : פכ"טויק"ר
 לפני לעמוד בניך עתידיו כך הסד(, של דין )גזר בדימוס ויצאת הזההיום
 לחדש באחד השביעי 'בחודש ז אימתי בדימוס. לפני ויוצאיו הזה ביוםבדין

 הזה ביום בדין לפני לזכות מבקשים אתם אם בני : לישראל הקב"האמר
- 'באחד' בדין. לפני זוכים ואתם אבות זכות מזכיריותהיו  אברהם, זה 

 'מקיא ; תרועה( - )וירא איל' והנה 'וירא ; יג( כב, )בראשיתשנאמר
 וישראל יעקב אלי 'שמע : יב( מה, )ישעי' שנאמר יעקב,קדש'-זה
 'בהודם ? בדין לפני :וכין ואתם אבות זכות מזכיריו תהיו ואימתימקוראי'.
 *.השביע"

 על נופל לשון הוא כי 'זכרוז'. במלת נרמז הדין יום שהוא מה : בחיירבנו
 מלשון הדיז מידת הפקידה לשון וכן סו(. ה, )במדבר עון' 'מזכרת כמוהדין
 כזכ- הריהן 'פקדונות הו"ל אמרו ובפירוש ה(. כ, )שמות אבות' עון'פוקד
 הדין. יום הוא הזה יום כי ברמו, ביאר הכתוב נמצא -רונות'
 יום הוא והנה וכו' צדק יושב לכסא ישב בר"ה : כד( כג, )ויקראהמביין
 בראש אלא בתשובה, תלוי הכל כי מבואר זה והגה וכו' ברתמיםהדיז
 הרחמים במידת הניפרדים וביום עולמו ומנהיג הדיז במידה מתייחדהשנה
 ברחמים דיו יום השנה ראש - וכו' דין כסא על יושב מלר מאמרם,והוא
 וכו'. בדין רתמים יום הכיפוריםויום

 : פתה לקיש ריש בשם נהמני בר יהודה : רבתי בפסיקתא אמרו :אברבנאל
- שופר' בקול ה' בתרועה אלהים'עלה  על ויושב  עולה שהקב"ה נשעה 
 גוטלין שישראל ובשעה ; בתרועה' 'עלה שנאמר עולה, הוא ברין דיןכמא
 ז ואימתי רחמים, כסא על ויושב הדין מכסא עומד הקב"ה ותוקעים,שומר
 ליום והקדמה הכנה אלא אינו תרועה שיום מזה ויצא וכו' השביעיבחודש

 תש"ש אפשטין לוין מהדורת*
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גג בתורה הכיפורים ויזם השנהראש

 ,, קודש מקרא]דן
 אבידה ?לאות ?ל יקדא-קדשן: ?יו?ה ,?ית שבתה ... גו-נ": כנ,מקרא

לאמאשו...
 לקם". והיה מקרא-קדש לאדש באחד השביעי ובאדש ": כס,ימוגר

 יעשה ישראל בז כל : בחיל קרי כרוזא היא התרועה וכאילו הכיפורים,
 עלינו. הבא ביוה"כ הכולל הדין מזה להינצלתשובה
 ניתנה שהתורה לפי הדין, יום תרועה יום שיהיה התורה ביארה לאוהנה
 מדע אינו השגה עניני כל על בר"ת הכולל מדיין הוה והמדע avn,לבל
 כל שהיו השומעים בו יטעו פן ליראיו ה' סור הוא כי העם, לכלראוי

 התרועה שהיא הדבר תלופת על ציוח לכן המערכה, כפי מחוייביםהדברים
 הדיז. ענין לבאר הששולא
 תרועהי 'זכרון כאן דכתיב הא להביו יש . . . : כז( בג, )ויקרא דברהעמק
 וא"כ תרועה' 'יום מוספיז בפ' שכתוב כמו בפועל להריע המצוהובאמת
 איו 'תרועה'-והלא הכתוב פירוש זה מה להביז יש עוד 'זכרוו'!מהו

 והנה ומוראו. היום "דושת ענין על רמז ואת כל אלא ? תקיעה ביןהרועה
 מלחמה תבאו וכי וכר ותקעתם וכוי שמחתכם 'וביום כתוב בהעלותךבפ'
 תרועה ואיו תרועה בלי תקיעה- שאיו ידועה, והקבלה וכו' והרעתםוכו'
 : המצוה תכלית עיקר מרמז המקרא אלא ולאחריה. לפניה תקיעהבלי

 ביום כן  שאין מה ובו,  לסמחה שהוא התקיעה הוא התכלית שמחהולביום
 שלא לצירוף עמו באה והתקיעה התרועה עיקרו וכדומה המלחמה שלרעה

 דראוי למדנו תרועה יום בר"ה דכתיב ומעתה והגאולה. התקוה מןיתיאש
 אלא בלבד תרואה ולא הדיז יום שהוא תרועה התעוררות בולהתעורר
 זה. הזא לחנם ולא תרועה יום שהוא נוכר שיהא תרועה,וכרזן

 . קודשוד,מקרא
- 'שבתוז' וכו' אומר אליעזר רבי : ע"א ל"ש ר"ה)נ(  היום קדושת זה 

 קודש'-ידשהו 'מקרא העמים'('. מכל בחרתנו 'אתה והוא : חננאל)רבנו
 היום. קדושת קדש'-זו 'מקרא וכף עקיבא לו אמר מלאכה.בעשיית

 ,חג במאמר גי' ה-ח. בפסוקים וכאן טז, יב, בשמות נתפרש קורש' 'מקרא : ה ר עה
 6, 2,  הערות ממלאכה'  וסביתה קודס  'R1PD מסנה נוסן ג', במעינות  בתורה'הפמח

 : רשיי אזמר זלפי"ז ,נקיה" ובכסות ובמעתה במאכל "נבדהי : מעירה א ת ל י כ מה

קקר~
 סד"ל  לן תסותת ושתקה לאסלה קודש א1ת1 קרא דגה שם

 ( ה/ יכבור קלושה של ואסיפה חגעה עמעו קדש''מקרא
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 המיאיהיים-22
 היום קרב]הן
 לץ. אטהי וההרבחם .. . יה: כג,הקרא
 ?סי, 8וי ??ד ?1-?"י' 9ר יי: ויחח לליס עלה ועשיתם, ב-ו: כס,גמיגר

 ביום יהיו קדש' 'מקראי. "וטעם כאז: ב' בפסוק רמב"ז מפרשוכז
 להיקבץ ישראל על היא מצוה כי אותו, לקדש ונאספים קרואים כולםהזה
 בכסות לאל והלל בתפילה בפרהסיא היום לקדש מועד ביום ה'בבית
 יקרא 'אשר מלשוו עשאו ואונקלוס וכו'. משתה יום אותו ולעשותנקיה

 קורש, תעשו שיארעו יום בכל מאורע, לשון - הימים' באחריתאתכם.
 חוקה יהא שלא כלומר נקיה, ובכסות ובמשתה במאכל ארעם אמרוורז"ל
 במאכל לשנות קודש כל מקרא להם תעשה אבל הימים, שאר כחוקאצלר

 אונקלוס. דעת זה וגם לקדש מחולובמלבוש
 יהיה קדש 'מקרא אמר שפתיים ודבר הפה כנגד ואמנם . . . :אכרבנאל

 תשוב 'אם הנביא שאמר וכמו קודש ויקראוהו יכבדוהו שבלשונםלכם',
 לכם' יהיה קדש 'מקרא לפרש ואפשר ענג'. לשכת וקראת וכו' רגלךמשבת
 השבתות ימי כי המוחלט, הקודש שהוא ה' אל ויקראו יתפללו ~השביום

 שאמר לפרש ואפשר וכו'. לשמו ולזמר לה' להודות ניתטנווהמועדים
 ישראל 'קדש כי קודש, עצמם את יקראו שישראל לכם', יהיה קדש'מקרא
 לא עבודה מלאכת כל ומעלתם קדושתם מפני ולבז תבואתו' ראשיתלה'

תעשו..
 לי ונראה : והרמב"ן( ות"י אונקלוס תרגום )בעקבות והקבלההכתב
 גם והזמנה הכנה הוראתו אשר מקרה, מלשוז שהוא המתרגמיםבכוונת
 ופירוש וכו'. כ( בו, )ביאשיה לפני' ה' 'הקרה כמו וכו' וקבוע מיזהרלדבר
 אל לבו את האדם שיכיז ר"ל הקודש, אל והזמנה הכנה קדש'-'מקרא
 דעתו ויתן הוראתם, מתוכן בנפשו ורושם ציור ויעשה אלה ימיםקדושת

 האלה הקדושים הימים והונחו הטבעו עליהם אשר היסודות, אלומחשבתו
 ב'(. )לפסוקוכו'

) היופןהןקרבן

 כט(. פרק )במדבר הפקודים בחומש האמורין המוספים ; רשפי)1(
 'והקרבתס' כתיב מוספין בכל : קיסריא תחליפא א"ר : 'ב כט, ויק"ר)2(
 מכיוז בני, : לישראל הקב"ה להן אמר ? כיצד הא - 'ועשיתם' כתיבוכאן

 היום כאילו עליכם אני מעלת בדימוס ויצאתם בדיז לפני. שנכנסתם.
 וכו'. חדשה בריה אתכם בראתי היום כאילו לפני,נעשיתם.
 לעזר "ר' : ח"ח( פ"ד )ר"ה בירושימי מקורה והקרבתפ - ועשיתם הדרשה ; ה ר עה
 כתיב וכאז 'והקרבתם' כתיב הקרבנות בכי : קצרתא בר יוסי ר' בשם יוסר ר'בי
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 ; בתירה הכיפוריםראש_השנה,ויום
'2' 

 ס?9, גלולה מלת וטחתם ימ"ם. nwne יי-שם?9?ט
 ל"ש ?סד וישרין לאיל. עשירים שני לפר, ע?רניםשלתה --

 לן?ר ס?את ?חד ה"עירדעזים סככשים. לשבעתהילד
 לץ. "ה ני"ה לריח כמשפטםונסויים, י"מ" חת9'ד ועלת ומזססה החדש, עלת מלבדאלילם.

