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מנהג הכפרות בתרנגול הנהוג בערב יום הכיפורים ,מאפשר לנו הצצה חטופה לדרך כפרה שספק
אם רבים וטובים גם בקרב תלמידי החכמים היו מסוגלים כיום לחזור אליה – כפרת הקורבן על
האדם ,משם אל כפרת השעיר המשתלח ומשם אל כפרת התרנגול על האדם במעשה ה"כפרות".
כך מובא מנהג ה"כפרות" בהלכה.

"אוחז ש"צ התרנגול ומניח ידו על ראשו ונוטלו ומניח על ראש המתכפר ואומר  -זה תחת
זה ,זה חילוף זה ,זה מחולל על זה ,ומחזירו עליו פ"א ואומר [זה חליפתי ,זה תמורתי ,זה
כפרתי ,זה התרנגול ילך למיתה ואני אכנס ואלך לחיים טובים ארוכים ולשלום" (נוסח
הכפרות)]...ועושה כסדר הזה ג"פ ואחר כך מניח ידו על ראש התרנגול תבנית סמיכה וסומך
עליו ושוחטו לאלתר תיכף לסמיכה שחיטה (טור אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תר"ה) ויש
להסמיך שחיטת הכפרות מיד לאחר שהחזירו עליו .וסמך ידיו עליו ,דמות הקרבן (רמ"א על
שו"ע אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תר"ה)" .ויחשוב שכל מה שעושין לעוף הזה הכל היה
ראוי לבוא עליו [כדוגמת ארבע מיתות בית דין ,שזורקו לעוף אחר השחיטה הוא כעין
סקילה ,ומה שהשוחט תופסו בצואר ושוחטו ומחרכין אותו באש הוא דוגמא שרפה והרג
וחנק (מהר"י וַויְּ יל סימן קצ"א) שער ציון ס"ק ב'] ,וע"י תשובתו הקב"ה מסלק הגזירה מעליו
ונתקיים דוגמתו בעוף הזה וכן כתבו הראשונים טעם הקרבן הבא על השוגג" (משנה ברורה
שם ס"ק ב' ד"ה מנהג וותיקין).
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מנהג ה"כפרות"  -הבעיה
נוח היה לנו לומר כי במעשה עצמו של סיבוב התרנגול סביב הראש ,סמיכת היד על ראש התרנגול
ומעשה שחיטתו ,אין כל השפעה אמיתית על תהליך הכפרה של האדם .כפרת האדם בנויה אך ורק
על מחשבתו לחזור מדרכיו ,וללכת בדרך הישר .השימוש בתרנגול הינו אמצעי המחשה בלבד ,ככלי
עזר לאדם להביא את עצמו לידי מחשבת חזרה בתשובה .מחשבתו "שכל מה שעושין לעוף הזה
היה ראוי לבוא עלי" אף היא מחשבת דמיון ,על מנת לחזק באדם את הרצון והמחויבות לחזרה
בתשובה.
אולם כשאנו מסתכלים על כל העניין מצד האמת ,אנו יודעים גם יודעים כי תפיסה זו את מנהג
הכפרות ,לא רק שלא תתכן ,אלא היא מציגה את המעשה ההלכתי באור נמוך ופרימיטיבי שאין
כדוגמתו .האם לא יכול האדם לכוון את עצמו לידי תשובה ,אלא באמצעים מוחשיים? האם יתכן
כי רק לשם המחשה בלבד נהרוג מן החי ונשתמש בגופו? האם בכלל ניתן להמחיש לאדם את
"סופו" על ידי קיום "סוף" זה בתרנגול? האם אותו התרנגול העולה כל יום על שולחן ארוחת
הצהרים שלנו ,יכול בכיוון מחשבה בלבד לדמות לנו את עצמנו? האם יתכן כי כל הדקדוק
באמירת "זה חליפתי ,זה תמורתי ,זה כפרתי ,זה התרנגול ילך למיתה ואני אכנס ואלך לחיים
טובים" ,מעשה הסמיכה המתדמה למעשה הסמיכה על הקורבן ,הדמיית מעשה השחיטה ,זריקת
העוף ,תפיסת צואר התרנגול ,חריכת ראשו  -לארבע מיתות בית דין ,הם כולם חלק ממצג דמיוני
של "כאילו"?
מנהג הכפרות שהוא המעשה היחיד המקוים על ידינו כיום ,המדמה את מעשה כפרת הקורבנות
שהופסק מאז חורבן בית המקדש ,מעלה באופן בוטה את שאלת ההיתכנות לא רק של מעשה
כפרה זה ,אלא של כל נושא הקורבנות כולו  -האם יתכן כי בעל חיים יכפר על אדם!?
ההקפדה על כפרת תרנגול בדווקא ,רק מעצימה שאלה זו .כך מבאר הטור בעניין.1

