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 הכיפורים יום עבודתפרשת
 טז( פרק)ויקרא

 . הקודשמול

 הכיפורים. יום של בשחרית בתורה הנקראת הפרשה, הוא ויקרא בספר טזפרק
 כפי זאת, עבודה הכיפורים. ליום המיוחדת העבודה בתיאור. עוסק זהפרק

 שבמדבר, מועד אהל במשכן אהרן ידי על לראשונה נערכה בכתוב,.הנאמר
 שבירו- המקדש בבית הזאת העבודה נערכה - המתאימים בשינויים -ולפיה
 עבודה היתה שבמשנה, מהתיאורים אנו שיודעים כפי שני, בית בימישלים.
 באותם להזות המקדש אל באים שהיו מישראל, רב קהל אליה מושכתזאת

 המועדים מן אינו הכיפורים שיום פי על ואף לראותם. לזרים שמותרהטכסים,
 : א( פרק סוף יומא, )מסכת המשנה מספרת לרגל, לעלות חייביםשבהם
 שהיתה "עד השחר( עלות לפני עוד )כלומר מגעת" הגבי קריאת היתה."ולא
 ביותר, המרומם לרגע זוכה היה בעבודה הצופה הקהל ,מישראל". מלאהעזרה
 היו אז ובטהרה". בקדושה גדול כהן מפי יוצא מפורש השם "את שומעכשהיה
 המלה את גדול כהו מפי שומעים ומיד פניהם", על ונופלים ומשתחוים"כורעים
 "סדר שנאמר בשעה הכנסת, שבבית התפילה בסדר בימינו, ואף"תטהרו".
 בתפי- המשתתף עצמו מרגיש הזה, המעשה תיאור אל וכשמגיעיםהעבודה"

 שבדו- צדיקים אותם כמו קדושה. של ביותר נשגבה ל"הויה" זוכה שהוא.לה,
 בהויתו הקודש שם את מפורש במחשבתו הוא שומע ההם, הקדמוניםיות

 הרחוקים, הימים שבאותם הגדול הכהן עם כינויים-ויתד בליובעצמותו
 מסך בלי פנים אל פנים הקודש מול ועומד ולפנים לפניי בדמיונו הואנכנס

 הוא שומע אלה"(, ראתה עין )"אשרי הראשונים הסידים אותם וכמומבדיל.
 דבק להיות ומכשרתו ופגם חטא מכל אותו המטהרת "תטהרו", המלהאת

 השנה. ימות כל במשך הכיפורים, יום לאחר גם טהרתו ולשמורבקדושה

. הקודש אלשאיפה

 האדם את להכניס : הכיפורים ביום העבודה של סמלה וזה משמעותהזוהי
 מסכים. בלי ולראותו כינויים בלי הקודש את לשמוע ולטהרו פנימה הקודשאל

 11 עבודה גם ממשיים, במעשים סמליה את המבטאת ישראל, תורתוכדרך
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 ימעשים ובקטורת. באש בדם, בבשר, הנעשים היא-מעשים קרבנותעבודת
 ממה שיותר הסמליות, מן בכך גם יש אולי זה. בפרק עליהם שמדובר הםאלה,
 ולתארה. בה להגות הרבו הזאת, העבודה את ממש בטועל ישראל בגישעשו

 קיים. שהיה השנים ממספר חרב, המקדש שבית שנים יותר יצאו כברשהרי
 גדולים לכהנים זכו הדורות כל לא קיים, היה המקדש שבית בזמן אף :ועוד

 הטהורה הלב בכוונת דקדוקיו לכל העבודה סדר כל את שעשו לשמם,הראויים
 נפש משאת הכיפורים יום עבודת שבעיקרה איפוא, נמצא זו. לעבודההראויה
 הפועל. אל להוציאה זוכים מאד שמעטים שאיפה, - הקדוש אל שאיפההיא,

 הם ורבים הכיפוריפ. יום עבודת בתיאור לעסוק הדורות חכמי הרבוכאמור,
 וברייתא, משנה והאגדה, ההלכה מדרשי : בכד העוסקים והחיבוריםהמסרים

 המפרשים והפרשנים אלה כל - תפילות ומחברי פייטנים והטוסקים,התלמודים
 לזמר יש אלה, כל ואחרי וכיווניהם. זרמיהם לכל התורה מפרשי ומלבדםאותם,

 שהם כמה עד אלה, פרטים אולם הכרעה. בלי במחלוקת רבים פרטיםשנשארו
 הנוסחאות שתי את שמשווה מי לעמוד יכול מהמחלוקות כמה )ועלהשונים

 כוננת"(, ו"אתה כוח" "אמיץ בימינו, ביותר הנפוצים ה"עבודה", סדרישל
 משתקפת שהיא כפי העבודה, מהלך של הכללית התמונה את משניםאינם
 בתורה. הזאת הפרשה אתלקורא

 ניכנס ולא המלים, של הפשוט הפשט את כל ראשית נפרש זהבפירושנו
 חז"ל. ובספרות ההלכה במדרשי יסודית ידיעה המצריכים הלכות, שללפרטים
 במחשבת חותמם את שהטביעו שבהלכה, הבולטים הדברים על רקנעיר

 והן הכתובים בדברי שבדברים-הן הסמליות על לעמוד ונשתדלהדורות,

 אז"ל.בדברי
 הכפורים, יום עבודת בסדר ידיעותיו את ולהרבות להעמיק ורוצההמתעניין

 את ילמד אם יעשה טוב לכתובים, ההלכה מדרש ובדרכי הלכותיה,בפרט'
 אל הקל מן עולה כסדר לנו הנראה הסדר )שהוא הבא הסדר לפיהמקורות
 :הכבד(
 הראשוז[ בפרק ט בפרק יט ]סעיף האגדה בספר הכיפורים' יום 'עבודתא.
 'ספרד'(. )במחזור כוננת' 'אתה העבודה סדרב.
 לפרשתנו. יש"י פירושג,
 'אשכנז'(. )במחזור כח' 'אמיץ העבודה סדרד.
 לרמב"ם. תורה במשנה הכיפורים יום עבודת הלכותה.
 מפרשיה. עם ]משגחן יומא מסכת1.
 פרשתנו. על כהנים'( )'תורת ספרא מדרש ולמשתלמים,ז.
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מג ם י ר ו הכית יום עבודתפרשת

 בו והעבודה המקדשמבנה
 ט: העבודה של המקדש מבנה רי יטרקהרם
 ה"עו- )א( : אזורים לשלושה מחולק היה המקדש( בית )וכמתכתתוהמשכן

 הוא "ההיכל", )ב( ; המקרא בלשון מועד" אהל "פתח הוא חז"ל, בלשוןרה"
 הק- "קודש )ג( ; בסתם מועד" "אהל ולפעמים "קודש" לפעמים בתורהנקרא
 ולפנים". "לפגיי לפעמים נקרא חז"ל בלשוןדשים",

  הנתי-  "מוסח וגם העולה"  "מובע גם הנקרא סתם, היטבה" היהב"עזרה"
 מסויים מקום עד הקרבנות. את ושורפים הקרבנות דם את מזים היו עליושת".
 להיכנס. רשאים כהנים( )שאינם ישראלים היובעזרה

 מקטירים היו עליו הזהב". "מזבח גם הנקרא הקטורת" "מזבח היהב"קודש"
 הפנים" לחם "שולחן גם ב"קודש" היו ובערב. בבוקר ביום, פעמייםקטורת
 רשאים היו הקודש אל שלנו. בפרק נזכרים אינם אלה שני ה"מנורה".וגם

 לבדם, הכחגיםלהיכנס
 היתה הארון את  הערות". "לואות ובו הברית" "ארון היה הקדשים"ב"קודש

 הכפורת על חו"ל(. ברברי fiDD" ועוביו  זהב של טס )"כמין "כפורת"מבסה
 ביז שורה. השכינה ביציהם-היתה הכרובים-%ו יעל ה"כרובים".היו

 יוצאים היו הארון מן פרוכת. מבדילה היתה הקדשים" "קודש וביזה"קודש"
 הפיוטי-סמלי התיאור ולפי לנשיאתו(. משמשים שהיו מוטות )כפיז"בדים"

 ועל שדיים". "כמין בליטות בה ויוצרים בפרוכת נוגעים הבדים היו חז"ל,של
 יג(. א, השירים )שיר ילין" שדי "ביז נאמרזה

 יום עבודת בעת הגדול הכהן אלא אדם, שום נכנס היה לא הקדשיםלקודש
 ברי שני בין ועומר  לשם נכנס היה לכדו הוא בפרקנו. שמתואר כפיהכיפורים,
הארוו.
 בית ימי בסוף אף )ואולי שני בית בימי ממציאות. יותר ממליות הין וו%ף
 בה לדון נוכל שלא עצמה, בפגי בעיה זוהי ומתי, )איך הארון נגנוראשוז(
 העולם" "יסוד את סימלה והיא שתיה". "אבן היתה הארון ובמקוםכאן(
 בתוך המצויה האבן זוהי בעם הנפוצה המסורת ולפי השכינה. שריית מקוםואת

 הסלע'. כיפת 'מסגד המכונההמסגד
 : לאהד אהד הפסוקים את נבארעתה
 שבני א-ב(, י, )פרק לעיל למסופר רומז - אהרן בני שני מות אחרי)א(
 ואביהוא נדב של החטא במהות זה. בגלל בקודש ומתו זרה" "אש הקריבואהרן
 בפתיחת מותם מהזכרת נראה, אבל היום. ועד חז"ל מימות הממרשיםנחלקו
 אותה מעיז קטורת, שם והקטירו הקדשים קודש אל נכנסו שהם הזאת,הפרשה
 ממו, מצוה בלי ואת עשו שהם אלא זו. בפרשה אהרן נצטווה שעליההעבודה
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 כזאת, שעבודה ומתו-לפי שינשו ולוינך הואוי, הסדר ט' על ולארשת,