 בשלום  ויגאיזמ  השנה בראש למגי: לדין שנכנסתם מכיון הקב"ה להן אמר'ועשיתם'.
 חדשה". ברייה נבראתפ באייו עליכם אנימעיה

 כראוי המועדות את המשמר שכל מלמד - עולה' "'ועשיתם : זוטרתאובפסיקתא
 ארז אלהים ה' עשות וביום שנאמרו: בראשית במעשי הקב"ה עם שותה נעשהכאילו
 הפולס",  נ4רא  שבתסרי  'ועשיתם', בראש-השנה נאמר לכךושמים'.
.ן. עשות','ביום - 'זעשיתפ' האסוציאטיגי  הקשר בניי 'ועשיתס' זה יפסוק איפוא נסמךהדרש
 של וכן השנה ראש של : )פירוש אחד איל וכן ציבור של : ראכייע)3(
 הננכר האיל כי דעתי, שלו.!ולפי והאיל גדול כהן פר ואינם הכיפורים(,יום

 : נאמר העם ואיל אילו על כ, זה. איננו העם מן שלקח מות, אחריבפרשת
 גם כבשים, שבעת תוספת שיש והעד העם'. עולת ואת עולתו את'ועשה

 'מלבד : כתוב כן על הגורלות, משענה איננו לחטאת' אחר עיים 'שעיר'.זה
 מזת. אחדי בפרשת הנכתבת הכפורים' "סאת..

 השנה. ראש ביום שהוא ר"ח מוספי : רשיי)4(
 ובשאר הזכרון' יום י פ ס ו מ 'ואת : חטאינר' "ומסני בתפילת אומרים ולכו : ה ר עה

 של : מוספים שני בז שיש בש4 שחי במועד אלא "מוספי" אומרים איזהמעדים
 ר"ח של שגת, של : אוספים שלושהן מקריבים שבת שהוא ובר"ח מועד. ושלשבת

 החטאת משעיר חוו הוא בע"ה, שמקריבים חטאת, עזים.אחד 'שעיה. וכן,ומוסף'היום.
 . ' ' חודש.של-ראש

-
 'מלבד השביעי לחודש באחד הזכיר : כ( כח, )במדבר ברממ"ז הואוכן
 מדוע שואל רמבין וכו/ החודש חטאת הזכיר ולא ומנחתרי ההדשעולת
 החודש' חטאת 'מלבד הזכיר ולא ומנחתה' החודש עולת שלבד הזכירכאן
 הכיפורימ' 'עולת הזכיר ולא הכיפורים' חטאת 'מלבד הזכיר ביוה"כואילו

-
 באותו נצטוו העולות שתי הכיפורים ביום כי מסביר והוא ז יא( כס,)שם,
 טז, )ויקרא לעולה אחד אקל אלא ישראל נצטוו לא "כי שוות הז ואיןיים

'
- ה( )במדבר.כט, כבשים ושבעה ואיל פר לעולה ציוח ובכאן :ה( -  בו אם 

 ש11ה ההכאת אכל ; שם" הנוכרים על המוספים שאלו הוא גרורדבר
 באותה שמדובר לטעות אפשה לכן מזה(, ובאחרי )פה המקומוהבשני
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 חמיאלחיים24

 החג שם]וו
 ז?ריז שלתת לשם זס~ק לחדש בשחד השביעי וחדש ... יי: כג,הקיא

תרועה...
 לעם. והיה ~רועה יים ...יממיכט,א:
 מלבד בו ופירש אותו הזכיר ולכן חטאות, שתי אחד ביום איו "כיחטאת
 פנימי "החטאת הכיפורים בחטאת מדובר מות באחרי כי הכיפורים",חטאת
 חטאתם' לכל וממשעיהם ישראל בני ימטומאות הקודש על מכפרשנשרף

 המוספים עם הבאים חטאות כשאר חיצונה חטאת פינחס( )בפרשתוזה
 'ובראשי שנאמר למה במשמע היה השביעי חודש בראש אבלוכו'.

 השביעי בחודש אבל כולם, החדשים בשאר יהיה וכו', תקריבוחדשיכם
 עולת 'מלבד לומר הוצרך כז ועל - בו שחידש הזה הקרבן קרבנו כליהיה

 נפרשת שבא מה שכל למדנו כגר כן, שהכיר וכיון ומנחתה'.החודש
 מלבד לומר הוצרר ולא החטאת וגם בכול מצוה היא חדשיכם''ובראשי
 עי"ש. וחטאתה". ומנחתה החודשעולת

 ציוה כבר ר"ח נסכי על כי ר"ה, של והכבשים האיל הפר, של הנסכים)5(
 יד(.)כח,

 התורה קראה "לפיכך האלכסנדרוני ן 1 ל י פ של דעתו 16( )ע' לעילהבאנו
 בו להגיש זה חג וקבעה המלחמה כלי השופר שם על תרועה' 'זכרון הזהלחג

 ומגינו". השלום עושה לאלהיםתודתנו
 להק- השואל יכול השביעי' 'בחדש : כותב והוא השם בשאלת דוהרמג"י1
 השנה, ראש אותו ק~ריז ישראל בני והלא השביעי, חודש :ה ריאדשות
 'בחדש מה אלא השנה, ראש Qlpb בכל בתלמוד רבותינו אותו קוריןוכן

 )שמות בניסז אומר הכתוב שכן ממצרים, לגאולתנו שביעי -השביעי'
 שאינו לכם, הוא ראשון el~'D השנה', לחדשי לכם הוא 'ראשון ב(יב,

 השביעי', 'בחדש כאן 1כ1 שלנו. לגאולה לנו הוא ראשון אבל בשנה,ראשון
 הזה 'החודש : )בוא( במכילתא אמרו וכן מצרים. ליציאת השביעיבחודש
 ליצירה, ראש שהוא הראשון, אדם : כלומר הראשון', אדם בו מנה לאלכם,
 מגאז לא העולם, לבריאת הראש~ז החדש הוא שתשרי  ועד, היודעשהוא
 וכן לגאולתכם. לכם הוא שראשון ראשון, אותו תעשו אתם אבלראשון,
 החודש הוא בחג האתנים בירח ב( ח, )מלכים-א,  עוזיאל בן יונתןתרגם

 ירחא הוא וכצן קרמאה ירחא ליה רקרו רשתיקיא  'בירחאהשביצי:
 של ראשון-לברייתו לו קוראים היו שהראשונים )בחורטשביעאה'
-עולם  מצרים(. ליציאת - השביעי החודש הוא ועכשיו 
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 בתשרי "נאהד : הדין" ו"יום השגה" "ראש החג נקרא פ"א, ר"הבמשנה
 "בארבעה : וע"ב( ע"א ת בגמרא שם )ועי' א( )משנה לשנים" השנהראש
 מרון כבני לפניו עוברים עולם באי כל השנה בראש וכף נידון העולםפרקים
 לתקוע דא "פקודא הדיז: יום נקרא אמור לפ' בזוהר וכן ב(, )משנהוכו"'
 מקדושי לאחד המיוחס תוקף" "וגחנה בפיוט דדינא". יוחא דהוא בר"חשופר
 שבשם כנראה ואיום". "נורא השנה ראש נקרא הצלב מסעי בתקופתמגנצא
 )ד"א מבונא יעקב בר אפרים רבנו הקדמונים. כבר השתמשו נוראים""ימים

 קורא הוא ובה ר"ה לערב סליחה היבר הנאת, האגדה בעל -1198(,תתקנ"ח
 יצחק הוצאת השנה, לכל )סליחות הגדול" "יום וליוה"כ נוראים" "ימיםלר"ח
 נמצא נוראים" "ימים השם 85(. עמ' תרמ"ד רעדעלהיים, דב, יוסף אריהגן

 בנירנברג השם קידוש )נהרג.על אשכנזי הלל בן מרדכי ר' של מרדכיבספר
- ג"חח"א  

 טנהדריז הלכות לרמב"ם מיימוניוא בהנהות גם נזכר השם 1298(.
 )מהדורה בישראל" והתפילה העבודה "תולדות בספרו אלבויגן לפי ה"ט.פכ"ה,

 הלוי משה בז יעקב )ר' המהרי"ל לראשונה בו השתמש 546( ע' 1931,ג'
 ימים "הלכות פרק יש שלו המנהגים בספר 1427-1355(.)קט"ו-לפ"ז,

 איסרליקן משה ר' בו השתמש אח"כ אלול. חודש לכל הלכות ובונוראים"
 סימן או"ח לטור ,משה" הנדרכי 1572-1525()הרמ"א-יפ"כ-של"ב,

 תקפא. סימן או"ח ובשו"ע ב' אותתקפ"א
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 המיאית"ב..26
 בתורה הניפשים יום)ב("
 והשם התק1םה)א[
 קסת ה??ךים חטאת מדם באש אחת ?ל-"דגהיו 8קלז ןכטר י: ל,~שג

 ". לליסי?ם ץליו:כפר 9?י
 תעש לחדש בעשיר השביעי בחדש ; עילם לחית לכמו יהיתה נס: טז,ייקרא

 בתוככם. הגר והגר האזרח תעשו לא וכל-מלאכהאת-נפשתיכם
 עליכם... יכפר הזה ?י-ןייםי:
 אחת מכל-משאתם ישראל על-בני לכפר עילם לחית לכם והיתה-,אתלי:

..,בשנה...
 . . . הוא ה?9רים( יום סלתו ס?9י?י לחדש ?עשור אף ג:: בג,ויק-רא

 והשם )אןהתקופה.
 בעינ, להדש בתשעה )ג( ; הכיפורים יום )3( ; "שביעי לחודש בעשור)א(
 בשנה. אתת )ד( ערב; עדמערב

 : יח( טז, )ויקרא מות בשחרי שנאמר הוא - הכיפורים ביום : רעפיי)1(
 עליו. וכפר ה' לפני אשר המזבה אלויצא
 לבית עולם'- 'לחוקת ; לאחרים ולא )לישראל( לכם' 'והיתה : סטרא)2(

 בע- עשהו לא "שאם : )מלבי"ם כולו יכול - השביעי' 'בהדש ;עולמים
 לחודש'. 'בעשור : ת"ל החודש"( ימי בכל זה להשלים יוכלשור,
 בפסוקים כן לפני בתורה דובר ובו השנה ראש נקבע שבו החודש הוא)3(

כד-כה.
 - טליהה בלשון ולא כפרה בלשון הזה היום את קרא : והקבלההכתב)4(

 ביום לנו התורה שייעדה העוונות, מחילת אופן על להורות שבא לינראה
 נשיג הזה הקדוש ביום אלה בצירוף רק אשר והתשובה. הוידוי והואזה,

 יוה"כ איו : פ"ה( )יומא וכמאמרם העוונות וסליחת למחילה העליוןהחסד
 בלשוז נכלל וזה מתשובה(, פ"א רמב"ם )עי' התשובה' עם אלאמכפר

 לשוו מקומות כבשאר כאן כיפורים לשון נמרש אם אמנם וכו'.כיפורים
 לנו 'חסר לבדו, יתברך השם בערך והחימה הכעס לשכך וריצוי,פיוס

 בלעדה אשר והתשובה, הוידוי והוא ליוה"כ, המצטרך גדול עיקרבתורה
 יום. של בעצמו תועלת איןכמעט
 והכהנים והמרבה מועד ואהל הקודש מקדש כיפורי : טז בפרק בו נאמרו רביפכיפורים

 העם.וכי
 ירשן ,כן מכפר עצמוהיום

 חו"י
 כן אפ איא מכפר הכיפורים 'ופ י' אין "שיכוי :
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71 , בתורה הכיפורים ויום nsmnראש

 .. . הואו כפלים ים ?י סיס, הים ???ם סאדו לא ויל-?לאלהנ":
- ,'ישיים. השבתו ?ד-לרב, ט?רב במרב, לחדש בתש?הי את-ומשתיים ושימם . . .ש: ' ,  . ץ ' 

 -ן

 מקרא עשאן שיא אפולן ומנזק - מלאכה בן עישה היא ונתענה קדש מקיאעשהן
 הגהורים 'יום לנמר: תלמוד מבפרז שהיום מיאנה ועשה'בו בו נתענה ויאקדש
 אף-עי- ומנין - ~עם)השעיריפ הקרבנות עם אלא מכפר יוהכ"פ יי אין שיכוי ;הוא'
 )ספרא( הוא' ,הכפוריפ : לומד תימוד 1 מכפר היום בשעיר וטיא בקרבנות שיאפי

 וכן, קדש מקרא הוא הכפורים 'יום וכפי שאמר -ממס : סיבי-םומעיר
 מלאכה ואיסור ועינוי קודש מקרא שקריאת מבואר הוא' כסוררם כי-'ופ תעשויא מלאכה וכי

 מכפר. היום - המעשיפ כי בו עשה שיא ואף בהפך. ויא 'וב"כ שהוא מצדנגרר
 וקראו נתענה שיא אף מקבה הכפורים' "ופ פעמים ג' כאן שכתב ממג "נראהוכפ'
 'כי אחרי בפרוסת שגתם וממג מיאכה. בו שעשה אף מרבה וכן וכו' קודשמקרא
 דיוה"כ ייה דסבירא כרבי דלרייתא וכו' הקרבנות תביא שיא אף למד יכסר' הזהביוב
 ~ל(. הערה ג, יהיו )וראה עי"ש וכו'ן שבים שאינם עימכפר
 כלשר יום של עיצומו רמוערי6 הוה' היום 'בעצם מלשון דרשו ורבותינו)5(
 להוסיף שלמדו התוספת למעט המחרת בליל צאתם עד הכ,כנים צאתמעת
 ע"א(. פא יומא )רמב"1'ועי' הקודש על מחול ואחריו( הכיפורים יום)לפני
 : דרשו בספרא כח-ל. בפסוקים הזה' היום 'בעצם בפרשה נאמר פעמים שלוש~

 'וכל : לומר תלמוד ? ומלאכך( )תינוי התוספת על כרת חייבים יהיו.יכול
 הזה היום עצם על - והאבדהי' הזה היום בעצם מלאכה כל תעשה אשרהנפש
 על כרת חייבים יהיו לא יכף מלאכה. תוספת על כרת ענוש ןאיז כרתענוש
 כל 'כי : לומר תלמוד ז עינון תוספת על כרת חייבים יהיו אבל מלאכהתוססת
 הזה.חייבים היום עצם הזה.ונכרתה'-על היום בעצם תעונה לא אשרהנפש
 יהיה אבל עונש בכלל היא לא יכול עינוי. תוספת על כרת חייבים ואיןכרת
 הזה היום עצם על הזה' היום בעצם תעשו לא מלאכה 'כל ת"ל ז אזהרהבכלל

 ע"א(. פא יגמא )עי' וכו'" מלאכה תוספת על מוזהרים ואיזמוזהרים
)6(

 העם"
 כיפורים דיום almb נפשות.כם את ועניתם על מעם זה ': דבר

 האוכל כל לך לומר אלא ז מתעניז בעשירי והלא מתעניז בתשעה וכי )7( .. " , - לכ"הה. סגולה ותעניתהוא
 )ברכות ועשירי תשיעי מהעגה, כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי. ושותה .-

 : בספרא הוא וכן המועדים לכל למדו ומכאן הלילה, אחר הולד שהיום)8(
 תלמוד ז בתשעה ויתענה יתחיל יכול - בתשעה' נפשותיכם את'ועניתם
 נפשותיכם את ,ועניתם ת"ל ז משתחשך יכול בסרב אי 'בערב' :לומר

- ז כיצד הא -בתשעה'  מן 'מוסיפים שכן יום, מבעוק ומתענה מתחיל 
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 כמיאיחיים28
 . . מקרא-קדש. הזה, השביעי לאדש ובעשיר :: כס,גמייי

 ממלאכה ושביתה עינוי קודש, מקרא]ב[
 את- תער לאדש בעשור השביעי בקדש עילם לתמת לכמי והיתה נס: טז,1.קמ

 בתוככם,. הגר והגר* האזרחו תעשו לא וכל-מלאכהנפשתיכמו
 עללם. חקת טת-וכשתיכם ושיתם לקם היא שבתת שיתי":

 : לומר תלמוד ז מניו מלאחריו מלפניו, אלא לי איז הקודש. עלהחול
 עומר תלמוד ? מגיז בראשית שבת יוה"כ, אלא לי אין ערב'. עד'מערב

 שאתה שבתות כל הא 'שבתכם'. לומר תלמוד 1 מנין טובים ימים'תשבתו'.
 מלאחוריו. ביז מלפניו ביז הקודש על מחול לה מוסיף אתהשובת
 שתקעתם שנה אותה ללמדנו בא 'הזה' לשון משמעות : דבר היופק)9(

 השנה.בראש

 ממלאכה דשביתה עינוי קודש, מקרא]ב[
 לישראל(. רק זו מצוה נתז שלא : )מלכי"ח לאחרים ולא לכם : פפרא)1(
 שיצ- כדי בצנה או בחמה ישג יכול - נפשותיכם' את 'תענו : ת"ר)2(
 ואל שב מלאכה תעשו'-מה לא מלאכה 'וכל : לומר תלמוד זטער

 ממילוי הימנעות ע"י הוא )הצער תעשה ואל שב הנטש עינוי אףתעשה,
 בשימשא דיתיב חיכי אימא צער(. וגרימת סיגוף ע"י ולא הגוףצרכי
 לו וחם בשמש יושב )כשהוא בטולא חיב קום ליה גימא לא ליהוחמים
 קום ליה גימא לא ליה וקריר בטולא יתיב ; בצל( שב קום לו יאמרלא
 ז בשמש( שב קום לו יאמר לא לו וקריר בצל יושב )כשהוא בשימשאחוב
 עינוי אף בה חילקת לא מלאכה מה - למלאכה( )בדומה דמלאכהדומיא
- בה חילקת לא מלאכה מה : )רשעי בו תחלוקלא  אסורה, צדדיה בכל 
 הרי ישב שאם וצינה חמה יצאו קאמר, צדדיו בכל שאיסורו נמי עינויאף
 ע"ב(. עד )יומא לישב( מצווה אינו ישב לא ואם בעינויהוא
 1 זו ואיזו נפשותיכם, בבית שיהא עינוי - נפשותיכם' את 'תענו :ספרא
 נטשותיכם' את 'תענו כאז נאמר : אמרו ישמעאל ר' משום ; ושתיהאכילה
 עינוי אף רעבון, להלן האמור עינוי מה - וירעיבד' 'ויענך : להלןונאמר
 6. הערה עי' רעבון. כאןהאמור

- :אזרח סטרא)3( - האזרח אזרח, זה   אזרח. נשי לרבות 
- 'גר' : טטיא)4( - 'הנר' הגר, זה   גרים. נשי לרבות 
 ועבדים. נשים לרבות : פטרא)5(
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ק2 בתור-ה הכיפורים ויום השנה_רחש

 מקרא-קדש הוא אמפרים 'ים הזה השביעי להידש יעשיר אץ נ:-פ: כג,הוי"
 וכל- לי. אשה וה"רבסם את-ג?שתיכם( וערסם לקםןה:ה.