"...ועוד שמענו מחכמים הראשונים שאע"פ שבהמה דמיה יקרים יותר מתרנגול אעפ"כ
תרנגול מובחר לפי ששמו גבר כדאמרינן (ביומא כ' ,א') מאי קרא גברא אמר רב שילא קרא
תרנגולא וכיון ששמו גבר תמורת גבר בגבר מהני ומעלי" (טור אורח חיים סימן תר"ה).
האם ניתן לקחת ברצינות את הדימוי הזה שבין "גבר" ל"גבר" ,לבנות עליו מעשה כפרה אמיתי?
האם שוב אנו עוסקים בדימוי בעלמא? האם יתכן כי דימויים שכאלו יכולים לשרת אותנו לקים
בעצמנו הליך של תשובה?
בהתייחסותה ליחס שבין מעמד החי והאדם ,מציבה הגמרא בעבודה זרה ,קביעה ברורה.

"...תא שמע ,דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי חנינא :אני ראיתי עובד כוכבים
שלקח אווז מן השוק ,רבעה ,חנקה ,צלאה ואכלה .וא"ר ירמיה מדיפתי :אני ראיתי ערבי
אחד שלקח ירך מן השוק וחקק בה כדי רביעה ,רבעה ,צלאה ואכלה" (עבודה זרה כ"ב ,ע"ב).
(להרחבה על משמעות תשוקת הגויים לבשר ה"חי" בספר "שדי" פרק – "שימור הגויים את חיבור האישות אל החי" עמ )23

את חוסר ייתכנות הקשר שבין האדם לחי ,מציבה הגמרא בכל תוקפה באמירתה הברורה ,כי
הבשר הנאכל על ידי האדם לא יכול במקביל להיות שוווה ערך לו ,ליצור עימו יחסי גומלין .אין
ספק שקביעה זו אמורה הייתה להיות בקל וחומר ,כשאנו מדברים על יחס של כפרה! אם אין
האדם יכול ליצור יחסי גומלין שווי ערך עם בשר אותו הוא אוכל לארוחתו ,ברור כי לא יוכל ליצור
באמצעותו תהליך של "כפרה" .הכפרה ,בהיותה הליך של חזרה למקור ,מצריכה מפגש עם
מציאות המביאה את האדם למקורות חייו ולנקודת מוצאו ,עד כדי מחיקת הבניין המעוות שבנה
בעצמו ,אל נקודת קיומו ההתחלתי ,משם יוכל ולבנות את עצמו מחדש .ברור כי ה"חי" ,באופן
תפיסתו של האדם אותו כאמצעי לתזונתו ועבודתו ,לעולם לא יכול להחזיר את האדם לנקודת
 1מלשון הרא"ש על מסכת יומאף בשם רב שושנא גאון בתשובת הגאונים.
"יש מקומות שנהגו לשחוט ערב יום הכפורים תרנגול לכפרה .ונמצא דבר זה בתשובת הגאונים וששאלתם שאנו
רגילים לשחוט ערב יום הכפורים תרנגול ואין אנו יודעים ענין זה למה אי משום תמורה מאי שנא תרנגול מבהמה
וחיה .והשיב רב שושנא גאון :הא ודאי קושיא היא אלא שיש בה שני טעמים אחד שהתרנגול מצוי בבית מכל בהמה
וחיה ועוף .ועוד יש במקומינו עשירים שעושים תמורה אילים ועיקר בעלי קרנים דמות אילו דשל יצחק אבינו לפיכך
לא דבר קבוע הוא .ועוד שמענו מחכמים הקדמונים שאף על פי שהבהמה דמיה יקרים יותר מהתרנגול אף על פי כן
תרנגול מובחר לפי ששמו גבר כדאמרינן (לעיל כ ב) מאי קריאת גבר אמר רב קרא גברא .דבי רבי שילא אמרי קרא
תרנגולא .ותניא כוותיה דרבי שילא היוצא קודם קרות הגבר דמו בראשו .וכיון ששמו גבר תמורה גבר בגבר טפי מהנך
מעלי" (רא"ש מסכת יומא פרק ח' ,סימן כ"ג).
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המוצא הזו המחייבת מפגש עוצמתי עד כדי ביטול האדם את הוויית ה"עצמי" שלו לחלוטין אל
מוצא חייו .גם אם יתאמץ האדם במחשבתו ודמיונו ,לעולם לא יוכל להפוך מציאות נחותה ממנו
להיות שוות ערך לו .ממילא כל מה שלא יהיה לאותה מציאות ,לא יוכל להזיז את האדם מן
המקום בו הוא נמצא.
דחיית יכולת הכוונה לגשר על ההפרש המהותי שבין האדם לבעל דרגת חיים נחותה ממנו להוות
לו כפרה ,מגיעה לשיאה במנהג הכפרות אותו מביא רש"י במסכת שבת .שם דנה הגמרא האם
בטלטול "פרפיסא" חייב משום תולש ,2או לא .מהי אותה "פרפיסא"? רש"י מביא ביאור לעניין מן
הגאונים.