 סטייה וכל פרטים בפרטי P11T יתרה הקפדה מחייבת הקדשים, לקודשהנוגעת
 מי את ומכלה המתפרץ עצום כוה היא הקדושה מאד. מסוכנת מהראויקלה
 שאירע מה לו יארע שלא שייזהר לאהרז כאן נאמר לכן כראוי, בו נזהרשאינו
לבניו.
 במקרא, מצוי שאינו מגנוז זהו וימותו- ה' לפני בקרבתם . . . מותאתרי

 שסג- נראה ה'". לפני בקרבתם מתו אשר אהרז, בני שני מות "אחרי :והכוונה
 הצפויה המוות סכנת את להרגיש בא "וישתו"  במלה הפסוק את המסיים :ה,נון

 הראוי. בסדר שלא ה' לפנילקרב
 :"וידבר היא ה' דיבור לפתיחת הרגילה הנוסחה - משה אל הי ויאמר)ב(
 לחזור הוצרך הזמן, בציון בינתיים שהאריך לפי כאז, אבל לאמר", משה אלה'

 משה". אל ה' ויאמר . . . משה אל ה' "וידברולמר
 פי על שאף לציין, "אתיך" התואר כאן שבא נראה - אחיך אהרן אלרבם
 הראויה, ההכנה בלי לקודש להתקרב לו שמותר יחשוב אל ך, י ה אשהוא
 . בדבר. פנים משואשאיו
 עקיפה בלשון הבא הציווי לשון את פותחת "ואל" של וי"ו יבוא-ואל
 וכו'. יבוא שלא אחרז אל דבר : "ש" בלשוננו כמווהוא
 כל את יעשה שבה העת והיא לכך, הראויה בעת אלא - עת בכל יבואואל
 לעשות חייב הוא שאז הכיפורים, ביום היינו בפרשה, האמורה העבודהסדר
 השביעי "בחדש : והלאה( )מט הפרשה בסוף שכתוב כמו הוה, הסדר כלאת

 מזבה מוטלת הכיפורים ביומ שאמנם מפרשימ, יש אבל וכו'. לחדש"בעשור
 אל להיכנס צורך היה אם - השנה ימות בשאר גם אך הזה, הסדר ככללעשות
 הקדוש במקום להתפלל הכהן ורצה צרה עת שהיתה )כגון הקדשיםקודש
 האמור הסדר את שיעשה בתנאי להיכנס, רשאי הגדול הכהו היה -ביותר(
 'ום של התאריך נוכר לא העניין שבכל היא, זה לפירוש אסמכתאבפרשה.
 מסויים, בתאגיד תלוי הזה הסדר איז שמעיקרו נמצא, בסוף. אלאהכיפורים

 הפרכת. של הפנימי מצדה אשר הקודש, -אל לפרוכת מבית הקודשאל
 הקדשים. קודש אלכלומר
 אל להיכנס לו אסור מה מפני לבאר בא - הארוו על אשר הפטורת פניאל
 על אשר הפרוכת נגד עומד נמצא שמה, נכנס שאם משום : הקדשיםקודש
 א ל 1 . . . שאמר כמו מיתה, בסכנת הוא והרי שורה, השכינה DV1הארון,
 הכפרת- על אראה בעגן ומבארעודמהיסכנתהמיתה...כיימות.
  מנוח שאמר כמו מהירה, למיתה 1פ~י d'JD אל פנים אלהים אתוהרואה
 זה, מכתוב ולמדנו כב(. כ, )שופטים ראינו" אלהים כי נמות "מות :לאשתו

 זה הוא ורמז ברשב"ם(, זה )וכעיז ענן כדמות הכפורת על נראיתשהשכינה

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



175 הכיפורים יום עבדתפרשת

 עג,, אלא ברור מראה רואה אינו הקודש, אל להביט ומעז המתפרץשאפילו
 ימות" "ולא ההלכה פי הזאת.-על ההתפרצות מאד מסוכנת כן פי עלואף
 מסתבר D1te). )בידי מיתה הייכ הקדשים קודש אל שהנכנס : עונשהוא

 המשפט ופיסוק יבוא", "ואל הציווי את מסיימות ימות" "ולאשהמלים
 על אשר הכמרת פני אל לפרכת, מבית הקדש אל עת בכל יבא "ואל : .הואכך

 בעלי אולם "ימות". אצל להיות ראוי האתנה היה זה ולפי ימות". ולאהארוז,
 הכפרת פגי "אל המלים את ועשו "לפרכת", אצל האתנח את שמוהטעמים
 דרך שהיא נראה דעתם ולפי עצמה בפני למשפט ימות" ולא הארוז עלאשר
 )על הארן" על אשר הכפרת פני אל ימות "ולא : הפוך ושיעורו מוורהסגנון
 בשביל כד שפירשו ונראה וימותו"(. ה' לפני "בקרבתם א בפסוק. שביארנודרך
 הכמורת. פני אל נכנס אם אלא מיתה חייב שאינו הלכה,מדרש
 מוסב ואינו למטה, האמור הסדר לכל ורומו סתמי כינוי הוא - בזאת)ג(
 "בזאת" של והבי"ת "באלה". לזמר לו שהיה בפסוק, הנוכרים והאיל הפרעל
 זאת. כל שתיעשה בתנאי : ופירושו התנאי, בי"חהיא
 הקודם, בפסוק שאמר כמו לפרוכת, מבית הקודש אל : פירושו - הקדשאל
 בלשונו. כאןוקיצר

בפ-

 וכון
-  ובו/ פר ברשותו שיהיו בתנאי 

- כקר בןפר  הבקר, ממשפחת פר 
 לכפר בא שהוא שם על כך ונקרא הקרבנות, מסוגי אחד של שם -לחטאת

 . מטומאתם. הטמאים את מחטא שהוא שם על או חטא,על

 גבי על 'כולו עולה שהוא שם על כך הנקרא קרבן של לעולה-שםואיל
 הקרבנות. סוגי שאר כן שאיו מההמזבח,
 נעשית שהיא הזה, ביום העבודה מתנאי זו אף - וכו' קורש כתונת-בר)ד(
 מיוחדים.בבגדים
 -.כלנת

 מנוקדת בנפרד ונשהיא בסמיכותן כשהיא זאת מלה של ניקודה  כן
?תית'

 חיברו כך ומשום בד. העשויה כתונת-קודש קודש-שיעורוכתונת-בר
 "בד". אל מחובר ש"קדש" תפרש שלא במקף, "כתנת-בד" הטעמיםבעלי
 פשתן. של ארג הוא מקרא בלשוזבר

 המבו- כחוגה, בגדי ארבעת ובמצנפת-הם .: ואב:ט. .. ומפנטי. ...כתנת
 בגדי הם שאלו מבואר, ושם כה(. פרק )שמות תצוה בפרשת בפרטיהםארים
 גדול"( )"כהן עצמו לאהרן אבל ; חז"ל( בלעוז הדיוטות" )"כהנים אהרןבני
 ופשט וציץ. ומעיל ואפוד חושן : והם אלה על נוסף בגדים ארבעה עודוש

 הגדול הכהן אין הכיפורים יום של הקודש שבעבודת ההלכה(, )וכן הואהכתוב
 והמורים זהב"( "בגדי חו"ל בלשון )הנקראים לו המיוחדים הבגדים אתלובש
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 המשו- לבן"( "בגדי הו"ל )בלשון הבגדים את לובש אלא המיוהדת, גדולתועל
 : סניגור נעשה קטיגור שאיו לפי : אומר אגסה ומדרש הכהנים. אחיו לכלתפים

 עגל חטא את מזכיר והוא זהב, היה הגדיל לכהן המיוהדים שבבגדיםכלומר
 בעושי. החטאים סמל הוא שהזהב הזה, במדרש כוונה עוד שיש ואפשרהזהב.
 "למען : נעילה בתפילת מתפללים שאנו כמו הכיסורים, ביום מהם לפרוששיש
 הקודש אל לבוא שהעומד והוא, בכד סמל עוד שיש ונראה ידינו". מעושקנחדל

 הגדול הכהז לפיכך וגאווה. התנשאות של טימן כל מעליו להשליך חייבמנימה
 בבג- ולא - הכהנים מאחיו כאהד שהוא המראים בבגדים ולפנים לפניינכנס
 לו. המיותרת מעלתו על המראיםדים
 אחר. חומר ולא בד דווקא : לך לותר ובגד, בגד כל אצל הוזר -בד

 הקורא. על וסמך הכותונת, אצל שכתב אלא הבגדים, כל עלקודש-מוסב

 ועל הכותונת. ועליהם הבשר, על המכנסיים - בשרו על יהיו ברומצנמי
 שלגבי לב, שים המצופת. הראש ועל חגורה( או איזור )כעין האבנטהכותונת

 כתנת-'לבש, אחר: בפועל הכתוב משתמש הבגדים מארבעת בגדכל
- מצנפת יאגד, - אבנט יהיו, -מכנסיים  יצנף. 
 "ורחץ". : אחריו שבא לציווי טעם הוא - הם קורשכגדי

 עליו ולפיכך הם קודש בגדי "לפיכך": פירושה "ורחץ" שלורהץ-וי"ו
 טהור להיות הייב קודש בגדי ללבוש שהבא במים, בשרו את תהילהלרמץ
 תחילה : פנימה החוץ מן הולך האלה הפסוקים בשני הציוויים סדר והנהתהילה.
 ולבסוף לובש, שיהא הבגדים על nT1s כך אחר ברשותו, שהו הבהמות עלציוח
 כך ואחר רחיצה, תהילה באה המעשה שבסור ומובן גופו. רחיצת עלציוה

 טבילה היא בתורה, שנאמרה במים רחיצה כל ההלכה פי על והנה -לבישה.
 שהבגדים שם(,  לעיין בג-כר  סמויים על בהסתמכה ההלנה פסקה זעזדבמקווה.
 המיוה- העבודות בעת רק הגדול הכהן לובשם לבן"( )"בגדי האלההמיוחדים

 הנעשות הרגילות, העבודות בעת אבל הקדשים. לקודש הכניסה לשםדות
 הבג- את לובש וכדומה(, הנרות הקטורת, המוספיז, )התמידין, ובעזרהבהיכל
 הכהן שמהליף נמצא וכך, והואיל זהב". "בגד' - גדול כהן של הרגיליםדים

