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 רים ודת יום הכיפומסרים של סדר עב
 

 נקודה ראשונה: 
 

ולפנים ארבע נכנס לפני  בהחלפה   :גדי לבןבב  פעמים  ביום הכיפורים הכהן הגדול 
 חלפה השניה פעם אחת.ראשונה לבגדי לבן שלש פעמים, ובה

o  בהחלפה ראשונה 
 עם הקטורת  •
 עם דם הפר •
 השעירעם דם  •

o הה שניבהחלפ 
 כלי הקטורת כדי להוציא את  •
 

ת הכלים הוצא כמו    ליאכניסה נפרדת לדבר כל כך בנצריכים  היו  "ל דנים לשם מה  חז
ותם כשנכנס עם דם  יא א : היה אפשר להוצשל הקטורת. הרי היו אפשרויות אחרות

דשים או המנקים של קדש הק  הבאהבשנה    כנסם כשנת והשעיר, היה אפשר להוציא א 
הרי יש כאן חשש של ביאה    הוציא אותם. היו יכולים להי צורה(  שו)שודאי היו באיז 

 שלא לצורך.  ריקנית, כלומר כניסה  
 

זו חסר משמעות נראה שלא רק שאין ביאה  נקי, משאמנם  וסידור אחרי ימה של  ון 
ניתן מקום מיוחד גם    עבודת יום הכיפוריםחלק זה מל  -  אלא ממש להיפך  ,המסיבה

יום.   אותו  של  במעמד  וגם  סדר  ואולי  בתורה  בכל  החשוב  החלק  שזה  לומר  ניתן 
שהעבודה.   אומרים  על  חז"ל  אותנו  שמלמדת   הפסוק הוא    זונפרדת  ביאה  הפסוק 

ּוָבא   כתוב    פסוק כגב .  ב שלא כסדר הכרונולוגי של עבודת יום הכיפוריםתנכש  היחיד
ט ֶאת  ֶאל  ַאֲהֹרן ָבד-ֹאֶהל מֹוֵעד, ּוָפשַׁ ְגֵדי הַׁ ש ְבֹבאֹו ֶאל  בִּ ֹקֶדש  ֲאֶשר ָלבַׁ  הַׁ

יָחם נִּ והם מתרצים שהוא בא כדי להוציא : למה הוא בא?  יםואלוחז"ל ש  .ָשם  ְוהִּ
  1המחתה. את הכף ו 

 
י לבן ת בגדבהחלפ  מחתהכף וההוצאת האת  , גם  היה אפשר לעשות את הכלכלומר,  

הוס התורה  אלא  הקדשיםהראשונה,  לקדש  נפרדת  ביאה  מהביאה   יפה  בנפרד 

 
  לא יתכן להסביר ובאותו יום,  לכהן גדול  ם  בילות ועשר קידושיעל פי המסורת שיש חמש טא  יההוכחה לכך ה  1

, פעמיים ולא רק פעם אחת ומחליף את בגדיו    אם כן הכהן הגדול היה נכנס עוד פעם אחתאת המספר הזה אלא  
 ורגלים. לפת בגדים יצא שיש רק שלש טבילות וששה קידושי ידים החכמה פעמים באותה כי אם הוא נכנס 
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וארבעה קידושי ידים ורגלים טבילות  , שתי  בגדיםהחלפת    הוספה של  הראשונה, עם 
הוצאת הכלים של הקטורת מקדש הקדשים. ודאי שיש כאן מסר    עבוררק  זה  וכל    –

 עמוק. 
 

של כל מצוה.   קיוםהקשורים לעצם ההפרטים  כל  יתירה על    הקפדה  רגילים לשיםאנו  
ההכנה    .יומיוחד עליש לשים דגש  ששל ההכנה למצוה ו  בחסידות יש מושג  אמנם  

יש שלב של המצוה שהיא קריטי וחשוב יותר  למצוה גדול אף מהמצוה עצמה. אולם
אן. צה ללמד אותי כהתורה רו זה מה שאולי  ו  של ההכנה והקיום,  משני השלבים הללו

? מה  מצוההפקת מהפינוי הכלים. מה  עשיית המצוה, השלב של  יש שלב שלאחר  
זה החלק הנצחי של   במצוה כימצוה? זה השלב החשוב ביותר  אתה לקחת הביתה מה

 זה השיא של כל מצוה.  המצוה, זה החלק של המצוה שנשאר אתך גם בהמשך הדרך.
 

גד ם הללו הם כנ. ארבע הפעמיארבע פעמים נכנס הכהן הגדול לקדש הקדשיםכאמור,  
ילה היא השיא של כמו שנעשחרית, מוסף, מנחה ונעילה.    :ארבעת התפילות של היום

של הלקחים של   ,, הכניסה של פינוי הכליםכניסה זו האחרונהכל תפילות היום, גם  
 המצוה, הוא השיא של כל היום. 