האי פרפיסא ... -ובתשובת הגאונים מצאתי :שעושין חותלות מכפות תמרים ,וממלאין
אותם עפר וזבל בהמה ,ועשרים ושנים או חמישה עשר יום לפני ראש השנה עושין כל אחד
ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית ,וזורעים לתוכן פול המצרי או קיטנית ,וקורין לו
פורפיסא ,וצומח ,ובערב ראש השנה נוטל כל אחד שלו ,ומחזירו סביבות ראשו שבעה
פעמים ,ואומר :זה תחת זה ,וזה חליפתי וזה תמורתי ,ומשליכו לנהר" (רש"י שבת פ"א ,ע"ב).
אם ביחס לכפרת התרנגול ,הרוצה להידחק ,עוד יאמר כי בלקיחת החיים מן החי ,שם האדם ליבו
על חייו שלו ,לחזור בתשובה ,במנהג הכפרות על ידי חותלות שצומח בהם הפול או הקטנית ("מר
דשא" בלשוננו היום) אנו מאבדים אפילו את הדימוי הדל הזה .ברור שקבוצת העשבים הגדלה בעפר
ובזבל ,אינה מורידה ומעלה מאום בהרגשת האדם .ממילא אמירתו – "זה תחת זה וזה חליפתי
וזה תמורתי" כאמירה הפועלת על הכוונה והרגש ,אין לה כל משמעות.
הקצנה זו שבמעשה ה"כפרות" ,מחזירה אותנו שוב אל המנהג המרכזי בכפרת התרנגול .כפי שאין
לנו לחפש תרחיש רגשי או מחשבתי בכפרת חותלות הצומח ,כך אין לנו לחפש תרחיש שכזה גם
בכפרת התרנגול .אם אנו רוצים באמת ובתמים להתייחס למנהג הכפרות ברצינות ,אנו חייבים
למצוא איך באמת מעשה חילול התרנגול סביב הראש ,הסמיכה והשחיטה אכן יוצרים רושם של
כפרה .כמובן שרושם הכפרה המצופה אינו יכול לחרוג מגבולותיו של מעשה זה ,שגדרו הוא גדר
של מנהג .אולם מאידך ,הוא חייב להיות בעל רושם ממשי ,כפי המעשים שבסיסם בגמרא
ובגאונים.
כבר עתה ברצוני להכין את הקוראים .התשובה לשאלות הנ"ל ,מצריכה לפתוח לגמרי את כל נושא
כפרת הקורבן ,כפרת השעיר המשתלח ולדקדק אף בפרטי כפרת התרנגול בכפרות .אנו נצטרך
להתוודות לדרך כפרה שנשכחה מאיתנו כליל מעת חורבן הבית הבנויה על כוחה של המציאות
הממשית הפיזית ליצור שינויים קיומיים באדם ,העמוקים מן השינויים התודעתיים שאנו
מייחסים כיום אך ורק לגורם המחשבה .רק על בסיס בחינה מדוקדקת זו ,נוכל לבנות את בניין
הכפרה הן בקורבנות ,הן בשעיר המשתלח והן בכפרת התרנגול במנהג הכפרות צעד אחר צעד .אם
התעייפנו באמצע ,תמיד כדאי שנזכור מאילו שאלות יצאנו ,ואל איזו רמה של עשייה אנחנו
עלולים לחזור אם נוותר לעצמנו .אין לי ספק כי מאמץ ההבנה ובניין התודעה ה"חדשה ישנה",
עדיפים לנו משפלות וההשפלה שבקיום מעשה הקורבנות ,מעשה השעיר המשתלח ומנהג הכפרות,
כפי שהם נדמים לנו כיום.
אנו חוזרים אם כן בשלב הראשון ,לאופן פעולת מעשה הקרבת הקורבן .שם אכן מתברר ,כי לא
הכוונה היא המחוללת את הכפרה.
כפרת הדם ,שאינה תלויה בתשובה ווידוי הפה
מלשון הכתוב בויקרא ,נראה לכאורה כי סמיכת הבעלים על קורבנו ,היא המכפרת עליו.