 מבגדים שינוי עגל ההלכה קבעה ועוד הזה. ביום אחדות פעמים בגדיואת
 צריר פשיטתם ולפני הבגדים לבישת ואחרי עצמה, בפני טבילה T1~Uלבגדים
 הטבי- מסכר עולה הכל בסך ורגליים(. ידיים )קידוש ורגליו ידיו לרחוץהכהן
 סמל 11ה1 לעשרה. - הקידושים ומטפר לחמש, הזה ביום גדול כהו שטובללות

 יום בעבודת הגדול הכהז עושה קידושים ועשרה טבילות חמש : עצמובפני
 ביום אסורה שרחיצה פי על ואף אתו. ישראל וכל הוא מיטהר וככההכיפורים,
 העבודה לצורך הם אלו וקידושים טבילות העינויים, מחמשת כאחדהכיפורים,
 הגוף. כהנאת נחשביםואינם
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 הגדול מהכהן נדרש מה לעיל שביאר אחרי - וכוי ישראל בני ערת ומאת)ה(
 בעבודת הלקה את' לתת חייבת ישראל עדת שגם זה, בפסוק מוסיףבעצמו,
 קודש אל להיכנס הרוצה הגדול שהכהו : סמל משום יש בזה ואף הזה.היום

 עמו. העם את לשתף עליו אלא ולעצמו, מעצמו שם להיכנס יכול אינוהקדשים,

 לעולת שווה העם של העולה - לעולה אחר ואיל לחטאת עזים שעירישני
 : בדבר וסמל שעירים. וכאן פר, שם : פחותה חטאתם אבל - איל - הגדולהכהן

 וזקוקה יותר חמורה הסאתו גם העם, מעלת על רמה שמעלתו הגדול,הכהו
 ההכנעה את המסמל עולה כקרבן אבל העם. מחטאת יותר מרזבהלכפרה
 העם על להתנשא רשאי הגדול הכהן אין אליו, להתקרב והשאיפהלאלהים
 העם. מקרבן חשוב יותר קרבוולהביא
- וכף והקריב)ו(  מדובר ושם יא, בפסוק לקמן במלה מלה חוור זה פסוק 
 של בשחיטתו עוד. עוסק אינו זה שפסוק כרחנו, על ממש. הקרבו הקרבתעל

 הבה- את הקודמים בפסוקים שהזכיר שאחרי הפשט פי על לבאר נראההקרבן.
 ומה באות הן מה לשם לבאר כאן חזר היום, עבודת לצורכי להכין שישמות

 על לכפר אהרן לוקה החטאת פר שאת זה, בפסוק וביאר מהן. אחת בכלייעשה
 - השעירים. בשני יימשה מה מבאר הבאים ובפסוקים משפחתו, ועלעצמו
 "והקריב" זה ולפי העבודה, סדר סיפור מתחיל שמכאן הוא, הלכה מדרשואולם

 יקריב מועד אהל פתח "אל : ג א, בויקרא שמצאנו כמו "יגיש", - פירושוכאז
 כלומר דברים. כפרת שנוהי בהלכה, דרשו "וכפר" ועל אותו. -יגישאותו"
 - המשתלח בשעיר בלבד, אחת פעם אלא וידוי, במפורש נזכר לא בכתובוידוי.

 סמל, יש בזאת ואף הראשון. הווידוי וזה הם, וידויים ששלושה קבעה,וההלכה

 לזמן הוא רמז הכפרה. תלויה שבהם וקובעת בפה בווידויים מרבהשההלכה
 בנוסח והנה בפה. וידוי ידי על  מצויה כפרתנו אכל קדבנזת, קנז שאיןהזה

 כל נמצאו המפורש. השם את פעמים שלוש מזכיר הגדול הכהו היההווידוי
 מזכיר היה א"ת פעם ועור י שלוש פעמים שלוש : תשע בווידויים השםאזכרות

 הפעמים, מספר נמצא ט(. פסוק להלן )עיין חטאת" "לה' כשאמר השםאת
 זהו ואף - עשר הוא היום, בעבודת המטורש השם את מזכיר הגדולשהכהן

 שבסמל.ענייו
 כך אחר עצמו, באדם מתחיל החטא תיקון : סמל זה אף - ביתו ובערבידו

 "קשוט : מכאן  חז"ל למדו וככר אהיימ, על כך אחר ורק ניתז, על לכפריכול

 אחרים קשוט כך ואחר תחילהעצמך
ביתו

- 
 להיות צריך  שהכה"ג מכאן  ולמרו "אשתו", הלבה ומדרש משפחתו,

 חייהמשפחה את ומחייבת מקדשת שההורה הוא. מפאו העולה  והמוסרנשוי.
 גדולה. לכהונה פצול מאשה שפורש שמי בך, כדי עד -  הפרישות אתושוללת
 הקודש. אל המוליכה הדרך אינה מאישות הפרישה שדרך הו*וסמל
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 מבאר החטאת, בפר יעשה מה שביאר אתרי - השעירים שגי את ולקת)ו(
 החטאת. שעירי בשני יעשה מהכאן

 אותו "ושחט : שנאמר כמו העולה, למזבח מצפון - מועד אוהל פתח הילפני
 מסמל המזבח של צפון צד ועוד(. יא א, )לעיל ה'" לפני צפונה המזבח ירדעל

 ועייז ג, מה, )תהלים צפון" "ירכתי סיוט בלשון נקרא ציון והר יתירה,קדושה
 מכן, שלאחר בפסוק המפורשת הגורל שהכרעת והכוונה, - יג( יד, ישעיהגם

 במקרה. נופלת ואינה קדוש, ממקוםיוצאת
 אחד. גורל יתן שעיר כל על -  גורלות השעירים שני על אהה זנתו)ה(

 עשאום כר ואחר בתחילה, היו עז של המשגה )ולפי פתקים כעין הםהגורלות
  השעירים ושני  "לעזאזל". כתוב השני ועל "לשם" כתוב אחד על והב(.של

 שהשם הוא, והענייז לעזאזל. ומי לשם מ' מכריע הגורל ורק במראיהם,שווים
 שיש ואיום, עמוק הוא שבדבר הסמל לפניו. הרצוי קרבנו את לו בוחרבעצמו
 עצמה. הדרך באותה והולכים מעשיהם, בכל עיניים למראה שווים אנשיםשני
 השם רק לעזאזל. מגיע והשני לשם, דבר של בסופו מגיע האחד ואת,ובכל
 כך. עלתה ולזה כד עלתה לזה מדוע מבין נסתרות, היידעלבדו,

 הוה( הענייו )ועל עליו והביאורים זו, בפרשה רק נזכר זה שם -לעזאזל
 כיוון )3( ; המסתורין כיוון )2( ; ההלכה כיוון )1( : כיוונים לשלושהנחלקים
 : האלה הכיוונים שלושת לפי הביאורים את כאן נביאהפשט.
 היו ה"עבודה"( )ומפיוטי המשנה מן הידוע לפי ההלכה: כי11ן)1(
 אותו דוחפים והיו יהודה, במדבר הר שבראש סלע צוק אל השעיר אתמוליכים
 אברים" אברים שנעשה עד ההר לחצי מגיע היה "ולא למטה, ההרמראש
 )לשון ישראל'" בית עמך עוונות ימחו 'כך : "ואומר ו(. ו, יומא המשנה)לשוז
 שבמדבר. סלע לצוק כינוי הוא "עזאזל" זה לפי כוננת"(. "אתה עבודהסדר

 חרא תני - ז עזאזל "מהו : ע"ב( מז )יגמא בגמרא אמרו זה פירושבביאור
 חזק. שפירושו "t~t1TV משורש "עזאזל" שדורשים משמע, וקשה". עזשיהא
 שאף הגאון(, בשם לכתובנו בפירושו עזרא אבו פי )על זה לפי לומרוייתכו
 ואף חזקים. הרים - אל" "הררי כמו וחווק, תוקף לשון נדרשת 'אל'הסיומת

 יטעו שלא בשביל זאת נעשה אולי הזיי"נין, שתי בין כתובה שהאל"ף פיעל
 למשקל, נוספת שהל' לומר, אפשר ועוד ממש. אלהות לשון הוא ש"אל"להשיב
 כל על "ערף". משורש - 1"ערפל" "כרם-, משורש - "כרמל" השמותכדרך
 המדבר. הרי לסלעי כינוי הוא זה, טירוש לפי "עזאזל",פנים
 הרמכ"ז, הביא מהפ שאחדים מדרשים כמה לפי : ן י ר ו ת ס מ ה ן 1 1 י כ)2(

 מ"בגי אחד והוא רעה, רוח או שד, חבלה, ממלאכי אחד של שם הוא"עזאזל"
 סמל זהו "עזאזל" ב(. ו, בבראשית )כמרומז המבול בימי שחטאוהאלהים",

 כעין - לו נותנים הכיפורים ביום לכן אדם. בני שחוטאים החטאים ומקורהרע
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 חטאו- את אליו שולחים ישראל ובני ישראל את מחטיא הוא שלו. את -שוחד
 ושלום, הס זרה עבודה של שמץ בזאת לראות שאין הרמב"1 ומבארתיהם.
 אחרי לעזאזל השעןר את השולח הוא והשם השם. במצות נעשה שהדברלפי

- השם לפני השעירשעמד  לעבדו. מתנה השולה כמלך זה והרי 
 "'לשלח כתב: לפשט, בנטייתו הידוע הרשב"ם, הפשט: כי111)3(
 במדבר, אשר העזים אל חי אותו לשלח טשוטו. לפי המדברה' לעזאזלאותו
 )לעיל השדה' פני על ההיה הצפור את 'ושלח : מצורע בצפורי שמצינוכמו
 אל משלחו מעוונותם ישראל את לטהר כאן אף ; מטומאתו לטהרו  ו(יד,