 הלם ואשם לא-תשה אשר כל-הולש כי . . . ס"שף ל4קלאסה

 להלן ונאמר עינוי כאן נאמר : S~V) ער )יושא תנא ישמעאל רבי דבי)6(
 עינוי כאן אף רעבון עינוי להלן מה וירעיבך'( )'ויענך עינוי ג( ה,)דברים
 2(. העדה עי' והום, קוי כגו אחרים סיגופים )ולארעבון
 לכפר השגה אחד יום להם לקבוע בריותיו על יתברך השם מחסדיהחינוך:

 שהמאכל בו, להתענות נצטוינו ולכו וכו' בו התשובה עם ההסאיםעל
 התאווה אחר להימשך החומר יעוררו המישוש הנאות ויתרוהמשתה
 ומוסרו האל ענודת שהוא האמת אחר מחפש החכמה הנפש וכףוהחטא
 לפני לדין בואו ביום לעשות ראוי ואין הדעת. בני לכל והמתוקהטוב
 במחשבות והמשתה המאכל מתוך ומעורבבת חשוכה בנפש לבואאדוניו
  מעשיו לפי אלא האדם את דנין שאין בתוכו,  )הנפש( היא אשרההומר
 בפניה החומר ולהכניע החכמה נפשו להגביר טוב כן על שעה.שבאותה
 ימנענה. ולא כפרתה לקבל ראויה תהיה הנכבד,'למען היוםבאותו
 באכילה גם ולהתענג לשמוח ראוי קדש מקראי שבשאר אעפ"י :מפורנו
 לו נכון לאיו מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים 'אכלו : כאמרםושתייה

 יום הוא אבל ותענוג, שמחה' יום ואינו חטאיו, על גבר להתאזנןדות להו- הכיסורים יום הוא לחדש בעשור מקום מכל לאדונינו', היום קדושכי
 קרבנות ענין והוא אשה' והקרבתם נפשותיכם את 'ועניתם : כאמרועינוי
 , לכפרה. הבאים ציבור וקרבנות גדולכהו
 ועינוי ברעבון הגוף עינו( והנפש. הגוף עינוי כולל : והקבלההכתב
 העברה מן יותר השכלית נפש על קשים מהם רעות, ממחשבות -הנפש
- מעברה קשים עברה )הרהוריעצמה  האדם יענה ואם ע"א(. כס יומא 
 הוא הרעים, ההרהורים מן נפשו את יענה ולא ובתענית בצום גופואת

 )עי"ש(. וכר תענית מאותה זכות לו ואיןחוטא
 מתעסקות הנפשות תהיןגה שלא מלאכה, יעשו שלא ומעם : ראב"ע)ד(
 העוונות, כיפור מבקשתחוץ

 מחילה להשיג לב לתת עסקים משאר לפנות כזה ביום ראוי כי :ספורנו
 )'וכו'.

 מלאכת ונאסרה נפש אוכל מלאכת הותרה טובים ימים בשאר :רשביים
 כשבת. אסורה מלאכה כל - עינוי יום שהוא הכיפורים יום אבלעבודה,
 : למלחכה אזהרה זו הרי  הוה', היום בעצם תעשו לא מלאכה 'וכל ;ספרא
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 חמיאיהיים30
 וי-?לאקה סקלה "?י 7?י-סו9ש n'WUb. ונכרתהסנה

 ?ל- עמה. מקרב ההיא טת-ס,9ש וס"9דץ" הזה היםבץ?ם-
 שות מ?בסי?ם. ?כל לליליים עילם סלת תעשף לאמלאיה
'Qhn?~רב' לאדש בתקלה טת-נ9ש0י9ם שוסם לים היא?? 
 שכץ9פ:י. השבתו עד-?דבמקרב

 ית- וערסם לים !היה מקרא-קדש סלה השביץי להדל ויקשיר י: כס,נמזגי
 סזשו' לא כלאלה ?לנפשתי?ם

 זו הרי - והאבדתי' הזה היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש,כל
 - ונכרתה' היום בעצם תעונה לא אשר הנפש כל 'כי ; למלאכהעונש
 עינוי. עונש זההרי
 יודע ואיני מקום בכל כרת אומר שהוא לפי ז ת"ל מה : סטרא)8(

 אבדו. אלא שאינו הכרת על לימד 'והאבדתי' אומרמהו-כשהוא
 יש כי בהמלט, הנפש היגרת בל מחשבות השב ברחמיו ה' כ' :)טלפיהם
 הדבר וקוצץ משרשו העצם כורת הכורת : אבדון ובין כריתה ביןהבדל
 : מביא והקבלה הכתב ובעל וכו'. מקומות שינוי הוא והמאבידעצמו,
 כלות ואחר ה' והנון רחום כי וכו' ונמצא ועוזר שמתרחק הנאבד,"כדבר
 עליו"(. וירחם ישוב הכרת,עונש
 לילה מלאכת על להזהיר או הרבה בלאוין עליו לעבור : רושיי)9(

 יום.כמלאכת
 לדורו- עולם חוקת להוסיף תעשו( לא ואומר )הוזר אחרת פעם :ראכ,יע
תיכם.
 ובתשמיש הסנדל ובנעילת בסיכה ברחיצה, שאסור ליוה"כ מנין)10(
- 'שבתון' : ח.'ל זהמטה  ע"א(. עד וזומא שבות 
 'שבתון'- : ת"ל ז וכר ובשתייה באכילה אסור שיוה"כ ומניןספרא:
 לכם הוא 'שבתזז ת"ל ז בכולן אסורה בראשית שבת תהא יכולשבות.
 בכולן. אסורה בראשית שבת ואין בכולו אסור הוא -ועניתם'
 )בשוגג( קרבז או )במזיד( כרת חייבין ואין : ה( א, עשור )שביתתרמפ'ים
 השאר. על ולא ושתייה אכילה עלאלא
 ה' שבת אם כי ישראל, שבת ייקרא לא השבת יום זה : ראכייע)11(

 כי ם', כ ל הוא שבתוז 'שכת שכתב כמו שלכם שבה הוא '~ח"כ :)פירוש
 שבת שכתב כמו לה' שבת אם כי ישראל שבת יקרא לא בראשיתשבת
 ג(. לה'-בג,הוא

 הם איה קודש מקראי אותם תקראו אשר ה' מועדי 'איה ; ב--ג יפשק'ם : ה ר עה
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31 . בדרה הכיפורים השנהיויוםרחש.

 וכפרה היום קרבן]גן

 לעלה!. שטול למשאת ?1-שהי בפר ילנהקדש אהרן ירא בקאתן ג: טז,ויקי"

 וכו' יה' הוא שבת וכו' שיתזז שבת השביעי וביופ מיאכה תייגה ימים ששתמועדי.

  המועדים "שבסדר : הגר"א ומשיב ?" מועיים אצי שכהות עניו "מה רש"ישואי
 שבו- שי א, nop, שי ז' פקה, של א, )יום ששה מהם ימים, שבעה נוכרים וובפרשה
 ואהד נפש, אובי במלאכת שמותרים  עצות( ויסמיני סוכות שי א' ר"ה, שי א'עות,

 ימים -2שת : התזר" מתכוונת וינה בשבת. כמו מיאכה בכל שאסור יוה"כעי
 השביעי "וביום החג( וצורך נפש אוכי )מיאנת סיאבה" תיעשה ימים( שבעה)מאותם
 אין זה יפי כבשבת. מיאכה בגי ואסור שבתון" שבת יוה"כ( שהוא המועדים,)שי

 שהרי כד, יפרש. אפשר אי ראב"ע יפי אבי במועדים. איא בשבת, מדגרהכתוב
pleD~נקרא יא שיוה-כ שבת.בראשית, אלא לה' שבת ואיו לה'" הוא "שבת כתוב זה 
 יא(. טז, בויקרא וכן לכב' הוא שבתף 'שבת נאמר )כאן יככ" "שבת אלא לה'שבת

 ליוה"כ שבת ביז אין דבר של כללו : ב( א; עשור )וחביתתרמב"ם
 בכרת. וביוה"כ בסקילה בשבת מלאכה שזדון אלא אלו,בעניינים

-
. . . ק ... ,

 היום.וכפרה, קרבן ןג[..
 בסוף שמפורש כמו הכיפורים ביום אם כי עת בכל לא אף,זו רש"י:)1(
 . ן, )כס(. לחודש' בעשור השביעי 'בחודש : נפרשה;

 על אהרן 'וכפר : אצוה( )בפ' שאמר הכיפורים יום הזכיר כבר :רמב"1
 ואל בכאן: אמר בשנה', אחת הכפורים חטאת מדם בשנה אחתקרבנותיו
 הקרבנות יקריב אשר ביום כלומר בזאת, רק הקודש אל עת בשוםיבוא
 הקימו- הבריתלאשר אות  'זאת כסול הקורש' אל אהרן יבוא 'בשתוסוד - . - ~ לכיפוריםיואחריכןיפרשבפרשהבמייילנס..האלה

 גדול בכהז קריה פתר יודן רבי. :  רבה גויקרא אמרו בו רמזו ורבותינו תי','
-
 בוכות ן בידו מצוות של חבילות חבילות הקדשים קדשי לבית בכניסתו.