ָאדם
"וַטִ ְּק ָרא אֶ ל מֹׁשֶ ה וַיְּ ַדבֵ ר ה' אֵ לָיו מֵ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹרַ .דבֵ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל וְּ ָאמַ ְּר ָת אֲ לֵהֶ ם ָ
ומן הַ צֹאן ַת ְּק ִריבו אֶ ת ָק ְּרבַ ְּנכֶם...אֶ ל פֶ תַ ח
כִ י י ְַּק ִריב ִמ ֶכם ָק ְּרבָ ן לַיקֹוָ ק ִמן הַ בְּ הֵ מָ ה ִמן הַ בָ ָקר ִ
אֹהֶ ל מוֹעֵ ד י ְַּק ִריב אֹת ֹו לִ ְּרצֹנ ֹו לִ פְּ נֵי ה' .וְ סָ מַ ְך יָדוֹ עַ ל רֹאׁש הָ ֹעלָה וְ נִ ְרצָ ה לוֹ לְ כַפֵּ ר עָ לָיו" (ויקרא
א' ,א' – ד').
על אופן ביצוע מעשה הסמיכה עומד הרמב"ם

" 2דאינו נהנה שוב מריח הקרקע" – רש"י.
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"כל קרבנות בהמה שיקריב היחיד בין חובה בין נדבה סומך עליהן כשהן חיין ,חוץ מן
הבכור והמעשר והפסח...ובמקום שסומכין שוחטין ,ותכף לסמיכה שחיטה .וצריך הסומך
לסמוך בכל כחו בשתי ידיו על ראש הבהמה...ולא יהיה דבר חוצץ בין ידיו ובין הבהמה.
וכיצד סומך...ומניח שתי ידיו בין שתי קרניו ומתודה על חטאת עון חטאת ועל אשם עון
אשם ,ועל העולה מתודה עון עשה ועון לא תעשה שניתק לעשה .כיצד מתודה אומר חטאתי
עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי( "...רמב"ם הלכות מעשה
קורבנות פרק ג' ,הלכות ו' ,וי"ב – ט"ו).
הסמיכה על פי הרמב"ם כוללת בתוכה את וידוי האדם על חטאו .מכאן עולה לכאורה כי אכן
כוונת האדם היא הגורם המרכזי בכפרתו ,כשהקורבן הוא אמצעי נלווה בלבד לכוונה זו.
אולם מן הגמרא ביומא אנו למדים כי אין במעשה הסמיכה והוידוי המחובר אליו בכדי לעכב מן
הכפרה.

"...ולדורות מנא לן דלא מעכבא? דתניא :וסמך ונרצה (ויקרא א') וכי סמיכה מכפרת? והלא
אין כפרה אלא בדם .שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר(ויקרא י"ז) .ומה תלמוד לומר וסמך
ונרצה  -שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה  -מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר( "...יומא ה',
ע"א).
מלשון הכתוב "כי הדם הוא בנפש יכפר" ,קובעת הגמרא באופן מפורש כי הדם בלבד הוא המכפר.
העדר סמיכה אין בה בכדי לעכב כפרה .דברי הכתוב – "וְּ סָ מַ ְך יָד ֹו עַ ל רֹאׁש הָ ֹעלָה וְּ נִ ְּרצָ ה ל ֹו לְּ כַ פֵ ר
עָ לָיו" מלמדים אך ורק שאם ביטל האדם את מעשה הסמיכה" ,מעלה עליו הכתוב כאילו לא
כפר".
מה הכוונה "כאילו לא כיפר"? רש"י במקום מבאר " -שלא כיפר מן המובחר
כיפר).

(רש"י ד"ה כאילו לא

הרמב"ם פוסק באותו הכיוון ,אם כי באופן קצת שונה:

"...והסמיכה שיירי מצוה היא לפיכך אם לא סמך כפר ואינה מעכבת ואע"פ כן מעלין עליו
כאילו לא כפר" (רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ג' ,הלכה י"ב).
אין כל עיכוב כפרה בחיסרון מעשה הסמיכה!
את קיום הדם את מעשה הכפרה ,אנו למדים מפרשת איסור אכילת הדם.