  המדבר' אחר הצאן את 'וינהג בדכתיב: הבהמות  מרעה מקום  -והואהמדבר,
 שול- העזים שעיר ואת עז,  מלשון הוא "עזאזל" זה פירוש לפי א(". ג,)שמות
 את הדעת על מתקבל ביאור ביאר לזו הרשב"ם אולם מקום.העוים. אלחים

 155( עמוד והדעות', 'האמונות כרך זהספר', )'הלשון טור-סיני "עזאזל".הצורה

 "עזאזל" זה לפי הבר. ועזי יעלים איילים, צבאים, הם "אזל" שבאכדיתמביא,
- הבר" "עזי ופירושו "עז-אזל" : מלים משתימורכב  מסמל לעזאזל והשילוח 
 )בסוף במליצה שמצאנו ~כמו למדבר. ושליההם היישוב מן החטאיםהרחקת
 המע- סמלית טעולה כאז נעשית כן הסאתם", כל ים במצולות "ותשליךמיכה(
 המדבר. אל החטאים את השעיר באמצעותבירה
 זה פסוק אין 1 בפסוק לעיל שביארנו דרך וכוי-על אהרז והקייב)ט(
 גורלות שיתנו אמר;' שלמעלה לפי אלא השעיר, את אהרן יקריב שעתהאומר
 אהרן שעתיד זה, בפשק ואמר בהם. ייעשה מ" כאן, פירש השעירים, שניעל

 בדיבור שיעשהו חטאת" "ועשהו : דרשו ובהלכה חטאת. לקרבו אותולהקריב
 שכהן האזכרות אחת והיא חטאת". "לשם רם בקול שיקרא כלומרחטאת,
 לעיל., שאמרנו  הוה-כמו ביום המפורש השם אח מזכירגדול
 מקבל שהוא "הומעל" בנייז שהוא יראה יעמר" יעמר-חי-ניקור)י(

 להיזהר ויש בחטף-קמץ העי"1 אותו. יעמידו כלומר פסיב(, ב.- )סבילהפעולה
 ונמתחה קטן, קמץ היה מעיקרו שביו"ד והקמץ מתח. כחטף להגותהשיא
 גדול.( קמץ כהגיית והגייתו הגרונית. העי"ן בגללהברתו

 בשער אותו שמעמידים אמרו, בהלכה אבל ז. פסוק לעיל עיין - ה'לפני
 ה'", "לפני נקראת העזרה שכל שמירשו משמע לשלחו. עתידים שמשםהמזרח

 עניינו. לפי 17" "לפני מתפרש כתובובכל
 אולם חטאותיו", על "לכפר : פירושו עליו" "לכפר מקום בכל -נ עליו לכפר.
 לסמיכה והכוונה הכפרה, פעולת את עליו לעשות פירושו עליו" "לכפרכאן

 כא(. טסוק )לקמו עליו הנעשיםולווידוי
 לכפר : אמר וכאילו אותו. לשלח בו, שיעשו שנייה פעולה זו - אותולשלח
 אותה ולשלחעליו
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 לגרשו, כלומר שילך, לו לגרום פירושו ב"פיעל" -לשלה
 סדר מכאן מתחיל פשוטו ולפי ה פסוק לעיל וכוי-עיין והקריב)יא(
 ומבאר לו אשר החטאת פר את להקריב אהרן חייב שתהילה ואומרהעבודה,
 במחתה, ויעסוק הפר את יניה השהיטה ואחרי שוחטו, : 11 הקרבה סדרכיצד
 האמור ביתו" ובעד בעדו ב"וכפר מוצא הלכה ומדרש הבא. בפסוק שמבארכמו
 "ביתו" כמשמעות כאן "ביתו" משמיות אין זה ולפי שני, וידוי של מצוהכאן
 אחיו -כל ביתו פירשו וכאן אשתו" זו "ביתו- פירשו שם 1. בפסוקלעיל

 אהרז". "בית נקראו הכהנים שכל בתהלים, מקראות בכמה שמצאנוהכהנים,
 ובני וביתי אני לפניך פשעתי עויתי, 'חטאתי, : הזה הווידוי של הנוסחוכן

 קדושיך'. עםאהרן
 את מזים אותם ששוחטים אחרי הקרבנות כל - המחתה מלוא ולקח)יב(
 שם להזותו הקדשים קודש אל הפר מדם להכניס הוא צריך כאן אבלדמם,
 הקטורת. בענן הכפורת את שיכסה לפני הדם את להזות להיכנס יכולואינו
 הקטורת. בהכנסת להזאה שהיטה ביז הוא מפסיקלמיכך
- המחתהמלוא  מלאה: 'מחתה  בלימוננו כמו הוא 
 גחלים. נותנים שבו הכלי הוא -מחתה
 בוערות. גחלים כלומר - אשגחלי
 הזהב מזבח מעל לפרש היה אפשר הפשט ה'-לסי מלפני המזבחמעל
 מזבח שזה הוא, הלכה מדרש אבל יח. בפסוק שמצאנו כמו בהיכל,העומד

 הקרוב במזבח הצד מאותו ה'", "מלפני העולה-ופירשוהחיצון-מזבח
 הטעם נראה ההיכל. לפתח יותר הקרוב המזבח של מערבי צד והוא ה',לפני

 למזבח סמוך החטאת, פר שחיטת אחרי עתה, נמצא שהכהן לפי זו,לדרשה
 היו לא הקטורת מזבה שעל ועוד הגחלים. את משם שיקח ראוי ולכןהעולה,
 גחלים.הרבה

 כשחז הידיים, שתי גיז הנוצר הקיבול בית הוא "חופניים" - חופניוומלוא
- קטרת חפניו את שימלא הכתוב וציווה לזה זוסמוכות  שיעורה שאין נמצא 

 אף הכהן. של חופניו מידת לפי משתנה אלא השנים, בכל שווה הקטורתשל
 במלוא מעשיו את שיעשה הקודש, אל לבוא לעומד סמל למצוא אפשרבנה

 אחרים. של ולא - שלו מידתו ולפי שלוכוחותיו
 המהתה, את מניא וכיצד הקטורת. ואת המהתה את - לפרוכת מכיתוהשיא
 חופניו את שמילא שאחרי במשנה, אמרו - ז קטורת מלאות חופניווהלא
 בשמאלו הכף ואת בימינו המחתה את ונוטל כף, לתוך הקטורת את נתזקטורת
 זה ובענייו זו, עבודה סדר של ההלכה היא זאת לפרוכת. מבית נכנסוכך
 הבא. בטסוק שנבאר כמו הצדוקים, ובין הפרושים בין מחלוקתנפלה
 דרשו, ובהלכה לו(. ל, )שמות הדק" ממנה "ושחקת : הקטורת כדיו -ר"ה
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 צריכה שם, שנאמר מה על סמך ולא "דקה" על כאן הכתוב שחזרשמאחר
 "פיטום של בברייתא שנאמר וזהו הדקה". מז "דקה להיות זאתקטורת

 ביום הפניו מלוא גדול כהן מכניס שמהן יתרים, מנים "ושלושה :הקטורת"
 שתהא כדי יפה, יפה ושוחקן הכיפורים יום בערב למכתשת ומהזירםהכיפורים

 שונה ה"ספרדים" ובסידורי ה"אשכנזים", בסידורי הוא )כן הדקה" מזדקה
 אחד(. והעניין קצת,הנוסח
 לקודש נכנס הכהז ההלכה לפי - ה' לפני האש על הקטורת את ונתן)יג(
 הנהתה במקום המתתה את מנית הכף, ובשמאלו המהתה כשבימינוהקדשים
 הכף, מן קטורת חפניו מלוא וחופן הוזר השתיה(, אבן על או הארון בדי)בין
 "העבודות מן היתה ואת )עבודה בה. שהיתה הקטורת מן הכף את שמרוקזעד

 את למלא בנמו ובו הכף, את לאתון צריך היה שהכהן לפי שבמקדש",הקשות
 אותה לאחוז אף או זרועו תחת הכף את לתת עליו היה כך לשם ממנה.חופניו
 זה כל שבמתתה. הגחלים על שבחופניו הקטורת את נתן כך ואחר שיניו.(בין

 וסברו, כך על הלקו והצדוקים הפרושים. דעת לפי שנתקגלה ההלכה סדרלפי
 הקדשיפ קודש אל ונכנס במחתה הקטורת את הכהן שם בהזן בהיותןשעוד
 פסלו זאת ממחלוקת כתוצאה הקטורת. עשן עולה שממנה המחתה,כשבידו
 הכיפורים יום לפני משביעים והיו הצדוקים הכהנים של עבודתם אתהפרושים

 שבועה שאחרי המשנה, ומספרת דבר. ישנה ולא ההלכה לפי שינהג הכהואת
 שלו שהבכייה הוא הרגיל הפירוש ובוכים". פורשים והם ובוכה פורש "הואזו

 שמא היתה, המשביעים( )של שלהם והבכייה שחשדוהו, על היתה הכהן()של
 שנתרחש הפילוג על : לבכייה יותר עמוק טעם שיש ודאי, אבל בכשרים.חשדו

 הכיפורים, ביום הקודש שעבודת כך, כדי עד שהגיע הכיתות ביזבישראל
 ישראל שכל המקום הקדשיפ,  ובקודש והאהבה, והרעות העלזם אתהמסמל
 נהפכה וו עגורה שדווקא - כולו ישראל עם אחרות את והמסמל אליו,פונים
 'ש ובוודא' בוודאי זה דבר על בישראל. הכיתות ופילוג הלבבות  פירודלסמל
'לבכות.
 הרווחת הדעה 1 זו בשאלה הצדוקים ובין הפרושים שביז המחלוקת מקורמהו
 על אראה בענן "כי פירשו הצדוקים : הכתובים בפירושי שנחלקוהיא,

 ענו כבר שם יהא לראותני, הקדשים קודש אל הכהן שיבוא בעת -הכפרת"
 מעלה מתתה כשבידו הקדשים קודש אל להיכנס היים שדגש נמצא'הקטזדת.

