
 צבי זוהרי                            לשיעור הרביעדף מקורות סדר העבודה          

 

ניתן לחלק את הדעות שאותן ראינו ביחס ל'סדר העבודה' לשתי קבוצות גדולות. לפי דעה 

שנה ויותר, עבר שהיה  2000ני מספר אודות עבר היסטורי שהתרחש לפאחת, סדר העבודה 

עבר זה לדעתו, יננו עוד. העמדה העקבית ביותר בקרב בעלי דעות אלו היא של הרמב"ם: וא

די המשמעותי עבורנו ביום הכיפורים שלנו בר היחינו היום, והדמשמעות דתית עבור אין לו כל

. קרוב אליו ידידי הרב חיים, הוידויא: תשובה אמיתית, אשר ביטויה בבית הכנסת הוא: הו

חד משמעית על פני עדיפה ספר יונה שיעור אודות שמיעת ברור: י קהלו מסר שהעביר לבנ

יהושע פלק כ"ץ סירקיס ]'בית חדש'[ והרב יואל בודה'. גם הרב פות באמירת 'סדר העהשתת

ם ומעשיהם של סבורים, שאין זאת תפילה שלנו, אלא מעין דיווח על אודות תפילת 'פרישה'[]

א א*ד*נ*י[. בגישה זאת מחזיק וליום -כבשגרת יוםמרים 'השם' לכן אום בעבר הרחוק ]ואחרי

ת 'סדר גם הרב יעקב חגיז, אשר פוסק חד משמעית שמנהג הציבור לכרוע בעת אמיר

 העבודה' הוא מעשה ללא טעם.

הננו מעורבים באופן ישיר אנחנו, הציבור,  לעומתם, מחזיקים אחרים בגישה שלפיה

ערכי -חד-חדתואם באופן היינו: , 'אליבא דהלכתא''סדר העבודה' יהיה  בודה'. חשובב'סדר הע

כמו הכהן הגדול בבית  יח הציבור הואשלר הרב האי גאון, שאומ כפי. מה שהתרחש במקדשל

כדרך  בקול רם והציבור עומדין ושומעין>את דברי הוידוי< ונהגו שלוחי צבור לאומרן המקדש ]

וכל ישראל ] כפי שהגיב הקהל שעמד בעזרה והציבור מגיב לוידוי  [שהיה אומרן כהן גדול 

[ על .כהן גדול צא מפייושומעין שם המפורש  יוכשה ן ונופלין על פניהןויוכורעין ומשתח שומעין

 לא כ'עליה במפתח'[שם' לא כהרחקה מאמירה 'קדושה' ]נחנו אומרים 'האיסה זאת, פי תפ

אותו אסור לנו לבטא 'השם המפורש' שאנלוגית לשמיעת חוויה  להביע/אלא אדרבה, כדי ליצור

 ]בעת אמירת 'סדר העבודה'[ לכוון אליו את מחשבותינו. מותר וראוי שפתינו אך ב

 



 

 במוסף של יום השבת, למשל, מתוארים הקרבנות כך:

ְרְבנוֶתיהָּ  יתָּ קָּ צִּ ת רָּ בָּ ְנתָּ שַּ כַּ לו. טוֲעֶמיהָּ . תִּ ְנחָּ בוד יִּ ם כָּ ְנֶגיהָּ ְלעולָּ . ְמעַּ ֶכיהָּ י ְנסָּ ּדורֵּ ם סִּ רוֶשיהָּ עִּ יתָּ פֵּ וִּ צִּ

ינו לְ  נו ה' ֱאלהֵּ וֵּ . וְַּתצַּ ֶליהָּ וו עָּ ְצטַּ ינַּי נִּ סִּ ז מִּ רו. אָּ חָּ ה בָּ ֶריהָּ ְגֻדלָּ ים ְּדבָּ אוֲהבִּ ם הָּ כו. ְוגַּ ים זָּ יִּ ּה חַּ יב בָּ ְקרִּ הַּ

ף שַּ  ן מוסַּ ְרבַּ נו. קָּ ְרצֵּ ה ְלאַּ נו ְבשְמחָּ ֲעלֵּ ינו. ֶשתַּ י ֲאבותֵּ ינו וֵּאלהֵּ ֶניָך ה' ֱאלהֵּ ְלפָּ צון מִּ י רָּ אוי. ְיהִּ רָּ ת כָּ בָּ