ומן הַ גֵר הַ גָר בְּ ת ֹוכָם אֲ ׁשֶ ר יֹאכַל כָל ָדם וְּ נָתַ ִתי פָ נַי בַ נֶפֶ ׁש הָ ֹא ֶכלֶת אֶ ת
"וְּ ִאיׁש ִאיׁש ִמבֵ ית יִ ְּש ָראֵ ל ִ
הַ ָדם וְּ ִהכְּ ַר ִתי אֹתָ ה ִמ ֶק ֶרב עַ מָ ה .כִ י נֶפֶ ׁש הַ בָ ָשר בַ דָ ם ִהוא וַאֲ נִ י נְ תַ ִתיו ָלכֶם עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ לְ כַפֵּ ר
עַ ל נַפְ ׁשֹתֵּ יכֶם כִ י הַ דָ ם הּוא בַ נֶפֶ ׁש יְ כַפֵּ ר" (ויקרא י"ז ,י' – י"א).
על התובנה שמאחרי פעולת כפרת הדם עומד רש"י במקום.

"כי נפש הבשר  -של כל בריה בדם היא תלויה ,ולפיכך נתתיו על המזבח לכפר על נפש
האדם .תבוא נפש ותכפר על הנפש" (רש"י שם על פסוק י"א ד"ה כי נפש הבשר).
בעניין זה מפרט לנו הרמב"ם כי בכל הקורבנות במזבח החיצון ,כולל בחטאת ,יוצא האדם ידי
חובה אפילו במתנה אחת בלבד.

"כל הדמים הניתנין על מזבח החיצון ,אם נתן מתנה אחת בלבד כיפר ,ואפילו בחטאת
מתנה אחת היא העיקר ושאר הארבע מתנות למצוה"...
הלכה א').

(רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק ב',

נמצאנו למדים ,כי לאחר שכבר חשבנו כי סמיכתו של המקריב על קורבנו ,כוונתו כי הקורבן יכפר
עליו ווידויו על חטאו (על פי הרמב"ם לעיל שמצרף את הוידוי לחובת הסמיכה) ,הם המביאים לכפרתו,
מגיעה התורה שבעל פה ומבארת לנו כי גם אם ימנע האדם מלסמוך על הקורבן ולהתוודות ,עצם
מעשה נתינת דם הקורבן על המזבח ,דיה בכדי ליצור את מעשה הכפרה.
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גם כשמגיע הכתוב ודורש כי הקורבן יוקרב "לרצונכם" ,אין דרישה זו מתייחסת לרצון הבעלים כי
יתכפר ,אלא למחשבת פסול ביחס למעשה ההקרבה.
כך הוא הדין בויקרא.

"וְּ כִ י ִתזְּ בְּ חו זֶ בַ ח ְּׁשל ִָמים ַלה' לִ ְרצֹנְ כֶם ִתזְּ בָ חֺ הו" (ויקרא י"ט ,ה').
הרמב"ם בהלכות פסולי המקודשין מפרט אלו מחשבות הן הפוסלות

"שלש מחשבות הן שפוסלין את הקרבנות ,ואלו הן :מחשבת שינוי השם ,ומחשבת המקום,
ומחשבת הזמן( " ...רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ג ,הלכות א' ,ד')
לא רק שהמחשבות הפוסלות הן דווקא אלו הקשורות לעצם מעשה ההקרבה ,אלא שמפאת כך רק
מחשבת העובד פוסלת ,בעוד מחשבת בעל הקורבן אינה מועילה לפגום בכלום.

"אין המחשבה הולכת אלא אחר העובד ,אבל מחשבת בעל הקרבן אינה מועלת כלום,
אפילו שמענו הבעלים שפגלו והיתה מחשבת העובד נכונה הרי זה כשר" (רמב"ם הלכות פסולי
המוקדשין פרק י"ד ,הלכה א').
אכן המשנה במסכת יומא המתייחסת לדרכי הכפרה ,אינה מחברת למעשה ההקרבה את צורך
התשובה ,כפי שהיא עושה ביחס למיתה ויום הכיפורים.

"חטאת ואשם ודאי  -מכפרין .מיתה ויום הכפורים  -מכפרין עם התשובה
ע"ב).
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" (משנה יומא פ"ה,

המחשבה היחידה הפוסלת בקורבן היא התכחשותו של המקריב לקורבנו ,כגון שאמר " -לא תכפר
עלי חטאתי".