 לפני האש על הקטירת את "ונתן מהכתוב דייקו הפרושים ואילו קטורת.עגן
 בקודש כלומר ה', לפני להיות צריכה האש( על הקטורת )של שהנתינהה"',

 משמע הכפורת", את הקטורת ענן "וכסה נאמר 11 נתינה אחריהקדשים.
 בכתובים שדיוקים נראה, ,אבל הקטורת ענן היה לא הכהן שלשבכניסתו
 שהכתובים ובייחוד, ; כזאת מחלוקת לקיים בשביל בהם די איוכשלעצמם
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 הוא המחלוקת שמקור לומר, יש לכן ורבות. שונות בפנים להידרשניתנים
 עם נכנס הכהן הצדוקים לפי שהרי הנאת. העבודה עצם של שונהבתפיסה
 רגע אטילו להביט יכול אינו ואף עצמו, את כמסתיר נכנס שהוא נמצאהענן,
 הקד- אל,קודש בגלוי נכנס הכהן הפרושים לפי ואילו השכינה, מקום אלאחד
 הלוח- הגחלים של הקלוש ובאור הקדשים שבקודש )באפלולית ותחילהשים,
 עושה כביכול השכינה מול פגים אל וסנים השכינה, אל להביט הוא יכולשות(
 הקטורת ענן עולה זו עבודה משסיים רק שבמקדש". הקשה ה"עבודה אתהוא

 שהמח- מכאן ועמוקה. רבה היא זה שבדבר הסמליות השכינה. וגין בינווחוצץ
 בתמיסת מחלוקת מסמלת הפרושים ובין הצדוקים בין הלכתי בפרטלוקת
 והתגלותו. אלהים ועבודת הקודש אל גישה שלהדרך
 הגרית. לוחות העדות, לוחות שבו הארון - העדותעל
 את לרואים הצפויה מיתה מסכנת עליו מגן העזז הפשט, לפי ימות-ולא
 חייב כהלכתה הנאת העבודה את עשה לא אם : ההלכה פי ועל האלהים.פני

 שמים. בידימיתה
 אשר החטאת פר את "ושחט שסיים יב, לטסוק חוזר - הסר מדם ולקח)יד(
 וכאן הפר. מדם שם להזות כבר הוא 'כול בענן מכוסה שהכפורת עכשיולו".
 ודם הקדשים בקודש עתה עומד הכהן שהרי מאליו. שמובן במה הכתובקיצר
 משם ליטול העזרה אל הקודש מן לצאת הוא שצריך נמצא בעורה, הואהפר
 ממתין ההלכה פי על הקדשים. קודש אל שנית ולהיכנס ולחזור הפר דםאת
 ויוצא, לאחוריו פוסע הכפורת, את הענן שיכסה עד הקדשים בקודשהכהן

 שבו )המורק( הכלי את ונוטל העורה אל 'וצא קצרה, תפילה בהיכלומתפלל
 ומזה. בדם אצבעו טובל הקדשים, קודש אל ונכנס וחוזר הפר, דםנמצא

 יב( )שמות בפסח שמצאנו כמו בכלי, או באיזוב יזה3אצ3עו-שלא
 ואמצעי. חציצה בלי הקודש אל קרבה מסמלת ממש באצבע ההזאהוכדומה.
 ממורח. נכנס והכהן הקדשים קודש בתוך קדמה-הארון הרפוית פניטל
 להזות לו יש מזה וכשהוא הכפורת, מזרח מול המערב לצד ופניו עומד.נמצא
 ש"קדם" ה, מ ד ק וזהו הכפורת, של מזרח בצד ההזאה שתפול כזהבאומן
 "מורה". פירושו מקראבלשון
 הוא פירושו אם הסטוק, בלשון הכרע אין - פעמים  שבע יזה הכטוויתולפני
 על בלבד אחת הזאה או הכפורת, לפני ושבע הכפרת פני על הזאות שבעשיזה
 פני על בלבד אחת הזאה שמזה היא ההלכה הכפורת. לפני ושבע הכפורתפני

 האתנח את הטעמים בעלי שמו זה לפי הכפורת. לפני הנאות ושבעהכפורת
 השנייה(. 2"הכפרת" האתנח להיות ראוי היה האחר הפירוש )לפיב"קדמה"
 ביותר, המקודש המקום הוא הכסרת" פני ש"על הוא, זו בהלכה הצפוןוהרעיון
 - בהזאתו שם לטנוע הדיבור פי על האנוס ודם ובשר השכינה, מושבמקום
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 על לא נופלות הדם טיפות שאיו ההלכה, קבעה ועוד בלבד, אתת בהזאהדיו
 לארל סמוך הקרקע על נומלות כולן אלא הכפורת. של בצידה ולא הכפורתפני
 פירושו, "ולפניוהכפרת" הכמרת" פני "על שנאמר ומה שתייה( לאבן סמוך)או

 אבל הכפורת, לפני 1בכי11ן הכפורת פני על בכי111 אצבעו אתשירים
 זו בהזאה הכהן של ידו תנועת את והמשילך הקרקע. בכיוון אצבעו יורידתיכף

 וחוזר - במשנה שאמרו וזהו בהכאה. ומורידו שוט המרים של ידולתנועת
 ולא למעלה לא להזות מתכווין היה "ולא - העבודה" ב"סדר פעמיםכמה

- בטשטות להסתיד אפסד זן שבהלכה הכוונה את כמצליף" אלאלמטה,  שלא 
 כחומר הדם שלא ללמדנו ברבר, רמז שיש ודאי אבל בדם. הכפורת אתלהכתים
 העודש אל שואף שהאדם עמוק, סמל גם בכר יש הכהן. של הכוונה אלאמטהר,
 בו. נוגע אינו אבל למולו, מעשיו אתומכווין
 את ושחט)סו(

-'UW 

 הגורל עליו שעלה השעיר זה - לעם אשר החטאת
 הקדשים מקודש שיצא הזכיר ולא הכתוב קיצר כאן ואף ט(. פסוק )עייזלה'
 לכפר הוא בחטאתו,'יכול הכפרה את שסיים אחרי יד(. פסוק )עיין העזרהאל

 . . העם.בחטאת

 הכתוב קיצר וכאן הקודם, לסדר שווה ההזאות סדר כלומר: וכה- והביא.
 פעמים ששלוש נמצא, הכפית". מני "על כוונתו הכפרת" "על ולפיכךבלשונו,
 להזות שנייה פעם קטורת, להכניס ראשונה פעם : הקדשים קודש אל הכהןנכנס
 להיכנס לו יש ההלכה פי על - השעיר. מדם להזות שלישית ופעם הפר,מדם
 בג(. פסוק להלן )עייז רביעית פעםעוד

 טעם ונתינת סיכום אלא גופפת, פעולה זאת אין - הקויי על וכפר)טז(
 משמעות הקודש. על הכהו יכפר אלה בהזיות : לעיל .האמור ההזיות סדרלכל

 בם המטומאות לכפרה זקוק עצמו שהקודש היא הקדש" על "לכפרהמלים
 בו, ופוגמים לקודש טומאה גורמים בחטאותיהם ישראל שבני כלומר,ישראל",
 כמו הקדשים קורש פירושו כאן "הקורש" הפגם. לתיקון לכפרה, וקוקוהקורש
 אהי11ליהקרש". יבא "בזאת : בבפמוט

 שומ- וחטא. בפשע וסייס בטומאה הכתוב פתח = וצוי ישראל בנימטומאות
 לפרשה אפשר הקודש. טומאת על לכפר היא הזאת הכפרה שעיקר מגאז, אנועים

 מישראל שאנשים חשש יש כאילו הטומאה, מושג של ההלכתי המצומצםבמובן
 - טמאים כשהם למקדש ונכנסו והטהרה הטומאה דיני כל בקיום כראוי נזהרולא

 זו שלא נלמד טומאתם" בתוך אתם "השוכן הפסוק ומסיום בכך.וטימאוהו
 ואינם טמאים הם אם אף אלא טמאים, כשהם בו נכנסו אם נפגם שהמקדשבלבד

 למקדש טומאה גורמים שם-הם נמצאים 'שהם במקום להיטהרמשתדלים
 מקודש יוצאת שהקדושה שכמו היא, מכאן המשתמעת התפיסה בתוכם.השוכו

 מסביב החונים העם על ההיקף, אל המרכז מן כביכול 'ומתקשטתהקדשים,
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 אל העם מן ועוברת המרנו אל ההיקף מן מתפשטת הטומאה כןלמקדש,
 לה'( והשעיר )הפר אלה שהסאות בהלכה, נדרש שבתוכם.-וכךהמקדש
 סמוך הסאתם" לכל "פשעיהם מהזכרת אבל וקדשיו. מקדש טומאת עלמכפרים

 ההלכתית מהמשמעות כאן הורג "טומאה" שהמושג אנו, לומדיםל"טומאות"
 את מטמאים וחטא פשע כל וסמלית. רחבה משמעות ומקבלהמצומצמת

 חטא כל : מאד עמוק מוסר לימוד ומכאן המקדש. את גם כך ידי ועלהחוטא,
 לטיהור כביכול זקוק והקודש בו, ופוגם כקודש רושם עושה חוטאשהאדם
ולנפרח.