ם. ְלכָּתָּ ים ְכהִּ פִּ ם ומוסָּ ְדרָּ ים ְכסִּ ידִּ ינו. ְתמִּ ְרְבנות חובותֵּ ֶניָך ֶאת קָּ ם נֲַּעשה ְלפָּ נו ְושָּ ְגבולֵּ נו בִּ עֵּ טָּ   ְותִּ

שַּ  ף יום הַּ ינו ְוֶאת מוסַּ לֵּ ְבתָּ עָּ תַּ ְצוַּת ְרצוֶנָך. ְכמו ֶשכָּ ה ְכמִּ ֲהבָּ ֶניָך ְבאַּ יב ְלפָּ ֶזה. נֲַּעשה ְונְַּקרִּ ת הַּ בָּ

מור אָּ י ְכבוֶדָך כָּ פִּ ְבֶּדָך מִּ י מֶשה עַּ ל ְידֵּ ֶתָך עַּ  :ְבתורָּ

נְ  ים סֶלת מִּ ם. וְשנֵּי ֶעשרנִּ ימִּ נָּה ְתמִּ שים ְבנֵּי שָּ ת. ְשנֵּי ְכבָּ בָּ שַּ ת וְביום הַּ ְסכו. עלַּ ֶשֶמן ְונִּ ה בַּ ה ְבלולָּ חָּ

ְסכָּּה יד ְונִּ מִּ תָּ ת הַּ ל עלַּ תו עַּ בַּ ת ְבשַּ בַּ  :שַּ

  --הסוכות בחג  –ובחגים, למשל 

ב ְפזו רֵּ י. ְוקָּ ל חָּ י כָּ ינֵּ ינו ְלעֵּ לֵּ נָּשא עָּ ע ְוהִּ ה. ְוהופַּ רָּ ינו ְמהֵּ לֵּ ְלכוְתָך עָּ ה ְכבוד מַּ לֵּ נו. גַּ ְלכֵּ ינו מַּ בִּ ין אָּ בֵּ ינו מִּ רֵּ

ם. וְנפוצו גויִּ ת הַּ ְשָך ְבשְמחַּ ְקּדָּ ית מִּ ם בֵּ יִּ לַּ ירושָּ נָּה. ְולִּ יְרָך ְברִּ יון עִּ נו ְלצִּ יאֵּ ֶרץ. וֲַּהבִּ י אָּ ְרְכתֵּ יַּ נֵּס מִּ ינו כַּ תֵּ

ם ְלכָּתָּ ים ְכהִּ פִּ ם ומוסָּ ְדרָּ ים ְכסִּ ידִּ ינו ְתמִּ ְרְבנות חובותֵּ ֶניָך ֶאת קָּ ם נֲַּעשה ְלפָּ ם. ְושָּ  :עולָּ

ף  ֶזה םיוְוֶאת מוסַּ ֻסכות הַּ ג הַּ ינו   חַּ לֵּ ְבתָּ עָּ תַּ ְצוַּת ְרצוֶנָך. ְכמו ֶשכָּ ה ְכמִּ ֲהבָּ ֶניָך ְבאַּ יב ְלפָּ נֲַּעשה ְונְַּקרִּ

מור אָּ י ְכבוֶדָך כָּ פִּ ְבֶּדָך. מִּ י מֶשה עַּ ל ְידֵּ ֶתָך עַּ   :ְבתורָּ

ְש  חֶדש הַּ שר יום לַּ ה עָּ שָּ ֲחמִּ ג ובַּ גֶתם חַּ ֲעשו. ְוחַּ ה לא תַּ ל ְמֶלאֶכת ֲעבדָּ ֶכם כָּ ְהֶיה לָּ א קֶדש יִּ ְקרָּ י. מִּ יעִּ בִּ

ים ת יָּמִּ ְבעַּ ם.  :לה' שִּ יִּ ם ְשנָּ ילִּ שר. אֵּ ה עָּ ר ְשלשָּ קָּ ים ְבנֵּי בָּ רִּ יחחַּ לה'. פָּ יחַּ נִּ ה רֵּ שֵּ ה אִּ ְבֶתם עלָּ ְקרַּ ְוהִּ