"...מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבין ,אף יוה"כ אין מכפר אלא על השבין! ...
מאי שבין ושאין שבין?  ...אלא ,שבין  -דאמר יכפר עלי חטאתי ,שאין שבין  -דאמר לא
תכפר עלי חטאתי ,ש"מ (כריתות ז' ,ע"א ורש"י שם).
אף שלשון הגמרא ביחס לקורבן היא " -אין מכפר אלא על השבין" ,אין הגמרא מבארת את מושג
ה"שבין" כחיוב ב"תשובה" ,אלא רק כקבלתו של המקריב כי הקורבן יכפר עליו .ברור הוא
מדברים אלו ,כי הגמרא באופן מכוון רואה את הקורבן כפועל את הכפרה מעצמו ,באופן שאינו
מצריך אלא את ריצויו של האדם כי קורבנו יכפר עליו .מעשה התשובה שבלב ובפה על העוון,
מחויב רק במקום בו לא קיים הקורבן.
מכל פרטי דינים אלו עולה ,כי אם היינו נוטים לחשוב כי מעשה ההקרבה הינו מעשה סמלי התלוי
כולו בכוונת האדם לחזור בתשובה ,כשחסרון כוונה זו מעקר ממנו לגמרי את משמעותו ותועלתו,
תלות כפרת הקורבן בנתינת הדם בלבד ולא במעשה הסמיכה והווידוי ,השפעת מחשבת הפיגול רק
ביחס למעשה ההקרבה ואי יכולת בעל הקורבן לפוסלו במחשבתו ,אלא אם התכחש לקורבנו,
שאמר – "לא תכפר עלי חטאתי" ,מלמדים כולם כי לא כך הדבר .מעשה הכפרה מתקיים בעצם
מעשה ההקרבה עצמו של החי בלא שיהיה תלוי במחשבת תשובה של המקריב על העברה שעבר.
אלא שמסקנה זו ,לא זו בלבד שאינה פותרת את בעיית השימוש בקורבן לשם כפרת האדם ,אלא
אף מעצימה אותה עוד יותר .האם יתכן כי נפש חיה הנמוכה מן האדם תכפר על חיים גבוהים
ממנה ואף בלא מעשה תשובה?!
כפרת הקורבן – מעולמו של האדם הראשון
את התשובה בדבר מביא לנו הכתוב בתחילת ספר ויקרא ברמז דק.
 3אמנם רש"י והברטנורא במקום מוסיפים את תנאי התשובה אף למעשה ההקרבה ,שלא כפי פשט המשנה.
"חטאת ואשם ודאי מכפרין  -ומסתמא תשובה איכא ,שאם לא היה מתחרט  -לא היה מביא קרבן" (רש"י יומא פ"ה,
ע"ב) .אמנם ,מדברי רש"י בכריתות המובאים להלן ,עולה כי ה"תשובה" במעשה הקורבן מכוונת אל הקורבן –
"שאמר יכפר עלי חטאתי".
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"וַטִ ְּק ָרא אֶ ל מֹׁשֶ ה וַ יְּ ַדבֵ ר ה' אֵ לָיו מֵ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹרַ .דבֵ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל וְּ ָאמַ ְּר ָת אֲ לֵהֶ ם ָאדָ ם

ומן הַ צֹאן ַת ְּק ִריבו אֶ ת ָק ְּרבַ ְּנכֶם" (ויקרא א' ,א' –
כִ י י ְַק ִריב ִמכֶם ָק ְּרבָ ן ַלה' ִמן הַ בְּ הֵ מָ ה ִמן הַ בָ ָקר ִ
ב').

ָאדם" ,למדים חז"ל על האיסור להקריב מן הגזל.
מתוך ייתור המילה " ָ

"אדם  -למה נאמר ,מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל ,שהכל היה שלו ,אף אתם לא
תקריבו מן הגזל" (רש"י במקום).
אין ספק כי השימוש דווקא באדם הראשון בכדי ללמוד על איסור הקרבה מן הגזל הוא מוזר.
אולם הבעיה הגדולה יותר היא בכך ,כי דווקא מן האדם הראשון לא ניתן ללמוד על איסור
ההקרבה מן הגזל .כיוון שכל העולם שלו היה ,מתוך היותו יחידי ,מניעתו מן הגזל הייתה אצלו
כורח המציאות ולא מתוך הימנעותו הבחירית מכך .ממילא לא ניתן להוכיח מדרך התנהלותו ,כי
אסור להביא קורבן מן הגזל.
שימוש חז"ל בכל אופן בעובדה "שהכול היה שלו" בכדי ללמוד על איסור הגזל בקורבן ,מחייב
אותנו להבין ,כי בסיס האיסור להקריב מן הגזל ,אינו באיסור להביא דבר שאינו של המקריב,
אלא בחיוב הקשר שבין האדם לבין הקורבן .את רמת הקשר המחויבת הזו לומדים חז"ל דווקא
מן החיבור שבין האדם הראשון לבין עולמו – "שהכל היה שלו" .יחס האדם הראשון אל עולמו,
הוא הבסיס לקיום היחס שבין המקריב לקורבן ,כנקודת המוצא המחויבת לכל מעשי ההקרבה
העתידיים .הקבלה זו מחברת אותנו אל הקשר המיוחד שהיה לאדם הראשון עם עולמו ובמיוחד
כלפי החי.
הָ ָאדָ ם כְ נֶפֶ ׁש חַ יָ ה  -זהות האדם והחי על בסיס יצירת שניהם מן האדמה
פשט הכתובים מבאר כי האדם מן האדמה נוצר .גם כשה' נופח באפו נשמת חיים ,מוגדר האדם
כ"נפש חיה".