 ולענ- נרדפים. שמות הם חטאת( )או וחטא פשע - חטאתם לכלומפשעיהם
 'ומפשעיהם הצירוף כי שביניהם, ההבדלים בבירור להיכנס צורך אין נאוייננו
 וסוג. מין מכל וחטאות פשעים כוונתו הטאתם'לכל
 הקדשים קודש את שכיפר אחרי : נוספת מצוה זו - מוער לאוהל יעשה1כ1
 משמעויות לו יש מועד" "אהל מועד". "אהל על גם דוד באותה לגפרעליו
 מקודש הכהן יוצא שאליו להיכל, כאן שכוונתו מהעניין נראה אבלרבות,

 ושבע למעלה אחת הזאות ידי על לכפר הכהן חייב בהיכל שגם משמעהקדשים.
 מול מזה שהוא אמרו ובהלכה זאת, יעשה היכן פורש לא בכתובלמטה.
 מכוונות כאן שאף נמצא שדיים". "כמין הבולטים הארון בדי שני ביןהפרוכת
 ראשונה פעם פעמיים, מזה כאן ואף בפנים. שהזה כדרך הכפורת, כנגדההזאות
 כל מספר נמצא ושבע. אחת השעיר מדם שנייה ופעם ושבע, אחת הפרמדם

 סמלית משמעות בעלי המספרים מז והוא הזאות, ושתים שלושים כולןההזאות
 חכמה"(. נתיבות ושתים "שלושים ; שתיים של החמישית)החזקה
 נאמר כלל בדרך אבל מועד". "אהל על הדקדוק פי על מוסב - אתםהשוכו
 שהוא נראה, כן על עצמו. האוהל על ולא באוהל שנמצא מי על "שוכן"לשון
 כבוד לשוו 11 שאיו אלא וכו'. שוכן ה' בו אשר מועד, לאהל וכוונתו קצרמקרא
 ורמז. הכתוב קיצי לפיכך כטומאה, שוכן שה'לזמר
 צריך הקדשים בקודש הנעשה הזה הכפרה וכר-מעשה אדם ומל)יז(

- לבדו הגדול הכהן ידי עללהיעשות  ואין - בישראל ביותר המקודש האיש 
 כוונה, עוד בזה שיש ואפשר לראותו. אפילו או בידו לסייע רשות אדםלשום

 שהכהן אפשר עוד מוחלטת. בסודיות שייעשה מחייבת הזה המעשהשקדושת
 ריאין כדרך בו להסתכל ואסור השכינה, עליו שורה הקודש במקוםבהיותו
 לומר. אפשר המוסר ובדרך כפיים. נשיאת בעת בכהנים מסתכליםאנחנו
 ואסור שבקדושה לעניינים מחשבתו את לכוון חייב  ואת בעבודתושהכש

 בסוד, להיות צריך ישראל פשעי על המכפר הזה שהמעשה : ועודלהטרידו.
 לומר, היה אפשר הפשט פי על והנה - אהבה". תכסה פשעים כל ש"עלמשום

 על גם כלומר ביותר, הרחבה במשמעות מועד אוהל שטח כל על חלשהאיסור
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 ושם והואיל ולפנים. המזבח מן רק הל  שהאיסור  אומרת, ההלכה אולםהעזרה.
 הכהנים. על אלא האיסור חל לא שלמעשה נמצא  להיכנס, לואים בכללאסור
 הקודש.-ומפגי ממקום שייצא לכהז וממתיז הקהל כל עומד בעזרהאבל

 דמות פניהם שדמות השרת מלאכי "אפילו : דרשו אדם" "כל בכתובשנאמר
 לבדו, לה' רק מכוונת הקודש עבודת שכל להדגיש זה מדרש וכוונתאדם",
 נחוצה אולי העליונים. מהמצויים אחר מצוי שום זו בעבודה משתגיםואי,

 השעיר נעניין לטעות מקום שיש משום הכיפורים, ביום דווקא זוהדגשה
 למעלה. שביארנו כמולעזאזל
 עד הקדשים קודש אל שנכנס משעה כלומר - צאתו עד בקודש לכפרבבואו
 משם.צאתו
 החצי סיום הוא זה דיבור - ישראל יהל כל וכעד ביתו ובעד בקרווכפר
 לכל ומפשעיהם ישראל בני מטמאות הקדש על "וכפר : טז פסוק שלהראשון
 "וכל מועד", לאהל יעשה "וכן : ציווים בשני באמצע שהפסיק )אלאחטאתם"

 הקודש על שהכפרה ביאר ראשית, : דברים שני כאן והוסיף יהיה"(. לאאדם
 שהחוטא למעלה, שניארנו כמו הוא וד~נייז ישראל, על כפרה גם ממילאהיא
 וכשמטהרים חטאו, את שמזכיר הוא הזה והרושם בקודש, רושם בחטאועושה
 החוטא. גם מתכפר ממילא החטא של רושמו את משם ומוחקים הקודשאת

 ישראל קהל כל ובעד )בפר( וביתו עצמו הכהו בעד היא שהכפרה ביארושנית,
)בשעיר(.
 היציאה בכיוון הולך ועתה לפרוכת, סמוך בהיכל עומד ויצא-הוא)יח(
 ה'". לפני אשר "המזבח כאן הנקרא הוא - הזהב במזבח בדרכוופוגע
 בפרה היא ומה י( פסוק לעיל )עיין כפרה פעולת עליו 'עשה - עליווכפר

 להלז. מבאר -וו
 השעיר ודם הפר דם שמערב אמרו בהלכה - השעיר ומרם הפר מרםולקח
 : סמל בדבר לראות יש הקרנות. על נותז הוא התערובת ומדם אחו,בכלי

 ישראל וקהל עצמו בפני בכפרה הגדול הכהן בא הכפרה מעשהשבתחילת
 כפרותיהם מתמזגות הכפרה, מעשה של בסיומו עתה, אבל עצמו, בפניבכפרה
 ביניתן. להפריד ואין גמורה באחדות העם ושל הכהןשל

 ונמצא הקרנות מארבע אחת כל על באצבעו סביב-נותן המזבח קרנותעל
 סביב. המזבח אתמקיף
 שבע המזבח על ומזה חוזר המזבח "רנות על שנתן והזה-אחרי)יט(
 התערובת. מדם 11 ואףפעמים,
 ובשיח הקרנות על הדם במתן : לעיל לאמור וביאור סיכום - וקדשוומהרו

 טהרו על שמזה דרשו ובהלכה המזבח. את הכהז ומקדש מטהר גופו המזבחעל
 שם. ומזה וקטורת מגחלים פנוי מקום המזבח באמצע מפנה כלומר המזבח,של
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 יורן  התילת :  החיצון אל הצנימי מן הולך דגפרות סדר - זכה זכיה)כ(
 שלוש אלו הקטורת. מזבח שלישי )הפרוכת(, מועד אהל לו שניהקדשים,
 הנעשית רביעית כמרה באה ועתה ההיכל. מפתה לפנים הנעשותהכפרות
 רושם כל ולמחוק כולו העם את לטהר וכוונתה - השמים כיפת תחתבעזרה,
 בפנים. כבר שנמהה כמו להיכל מחוץ אף חטאשל

 ו(. P10D לעיל )עיין אליווהקריב-יגיש
 י. פסוק לעיל עיין - החיהשעיר
 ראש על העם חטאות את כניח הוא כאילו סמלי מעשה -  וכוי זסטך)כא(
השייר.

 הוא שעה  ובאותה ראשו על ויריו השעיר אצל  עותך הכהן -  סליווהחוורה
 הכהן מפי היוצאים הווידוי ודברי השעיר, גבי על כפוף שהכהן נמצאמתוודה.
 שם. ונהים השעיר ראש על יורדיםכאילו

 - טז( pl~D לעיל )עיין חטאתם לכל פשעיהם כל ואת ישראל בניעוונות
 ומדיוקים ולחטא, לפשע עון שביו בהבדלים כאן דייקו ההלכה ובעליהפרשנים

 ביים אומרים שאגהנו העבודה" "סדר לעניין למעשה מהלוקות גם נולדואלה
 עומר. שצריך המדוייק הנוסת מהו : מתוודים שאנו הווידוי ולסדרהכיפורים,
 כל על שיתוודה הכוונה עיקר כי אלה, לפרטים להיכנס צורך אין כאןלענייננו
 כולההעבירות
 בפירוש שנזכר האהד הווידוי וזה עושה. שהוא הסמלי במעשה - אותםונתן
 ההלכה. לפי השלישי הווידוי והואבכתוב,

 י. פסוק לעילר~לח-עיין
 שבפי- והטוב גמור. בירור עניינה נתברר ולא במקרא, יתידה מלה -עתי
 הווידוי שאחרי היא, הכוונה הזאת. לעת מראש מועז שיהא איש : הוארושים
 עוונות. המלא השעיר את יעכב ולא מידישלחנו

 יהודה מדבר - בירושלים ובמקדש סיני, מדבר זה היה במשכן -המרמרה
 ה(. פסוק לעיל)ע"1

 וכף עליו השעיר ונשא)כב(
-  לשילוח שיש הסמלית המשמעות ביאור הוא 

 רחוק מקום אל ישראל בגי עוונות את )כסמל( עליו נושא השעיר :השעיר
 לעיל שכתבנו מה )עיין חטאתם" כל ים במצולות "ותשליך כמו וזהומהיישוב,
 ח(.בפסוק
 מנותקת ארץ שפירושו ונראה במקרא יחידי ביטוי זה גזרה-אףארץ
 להרהר רשאי אתה ואין גזרתי גזרה : אגדה ומדרש מיישוב(. וחתוכה)גזורה
 לעזאזל" "שעיר שפירשו לאלה, כתשובה מכוון זה שמדרש ונראהאחריה.
 זרה. עבודה מעין "גם בזה ומצאו הרע, לכוחכשוחד
 ביד )הכהן( "ושלה הקודם הפסוק e7D אל הוזר - כשדהר השעיר אתושלח
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 במדבר, השעיר את שישלח העיתי האיש על ומצווה : המדברה" עתיאיש
 את ממית ההלכה פי על היישוב. אל עוד יחזור שלא המדבר, בתורכלומר
 ח(. פסוק לעיל )עייז שםהשעיר
 בפסוק מאוד התקשו הטרשנים ~בל ההלכה מדרש - וכד אהרן ובא)בג(
 )עיין ערום שם ולהתפשט ההיכל אל לבוא אהרז צריך כאילו ממנו שנראהזה,

 לבאר, נראה מקרא של פשוטו פי ועל הרמב"ן(. בדברי זה פסוקבפירוש
 הקודש מלשכות לאחת והכוונה רחבה, במשמעות כאן בא מועד"ש"אהל
 קודש בגדי האלה שהבגדים שלפי שם, בגדיהם את להחליף לכהניםהעשויות

 הוא והעניין יט(. מד, יחזקאל )עיין המקדש לשטח מחוץ בהם לצאת איןהם,
 שרא- הזה, ליום המיוחדות החיטוי עבודות נסתיימו למדבר השעירשבשילוח
 את הכהו לבש שבשבילה לעיל(, שביארנו )כמו הקדשים לקודש בכניסהשיתן
 לעיל )עיין המיוחדים הקודשבגדי