הְ  ם יִּ ימִּ שר. ְתמִּ ה עָּ עָּ ְרבָּ נָּה אַּ שים ְבנֵּי שָּ ר. וְשנֵּי  :יוְכבָּ פָּ ים לַּ ה ֶעשרנִּ ר. ְשלשָּ ְמֻדבָּ יֶהם כִּ ְסכֵּ ם ְונִּ תָּ ְנחָּ ומִּ

ר.  פֵּ יר ְלכַּ ְסכו. ְושעִּ ן ְכנִּ ֶכֶבש. ְויַּיִּ ּשרון לַּ ל. ְועִּ יִּ אָּ ים לָּ םֶעשרנִּ תָּ ְלכָּ ים ְכהִּ ידִּ  :וְשנֵּי ְתמִּ

 

 ובתפילת המוסף של יום הכיפורים עצמו:

ֶנ  יְ  ְלפָּ צֹון מִּ י רָּ י ֲאבֹו ה'יָך הִּ ינו וֵּאֹלהֵּ ְשָך ֱאֹלהֵּ  ְקּדָּ ל מִּ ינו ְועַּ לֵּ  ם עָּ חֵּ שוב וְתרַּ ן ֶשתָּ ֲחמָּ ֶלְך רַּ ינו ֶמ  תֵּ 

ינו לֵּ  ְלכוְתָך עָּ ה ְכבֹוד מַּ לֵּ נו גַּ ְלכֵּ  ינו מַּ בִּ  ל ְכבֹודֹו: אָּ ּדֵּ ה וְתגַּ רָּ הו ְמהֵּ ְבנֵּ  ים ְותִּ בִּ רַּ יָך הָּ ֲחֶמ  ה ְברַּ רָּ  ְמהֵּ

ל חָּ  י כָּ ינֵּ ינו ְלעֵּ לֵּ  א עָּ נָּשֵּ ע ְוהִּ נו ְוהֹופַּ יאֵּ  ֶרץ. וֲַּהבִּ י אָּ  ְרְכתֵּ יַּ נֵּס מִּ ינו כַּ ם וְנפוצֹותֵּ  גֹויִּ ין הַּ בֵּ ינו מִּ ב ְפזורֵּ  רֵּ י ְוקָּ

ְרְבנֹו יָך ֶאת קָּ ֶנ  ם נֲַּעֶשה ְלפָּ ם. ְושָּ ת עֹולָּ ְמחַּ ְשָך ְבשִּ ְקּדָּ ית מִּ ם בֵּ יִּ לַּ  ירושָּ נָּה ְולִּ יְרָך ְברִּ יֹון עִּ ת ְלצִּ

י ידִּ ינו ְתמִּ םחֹובֹותֵּ  ְלכָּתָּ ים ְכהִּ פִּ ם ומוסָּ ְדרָּ  :ם ְכסִּ

ף  ינו ְוֶאת מוסַּ לֵּ  ְבתָּ עָּ תַּ  ֶָֽך ְכמֹו ֶשכָּ ְצוַּת ְרצֹוֶנ  ה ְכמִּ ֲהבָּ יָך ְבאַּ ֶנ  יב ְלפָּ ֶזה נֲַּעֶשה ְונְַּקרִּ ים הַּ ֻפרִּ כִּ יֹום הַּ

מור אָּ ָך כָּ י ְכבֹוֶד  פִּ ְבֶּדָך מִּ י מֶשה עַּ ל ְידֵּ ָך עַּ ֶת    :ְבתֹורָּ

ְש  ּוֶבָעׂשֹור ֶדש הַּ ח   אכָּה ל א לַּ ל ְמלָּ יֶכם כָּ תֵּ יֶתם ֶאת נְַּפש  נִּ ֶכם ְועִּ הֶיה לָּ ֶדש יִּ  א ק   ְקרָּ ֶזה מִּ י הַּ יעִּ בִּ

