סדר העבודה

דף מקורות לשיעור השלישי

צבי זוהר

קדמות מנהג אמירת 'סדר העבודה' – ואמירתו 'אליבא דהלכתא'
 .1תלמוד בבלי מסכת יומא דף לו עמוד ב

תנו רבנן :כיצד מתודה? עויתי פשעתי וחטאתי ,וכן בשעיר המשתלח הוא אומר" :והתודה עליו את כל עונת
בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם" ,וכן במשה הוא אומר "נשא עון ופשע וחטאה" ,דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים :עונות  -אלו הזדונות ,וכן הוא אומר "הּכרת תּכרת הנפש ההיא עונּה בה" ,פשעים -
אלו המרדים ,וכן הוא אומר "מלך מואב פשע בי" ואומר "אז תפשע לבנה בעת ההיא" ,לכל חטאתם  -אלו
השגגות ,וכן הוא אומר "נפש כי תחטא בשגגה" .ומאחר שהתודה על הזדונות ועל המרדים חוזר ומתודה על
השגגות? אלא כך היה מתודה :חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך אני וביתי וכו']...[ .
אמר רבה בר שמואל אמר רב :הלכה כדברי חכמים - .פשיטא ,יחיד ורבים הלכה כרבים!  -מהו דתימא:
מסתבר טעמיה דרבי מאיר ,דקמסייע ליה קרא דמשה ,קא משמע לן.
ההוא דנחית קמיה דרבה ,ועבד כרבי מאיר .אמר ליה :שבקת רבנן ועבדת כרבי מאיר?  -אמר ליה :כרבי
מאיר סבירא לי ,כדכתיב בספר אורייתא דמשה.
רש"י מסכת יומא דף לו עמוד ב

ההוא דנחית  -שליח צבור ,שמסדר בתפלתו של יום הכפורים סדר עבודותיו של כהן גדול על שם "ונשלמה
פרים שפתינו" (הושע יד).
 .2משנה מסכת יומא פרק ה משנה ג – ד
[תחילה נכנס הכהן הגדול לבית קודש הקודשים עם מחתה של קטורת ,ומילא את קודש הקודשים בענן הקטורת .לאחר מכן יצא
מבית קודש הקודשים ו ]--

נטל את הדם [של הפר] ממי שהיה ממרס בו נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד והזה ממנו אחת
למעלה ושבע למטה ולא היה מתכוין להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף וכך היה מונה" :אחת; אחת
ואחת; אחת ושתים; אחת ושלש; אחת וארבע; אחת וחמש; אחת ושש; אחת ושבע" .יצא והניחו [את שארית
דם הפר] על כן הזהב שבהיכל .הביאו לו את השעיר .שחטו ,וקבל במזרק את דמו .נכנס למקום שנכנס ועמד
במקום שעמד .והזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה .ולא היה מתכוין להזות לא למעלה ולא למטה אלא
כמצליף .וכך היה מונה" :אחת; אחת ואחת; אחת ושתים; וכו' .יצא והניחו [את שארית דם השעיר] על כן השני
שהיה בהיכל.
רבי יהודה אומר :לא היה שם אלא כן אחד בלבד! נטל דם הפר והניח דם השעיר.
 .3תלמוד בבלי מסכת יומא דף נו עמוד ב

ההוא דנחית קמיה דרבא ,אמר" :יצא והניחו על כן שני שבהיכל ,נטל דם הפר והניח דם השעיר" .אמר ליה:
חדא כרבנן וחדא כרבי יהודה?! אימא :הניח דם השעיר ונטל דם הפר.
רש"י מסכת יומא דף נו עמוד ב

ההוא  -שליח צבור דנחית קמיה דרבא ,והיה אומר סדר יום הכפורים בתפלה ,כמו שאנו אומרים.
חדא כרבנן  -דאמרת "כן השני" וחדא כר' יהודה  -דאמרת "נטל" תחילה ואחר כך "הניח"?! אלמא :לא היה
כן שני להניחו ,לכך הוצרך ליטול תחילה.