 בריתי מילה-'זאת ;'ובזכות לד( ד, )דבריכן התורה' .התורה:='וזאת.
- : שבת בזכו, ; י( יז, )בראשית תשמרו'אשר  זאת' יעשה אנוש 'אשרי 

 ; ה( ה, )יחזקאל ירושלים' :-'זאת ירושלים בוכות ; ב( נו,)ישעיה
 ; כח( מט, )בראשית אביהם' להם דבר אשר שבטים:-'וזאת בזכות- -;

- : יהודהבוכות - : ישראל כנסת בזכות ; זז לג, )דברים ליהודה'  'וזאת   
 :-'וזאת התרומה בזכות ; ח( ז, )שיה"ש לתמר' דמתה קומתך 'זאת .ד

 )מלאכי בזאת' נא 'ובחנוני = : המעשרות בזכות ; ג( כה, )שמות התרומה'-'
 : הקרבנות בזלות ) ; ט( ג,-'

-  
 וכו'. אהרן יבוא 'בזאת

 .~ 1'- ; - הקדשים= קודש:)2(
- הקדש' שלטפיא-:  פני אל "קדש 'אל : שנקמר לפ' ז קמר תלמוד מה 

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



 _תביאהיים32

 ובמצנפת :הגר 3ד וישקוט ?ל-??רי ועיי וליוסי-סד ול?ש' קדש ?"ין-4די:
 ולילם. ית-ביר. במום, ורחז הם בקני-קדשי ז?ןף,בד

 לעלה. שחד זלול לח?אתו ?ץם, ?ך-?עילי :2ח ושראלי 3ני עדת ומאתה:

 ז וכפורת ארון בו שיש קדש אלא לי איו יכול הארון'. על אשרהכפרתן
 הקודש'. 'אל : לומר תלמוד 1 מנין שני( )בבית וכפורת ארון בושאין

 וכפורת. ארון בו שיש כקודש וכפורה אוון בו שאין קודש לעשותן
 בהם שאיו הבדים ולבישת לעולה ואיל לחטאת פר בהקדשת : טמורנו)3(ן

 וכו'. מלאכותי ציור ולאצבע'
 ג(. ד, ויקרא )השווה גדול כהן של לחטאת גם הוקרב בקר בןפרן

 טבי- "חמש ג: ג, יומא המשגה ולפי לבן בגדי לו הביאו 1: ג, יומא)4(
 6. הערה ועי' ביום". בו ומקדש גדול כהן טובל קידושין ועשרהלות
 קדש. משל שיהיו : ספרא)5(

 הם. קודש בגדי כי הודיעו ולכד הבדים, לבוש האיש כמו וסודם :רמב"1
 של שירות מה : מטן של שירות כך מעלה של כשירות : רבהובויקרא
 קדש. בד כתונת מטן של שירות כך בדים, לבוש בתוכם אחד אישמעלן
 בלבושי אז נראים הם כי הנביאים, אל המלאכים ייראו בכמותם :ספורנו
הבדים.
 ז זהב בבגדי אונו-משמשולמה

 בהם משמש שהוא בגדים בשמונה לפנים משמש שאינו מגיד :כש"ין
 אלא ע"א(, בו )ר"ה סניגור נעשה קטיגור שאין לפי זהב בהם שישבחוץ,ן
 בוץ. של ~כולן הדיוט ככהןבארבעהן

 היה פעמים וחמש חליפותיו. בכל טבילה טעון היום אותו : רעפיי)6(
 זהב מבגדי ומשנה ; לפנים ylnD1 חוץ לעבודת פנים מעכורתמחליף
 קדושי ושני טבילה טעון חלימה ובכל זהב, לבגדי לבז ומבגדי לבןלבגדי
 ע"א(. ל )יומא הכיור מן ורגליםידים

 ציבור. משל שיהא : סטרא)7(ן
 ציבור חטאי שאר על והמשתלח במקדש, חטאות על הראשון : טפוחנו)8(ן

 משלחו. ומטמא לזבח יאות לא טומאתו לרובאשר
 שוים שניהם שיהיו מצותז הכיפורים יום שעירי שני : א 1, יומא)9(

 )ר"ע כשריו שויז שאינן ואעפ"י כאחד ובלקיחתו ובדמים. ובקומהבמראה.
 שעי- שני יקח ישראל בני עדת 'ומאת : כתיבי קראי "דתלתא :מברטנורא

 וכיון השעירים', שני על אהרן 'ונתן ; השעירים' שני את 'ולקח ;רים'
 שיהיו אלא ז זמני מלתא 'שני' 'שני' 'שני' ת"ל מה משמע תריבשעירים
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33 בתורה הכיפורים ויום השנהראש

 לתזזי. ייץד ואדי !ן?ר 4?ר-לף סולאת ?ת-פר אהלן וה"ךיב1:
 מטד. אסל ימח :וי לשר אתם ויעמיד ה?ץירים ית-שני ומחי:
 ל4:א1ל". יחד וערל לי אחד ערל unf~lki. ס?ו'דע וג-?ע מהי! !!מן":
 ליאשן. וץ?הו לץ, סירי ץ?ו עלה איר ית-ה?ץיר טהלנ והיריבט:

 שבו- ; ע"א סב יומא ותוי"ט, ספרא )ועי' ובדמים" ובקומה במראהשווים
 י ע"ב(. יג,עות
 מז דהוא דחטאתא תורא ית : ת"י וכן ציבור משל יביא שלא : ספרא)10(

 "ממוניה.
 בא הוא שמשלו כאן מלהדך למעלה האמור לו' אשר החטאת 'פר :רש"י
 ע"א(. יד שבועות ; ע"ב נא יומא )ועי' ציבור משלולא
 'והקריב יא: בפסוק ונאמר ביתר ובעד בעדו 'וכפר כאן: נאמר)11(
 ז וכוי ביתו ובעד בעדו וכפר לו אשר החטאת פר אתאהרן
 מה - בשעיר כפרה ונאמר בפר כפרה נאמר ובו/ דברים וידוי זה :ספרא
 כפרה אף ודם(: שחיטה בה )שאיו דברים וידוי בשעיר האמורכפרה
 החטאת פר את אהרן 'והקריב לזמר נפשך אם דברים. וידוי בפרהאמור
 הפר. נשחט לא ועדין ביתו' ובעד בעדו וכפר לואשר
 הטורים. בעל וכו ביתה ועוונות עוונותיו עליו מתוודה : רש"י מביאוכן

 וטעם כמשפט מועד' אהל פתח אל החטאת מר את אהרן 'והקריב :ראב"ע
 כי וי"א שישהטנו; אחר ביתו ובער בעדו יכפר בו כי בעדו','וכפר

 כפרה. היאהעמדתו
 כמו לכפרה אותו לאקריב כדי בעזרה יביאנו הפשט ולפי : רשב"םוכו

 )יא(. לו' אשר החטאת פר את 'ושחט לפנינושמפרש
 'י ניקנור. בשער מעמידם ספרא:)12(
 של אהד קטן, ואחד גדול אחד גורל יעשה שלא שוים, שיהיו : ספרא)13(
 וכו'. זהב של ואהדכסר
 בקלפי ידיו שתי 'ונותן לשמאל ואחד לימין אחד מעמיד רש"י:)14(
 הוא לשם בו שכתוב את עליהם ונותז בשמאל והברו בימין גורלונוטל.
 לעזאזל: משתלח לעזאזל בו שכתוב ואתלשם
 במדבר וכו' וקשה עז שיהא "עזאזל, : ע"ב מז יומא לפי עזאזלפירוש
 ז בישוב יכול בהרים. הקשה "למקום : בספרא וכן שבהרים". קשהוכו'

 ולפי גזרה'". ארץ 'אל : ת"ל ? בצוק שיהיה ומני: 'המדברה'. : שמרתלמוד
 התוכה. - גזרה ארץ שנאמר גבוה צוק וקשה. עז הר הוא : רש"י מביאזה

 .. , הסאת. לה' שיאמר ספרא:)15(
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 המיאיהיים34
 ?ליוח, לכשר = לפני :עמד-חתן יאושך סקרי ??י על" הלי הלמייי:

 סידיד"וי. לחשמל את.משלס
 חטאת ששהו העם ואין חטאת עושהז חטאת'-הגנרל 'ועשהו :חז"ל
 מקרא של פשוטו זלפי כח(. כריתות כד, חולין יד, קדושין ; מא)יומא
 לעיל. בספרא ובז חטאת עושהו הכהן)גם(
 הסאת. לה' ואומר שם לו קורא עליו הגורל כשמניח :רשני
- הטאת ועשהו :ראכייע  סו(. בפסוק אח"כ, )היינו שישהטנה 

 הטאת עושה הגורל : ז"ל כאמרם הטאת השע-ר את 'עשה הגורל :ספורנו.
 הטאת. עושה השםואין
 בצוק. ומיתתו הי עמידתו ספרא:)16(
 מכאן שישתלח, עד הי עמידתו וכו' אחרים ידי על הי יועמד כמו :רעפיי

 למיתה.ששליחותו
 בו יעשה ולא עכשיו עוד היים בעמידה כך נשאר שיהיה : והיכלההכתב
דבר.
 וכו'. עליו 'והתויה : )כא( כדכתיב עליו שיתוודה : רויי)דו(

 אותו. לשלח 1( יכטר )במה ופירושו עליו יחי הכיפור כי :ראב,יע
 מוב- שניהם - ל'וידוי 'כפרה' בין לשוני קשר מוצא והקבלה הכתבבעל
 כסרה לשון כל "וכן החטא". ועזיבת החטא-"השלכה כהרחקתנים
 והרחק. השלך - 'ידה' מלשון הוא - לדבריו - ונדוי הסרה".עניין
 כמו במדבר. אשר העזים אל חי אוחו לשלח פשוטו לפי : רשב,ים)18(

 על-פני החיה את-הצפור 'ושלח : ז( יד, )ויקרא מצורע בצמורישמצינו
 משלחו מעוונותיהם ישראל את לטהר כאן אף מטומאתו, לטהרוהשדה'
 את וינהג : א( ג, )שמות כדכתיב הבהמות מרעה מקום והוא המדבר,אל

 אחר(. טירוש ח', לפסוק ראב"ע )שי' וכו' המדבר אחרהצאן
 המשתלח שעיר בראש אדום( צבוע )צמר והורית של לשון קשר :כהגנה

 בית כנגד ולנשחט בו( שיוצ'אוהו שער )כנגד שלוחו בית כנגדוהעמידו
שחיטתו.