ֲעשו ה לַּ תַּ לָּ ְבֶתם ע  ְקרַּ ה  ה': ְוהִּ ְבעָּ נָּה שִּ י שָּ ים ְבנֵּ שִּ ד. ְכבָּ ל ֶאחָּ יִּ ד. אַּ  ר ֶאחָּ קָּ ר ֶבן בָּ ח פַּ יח   יחַּ נִּ רֵּ 

ם  תָּ ְנחָּ ֶכם: ומִּ ְהיו לָּ ם יִּ ימִּ רֹון ְתמִּ שָּ ל ְועִּ יִּ אָּ  ים לָּ ר וְשנֵּי ֶעְשרֹונִּ פָּ ים לַּ נִּ ה ֶעְשר  ר ְשלשָּ ְמֻדבָּ יֶהם כִּ ְסכֵּ ְונִּ

ם תָּ ְלכָּ ים ְכהִּ ידִּ ר. וְשנֵּי ְתמִּ פֵּ ים ְלכַּ ירִּ ְסכֹו וְשנֵּי ְשעִּ ן ְכנִּ ֶֽיִּ ֶבש ְויַּ  ֶכ   :לַּ

פרטי הפרטים של כמה תמציתיים וקצרים תיאורים אלו של קרבנות המוסף, יחסית ל

 עירים, המופיעים ב'סדר העבודה' !קרבן הפר ושל שני הש



 

שאין להם נגיעה ישירה , עבודה להעלות בפנינו זכרונות מן העבר הרחוקוונת סדר האם כ

 למחברי הפיוטים ולבעלי התפילה חירותמדוע לא לאפשר לחוויה הדתית שלנו בהווה, 

שלא היו  הגדולים מנהגם היה"שאמר הרב יוסף קארו אודות הפייטנים כי כפי  –פואטית 

 ? "מקפידין לכתוב כהלכתא

 

מה נעשה בעבר הרחוק, מדוע כלולים בו משפטים שבעליל לא  לספר לנוהטקסט ם כוונת א

 שתי דוגמאות בולטות:היו חלק מההתרחשויות במקדש? 

 ולח וכו' ובך הגדול מעורר רחמיך וסואתה בט .1
ופיע מייד בהמשך לסדר ת קודש הקדשים, המול בצאתו מביתפילת הכהן הגדנוסח  .2

 העבודה: 

דֹול בְ  ן גָּ הֵּ תֹו ֶשל כ  לָּ ה ְתפִּ ְיתָּ ְך הָּ י ְוכַּ לֹום ְבלִּ ים ְבשָּ שִּ דָּ קֳּ ֶדש הַּ ית ק   בֵּ אתֹו מִּ ים ְבצֵּ ֻפרִּ כִּ יֹום הַּ

ע גַּ   :ֶפ 

וָּה ְיִהי יָך ְיה  ֶנ  ְלפָּ צֹון מִּ ל  רָּ ל כָּ ינו ְועַּ לֵּ  ה עָּ אָּ בָּ ז את הַּ נָּה הַּ שָּ א הַּ ינו ֶשְתהֵּ י ֲאבֹותֵּ  ינו וֵּאֹלהֵּ ֱאֹלהֵּ 

ְרָך  ל: ְשנַּת אֹוצָּ אֵּ ְשרָּ ית יִּ ְמָך בֵּ כָּה. ְשנַּת ְגזֵּרֹות עַּ ֶסם. ְשנַּת ְברָּ נו. ְשנַּת א   ח לָּ  ְפתַּ טֹוב תִּ הַּ

ית  עוד בֵּ ים. ְשנַּת וִּ יָּמִּ ה ְוקַּ חָּ ְצלָּ ה ְוהַּ ְרוָּחָּ ר. ְשנַּת הַּ ְצהָּ ירֹוש ְויִּ ן תִּ גָּ יָך. ְשנַּת ּדָּ ֶנ  ְלפָּ טֹובֹות מִּ

ֶנ   ְלפָּ ים מִּ ים טֹובִּ יִּ ָך. ְשנַּת זֹול. ְשנַּת חַּ ֶש  ְקּדָּ ם ְשחונָּה. ְשנַּת מִּ ה אִּ ה וְגשומָּ יָך. ְשנַּת ְטלולָּ