[ .4הרב יוסף קארו בחיבורו] בית יוסף [על טור] אורח חיים סימן תרכא

נהגו העולם לקרות סדר עבודת כהן גדול ביום הכפורים .ויש פייטנים שסידרו אותה בענין פיוט .ויש כמה מיני
סדרים .והסדר הפשוט לקרות בני ספרד הוא סדר "אתה כוננת" שיסד יוסי בן יוסי כהן גדול .ויש בו כמה
דברים שאינם כהלכה .ואין לתמוה עליו שהרי כתבו התוספות בפרק קמא דיומא [" ]...הגדולים מנהגם היה
שלא היו מקפידין לכתוב כהלכתא" [ ]...וראיתי לכתוב ההגהות שצריך להגיה בסדר אתה כוננת למען ירוץ
קורא בסדר עבודה אליבא דהלכתא:

השם המופרש

 .5מגילת רות

ימלֶ ְך וש ַּ֖מֹו
(מֹודע) לאישּה ִ֚איש ג ָ֣בֹור ַ֔חיל ממש ַּ֖פחת אֱ ל ֶ ֶ֑
ָ֣
א ּֽולנע ֳִ֞מי מידע
אמ ֩ר ֨רות ה ּֽמֹואֲ ב ָּ֜יה ֶ ּֽאל־נעֳ מי ּֽאלכה־נָּ֤א הש ֶדה֙ וּֽאֲ ל ֳק ָ֣טה ּֽבשבֳ ַ֔לים א ַ֕חר
ּֽבעז׃ ב ות ֶ
אמר לַּּ֖ה ל ֶׁ֥כי ב ּֽתי׃ ג ו ָּ֤תלֶ ְך ותבֹוא֙ ותל ָ֣קט בש ֶַ֔דה ּֽאחֲ ַּ֖רי
א־חן בעינֶ֑יו ו ֶׁ֥ת ֶ
אֲ ֶ ֶׁ֥שר אֶ מצ ַּ֖
ימלֶ ְך׃ ד והנה־בעז ִ֚בא
ה ּֽקצ ֶ֑רים וי ֶָ֣קר מק ֶר ה חֶ ל ָּ֤קת הש ֶדה֙ ל ַ֔בעז אֲ ֶ ַּ֖שר ממש ֶׁ֥פחת אֱ ל ֶ ּֽ
אמר ל ּֽקֹוצ ַּ֖רים יהוָ֣ה עמכֶ ֶ֑ם ֶׁ֥ויאמרו לַּ֖ ֹו י ּֽב ֶרכךֶׁ֥ יהוּֽה׃
מ ָ֣בית לֶַ֔ חֶ ם ֶׁ֥וי ֶ
 .6עמוד הפתיחה של דף הפייסבוק של תנועת 'בני עקיבא'
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י־ביֹום ה ֶזֶּ֛ה יכ ֶׁ֥פר ֲעליכֶ ַּ֖ם לט ָ֣הר אֶ תכֶ ֶ֑ם מּכ ֙ל ח ָ֣טאתי ֶַ֔כם לפנֶׁ֥י יהוַּ֖ה תט ּֽהרו׃
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 .7טור (הרב יעקב בר אשר ,ספרד )1343 – 1269 ,אורח חיים הלכות יום הכיפורים סימן תרכא

כתב רב סעדיה 1שראוי לומר "לפני השם תטהרו" כמו שאומר "אנא השם" .וכתב הרי"ץ גיאת :2ואם אמר
לפני ה' [=אדנ"י] אין בכך כלום; דקרא הוא דקרינן .ואין אנו הוגים השם באותיותיו.
' .8בית חדש' (הרב יואל סירקיס ,לובלין  1640 – 1561קרקוב) על טור אורח חיים סימן תרכא