 להת- וחזק, גדול "לעזאזל"-"לבזיון את מפרש והקבלה הכתבבעל
 מקום גזירה, בארץ במדבר ומגונה בזיון דרך וכה ובויון חרפה מנהג בשעירנהג
 הבריות מנהג לעקור בא זה ושעיר הואיל מאומה". תועלת הגעות בושאין.
 והנורא הגדול זה ביום כי האלהי מהרצון לשעירים-"היה זובחיםשהיו

 עבודת )המסמל השעיר בזה לנהוג הוא ענינה אשר הזאת, המצוהתיעשה
 כדי וכו' ופשעיהם ישראל בני עונות כל עליו בתת ובזיוו, הפקר מנהגאלילים(
 שנוא דבר שהוא אלא עוד ולא יתגרד. זולתו אלהים לעבוד שלא בלבם,לטעת
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% נתורה הכיפורים ויום השנהרחש

 וכפר, אשר-לתו החלאת טת-פר אהלן והקריב"ע:
 ושחט ביתמי ובעד צעדי

ץת-פרממ?אתמשר:ל
 "למת המזבה"קלטמ:-יומלאתפמו ולקתכלא-המחתהגהף-אשממעלע:

 . ן לפלקת". מב" הביא" ד"ה"קי'ס

 ורחץ בגדע יכבש לעזאזל השעיר את מהמשלח : דכתיב וגלק, ומטמאומשוקץ
 יגדיל וההשיגות שהעקר להעת הנה וכף' המתנה אל יבוא ואהה במיםבשרו
 שווים השעירים שני ית הכינו לכן וכו', אתריו הבא והבזיון הפחיתותאת

 לעלזת ראוי מהם אחד וכל עניניהם, בכל הנדל שאין עד ובקומהבמראה
 יעשה שיון, דרך מהם סא"ל כך אחר כשמתנהגים כן אם כהברו. לה'לקרבן
 מן להתרחק וכו' כאלה התועגל מעשי להתבזות גדול יותר רושם רואיובנפש
 , אלילים". מעבודת לו הדומה ומןהכעזר

 שהקריב אחר לבאר היסיף השעירים דברי שארכו בעבור : ראב"ע)19(
 שלה הפר א" לשחוט יהל מועד אהל אל השעירים ושניהפר-

 .,. ציבור. משל יביא שלא ספרא: )20(,
 : אומר הוא זה בווידוי שני, וידוי מתוודה אלא שוחטו הוא אין עדיין )21( .ן

 כששמעו והעם ,רושיך". עם אהרן ובני וביתי אני וכו' הסאתי השם"אנא
 בשכמל"ו. ואומרים וכו' כורעים היו גדול כהן מפי יוצא השםאת.
 שנאמר ביתו קרויים כללם שהם הכהנים אחיו ועל עליו שני ו-דוי :רושיי.

- וכו' ה' את ברכו אהרן '3ית קלה()תהלים  מתכפרים שהכהנים מכאן 
 וקדודיו. מקדש טומאת על אלא אינה כפרתן וכלבו.

 בוידוי, דברים כפרת הן בעדו הכפרות ששתי בקבלה בא כבר :ספורנו:
 - . . החטאת. שחיטת קודם הוולפיכך
 הרובד על דמו את )לעיבב( למרס לאחר הדם( )את נותנו : ספרא)22(

 שלא כדי ע"ב( מב יגמא )עי' בעזרה( אבנים ושזדת שבהיכלהרביעי
 ,.יקרוש.
 הגחלים. ,גבי על בטלה האש שתהא הלוחשות, מז : ספרא)23(
י. החיצון. רש"י:)24(  מערב. והוא הפתה שלפני מצד : הש"י)25(
 שלשת ממריש היה ז עושה היה כיצד הדקה. מן דקה שתהא : ספרא)26(

 לקיים כדי למכתשת ומחקרם לפניו למלא כדי הכיפורים יום מערב מנים ..
 ., ע"א, ו כריחות ועי' הדקה. מן דקהבה
  במשנה הוא  וכן במחתה.בימיגו, האש ואת בשמאלו בכו הקטרת את)ד2(

 ונתן חפניו, מלוא וחפן המחתה ואת הכף את לו הוציאו : א( ה, ,יומא --
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 המיאיהיים36
 טלר טת-הכ%ךת קיטלת "ם 97?ה ;4 לקוי על-האש הקטלת אתתסוע.

 יפת. ולאעל-העדות

 וג הי"ךת ילפף "דשה, %95ךת ?י "י ישקיע. ""ה 5?ר 9ים 7ל"ח'"
 בטייער 9ז-5ום?9ע-??9ים

 לקללת. טל-49ית את-דמי וסייא לוממ אלי שסלאת את-שליי ולסט=:
 ולפגי ול-הדרת את. ודה הפר" לדם "יה י"?ר ית-דם.ששה

הכשרת.
 וכן לכל-חטאתם, ומפש"יהמם ישר"ל!ו בני סילאת על-הקדש וכסר=:

 ??אסם'" בתיך אתם השכן מולכדו לאהלנעלזה

 וכף וחמה כבדה שהיא )לפי בימינו המחתה את נטל וכו' הכףלתוך
 בשמאלו. הכף ואת הימנה( קלההקטרת
 עד למערב( בתוכו ומהלך )נכנס בהיכל מהלך היה : )שם( משנה)28(

 ובי- הקדשים קדש וביז הקדש בין המבדילות הפרכות שתי לביןשמגיע
 פניו הופך לצפוז, הגיע לצפות שמגיע עד ביניהן, מהלך וכף אמהניהן

 לארון הגיע לארון. מגיע שהוא עד הפרכת עם לשמאלו מחלדלדרום,
 גבי על הקטורת את צבר הבדים. שגי בין המחתה את נותן ארון()למקום
 והפרו- הצדוקים ב"ז המחלוקת )בדבר עשן כולו הבית כל ונתמלאגחלים
 אחרי להלן(. 181 ע' חכם. עמוס של מאמרו וראה ; גג ויומא ספרא עי'שים
 קודש )בבית שנכנס למקום נכנס בו, ממרס שהיה ממי הדם את נטלכן

 לארץ אלא נוגעים הכפורת על לא )שהרי כמצליף וכו' למטההקדשים(,
 נח. יומא ועי' ; רע"ב( -נופלים
 בו. מתכפרים הכהנים אחיו יהיו שלא : ספרא)29(
 השעיר והוא ישראל על השעיר מכפר הכהנים, על מכפר שהפר מה :רוה,י
 לשם. הגורל עליושעלה
 - וקושו התקוששו כענין בחטאתו בעדו לכפר שהשלים אחר :ספורנו
 המלך. פני את נראה זהועם
 ולפנים. לפני בו נכנס שהוא : שפרא)30(
 למטה. ושבע למעלה אחת :רש"י
 מטומאות הקודש על 'וכפר וכו' טומאתם כל ולא מטומאתם : ספרא)31(
 שבקדש. מטומאות - ישראל'בני
 בסוף. להם נודע ולא בטומאה למקדש הנכנסים על :הש"י
 הנוגעים הדברים כל על כפרה יסבב השעיר דם בהנאת : והקבלההמהב
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37 , בתורה הכיפורים ויום השנהראש

 !לר?לא. הסל ?ל ו??ד עיתי י??ד4אד. וכיר עי-צאתני, בקדש לכחה בלאי מועד באיל ל4-!היה ויל-ידם'"
 השעיר ומדם הסר מים וש"ח עליות, עד לפי-ייונ אשר סמו4ס ?י מ"אש:

 ?ליבה. המזלף ית ?ל-"ר,ממז

 ן 'מטומאות : אחריו שאמר וזה וקדשיה מקדש טומאת והז הקודשבענין
 ישראל/בגי
 קרבה בני דלאו דפשעים דומיא חטאים : ספרא)32(

 היה ובאמצע ובסוף בתחילה טמא שהוא ידיעה ין שהיתה גשוגג איא בא יאהקרבן
 מדובר כאן ואייו ימקדש, שנכנס בשעה היינו .בינתיים, a~sn זהו ממנו, נעיםהדבר
 אלא קרגו מביא אינו והוא בסוף עייה ידע ולא בתחייה טומאתו עי ווידעבשוגג
 !. "12עיר. בדםמתכפר

 בטומאה. מזיד הנכנסים אף :רשעי
 כך למטה, ושבע למעלה אחת בפנים משניהם שהזה כשם : רעליי)33(
 הוא וכן למטה. ושבע למעלה אחת משניהם מבחוץ הפרוכת עלמזה

 וכר. בהיכל עושה הוא כך ולפנים לפני עושה שהוא כשם :בספרא
 ביניהם. שכינה טמאים שהם פי על אף : ספרא)34(
 וכו' בדמים לכפר ,כשנכנס וכף גקטורת לכפר שנכנס בשעה : ספרא)35(
 וביציאה.בביאה
 ישראל. לכל קודמה ביתו וכפרת ביתו לכפרת קודמת כפרתו : ספרא)36(
 בשעיר - ישראל קהל כל ובעד חטאתו בפר ביתו ובעד בעדו :ראאייע
 )חטאתם.