ל ֲעֹו ל כָּ ה עַּ רָּ פָּ ם. ְשנַּת כַּ תָּ ים ֶאת ְתנובָּ דִּ יקו ְמגָּ ְך. יְַּמתִּ  רֵּ ינו ְתבָּ ימֵּ  נו ומֵּ ְחמֵּ  ינו. ְשנַּת לַּ נֹותֵּ 

ע.  בַּ נו. ְשנַּת ש  שֵּ  ְקּדָּ ית מִּ ן. ְשנַּת נָּבֹוא ְלבֵּ תָּ א ומַּ שָּ י ְשנַּת מַּ נו וְפרִּ ְטנֵּ  י בִּ ֶנג. ְשנַּת ְפרִּ ְשנַּת ע  

ְכְמרו  יָך יִּ ֲחֶמ  . ְשנַּת רַּ יעַּ נו תֹושִּ  לֵּ  ְך. ְשנַּת ְקהָּ רֵּ נו ְתבָּ נו ובֹואֵּ  אתֵּ  ְך. ְשנַּת צֵּ רֵּ נו ְתבָּ תֵּ  ְדמָּ אַּ

ְלוָּה.  לֹום ְושַּ ינו. ְשנַּת שָּ לֵּ  נועָּ ְרצֵּ  יות ְלאַּ נו קֹוְממִּ יכֵּ  נָּה ֶשתֹולִּ ה ֶאת שָּ שָּ יל אִּ פִּ נָּה ֶשל א תַּ . שָּ

ְטנָּּה.  י בִּ נו:ְפרִּ ְרצֵּ  ים ְלאַּ חִּ נו ְשמֵּ ֲעלֵּ  ֶזה  ְשנַּת תַּ ל ֶזה לָּ אֵּ ְשרָּ ית יִּ ְמָך בֵּ ְרכו עַּ ְצטָּ נָּה ֶשל א יִּ שָּ

יָּה אֹומֵּ  רֹון הָּ שָּ י הַּ ְנשֵּ ל אַּ יֶהם: ְועַּ ה ְידֵּ ֲעשֵּ כָּה ְבמַּ ְתָך ְברָּ ר ְבתִּ חֵּ ם אַּ צֹון ְול א ְלעַּ י רָּ ר ְיהִּ

יֶהם ְברֵּ יֶהם קִּ תֵּ שו בָּ ינו ֶשל א יֵּעָּ י ֲאבֹותֵּ ינו וֵּאֹלהֵּ וָּה ֱאֹלהֵּ ֶניָך ְיה  ְלפָּ  .מִּ

 

 

לעיל ראינו שהרב יואל סירקיס בחיבורו 'בית חדש' הסביר, שאנחנו אומרים 'השם' ולא 'אדנ*י כי אין זו תפילה שלנו 

זה, יש לערוך תיקונים נוספים  על פי עיקרוןהוא ממשיך ומציין של ידי אחרים בימי קדם. אמר עאלא דיווח על מה שנ

 בנוסח 'סדר העבודה':

אצל וכן  ".חטאת לשם"שיאמרו  "!חטאת ליי'צעק בקול רם "ולפי זה צריכין לדקדק בפיוט כשאומרים 

יהי "אלא  "אדני"שלא יאמר  "וכך היתה תפלתו של כהן גדול ביום הכפורים וכו' יהי רצון מלפניך וכו'"

 השםיהי רצון מלפניך  :ועל אנשי השרון היה אומר"וכן בסוף  "שתהא השנה וכו' השםרצון מלפניך 

 וכן בכל מקום .מאחר שכל זה אינו כי אם סיפור הבקשה שעברה -- "יהם קבריהםשלא יעשו בת

 :ולא ראיתי במחבר שהתעורר להזהיר על זה .שהוזכר השם בסיפור כזה

 

 



 על כך יש להוסיף, שכבר מראשיתו פותח הפיוט בפניה ישירה אל האל:

ש גְ  עַּ י יֲַּעֶשה ְכמַּ  ים. ֲאֶשר מִּ ב אֹונִּ יר ְורַּ בִּ חַּ כַּ יץ כ   מִּ יֹות בורֹוֶתיָךאַּ ֶמץ ֲעלִּ יתָּ . א   רִּ  ף  קֵּ ים. אַּ רִּ ל קָּ עַּ