~1DD 
 עליו היום עבודות שאר ואת ד(,

 הקודש לשכת אל לבוא עליו לפיכך זהב. בבגדי הרגילים, בבגדיםלעשות
 מועד" אהל אל אהרן "ובא שהמלים דרשו, ובהלכה - בגדיו. את שםולהחליף
 צריך שאהרן עצמו, בפני ציווי ה, אלא הלאה, שכתוב למה מחוברותאינן
 קודש הוא כאז האמור מועד שאהל זה לפי ופירשו מועד- אהל אללבוא

 עוד לבוא הוא חייב לעיל, הנזכרות הפעמים שלוש שמלבד נמצאהקדשים.
 הכף את להוציא היא זו ביאה של ומטרתה הקדשים קודש אל רביעיתהעט

 בדי בין הגחלים ובה המחתה את לעיל, שביארנו כמו הניח, שהריוהמחתה.
 אותה יוציא לא ואם הקטורת, את בה והקטיר השתיה( אבו על )אוהארון
 מונחות ויהיו שם, וישאירנה חדשה מחתה לשם יכניס שנה שבכל נמצאמשם.
- גמקדש שעברו הכיפורים ימי כמספר רבות מחתותשם  שאינו דבר וזה 

 המחתה. את להוציא נוספת פעם להיכנס הכהן נצטווה לפיכך הדעת. עלמתקבל
 נוטלה אינו מה מפני. לי, נתברר לא הכף בעניין אבל המחתה- בעניין)זה
 של לצמד נחשבות והמחתה שהכף ואפשר הקטורת. מן שנתרוקנה אחריעמו

 הוא מניח היכו שיבאר מי ראיתי לא אבל ביניהן. להפריד .שאין שרתכלי
 נוסף.( עיוז צריד והדבר מהקטורת, שרוקנה אחרי הכף את הקדשיםבקודש
 את להוציא זו שביאה כלומר הסדר, על אמור אינו שהכתוב בהלכה, אמרוועוד
 )ונחלקו יותר מאוחר אלא השעיר, של שילוחו אחרי מיד אינה והמחתההכף

 ביאה שנדחתה זה יד על זמנה(. מתי ה"עבודות" מחברי והפייטניםהפוסקים
 ונמצא נוספת, פעם בגדיו את להחליף הכהן נתחייב יותר מאוחרת לשעהזו

 לעיל. שביארנו כמו - קידושים ועשרה טבילות חמשטובל
 החוצה. יוציאום ולא המקדש בשטח שיונחו : פשוטו לפי - שםוהניחם

 ערך את מגדיל וזה - עוד בהם ישתמשו ולא שם שייגנזו : ההלכה מדרשולפי
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 חכםעמוס188

 טבילה. טעון בגדים שינוי שכל ד(, )פסוק לעיל עיין - בשרו את ורחץ)כד(
 שלא המקדש, בשמח יהיה טובל הוא שבו המקווה קדוש-שאףכמקום
 היום. עבודות באמצע לקודש מחוז אלייצא

 בגדי - הבגדים )שמונת הגדול הכהן של העבודה בגדי - בגריו אתולבש
זהב(.
 החיצון. המזבה אל - בגדיו את לבש שבו מהמקום -ויצא
 ג(. )פסוק לעולה איל - עולתו אתועשה
 ד(. )פסוק לעולה איל היא אף העת- עולתואת
 ונראה בחטאות. נתכפרו שכבר פ' על אף מכפרת, העולה אף - וכויוכפר
 משמעה העולה וכפרת החטאים, מחיקת משמעה החטאת שכפרת הפשטלפי

 הלב". הרהורי על מכפרת "עולה אמרו וחז"ל המקריב. על אלהים חסדהטיית
 בפסוק בפנים. דמם את שהיזה והשעיר הפר של - החטאת חלב ואת)כה(
 הוא שחייב הוסיף ועתה המזבח, על כליל המוקטרות העולות על דיברהקודם
 על מקטירים חלבה שאת חטאת, כל כדין החטאת, חלב את להקטירגם

 נסתיים בז.-וכאן בפסוק מבואר אלה חטאות של בבשרן ייעשה מההמנבח.
 פרטים יוסיף הבאים, הפסוקים בשני הגדול. הכהן על המוטלת העבודה סדרכל

 זו. בעבודה חלק הנוטלים אחרים, לאנשיםהשייכים
 הפסוק בסוף בדברינו ,p'p המשלח של בדינו והמשלח-פתח)בו(
 עתי". "איש : כא( )בפסוק לעיל הזכירו שכבר לפיהקודם(,
 להיטהר ועליו אותו המשלח את מטמא לעזאזל שהשעיר - וכו' בגריויככב
 שהטעם ומסתבר ועוד(. י סו, ; כה יא, )ויקרא טמאים דברים הנושאכדין

 והטומאות. העוונות כל את עליו נושא שהשעיר לפי זו,לטומאה
 אל כאן וחוור - בפרשה  הזוכר לא שעוד לאיש השייך דין מבאר עתה)בו(
 בבשרו ייעשה מה משלים וכאז החמאת, בחלב ייעשה מה ביאר שם כה.פסוק
 החטאות.של

 שהביא( )מי "הביא : ושיעורו סביל, פועל אחרי פעול ביחס - דמם אתהובא
 שפירושו מב(, כז, )בראשית עשו" דברי את לרבקה "ויוגד וכן דמם".את

 באלה. כיוצא ועוד עשו". דברי את לרבקה שהגיד( )מי"ויגיד
- בקורשלכפר  הקדשים. בקודש להזות 
 מ'. לפרש הבהוב הקפיד ולא שיוציא מי -יוציא
 ובמקדש סיני, שבמדבר המשכן תנאי לפי נאמר למחנה-זה מחוץאל

 לירושלים. מחוץ אל מוציאים היושבירושלים
 "יוציא" ומהשנוי "יוציא". אצל כמו מי, פירש ולא שישרפו מי -ושרפו
 הוא שיוציא שמי חובה שאין ללמוד יש רבים, בלשון 1"שרפו" יחיד,בלשון

 אחרים. להיות יכולים אלאשישרוף,
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 נאכל הקודש( אל דמן הובא )שלא החטאות שאר וכף-בשר באשושרפו
 נתקדשו פנימה, דמן שנכנס אלו, אבל המזבח. על הוקטר שחלבן אחרילכהנים
 חמורה, וקדושתו כליל. ונשרפות אדם, למאכל עוד ראויות ואינז יתירהבקדושה

 שלא - )הגללים( והפרש העור אפילו בגופן שהיה מה כל את לשרוף שישעד
 במים. נשטף והפרש בו, להשתמש ומותר לכהנים ניתן שהעור בעולה,כמו

 מחוץ הנמצאים העוונות, לביעור סמל לראות יש למחנה מחוץובשריפה
 החטאת מסיימת כך שבפנים. להזאה והקבלה השלמה בה לראות וישליישוב
 מכפר ובשרה ביותר, הפנימי במקום ניסר דמה : הכפרה פעולות שורתאת

 לכוחות שוחד בחוץ בשריפה רואים המסתורין ובעלי - ביותר. החיצונ'במקום
 השעיר. ענייו את תפיסתם לפי לעזאזל לשעיר ותוספתהרע,

 השעיר. את המשלח כמו טמא, השורף וכוי-אף אותם והשורף)כח(
 עליהן נושאות הנשרפות החטאות שגם זה, בגלל. היא זאת שטומאהואפשר
 קדושתן בגלל היא זאת שטומאה לזמר ואפשר בהו. שנתכפרו הטומאותאת

 אותה בהן הנוגע לאדם הגורמים הפכים, שני הן והטומאה שהקדושההיתירה,
 ואיום. עמוק סמל משום יש בכך ואף -  עצמההשפעה
 ביום שיירשה מה על מדבר ואילך מכאן כמקרט. הגלשה על דיבר כאןער
 למקרש. מחוץהוה

  )ולא חרש פסוק כאן התחילו  הטעמים בעלי - וכוי לכם יאת והיתה)כס(
  "חוסת הון השביעי בחורש שהצום  .לרמזו  השביסי"(, "בחרט  שלהלןגמלים
 המקדש שהרי עולם, חוקת אינו למעלה המבואר העבודה סדר אבלעולם",
 להיחרב.עתיד

 חודש והוא מניסן, החושים את למנות התורה דרך לפי - השכיחיבחודש
תשרי.

 העשירי. ביום -בקשור
 הימנעות )כלומר צום הוא נפש" ש"עיגוי ההלכה, - נפשותיכם אתתענו
 והיא "נפש" המלה של העתיקות ההוראות אחת על מיוסדת ושתייה(מאכילה
 פתחה = יד( ה, )ישומיי נמשה" שאול "הרחיבה כמו הבליעה. ובית וגרוזצוואר
 כיוצא ועוד חק" לבלי פיה "ופערה שם התקבולת כמו לרווחה, גרונהאת

- הנאתו את מגרונכם תמנעו פירושו נפשותיכם" את "תענו זה לפיבאלה.  
 הרומים אחרים, באיברים עינויים עוד הוסיפו ובהלכה  והמשתה. המאכלזהוא

 עינויים".  "חמשה בהלכה יש וכך לו,  המיוחדת מהנאתו  הגרת ליידויבמקצת
 מותכת שבת שאינו טוב שביום פי על ואף השבת. ביום כמו - מלאכהאל
 זה. להיתר מקום איו בו, אוכלים שאיז הכיפורים, ביום - נפש אוכלמלאכת

 מלידה. ישראל בן כלומרהאזרח-
 צדק. גר זה ההלכה פי על - בתוככם הגרוהגר.
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 חכםעמוססט

 שבעם משום : הקודם בפסוק האמורה למצוה טעם הוא --. הוה במם כי)ל(
 ממלאכה ובשביתה בצום עצמכם להכץ מצדכם אתם חתכים עליכם יכפרהזה