ָאדם לְ נֶפֶ ׁש
ֹלהים אֶ ת הָ ָאדָ ם עָ פָ ר ִמן הָ אֲ דָ מָ ה וַ טִ פַ ח בְּ אַ פָ יו נ ְִּׁשמַ ת חַ טִים וַ יְּ ִהי הָ ָ
"וַיִ יצֶ ר ה' אֱ ִ
חַ יָ ה" (בראשית ב'  ,ז').
לשון זו מקבילה גם לחיות והבהמות –

ָארץ נֶפֶ ׁש חַ יָ ה לְּ ִמינָה" (בראשית א' ,כ"ד).
ֹלהים תוֹצֵ א הָ ֶ
"וַ טֹאמֶ ר אֱ ִ
זאת לעומת רש" י המטה את עיקר משקל בריאתו של האדם להפחת נשמה באפיו המגיעה מן
העליונים .את הגדרתו כ"נפש חיה" הוא מגדיר כ"חיה שבכולן" ,מכוח תוספת הדעה ודיבור שבו.

"ויפח באפיו  -עשאו מן התחתונים ומן העליונים ,גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים.
לנפש חיה  -אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה ,אך זו של אדם חיה שבכולן ,שנתוסף בו דעה
ודבור".
כך מתרגם אף אונקלוס.

"וברא יי אלהים ית אדם עפרא מן ארעא ונפח באפוהי נשמתא דחיי והות באדם לרוח
ממללא".
על פי הגדרת חייו של האדם כ"גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים" ,ברור כי האדם והחי
עולמות נפרדים לחלוטין .אין החי לאדם אלא אמצעי לצרכיו השונים .אולם על בסיס פשט
הכתובים המגדירים הן את האדם והן את החי כ"נפש חיה" ,הזיקה שבין האדם לבין החי אמורה
להיות קרובה ביותר .האם לזיקה זו ישנה אימות כלשהו? פרשת ניסיונותיו של האדם למצוא לו
עזר כנגדו ,מלמדת כי כן!

ֹלהים ִמן
ָאדם לְּ בַ ד ֹו אֶ עֱשֶ ה ּל ֹו עֵ זֶ ר כְּ נֶגְּ ד ֹו .וַיִ צֶ ר ה' אֱ ִ
ֹלהים ֹלא טוֹב הֱ יוֹת הָ ָ
"וַ טֹאמֶ ר ה' אֱ ִ
ָאדם לִ ְּראוֹת מַ ה טִ ְּק ָרא ל ֹו וְּ כֹל אֲ ׁשֶ ר
הָ אֲ דָ מָ ה כָל חַ יַ ת הַ ָשדֶ ה וְ אֵּ ת כָל עוֹף הַ ָשמַ יִ ם וַ טָבֵ א אֶ ל הָ ָ
ָאדם ֵּׁשמוֹת לְּ כָל הַ בְּ הֵ מָ ה ולְּ עוֹף הַ שָ מַ יִ ם ולְּ כֹל
ָאדם נֶפֶ ׁש חַ טָה הוא ְּׁשמ ֹו .וַטִ ְּק ָרא הָ ָ
יִ ְּק ָרא ל ֹו הָ ָ
חַ טַת הַ שָ ֶדה ּולְ ָאדָ ם ֹלא מָ צָ א עֵ זֶ ר כְּ נֶגְּ ד ֹו" (בראשית ב' ,י"ח – כ').
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באופן תמוה ,בצמוד לדרישת "עזר כנגדו" לאדם ,מביא הכתוב את מעשה יצירת חיית השדה ועוף
ָאדם ֹלא מָ צָ א עֵ זֶ ר כְּ נֶגְּ ד ֹו" .מֵ צמידות
השמים ,קריאת האדם להם שמות וקביעת הכתוב כי "לְּ ָ
פסוקים אלו מסיקים חז"ל כי ניסיון החיבור הראשוני לאדם ,היה מן החי" .קריאת השמות" לחי,
היא המכריעה בסופו של דבר כי חיבור זה אינו מתאים ומשם מפיל ה' תרדמה על האדם ומוצא לו
את עזרו מבשרו.
כך מסיק רש"י מנקיטת האדם בלשון "זאת הפעם" ,לאחר שמובאת אליו חווה.