ְדתָּ  סַּ  ְלמָּ   יִּ ֶשְך ְוצַּ ם ח  ְהיֹות עֹולָּ ה: בִּ ימָּ ל ְבלִּ ל עַּ בֵּ ה ְלבוְש תֵּ ֲעטֵּ ה. ְבמַּ יפָּ ְהתָּ  ָךֶות ְועֵּ גַּ  ֶקר הִּ  . אֹור ב  

 : כתב לאמדוע אם כוונת הפייטן איננה לשים בפינו תפילה שלנו, ך. וכן הלאה על זה הדר

ש  עַּ י יֲַּעֶשה ְכמַּ  ים. ֲאֶשר מִּ ב אֹונִּ יר ְורַּ בִּ חַּ כַּ יץ כ   מִּ יֹות יותָּ בורֹוגְ אַּ ֶמץ ֲעלִּ ף  הרָּ קֵּ . א   ים. אַּ רִּ ל קָּ דיִּ עַּ  סַּ 

ְלמָּ   ֶשְך ְוצַּ ם ח  ְהיֹות עֹולָּ ה: בִּ ימָּ ל ְבלִּ ל עַּ בֵּ הוֶ תֵּ ֲעטֵּ ה. ְבמַּ יפָּ ֶקר הֵּ  ֹוְלבוש ת ְועֵּ  .הַּ יגאֹור ב  

 

שהוריו ממוצא תימני והוא מתפלל בבית כנסת בנוסח מבני לברר אצל אחד מחביריו,  תיביקש

, שאמנם ברי צחק והשיבח": דיווחחזר אלי ו בודה'. בניאיך הם נוהגים בעניין 'סדר העתימני, 

, תפילת המוסףבסוף נוסח של 'סדר העבודה', אבל מה שקורה הוא, ש ' שלהםתכלאליש ב'

ע שעכשיו מי שרוצה מוזמן להישאר ולהגיד הציבור מודי שליח אחרי שכל התפילה הסתיימה,

תפילת לפני את 'סדר העבודה'. אבל למי יש כח לזה? כולם כבר רוצים לחזור הביתה ולנוח 

 מסתבר, שהם מושפעים מגישת הרמב"ם... המנחה. אז כמעט אף אחד לא נשאר!".

העבודה' במיקום המרכזי ביותר ממוקם 'סדר  ,של כל שאר העדותת בבתי הכנסלעומת זאת, 

ה ם 'סדר העבודה' בתוך התפיל; כפי שנראה בהמשך, מיקובתפילת המוסף של שליח הציבור

  ורים זהה למיקום של 'מלכויות זכרונות ושופרות' בתפילת ראש השנה.של יום הכיפ

 

'סדר העבודה'. כך אמירת עת של הציבור בפעילה גדולה בבתי כנסת רבים, יש מעורבות 

 למשל, 

 וי של הכהן הגדול, ומונה מקטעי הויד אומר/שר יחד עם שליח הציבור חלקים הקהל

 " וכו'. יחד עימו את ההזאות בבית קודש הקדשים 'אחת; אחת ואחת; אחת ושתים

 להכות על ליבם בעת הוידוי של הכהן הגדול 'חטאתי, עויתי, פשעתי' וכו'  והגיםרבים נ

 עת אמירת הוידוי בתפילות יום הכיפורים. שנהוג בכפי  –

  ומעל הכל: ההשתחויה אפים ארצה בכל אחת משלוש הפעמים ששליח הציבור מגיע

 י של הכהן הגדול ואומר 'לפני השם תטהרו'.לקראת סוף הוידו

שלנו בהווה, מה מקום  ל בתאור מעשים שנעשו בעבר הרחוק ולא בתפילהאם מדובר סך הכ

 לכל המעורבות הגדולה הזאת?

 

תנו ניתן את דעהחשיבות שכבר ראינו לעיל את דברי הרב האי גאון, ראבי"ה וריב"ש, אודות 

. ואף הקטע שראינו ם המפורש שאותו היה מבטא בשפתיובעת אמירת 'סדר העבודה' לש

 מחזק רושם זה.  18-היד המרוקאי מהמאה ה-מתוך כתב

 



יר תיאורית' אינה יכולה להסב-סטוריתה שאותה כינינו 'הילאור כל האמור, נראה שהאסכול

כמדומני אבל, מה משמעות האלטרנטיבה? באופן משכנע את הנתונים שעליהם הצבענו. 