לפי עניות דעתי נראה דעיקר מחלוקת גאונים אלו היא בזה :דדעת רב סעדיה היא דהטעם שאנו קורין "אנא
השם" ולא "אנא אדני" הוא ,דמאחר שאין זה אלא דרך סיפור – שאינו מזכיר השם דרך בקשה או דרך שבח
והודאה – אם כן יש בכאן [אם היינו אומרים 'אדני'] משום מוציא שם שמים לבטלה .ולפיכך סבירא ליה [=הוא
סובר] דהוא הדין נמי [=גם] ב"לפני יי" .ודעת הרי"ץ גיאות דיש לחלק :דדוקא אם היה קורא השם בכינויו "אנא
אדני" היה עובר משום מוציא שם שמים לבטלה ,מאחר שלא הזכיר השם דרך בקשה – שאינו כי אם סיפור
מה שעבר בזמן שהיה כהן גדול .אבל "לפני יי" [=אם מבטא כאן ' לפני אדני'] אף על פי שהוא דרך סיפור,
מכל מקום מקרא הוא דקרינן ,ואין בכאן משום מוציא שם שמים לבטלה אפילו קורא המקרא אלף פעמים
ביום!
' .9פרישה' (הרב יהושע פלק כ"ץ ,פולין  )1614 – 1555על אורח חיים סימן תרכא
נראה לענ"ד דהכי פירושו :דרב סעדיה סבירא ליה [= הוא סבור] שראוי לומר "לפני השם תטהרו" כמו שאומר
"אנא השם" .ורצונו לומר :שכיון שוידוי זה אין אנו מתודים אלא אומרים איך היה הכהן גדול מתודה ,אינו מן
הראוי להזכיר השם אפילו בלשון אדנות בפירוש ,אלא ברמז – לומר 'השם' או 'בשם' .וכן צריך לומר בפסוק
ד"לפני יי תטהרו" ,מהאי טעמא [=מטעם זה].
ודעת הרי"ץ גיאות דיכול להזכיר השם בלשון אדנות ,כיון דקרא הוא דקרינן ,כדאמרינן בעלמא 'הרי הוא
[כקורא] בתורה'.
הב"ח ו'הפרישה' מפרשים כי הרב סעדיה והרב גיאת מסכימים כי:

 1רבינו סעדיה גאון (מצרים  942 – 882בגדאד).
 2רבי יצחק ן' גיאת (ספרד .)1089 – 1038

אבל ההסבר של הב"ח והפרישה אינו ההסבר היחידי למחלוקת הרב סעדיה והרב ן' גיאת:
 .10שו"ת הריב"ש (הרב יצחק בר ששת ,ברצלונה  1408 – 1326אלג'יר) סימן ריט
[הסבר מחלוקת הרב סעדיה ורי"ץ גיאת]

כהן גדול ביום הכפורים ,כמו שהיה אומר "אנא השם" בשם המפורש כן היה אומר "לפני ה" בשם
המפורש וכן "לה' חטאת" בשם המפורש .וכמו שכתב רב האיי גאון ז"ל ]....[ .ולזה יאמר אדם "אנא השם",
סתם ברמז ,ולא יזכיר שם בן ארבע אותיות בכנויו [=הרגיל = אדנ*י] כלל ,להורות שבשם המפורש היה אומר
כן .ולפי שגם ב"לפני ה' תטהרו" ,היה מזכיר שם המפורש ,לזה דקדקו אלה לומר "לפני השם תטהרו" .וכן
דעת רב סעדיה ז"ל.
ומה שאנו אומרים "ככתוב בתורת משה עבדך"  --כל זה הוא מדברי הכהן גדול בודויו.
אבל בסדר היום [=קריאת התורה בציבור ביום הכיפורים] כשאנו קורין בתורה "לה' חטאת" ,או "לפני ה' תטהרו",
אין לשנות .לפי שאין אנו מסדרין אז דברי הכהן גדול ,רק שאנו קורין בתורה .זאת היא כונת המדקדקים
ההם.
אבל הרב ר' יצחק בן גיאת ז"ל כתב שאם אמר [בסדר העבודה] "לפני ה' תטהרו" ,אין בכך כלום ,דקרא
הוא דקרי .ואף על גב דמאן דאמר "לפני השם" [עשה זאת] זכר למאי דקאמר כהן גדול הוא ,ולמימרא דשם
המפורש הוא ,דהוה אמר הכא במקום "ה" דאיכא בקרא – אפילו הכי ,אם אמר "לפני ה' [=אדנ*י] תטהרו"
אורחא דקרא נקיט .כך כתב הרב הנזכר.
וכן היה המנהג לומר "לפני ה' תטהרו" .וכך שמעתי לרבותי הרב ר' פרץ הכהן והר"ן זצ"ל ,שהיו עוברים לפני
התיבה ביום הכפורים והיו אומרים "לפני ה' תטהרו" .שכיון שאנו מזכירים הפסוק כאשר כתוב בתורה ,אין
לשנותו .אבל ב"אנא השם" – שהם דברי כהן גדול לבד ולא מקרא שכתוב בתורה – בזה ,אם היינו אומרים
"אנא ה' [אדנ*י]" היה נראה שהכהן היה אומרו בכנויו כמו שאנו אומרים ,ולזה אומרים אנא השם.
יגדל שלומך ,כנפשך ונפש נאמן אהבתך ,יצחק ב"ר ששת זלה"ה.
 .11יוצא ,שהרב סעדיה והרב יצחק ן' גיאת מסכימים כי –