 שכנגד הפרוכת על ממג. והוה הפר דם והניח השעיר דם נטל : מצעה)ד3(
 למטה. ושבע למעלה אחת מועד'( לאהל יעשה 'וכן )וזהו מבחוץהארון
 ן השעיר'( ומדם הפר מדם 'ולקח )וזהו השעיר דם לתוך הפר דםעירה

 שיתערבו כדי הריקן תוך מלא מזרק ומערה )וחוזר בריקן המלא אתונתן-
- ה' לפני אשר המזבה אל ויצא רע"כ( - יפה יפההדמים  הזהב מוכה זה 
 ד-ה(. ה,)יומא
 זה. לתוך זהבים השעירי-מעור- ומדם הפר מדם 'ולקח ז כפרתו היא ומה : רש"י)38(
 מזרחית מקרן ז מתחיל הוא מהיכן ויורד. מחטא התחיל : משנה)39(

 )שם( מזרחית דרומית דרומית, מערבית מערבית, צפוניתצפונית,
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 חמיאלם

 בר מטמאת וקישי וטהר. 9?9ימש שסע ?"tu~y יז-סום ?ליי יהזהים:
הקראל"..

 שת- )ס"ריבו' סיזשס )ית מולד אסל )ית ס"דש שת מכפרך וכלהנ:
 ססיא.ס??יר

 ית-?ל- ?ליש נססנךה הסי השעיר ?ל-יאש :ך-' ית-שמי שהלל וסלדנא:

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

 הזהב שבמזבח והאמר הגחלים )"חותה 1 ר ה ט על עליו והוה :ובספרא
 על - והשעיר הפר - התערובת מדם ומזה זהבו שמגלה עד והילדהילד
- מזבה" שלטהרו  וזב- סו, נט, יומא ועי' ב ד, יוה"כ עבודת - רמב"ם 
 והשעיר( הפר של הקודם, בפסוק הנזכר הדם )מן שבעניו הדם מן לה(חים
 אחת לא מעמים שבע מונה שיהיה - שבע טיפות. שבע לא - פעמיםשכע
ושבע.
 לבוא. וקדשו-לעתיד לשעבר, וטהרו- ספרא:)41(
 הוא מה מפני יהודה: ר' א"ל ר"ע. כלה-דברי כיפר אם ספרא:)42(
 מכל אחת חסר  שאם ללמד אלא מכפר'[, ]'וכלה כיפר( כלה )אםאומר

 כיפר. לא כאילוהמתנות
 שעיה הרי השעיר אי פוגה ועתה בפנים הכיפורים עבודת גלתימה בזה : ה ע.רה
 יעזאזי. הגוריעייו

 יא. ט, ו, פסוקים השווה - אליו יקייכ)43(
 חי. להיות לו זקוק הוא כאז עד : ספרא)44(
 לדחיסה. שנועדו ושלמים, אשם חטאת, עולה, בקרבנות כנהוג)45(
 בשתי שיהיו הסמיכות לכל אב בניו ידיו, בשתי שהסמיכה מלמד :ספרא
ידים.
 ימיניה ית חדא בסידרא ידוי תרתיק את אהרן ויסמור : עוזיאל בויונתו
 דף נשא צב, דף אמור יתרו, ותחילת נז דף בשלח זהר )עי' שמאליהעל
 שמא- על יכיניה לארמא דבעי כתיב ידו - ירו' את אהרן 'וישא עלקמו
ליה(.

 ראב-ע ועי' ידו, את וסמך כתוב אחרים ובמקומות ידיו והקרי ידו כתוב : ה ר עה
 ד. א,ויקרא

 עמך לפגיך חטאו פשעו, עוו, ה' אנא : והנוסח השעיר. ראש על)46(
 העבודה. בסדר התפילה ונוסח ספרא, עי' וכו' ישראלבית
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39 1 גתתה הכיתרים השנה,יוםואש

 על-לאש אתם ונתן לכל-חטאתם וטת-כל*פשעיהם ישראל"מת.בך
 . - ן הירברהי*. ביד-טישותש5ץ?יר',ןשלה

. 
, 

, 

 ית-5??.ה n~ah טל-ירץ.%רה% טת-?ל-אונפם ?י-, uen" מלאיי:

)47(
 ראג"י
 השעיר ראש על הם נהוגים כאילו מישראל אחר-שיסורו :

 ן וכר. עוד ייזכרו שלא מקום אלוהולכים
 בשום ולא שם של החטאת בשעיר ולא אהרן של בפרו נאמר לא :רמכייז

 והנה ה' אשי על לרצוז שהקרבנות מפני הזה, כלשוו שבקרבנותסמיכה.

 מרצה, ולא מכמר אינו והמקביו לשם, שאינו זה וסבל ומכפרים,מרצים.
 מכל נקיים ישראל יבהיות כרחו, בעל אמן ועונה עוונותם נושא אלאאינו
NDfIובנביאים, בתורה רבים בפסוקןם בא כאשר חטאתם, ישא הוא ופשע 

 - השעיר'עליווכו'ןוזהג'ונשא
 ן . ,

 "מוכן )רש"י: מזומן שיהא הזר,-'עתי', את להכשיר 'איש' גמרא:)48(
 : )רש"י בטומאה ואפילו 'עתי/-ב בשבת, ואפןלו - 'עתי' מאתמול"(לכך

 סו(. יומא - ובטומאה" בשבת ואפילו יעבור ולא ישתלח ובמועדו "בעתו;
 וכר. בכיפורים עת בכל ללכת מנהגו או לעתו מזומן :רבש"ע
 ששולחים עת בכל ורגיל ובמדבריות בדרכים הבקי עתי: איש !רשב"ם
 -אותו.

 שעשו אלא להוליכו כשרין הכל. מוליכו. שהיה למי מסרו, משנה:)49(.
 מעשה : יוסי רבי אמר להוליך. ישראל את מניחיו היו ילא קבע.הכהנים
 הבבליים, מפני לו עשו וכבש היה וישראל האיש( )שם ערסלאוהוליכו
 עוונו- תשהה )ובל וצא. 410 וצא טול : לו ואומרים בשערו מתלשיםשהיו
 סוכה עד אותו מלוין היו ירושלים עוד-רע"ב.(-מיקורי אצלנותינו

 אדם בני והולכים בדדד לו עשו )סוכות מירושלים סוכות עשרהראשונה.
 ריס, תשעים צוק ועד לסוכה( מסוכה אותו שמל,יז יוה"כ לפני שםלגור
 עמו מגיע שאינו מאחרונה(שבהן, חוץ לסוכה. מסוכה אותו ומלויומים והרי מזון הרי לו: אומרים וסוכה סוכה כל מיל.:על ומחצה'לכלשבעה
 של לשוז חולק 1 יושה מה.ה-ה מעשיו. את ורואה מרחוק עומד אלאלצוק
 אברים אברים שנעשה לד. ההר לחצי מגיע היה ולא ויורד מתגלגל_והוא לאחוריו ורחפו קרניו שתי בין קשר וחציו בסלע קשר -חציוזהורית
 עד מיל. ~DIA'-עשר השילוה מלום עד מירושלים המרחק ג-1(. 1;-)יגמא
 - השילוח. על והשקיפו עמדו ושם אחד מיל הלכומיל. שני לצוק העשיריתי הסוכה 1מ1 אחד, מיל לסוכה ומלוכה הראשונההסוכה
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 ?ל- ?באו ל4ש אשי הבדוי ?ת-בודי וקשט מיעד!י יל-אסל אהלן ובאמ:
 ?מע. והייםסקסה,

 ?ת- וישה ת?א% את-בנדירי, ולבש "דיכא במקים 4?זם ?ת-??רו 7דסץיי:

 הלם". י??ד קאדי 97?ר סלם את-שיתללתי

 ונכרתת גזרה שהיא תבואה, שום בה שאין חריבה, ארץ : רשב,ים)50(
 טוב.מכל
 משופע ולא בזקיפה התוך "צוק : )רש"י חתוכה אלא גזרה איו :גמרא
 גזירה, אחר דבר ויורד. המתגזר דבר אלא גזירה אין אחר דבר כד"(כל

 רשות לד ואיו גזרתיו ה' אני ' ה' 'אני : ת"ל הוא, תהו מעשה תאמרשמא
 בפרקנו. ה' לפסוק רמב"ן עי בהן.להרהר
 'ובא הזה הפסוק מז חוץ הסדר, על אמורה כולה הפרשה כל : ספרא)51(
 המהתה. ואת הכף את להוציא כדי ז בא ולמה מועד'. אהל אלאהר,
 עשיית אחר שהיא 11 מביאה הוו הסדר על נאמרה כולה הפרשה כל :רה"י
 בחוץ שנעשים ושעיר פר אמורי והקטרת כד( )פסוק העם ועולתעולתו
 בג(. )פסוק לבן בגדי ולובש ופושטן ומקדש וטובל כה( )פסוק זהבבבגדי
 לתמיד זהב בגדי ולובש והמחתה( הכף )את שהוציאם אחר : רישוי)52(
 את ושלח : הוא כך העבודות לפי המקראות וסדר וכר הערבים ביןשל

 החטאת חלב ואת )כד( וכר במים בשרו את ורחץ )כב(, במדברהשעיר
 )כג(. אהרן ובא : כן ואחרי )כח( המהנה אל יבוא עד הפרשה וכל')כה(
 באותם ישתמש ולא : )רעפיי גניזה טעונים שהם מלמד : סטרא)53(

 אתר(. כיפורים ליום בגדיםארבעה
 ומקדש גדול כהן טובל קידושין ועשרה טבילות המש ת"ר : גמרא)54(
 בהול שהיתה ד'( )פסוק מראשונה חוץ הפרוה בבית בקודש וכולן ביוםבו
 היתה. לשכתו ובצד המים שער גביעל

 לו. פורשיו היו וסדי, מועד, אהל בהצר קדוש, במקום :ראכייע
 השנה. ימות כל בהן עובד שהוא בגדים שמונה : רשני)55(

 שהם אומרים ויש הרגילים(. בגדיו )כלומר יום בכל בהן שישמש :ראכ"ע
 ד(. 1, בפרק )כמו אחרים בגדים ולבש נכתב שלא והעד הנזכרים,'

