סדר העבודה

דף מקורות לשיעור השישי

צבי זוהר

סדר העבודה – המבוא

משנה מסכת יומא פרק א
משנה א שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין ומתקינין לו כהן אחר תחתיו שמא
יארע בו פסול רבי יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו שנאמר (ויקרא ט"ז) וכפר בעדו ובעד
ביתו ביתו זו אשתו אמרו לו אם כן אין לדבר סוף:
משנה ב כל שבעת הימים הוא זורק את הדם ומקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות ומקריב את הראש ואת הרגל
ושאר כל הימים אם רצה להקריב מקריב שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש:

סדר העבודה – עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים
נעיין בכל הטקסט כפי שהוא מופיע בקובץ 'אמיץ כח' שהועלה כבר לאתר

ולאחר מכן נתמקד בקטע[י] הוידוי והכריעה

שו"ת רדב"ז [=דוד אבן אבי זמרא ,ספרד  1492 – 1479צפת –  1513קהיר –  1553צפת  ] 1573חלק ב סימן תתי

שאלת ממני אודיעך דעתי על מה סמך מסדר סדר עבודה שסדר "והכהנים והעם וכו' היו נופלים על
פניהם ואומרים בשכמל"ו" ? וזה לא נמצא בתלמוד כלל!
הערת המהדיר :צ"ע כי כן איתא במשנה במס' יומא דף סו !
ועיין תוס' חדשים יומא פ"ו משנה ב' ד"ה והכהנים .ועוד עיין בהגהות הגר"א
מס' יומא דף ס"ו שם .אח"ז ראיתי בדקדוקי סופרים שכתוב שם שבכל ספרי
התלמוד שבדפוסי הישנים לא נמצא זאת כלל במשנה .וכתב שם בשם האור
זרוע דמה שיסד הפייטן והכהנים וכו' שכך כתוב בספר של קדושות כשמסר
רבי נחוניא בן הקנה את השם לתלמידיו צוה להם לכרוע ולפול כו' .מוכח
שלא היה גם לפניו במשנה .וכן התוספות בסוטה הביאו מן הירושלמי שהיו
נופלים על פניהם ,ולא מכאן [=מתלמוד בבלי] .וכן לא היה בנוסח המשנה
בירושלמי.

תשובה :בירושלמי איתא ! דגרסינן בפרק אמר להם הממונה:
עשרה פעמים היה כהן גדול מזכיר את השם ביום הכפורים :ששה בפר ,וג' בשעיר ,וא'
בגורלות .הקרובים היו נופלים על פניהם .הרחוקים היו אומרים בשכמל"ו .אלו ואלו לא היו
זזים משם עד שהוא מתעלם מהם" :זה שמי לעולם" " --זה שמי לעלם" .בראשונה היה
אומרו בקול גבוה משרבו הפרוצים היו אומרים בקול נמוך ע"כ.
שמות פרק ג
בֹותיכֶ ֶ֖ם ְּשלָ ַ ִ֣חנִ י אֲ לֵ יכֶ ֶ֑ם
ֹלהי אֲ ֵ
ל־בנֵ ִ֣י י ְִּש ָראֵ ל ֒ וְּאָ ַמ ְּר ִ ִ֣תי לָ ֶ֔ ֶהם אֱ ֵ ֵ֥
ֹלהים ִה ֵֹּ֨נה אָ נ ִ ִֹ֣כי בָ ֘א אֶ ְּ
ל־האֱ ִ֗ ִ
(יג) ו ַֹּ֨י ֹאמֶ ר מ ֶֶֹׁ֜שה אֶ ָ ָֽ
ה־ש ֶ֔מֹו ָ ֵ֥מה אֹ ַ ֶ֖מר אֲ לֵ ֶ ָֽהם:
ְּ
רּו־לי מַ
ו ָ ְָּֽא ְּמ ִ ִ֣
יכם:
ֹאמר֙ ִל ְּבנֵ ִ֣י י ְִּש ָר ֶ֔ ֵאל ֶ ָֽא ְּהיֶ ֶ֖ה ְּשלָ ַ ֵ֥חנִ י אֲ לֵ ֶ ָֽ
ֹלהים֙ אֶ ל־מ ֶֶֹ֔שה ֶ ָֽא ְּהיֶ ֶ֖ה אֲ ֶ ִ֣שר ֶ ָֽא ְּהיֶ ֶ֑ה ו ִַ֗י ֹאמֶ ר ֹּ֤ ֹכה ת ַ
(יד) ֹּ֤וַי ֹאמֶ ר אֱ ִ
ֹלהי
ֹלהי אַ ְּב ָרהֶָׁ֜ ם אֱ ֵ ֵ֥
ֹתי ִֶ֗כם אֱ ֹּ֨ ֵ
ֹלהי אֲ ב ֵ
ל־בנֵ ִ֣י י ְִּש ָראֵ ל ֒ יהוה אֱ ֵ ִ֣
(טו) וַי ֹאמֶ ֩ר ֹּ֨עֹוד אֱ ֹל ֶׁ֜ ִהים אֶ ל־מ ִֶֹ֗שה ָֽ ֹכה־ת ֹאמַ ֘ר אֶ ְּ
ֶה־ש ִ ִ֣מי ְּלעֹ ֶ֔ ָלם וְּזֶ ֵ֥ה זִ כְּ ִ ֶ֖רי ְּל ֵ֥ ֹדר ֹדָֽר:
ֵאֹלהי ַיעֲקֶֹ֖ ב ְּשלָ ַ ִ֣חנִ י אֲ לֵ יכֶ ֶ֑ם ז ְּ
יִצְּ ָ ָ֛חק ו ֵ ֵ֥