 זאת. לכפרה ראוייםלהיות
 הוא ונכהו שלכאורה בדבר, יש שרמז ונראה המכפר, מי פירש לא -יכפר
 שליח רק הכהן משמש באמת אבל הזאת, הפרשה בכל שקראנו כמוהמכפר
 את המונים למינים, תשובה וכאן שמכפר. הוא לבדו וה' ה', רצון אתלעשות
 ואין כטרה. עוד להם איו ושלום הס המקדש .שכשנהרס להם, ואומריםישראל
 כהן-ה' אין ואם סתם. "יכפר" אלא הכהן" "יכפר נאמר שלא כן,הדבר
 זה. ביום מכפרבעצמו
 למעלה נמשכות הטאתיכם" "מכל המלים אם הכרע, איו - חשותיכםמכל

 ה' "לפני : הכתוב ושיעור למטה, אותן משכו הטעמים שבעלי אלא למטה,או
 שאתם הזה, ביום : ולשביתה לצום הטעם חיזוק והוא חטאתיכם". מכלתטהרו
 ובצום. בשביתה עצמכם להכין לכם ראוי ה', לפני תטאתיכם מכלנטהרים
 א-ב: א-ב, בתקבולת ערוךוהפסוק

 אתכםלטהר עליכםינפח
 תטהרו ה'לפני הטאתיכםמכל

 נאמר לא כאן גם אבל ה'. לפני מיטהרים שישראל נאמר - תטהרו הילפני
 הדבר, עצם הפסוק. של הראשון בחלק זה נאמר שלא כמו המטהר, הואמי

 של בלבו עצומה שמחה עורר ה', לפני מיטהרין שישראל אומרתשהתורה
 אתכם" מטהר ומי מיטהרין אתם מי לפני ישראל, "אשכיכם : וקרא עקיבאר'

 "ומי שלנו. לפסוק מיטהריז"-כיוון אתם מי "לפני יומא(. משנת)בסור
 שם ועוד המשנה. שם שממשיכה כמו אחרים, לפסוקים כיוון אתכם"מטהר
 למקום אדם שבין "עבירות : עשיה נו אלעזר ד' של מאד ידועה דרשהבמשנה
 עד - מכפר הכיפורים יום אין להבירו אדם שבין עבירות מכפר, הכיפוריםיום

 שאינה לציין עלינו חובה וו, שבדרשה המוסר כל ועם חבירו". אתשירצה
 : שהטעימו הטעמים בעלי הלוקת לפי אינה ואף הכתוב, של פשוטומענייו
 ואילו ה'.תטהר11(. לפני תטאתיכם מכל )= תטהרו ץ לפקי הטאתיכםמכל
 : להטעים ראוי היה הדרשהלפי

 ה'-תטהרו(. לפני הטאתיכם מכל )= תטהרו ץ לפני הטאתיכםמכל
 המצוה עי :ה בפסוק הוזר י בפסוק האמור הטעם וכו'-אהר' שכת)יא(
 ואמרה וחור הטעם נתצת לפני המצוה את שאמר נמצא, כס. בפסוקהאמורה
- הטעם נתינתאתרי  המצוה. של חשיבותה לגודל והכל 

 וה- ודומיהם. הקדשים" "קודש כמו חיזוק, על מורה שבתון-הכפלשמת
 ועוד(. סו לא, )שמות השביעי ביום כמו גמורה שביתה :פירוש
 סדר וכל עולם", "חוקת הקודם בפסוק. שסיים לפי - וכד הכהן וכפר)לב(
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 אחרי הבאים בדורית יהיה מה לבאר כאן הוסיף .4 עצמו לאהב נאמרהעבודה
 הכהו כלומר אותף, ימשה אשר "הכהן ךכסר יבוא אהרן שבמקום ואמר,אהרה

 ימשה "אשר ובאמרו הקודש. בשמן משיחה ידי על גדולה לכהונההמתמנה
 הגדו- הכהנים מינוי סדר ללמד כאן בא שלא לפי המושח, מי אמר לאאותו"
 יימשח". "אשר : סביל בפועל אמר כאילו ושיעורולים.

 שהיו משום אולי למשרה, מינוי לשוו הוא יד" "מילוי - ידו את ימלאואשר
 אבל מפתה(, 'או מטה )כגון למשרתו השייר סמלי "yD המתמנה בידינותנים
 כהנים למינוי אפשרות כאן מצאה וההלכה מאובנת. מליצה היא הכהן אצלבאן

 פירוש ולפי הארוז. עם נגנז המשהה ששמן לפי המשחה, בשמו שלא גםגדולים
 "או". במקום משמשת "ואשר" של וי"וההלכה,
 זאת אין ואמנם בירושה. עוברת גדולה שכהונה אביו-מכאז, תחתלכהן
 י . . לבן. יש קדימה זכות אלא מוחלטת,הזבה

 שילבש בתנאי יכפר הגדול הכהן הפסוק. שבראש "וכפה" אל נמשך -ולבש
 ד(. )בפסוק אהרן שנצטוהכמו

 בפרשה.  המבואר הכפרות סרר כל על  נקיצור הוזר זה פסוק - וכפר)לג(
 שנאמר המרר ככל לעשות חייב הבאים בדורות הגדול שהכהן כאןוהגיד
 1, -לאהרן

 הקרשים. קודש וה - היורשמירש
 שבימי לפי אהרן, על בפרשה שנימר ביתו" "בער במקום - הכהניםועל
 נהנים גם יהיו הבאים גרורות אבל אהרן", "בית זולתי אחרים כהנים איןאהרן
 הכהניי". "ועל : אמר ולפיכך  הגדול, הכהן  לבית שייכים שאינם אחריםמבתים
 יון שבפמוט ישראל קהל כל הותל- סם כלוטל
 ועל אהרן על המצוה הוטלה הפרשה שבכל לפי - לכם זאת והיתה)לד(
  שתיערך לכך לדאוג ישראל קהל על  שמצוה "לכם", ~TH סיים  הגדול,הכהן
 נלמד, מכאן ,bx עולם". "לחוקת נאמר כאן ואף בשנה. אחת כסדרה,הותפרה
 עורכת גדול, כהו ואין מקדש וכשאיו ובכהניו. במקדש דווקא תלוי הדברשאיו
 היא וכך ובתפילות. הכנסיות בבתי הכיפורים יום עבודת את ישראלכנסת

 . ~ בשנה". "אחתמתכפרת
~ ' 

 למעשה נתקיימה אלא בלבר,  עיון לשם נאמרה לא שהפרשה מגיד -ויעש
 אהרן. ידיעל

 המקדש טיהור שעיקרה הכיפורים יום עבורת סרר את הכוללת זו,פרשה
 העוסקת חטיבה "ויקרא", בספר מיוחדת חטיבה מסיימת מטומאותיו,והעם

 סוף עד ונמשכים יא פרק בתחילת מתחילים אלו דינים וטהרה. טומאהבדיני
 יב פרק ; וטהורים טמאים חיים ובעלי בבהמות עוסק יא פרק טז. פרקפרקנו,
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 טז ופרק ; וזבה בזב סו פרק ; צרעת בטומאת ויד יג פרק ; יולדתכטומאת
 שעבודת במקומו, שכתבנו לפירוש מסייע זה אף הטומאות. מכל כלליתבטהרה
 זו פרשה והנה, מטומאתו. המקדש את לטהר מעיקרה באה הכיפוריםיום

 בפרשיות ויקרא בסמר מסופר זה ועניין אהרן, בני שני מיתת בהזכרתפותחת
 שלימות מסימני זה וגם וטהרה. טומאה בדיני העוסקת החטיבהשלפני
 בפתיחתה. שעמדנו למקום חוזרים שבסיומה בה, עומדים שאנוההטיבה
 בחודש העשיר' יום של הזה התאריך קודש מה מפני מפרשת התורהאין
 מאורעות זה לתאריך ייחסו שונות ואגדות מדרשים הכיפורים. ליוםהשביע'

 מכירת העגל, מעשה אחרי לעם הגמורה הסליחה גגוןהיסטוריים-סמליים,
 שלושה להזכיר כדאי אלה אבינו.-מלבד אברהם מילת יצחק, עקדתיוסף,

 זה. תאריר של לבחירתו שונות, השקפה נקודות משלוש הערוכיםנימוקים,
 לחודש העשירי יום ועשר: שבע המספרים מחוברים זה בתאריך)א(

 בעבודת חשוב מקום ותופסים רב סמלי ערד בעלי הם אלו מספריםהשביעי.
 בסמלים. עשירים שפרטיההקרבנות
 - בתשרי באחד המתהילים התשובה 'מי עשרת את מסיים הזה היום)ב(

הוא.ראש.השנה.
 חג לקראת ולטהרו המקדש את לחטא הוא הכיפורים יום עבודת עיקר)ג(

 חל סוכות במקדש. ה' פני את לראות המונים עולים שבו הזמן הואהסוכות,
 ודומה לחודש. בעשירי עושים לו המכינה הטהרה ואת לחודש, עשרבחמשה
 בעשירי עושים עשר בחמשה המתחיל לחג שההכנה המצות, בחג מצאנולזה

 יב(. )שמות השהבלקיחת
 זה. את זה משלימים אלא זה, את זה סותרים האלה הנימוקים שלושתאין
 הזה, ניזם הענודה סדר את בלומדנו וכמצאנן הסמלים כל על לותר ישוכן

 בעצם המקופלים רעיונות אלא הכתוב, על כפויות דרשות בבחינתשאינם
 עבודת כל של טבעה הוא וזה דרכה היא כזאת בכתוב. .המפורשיםהמעשים
 בעלי לסמלים הומכים היעשותם שבעצם במעשים, מתבטאת וההיאאלהים,

 הוא אחד שמצד הכיפורים, שיום ראינו וכך מאד. עמוקים ורעיונותמשמעויות
 המשתף מישראל, כל'אדם יכול שבו יום, הוא הרי מטומאה, המקדש טיהוריום

 מקדש ובית כהן בלא אף ועוון חטא מכל להיטהר הקודש, בעבודתעצמו
 הקזוסים. קודש אל פנימהולהיכנס

דעת-מכללת הרצוג
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