 שם. העולה שמזבה החצר אל ההיכל מן : רש"י)56(
 העם. לכפרת קודמת וכפרתו העם לעולת קודמת עולתו : טפרא)ד5(
- : עולתו :רעפיי  אהרן יבוא 'בזאת ג( )פסוק למעלה האמור לעולה איל 
 'ומאת : ה( )מסוק למעלה האמור לעולה ואיל - העם' עולת ואתוכר
 )ה(. לעולה' אהד ואיל וכו' יקח ישראל בניעדת
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,41 בתורה הכיפורים ויום השנהר.אש

 ססן4סה!ן. נהדיר הס?את,י סלב ואתי":
 סיום, שת-סלרי ורחץ ?גריון! ןס4ס לחילול שת-ההעיר והמשלס"נו:

 אל-ססמ!ת' י.ביא!סחיי-וו
 בקדש לאסר שת-דקם הובא אשר החטאת ?עיר ואת הסלאת 8ר !5תנ"

 !שת- וסת-??רם שת,עיסם ?5ש !לרפה' לטס!ה' של-9חיץייציא"
 ,יר?ם-

 האיל. עולתו-הואראבייע:
 אחד, בקר בן )פר כתוב 5ן כי כבשיהם ושבעה העם העם-ופרואיל
 ע יומא  ועי' ה(,; כס, שבעה-במדבר שנה בני אתד,'כבשיםאיל

 בפ' המוספים איל הוא כלו האמור שהאיל וביומא בספרא רבי דעתזו
 כאן אמור אהד הם, אילים שני אומר וראב"ש הרמב"ם. פסק וכןפינחס
 הפקודים. בחומש אמורואחד
 שעיר שגט הטאזת כב' העם ובעד בחטאתו בעדו שכיפה אחר :ספורנו
 יקדמו ושניהם לתטאת', עזים שעירי 'שני : כאמור הסאת, נקראהמשתלח
 שבא כמו לעולה מקום בכל שקודמת חטאת כל כמשפט העםלעולת
 ןבקבלה.
'ן . ושעיר. פר אמורי : הש"י)58(
 שהוא העזים שעיר חלב ג" החטאת, שעיר וחלב החטאת פר הלב :ראכייע
 אחד עזים )טעיר פינחס בפרשת וזה - נשרף ואינו כמשפט לכהןתטאת
 יא(. כט, במדבר - הכפורים הטאת מלבדלחטאת
 בטומאה. אף יקטיר בשבת, אף יקטיר : ספרא)59(
 הגדול(. הכהן לא : )כלומר המשלה את המשלח לא : ספרא)60(
 רבי דברי - בגדים לטמא ירושלים לתומת חוץ שיצא כיון : סטרא)61(
- ור"ש ר"י - אחרים )ולדעתיהודה  השילוח(. למקום שיגיע, עד 
 בציווח : ראב"ע)62(
- אהרן יוציא :רמב"ז  :, ישרפו-השורפים. 1כ1המוציא - יוציא והנכון ראב"ע. דעת על בציווי, - הנזכר 
 שאם ללמד רבים בלשו השורפיכן הכתוב ואמר - השורפים : רטכ"ז)63(

  המערכה 19י מסדר ואחד האור את מביא אחד : גשריפה רביםנתעסקו
 בפרים האור המצית אלא בגדים  יטמאו לא - האש את מבעירואחד
 אותם'. 'והשורף : יחיד בלשון ואמר תזר ולכן ברובה משיציתנועצמם
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 "מיאיחייבי42
 של- :בוא וסהךי-19 9יום' טת-בירו 1ךסץ בגדיו :9בס אתם והטרףנ8;

 'המחזה.
-.ר,

 טסיו" תחת לכהן את-ידעי :9לא 1ץ?ר אתי אשר-~esntw ס~הןא וכקר%:
 סקךש. 9,ךי סלד 9ןדי טתולקשה

 סלחים וקל :ן9ר, וטת-המזבן מיעד ואת-אהל סקךש,, טת-איש וכקריג:
 :לקריי. אסלוקל-?ל-9ם

 אחת 9?ל-לנאקם ,?דלל ?ל-?ך לאי עילם" לס"ת לקם והלקה-ואתיז:

באה'.'

 שיכפר. מה כל על למרש עתה שב : ~p"iw)א(
 שנאמרה לפי גדול, בכהן אלא כשרה אינה יוה"כ של זו כפרה : רש"י)65(.

 כמוהו. אחריו הבא גדול בכהן לומר הוצרך באהרן, הפרשהכל
 יום עבודת תהיה אהרן, איז ואם אהרז', יבוא 'בזאת שאמר לפי :רשתיים
 תחתיו. . המשוח בכהןהכיפורים

 ואילד. מיאשיהן שעמדו גדולים כל.הכהנים והם רשאי:)66(
 ? מנין בגדים מרובה המשחה, בשמן המשוח אלא לי איז שיכול :רמב,ין
 הגדו- הכהנים כל והם - הבגדים את ללבוש ידו' את ימלא 'ואשר :ת"ל
 בבגדים מרובה גדול כהן במקדש יהא שלא לרב הכוונה ואין רש"י.לשו, - המשחה שמן של הצלוחית נגנזה שבימיו ואילד, מיאשיהו שעמדולים
 כשר בבגדים נתרבה אם הזמנים בכל אבל וכו' ואילך מיאשיהואלא

 מוש- ואין ביוה"כ אחר כהן מתקנים לעולם יוה"כ-שהרילעבודת
 נשר.בריבוי שהוא תחתיו זה משמש גדול בכהן פסול אירע ואם אותוחיו

 משיחה. בלאהבגדים
 מקשו ממלא שהוא l~ra וכו' אדם לכל קודם שהבן מלמד : ספרא)67(
 אחר יבוא אביו של מקומו ממלא אינו ואם אדם. לכל קודם הוא אביושל

 תחתיהוישמש
 לפרכת. מבית הוא : ראב"יט)58(
 הוא כהן כל רק 'הכהנים', ייקראו לא הם כי הלויים, עמם : ראב"ע)69(

 כהן. לוי כל ואיולוי-
 בשגה'. 'אחת להוסיף כן אמר וכבר : ראב"ע)70(
 עבודה, מקדש יהיה שלא אעפ"י יכפר, עצמו שהיום לכפר, : ספורנו)11(

 מכפר. הכיפורים ויום תולה תשובהכאומרם:
 ואיז לשבים הוא מכטר - מיעוטים שבתורה ורקיז אכין כל : יעדיי)72(
 שבים. שאינם על.מכפר
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43 ה ר י ת ב וריח הכיס ויום השנהראש

 9"רא-"דש הס הכפרם לם הזה השבעי להדס בעשי ארי מ: כגהיא
 לי. אשהמ והחרבסם את-ן9שתיכם, ועו"ם לכםושה

 היים. ביצם ס"שו לא וקל-?לאוהנ":
 לכפר הוא כפרים יים *י הזהרי,

 . אלהיכם. יי לפניעלי9מיי

 ?לשים יסד טול יסד ין-9"ר 9ר ויגס ךיס לץ עלה והקךבתם ": כס,ימינר
 לים' יעיי לטיים *ן?ה9ך-יסה

 סטסד. לשי ??לים ?ך לקר ??ינים שלשה בשמן בלולה סלת ומנחסםס:
 הלבסים. לשבעת היהד ל99ש ??רת ??רת':
 ומנחתה התמיד ועלת ה9פרימי סלאת 9לקד סלאת לסד ץדם ?ץירי":

ת?ייסם'
 כי הכתוב, טעם יהיה כן "ואם : וממשיך הנ"ל רש"י דברי מביא :רמשייך-

 נדונים כולכם שתהיו תרועה זכרון יום לכולכם לכם יהיהבאחד-לחודש
 הוא והרי - הכיפורים יום הזה לחודש בעשור למקצתכם יהיה אדלפניה.

 : וכן הפעם' אך חטאתי גא 'שא : וכן בלבד. כטעם "אד"( של)פירושו
 1 כ א טעמו ך א הפשט דרך ועל וכו'. במשה במשה'-הבלבד אך'הרק
- תמותון' כארם 'אכן הדבר', נודע 'אכן הענין,לאמת  לחודש בעשור אכן 
 יום לחודש באחד : יאמר הענין באמיתות הבטחה - הוא הכפוריםיום
 וכל 'נפשותיכם fiR תענו כן על כיפורים, יום להורש בעשור אמנםהדין,
 וכו'". תעשו לאמלאכה
 לכפרה. הבאים ציבור וקרבנות גדול כהו קרבנות ענין והוא : ספורנו)3ד(
 אשה והקרבתם נפשותיכם את 'ועניתם : שאמר מפני . . . : רמב"1)4ד(
 המשתלח, ובשעיר בקרבנות הכפרה עוד תלה מות אחרי ובפרשתלה",
 הכפו- יום כי הזה, היום בגף תעשף לא מלאכה 'וכל לומר הוצרך כןמפני
 הקרבנות. כפרת מלבד עליכם לכפר בגופו הוארים
 לבדכם, עליכם כיפורים יום כי פירוש : ראב"ע)5ז(
 מלבד(. מהדיוק )מסתבר הכיפורים חטאת אחרי באה מוספים חטאת)6ד(
 )החטאת חטאת הוא שגם מות באחרי האמור בפנים הנעשה שעיר :רש"י

 ', החיצ11(. המזבח על נזרק דמה כאן,האמורה
 החטאת של )ובשרה הללו עולות תעשו התמיד עולת ומלבדרבדיי:
 הכיפורים חטאת "ל בדמה ואילו יוה"כ, אחדי לכהנים נאכלהחיצונה
 נשרף ובשרה לאשים איסוריה הקדשים, קדש ועל הקודש עלמכפרים
 ן למחנה(.מחוץ
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