ואיכא למידק עלה :מאי שנא קרובים ומ"ש רחוקים? או כולם יפלו על פניהם או כולם יאמרו
בשכמל"ו? ותו :כי המסדר [=מחבר 'סדר העבודה'] לא חילק בין קרובים לרחוקים אלא משמע
דכולם היו נופלים על פניהם ואומרים בשכמל"ו.
וז"ל :דהקרובים שומעים את השם יוצא מפי כה"ג ,ולתת גדולה וכבוד לשמע השם המפורש
היו נופלין על פניהם כאלו אינם יכולים לעמוד על עומדם מפני רעד ורתת ע"ד "וירא כל העם
וירונו ויפלו על פניהם" .ולאו למימר שהיו נופלים אבל לא היו אומרים בשכמל"ו .אלא ודאי היו
אומרים .שהרי במקדש לא היו עונין אמן אלא בשכמל"ו.
ותניא עשרה פעמים היו מזכיר וכו' ועל כל הזכרה היו מברכין וכורעים לכבוד השם.
וכן נמצא" :כשסדר ר' נחוניא בן הקנה לתלמידיו אמר להם לכרוע וליפול על פניהם וכן אנו
עושים לזכר" .ובמרדכי דיומא איתיה.
אבל הרחוקים לא היו יכולים לשמוע השם היוצא מפי כה"ג אלא היו רואים את הקרובים נופלין
על פניהם והיו יודעים שמזכיר את השם והיו אומרים בשכמל"ו אבל ליפול על פניהם לא היו
צריכים שהרי לא היו שומעים.
והמסדר כיון יפה שאמר "והכהנים והעם העומדים בעזרה" – שהיו קרובים אל כ"ג בשעה
שמזכיר את השם – "היו כורעים וכו' ואומרים" ,לפי שהיו שומעים .ולא הוצרך לומר מה
שעושין הרחוקים .שהרי סדר סדר עבודה זכר ודוגמא למה שהיה .ומה צורך להזכר
מעשה הרחוקים? כיון שכולהו קרובים לשמוע מפי ש"ץ סדר העבודה!
והא דאמרינן "אלו ואלו לא היו זזים משם" – הכי [=כך] פירושו :אלו הנופלין על פניהם לא היו
מגביהים ראשם ,ולא אלו האומרים בשכמל"ו היו גומרין הדבור ,עד שהיה משלים כה"ג את
השם .והיינו דסדר "אף הוא היה מכוין לגמור את השם וכו' ואומר להם תטהרו" .הנל"ד
כתבתי.

משנה מסכת יומא פרק ח
משנה א יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה והמלך
והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל דברי רבי אליעזר וחכמים אוסרין:
משנה ב האוכל ככותבת הגסה כמוה וכגרעינתה והשותה מלא לוגמיו חייב כל האוכלין מצטרפין לככותבת וכל
המשקין מצטרפין למלא לוגמיו האוכל ושותה אין מצטרפין:
משנה ג אכל ושתה בהעלם אחת אינו חייב אלא חטאת אחת אכל ועשה מלאכה חייב שני חטאות אכל אוכלין
שאינן ראויין לאכילה ושתה משקין שאינן ראויין לשתייה ושתה ציר או מורייס פטור:
משנה ד התינוקות אין מענין אותן ביום הכפורים אבל מחנכין אותם לפני שנה ולפני שנתים בשביל שיהיו
רגילין במצות:
משנה ה עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשיב נפשה חולה מאכילין אותו על פי בקיאין ואם אין שם
בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו עד שיאמר די:
משנה ו מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו מי שנשכו כלב שוטה אין
מאכילין אותו מחצר כבד שלו ורבי מתיא בן חרש מתיר ועוד אמר רבי מתיא בן חרש החושש בגרונו מטילין לו
סם בתוך פיו בשבת מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת:
משנה ז מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק עובד כוכבים ספק ישראל
מפקחין עליו את הגל מצאוהו חי מפקחין עליו ואם מת יניחוהו:
משנה ח חטאת ואשם ודאי מכפרין מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה תשובה מכפרת על עבירות
קלות על עשה ועל לא תעשה ועל החמורות הוא תולה עד שיבא יום הכפורים ויכפר:
משנה ט האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה אחטא ויום הכפורים מכפר אין
יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים
מכפר עד שירצה חברו את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה (ויקרא ט"ז) מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו עבירות
שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו

אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין מי מטהר אתכם אביכם
שבשמים שנאמר (יחזקאל ל"ו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר (ירמיה
י"ז) מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר
את ישראל:
סליק מסכת יומא
יחזקאל פרק לו פסוק כד  -כח

אתי אֶ ְּתכֶ ֶ֖ם אֶ ל־אַ ְּד ַמ ְּת ֶ ָֽכם:
(כד) וְּלָ ַק ְּח ִ ֹּ֤תי אֶ ְּתכֶם֙ ִמן־הַ ּגֹו ֶ֔ ִים ו ְִּקבַ צְּ ִ ֵ֥תי אֶ ְּתכֶ ֶ֖ם ִמכָל־הָ אֲ ָרצֶ֑ ֹות וְּהֵ בֵ ִ ֵ֥
ּומכָל־ּגִ ֵ֥לּולֵ יכֶ ֶ֖ם אֲ טַ ֵ ֵ֥הר אֶ ְּת ֶ ָֽכם:
אֹותיכֶ ָ֛ם ִ
ּוטהַ ְּר ֶ ֶ֑תם ִמ ִּ֧ ֹכל טֻ ְּמ ֵ
הֹורים ְּ
(כה) ְּוז ַָר ְּק ִ ִּ֧תי עֲלֵ יכֶ ָ֛ם ַ ֵ֥מיִם ְּט ִ ֶ֖
ת־לֹּ֤ב הָ ֶ֙אבֶ ן֙ ִמ ְּב ַש ְּר ֶֶ֔כם ְּונ ַָת ִ ֵ֥תי
(כו) ְּונ ַָת ִ ֹּ֤תי לָ כֶם֙ ֵלִ֣ב חָ ֶָ֔דש ו ְֵּ֥רּוחַ חֲ ָד ָ ֶ֖שה אֶ ֵ ִ֣תן ְּב ִק ְּר ְּבכֶ ֶ֑ם וַהֲ ֹּ֨ ִסר ֶׁ֜ ִֹתי אֶ ֵ
לָ כֶ ֶ֖ם ֵלֵ֥ב בָ ָ ָֽשר:
יתם:
ּומ ְּשפָ ַ ֵ֥טי ִת ְּש ְּמ ֶ֖רּו ַוע ֲִש ֶ ָֽ
ר־בחֻ ַקי֙ ֵתלֵֶ֔ כּו ִ
יתי ֵ ֹּ֤את אֲ ֶש ְּ
ת־רּוחי אֶ ֵ ִ֣תן ְּב ִק ְּר ְּבכֶ ֶ֑ם וְּעָ ִ֗ ִש ִ
ִ ֶ֖
(כז) וְּאֶ
אֹלהים:
ֹּ֤יתם ִלי֙ ְּלעֶָ֔ ם ו ָ ְִּ֣אנ ֶ֔ ִֹכי אֶ ְּהיֶ ֵ֥ה לָ כֶ ֶ֖ם לֵ ִ ָֽ
ִיש ְּב ֶ ִ֣תם בָ אֶָ֔ ֶרץ אֲ ֶ ֵ֥שר נ ַ ֶָ֖ת ִתי לַ אֲ ָֽ ֹב ֵתיכֶ ֶ֑ם ו ְִּהיִ ֶ
( כח) ו ַ
ירמיהו פרק יז פסוק יב  -יג

אשֹון ְּמ ֶ֖קֹום ִמ ְּק ָד ֵ ָֽשנּו:
(יב) כִ ֵ ִ֣סא כ ֶָ֔בֹוד מָ ֶ֖רֹום ֵ ָֽמ ִר ֶ֑
ְּסּורי֙ בָ ָ ִ֣א ֶרץ ִיכ ֶ֔ ֵָתבּו ִ ֵ֥כי עָ זְּ ָ֛בּו ְּמ ֵ֥קֹור ַ ָֽמיִם־חַ ִיֶ֖ים אֶ ת־הָֽ ':
(יג) ִמ ְּק ֵוֹּ֤ה י ְִּש ָראֵ ֙ל ֶ֔ה' כָל־עֹ זְּ ֶ ֶ֖ביָך ֵי ֶ֑ ֹבשּו ו ַ