כיניתי שאותה  –שהסבר הבהיר ביותר לתפיסה המונחת ביסוד הגישה האלטרנטיבית 

 (1667 – 1586)פולין, החווייתית' ניתן על ידי הרב דוד בן שמואל הלוי -'התפיסה הדרמאטית

 ות:י הזדמנויערוך. הוא כותב על כך בשתבחיבורו 'טורי זהב' על השלחן 

פילת הכהן כאשר אנו מקריאים את תם שלפיההרב סירקיס )לעיל(  תשובה לדבריב .1

להימנע מאמירת 'אדנ*י' כי זה סך ש להקפיד הגדול לאחר צאתו מבית קודש הקדשים י

 (:ט"ז אורח חיים סימן תרכא ס"ק ב) , כותב הט"זתפילה של מישהו אחרהכל דיווח על 

אנו דעי"ז  .דעכ"פ אינו לבטלה .אין קפידא במה שאנו אומרים שם אדנ"י

כמו שמצינו  .מתעוררים ומתפללים ומכוונים למה שאנו צריכים ג"כ בזמנינו

דזה לא אמר הכ"ג  –" שנה שתעלנו בשמחה לארצינו"לת כ"ג שיש בנוסח תפ

 .אנו מכניסים זה למה ששייך לנואלא ש !שהרי ישב בא"י
, מתי מותר למתפלל (ט"ז אורח חיים סימן קיג ס"ק ד) בן שמואל הלוי כותב הרב דוד .2

 השתחוות, גם אם חז"ל לא הורו לכרוע:לכרוע ול
יכול עשרה ]=תפילת העמידה[ -]תפילת[ שמונהכל שאינו ב :זהו הכלל בידינו

הכורע  הואש ;במקום שמתפלל על עצמו :דהיינו .לכרוע ולהשתחוות כרצונו

 והשתחוה. 

 ה בעת אמירת סדר העבודה? מסביר הט"ז:אבל אם כך, כיצד הציבור כורע ומשתחוו

ואפילו  – "כו' היו כורעיםוכו'  והכהנים והעםום הכיפורים, "מוסף יומה שמצוי ב

 שאני התם --! כל הקהל כורעים אף על פי שאינו על עצמןהכי ]=ואפילו כך[ 

שאנחנו עכשיו מדמין נפשינו במקום שאנו עושים לזכר  ]שונה הדבר שם[:

  י בזה. ל. כך נראה קייםית המקדש הכהנים בזמן שב

חטאו עוו פשעו בני "עבודה ]סדר ה[בום הכיפורים במוסף יה שמצוי וכן במ

אנו מדמין עצמינו כאלו אנחנו אותן בית ישראל ומתחרטים על  "ישראל

]בתפילת  ושפיר עבדו אותן המכים על לבם כדרך שעושין באמרם .עונותינו

ואומרים  על זהוראיתי קצת מליזים  ".אשמנו"הרגילה של יום הכיפורים[ הוידוי 

 .על עצמינו ]=שאינו מופנה[ כיון שלא קאי ,השאין להכות על הלב באותה אמיר

 .ולא כן הוא

 :סיכום ביניים
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סדר העבודה' 'כיצד עצמו, וננסה להבין,  שלנו, נעבור לעיין ב'סדר העבודה' מפגשים הבאיםב

לאפשר מימוש של החוויה המבוקשת הזאת? כלומר: מה הם מעוצב על מנת הנאמר בהווה 

ים לאפשר למתפלל בהווה קסיים המכוונהמרכיבים המבניים, התכניים, הדרמאטיים והט

יע שמביום הכיפורים, וכנוכח בעת שהכהן מ לחוש השתתפות במעשי הכהן הגדול במקדש

 הנוכחים בקדושה ובטהרה' ומבשר לכל ...הנכבד והנוראאת 'השם באזני כל הקהל בשפתיו 

 .במקדש: "תטהרו"