 
 נקודה שניה: 

 
את  על הכהן הגדול לפשוט  כניסות לקדש הקדשים  לאחר סיום השכתוב  פסוק  אותו  ב

ט ֶאתשלו  בגדי הלבן   ָבד  ּוָפשַׁ ְגֵדי הַׁ ש ְבֹבאֹו ֶאל  בִּ ֹקֶדש  ֲאֶשר ָלבַׁ יָחם   הַׁ נִּ  ְוהִּ
והמחתה  ָשם הכף  את  כלומר,  )הרוחניות(  .  הקטורתוהריח  להוצ  של  אתך  יש  יא 

ים משהו, יש להניח שם.  , הגשמיחיצונייםאת החלק האבל    בלכתך מבית המקדש,
א להשפיע  ין  להם  הנצחיות  עואת  אנו  זמן.  לאורך  מעשיות  עליך  במצוות  סקים 

א כי  יצוריגשמיות,  מעשה נחנו  של  הסיום  לאחר  אבל  אחרת,  דרך  ואין  גופניים  ם 
המצוה יש לקחת אתך הלאה את החלק הרוחני, הריח של הקטורת יש להוציא מקדש  

בהרבה מקרים יש לנו בגדים יש להשאיר שם.  חיצוני, את ההקדשים אתך. את החלק ה
ל מאד התמנטיה  קשה  הזה  החלק  את  אבל  המצוה,  של  והמעשי  הגשמי  בחלק  קד 
דברים ואת זה יש לקחת החוצה אתנו, את ה  יחר. צריכים להפנים את  ה""הביתלקחת  

   הגשמיים חיצוניים יש להניח שם.
 

 :נקודה שלישית
 
דש, עם הכניסות של הכהן  קדוע שכל סדר העבודה של יום הכיפורים בתוך בית המי

  הזה   'הטהרם'וכו וכו, כל    מקדשהובאו בבנות שקרהבגדי הלבן ו  ,הגדול לפני ולפנים
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לכפר   ובא  אחד  אך  חטא  על  שום  הטומאת    –רק  וקודשיו.  כל מקדש  אחר.  חטא 
דש, רחוק  והחטאים של כל עם ישראל מתכפרים מחוץ לבית המק  וונות והפשעיםהע

שנשלח לשם לארץ גזירה. יש כאן קושי. כל  על ידי השעיר  בעזעזל,  מבית המקדש,  
, אבל עברו עליואנשים  הגדול הזה הוא רק עבור החטא הזה, שלא ברור כמה  העסק  

 . זעזל. שם נמצאים כל העוונותא השעיר לעפי הנראה זה מיעוט שבמיעוט. העיקר הול
כותלי ם לתוך  כל הרוחניות שלה  אנשים נוטים לרכז את הרבה  גם כאן יש מסר חשוב.  

דגש. התורה באה ללמד אותי שמים הרבה פחות    ,בית הכנסת, למקדש מעט. בחוץ
ולפנים לפני  לא  הוא  שהעיקר  בעזעזל,כאן  שעושים  מה  הוא  הכפרה  עיקר  רחוק   . 

התורה  דגש.  שם העשייה העיקרית. שם צריכים לשים את ה  ,כפרהש. שם המהמקד
  .פרה, שם עיקר הכבית המקדשעבודת השם שלנו דוקא בריחוק מאת  תקן  אומרת לנו ל

   תטהרו.  –ואז 
 

חגי תשרי  סמיכות של חג הסוכות ליום הכיפורים.  ודות הללו מסבירים היטב את ההנק
תיקון    נפש, רוח, נשמה(.   -   נר"ן  .מעשה  ,, דיבור)מחשבההם מארג אחד של תיקון.  

,  ביום הכיפוריםעל ידי הווידוי  , תיקון הדיבור  על ידי מלכויות  ה בראש השנההמחשב
 . על ידי המצוות הרבות של החג ותיקון העשייה בחג הסוכות

קח  ה שאתה מפיק ולושל יום הכיפורים הוא מ  כניסה לקדשבאמרנו, העיקר  כמו ש
של יום הכיפורים צריכים ליישם הזו  לים. את הטהרה  וי הכל היום, את פינות שמצו מה

ל  הרבות של חג הסוכות.במצוות  במעשים,   רוחניות שהוצאנו  החדיר את הצריכים 
יש   –  י שהזכרנוישלהשוגם המסר    יות.המצוות המעשדרך  מהקדש אל עולם המעשה,  

לצאת צריכים בית, לא להסתגר בתוך ה, החוצההמצוות הללו  הרוחניות ו אתהוציא ל
שכן שלנו,  , שהוא המביתנו לא רק בתוך העבודת ה' שללתקן את  צריכים  סוכה.    לא

  רחוק מהמקדש. ,בחוץ והתנהגותנועשינו אלא גם במ
     