המחלוקת ביניהם היא :האם גם כאשר בתפילת סדר העבודה מופיע פסוק מהתורה שבו כלול שם ה' ,יש לבטא "השם"
[שהרי הכהן הגדול היה אומר את השם המפורש]? או יש לבטא אדנ*י ,כמו שאנו עושים תמיד בשעה שאנו מקריאים
פסוק? רבנו סעדיה גאון אומר שגם במקרים אלו יש לבטא "השם" ,ואילו הרב יצחק ן' גיאת אומר שאפשר לבטא
"אדנ*י".

עתה נראה ,שמעל ומעבר לתפיסה שלפיה חשוב לנו לתת ביטוי לעובדה שהכהן הגדול הביע
את השם המפורש ,קיימת תפיסה שלפיה חשוב לנו לדעת ,מה היה השם המפורש שאותו
ביטא הכהן:
 .12דברי הרב האי גאון [מובאים על ידי הרב יצחק ן' גיאת בחיבורו ההלכתי 'מאה שערים' ,הלכות יום הכיפורים]

ויורד שליח צבור ואומר [ ]...סדר עבודת היום – ודוין שהיה מתודה כהן גדול ביוה"כ .ואומר תחלה "אנא השם
עויתי פשעתי וחטאתי לפניך אני וביתי" .ואמר רבינו האי :לאו בלשון הזה היה אומרו כהן גדול אלא אומרו
"אנא השם"  --שם המפורש שהוא בן ארבעים ושתים אותיות ועדיין מצוי הוא בישיבה בקבלה וידוע לחכמים.
והיה אומר עשר פעמים :בג' ודוין ג' פעמים ,וכשיתן קלפי על ב' השעירים אומר "לה' חטאת" ואומר במקום
"לה' " – שם המפורש [ ]...ובמקום "לפני ה תטהרו"  --במקום "השם" אומר שם המפורש.

 .13פסקי הרא"ש [הרב אשר בן יחיאל ,אשכנז  – 1250ספרד  ]1327מסכת יומא פרק ח סימן יט
ביקורת הרא"ש על הזיהוי של רב האי ל 'שם המפורש' שהגה הכהן הגדול:

ורב האי אמר :לא בלשון הזה היה אומר כהן גדול "אנא השם" אלא שם בן שנים וארבעים אותיות ועדיין מצוי
בישיבה בקבלה וידוע לחכמים.
ואין נראה לי דברי רב האי בזה ]...[ .אלא ,כמו שנכתב בפסוק הוא מזכירו ,אלא שמזכירו ככתבו .והוא
נקרא שם המפורש .והוא מקור לכל השמות ,כי כולן נאצלין ממנו .ועליו נאמר (סנהדרין צ א) "ההוגה את
השם באותיותיו נעקר מן העולם" – דאין להזכירו בגבולין.
 .14מתוך :סדר העבודה כתב יד ,מרוקו ,מאה 18

גם מתוך כתב יד זה ניכר ,שיש חשיבות לכך שאנחנו נדע ,מה היה השם המפורש שאותו הגה הכהן הגדול,
ומתוך כך נוכל לכוון את דעתנו לשם זה.

 .15ספר ראבי"ה [אליעזר בן יואל הלוי ,אשכנז ,]1225 – 1140 ,מהדורת דבליצקי ,סימן תקכ"ח]

על כל אזכרה היו מברכים וכורעים לכבוד השם  ...וכן אנו עושין לזכרון ודוגמא.
 .16מתוך דברי הרב האי גאון [המשך לאמור בסעיף  #12לעיל]:

ונהגו שלוחי צבור לאומרן בקול רם והציבור עומדין ושומעין,
כדרך שהיה אומרן כהן גדול
וכל ישראל שומעין וכורעין ומשתחוין ונופלין על פניהן כשהיו שומעין שם המפורש יוצא מפי כהן גדול.