ָאדם זֹאת הַ פַ עַ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲצָ מַ י ובָ שָ ר ִמבְּ שָ ִרי  -מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה
"וַ טֹאמֶ ר הָ ָ
ולא נתקררה דעתו בהם עד שבא על חוה" (שם פסוק כ"ג ורש"י שם).
ברור כי ביחסי גומלין שכאלו בין האדם כ"נפש חיה" לבין החיות ,לא הדיבור והדעה הם כלי
הקשר והחיבור .אף "קריאת השמות" לא מכוח הדיבור נעשית .קריאת " ֵשם" דרך מעשה ביאה
לא תתכן בעולם בו הדעה והדיבור הם השולטים .הקמת ה"שם" דרך מעשה ביאה אפשרית רק
בדרך הקישור הגופני .אמנם מיכולת קריאת השמות לחי ממעשה הביאה אנו למדים כי אין
המדובר בקשר גופני סתמי .המדובר בקישור גופני שערכו עמוק עד כדי יכולת נגיעתו במגמת
ה" ֵּשם" של כל בריה .את היכולת לקיים זיקה שכזו בין האדם והחי ,אנו חייבים לתלות מתוך
ֹלהים אֶ ת
זיקתם הישירה של שניהם אל האדמה .זיקת האדם אל האדמה מתוך " -וַ טִ יצֶ ר ה' אֱ ִ
ֹלהים ִמן הָ אֲ ָדמָ ה כָל חַ טַת הַ ָש ֶדה וְּ אֵ ת כָל עוֹף
ָאדם עָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָדמָ ה" ,ושל החי מתוך " -וַ טִ צֶ ר ה' אֱ ִ
הָ ָ
הַ שָ מַ יִ ם" .מנקודת מוצא הדעת שלו המופיעה בכוח דיבורו ,מהווה החי גורם מציאות נמוך ביותר
ביחס לאדם וממילא בלא יכולת שיוך וקל וחומר זיווג עימו.
כה קרובה הזיקה שבין האדם ,החי והאדמה ממנה נוצרו ,עד כי הן האדמה והן החי מגלים בחינת
חיות גבוהה שיש בה מגמה של בחירה חופשית כאדם.
כך באדמה.

ָארץ ֶדׁשֶ א עֵ שֶ ב מַ זְּ ִריעַ זֶ ַרע עֵ ץ פְּ ִרי עֹשֶ ה פְּ ִרי לְּ ִמינ ֹו אֲ ׁשֶ ר זַ ְּרע ֹו ב ֹו עַ ל
ֹלהים ַת ְּדׁשֵ א הָ ֶ
"וַ טֹאמֶ ר אֱ ִ
ָארץ ֶדׁשֶ א עֵ שֶ ב מַ זְּ ִריעַ זֶ ַרע לְּ ִמינֵהו וְּ עֵ ץ עֹשֶ ה פְּ ִרי אֲ ׁשֶ ר זַ ְּרע ֹו ב ֹו לְּ ִמינֵהו
ָארץ וַ יְּ ִהי כֵן .וַ תוֹצֵ א הָ ֶ
הָ ֶ
ֹלהים כִ י טוֹב".
וַ ט ְַּרא אֱ ִ
רש"י " :עץ פרי  -שיהא טעם העץ כטעם הפרי ,והיא לא עשתה כן ,אלא (פסוק י"ב) ותוצא
הארץ עץ עושה פרי ,ולא העץ פרי ,לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה
ונתקללה( :בראשית א' ,י"א – י"ב).
כך בחיה ובבהמה.

ָארץ".
ָארץ וְּ ִהנֵה נ ְִּׁשחָ תָ ה כִ י ִה ְּׁש ִחית כָ ל בָ שָ ר אֶ ת ַד ְּרכ ֹו עַ ל הָ ֶ
ֹלהים אֶ ת הָ ֶ
"וַ ט ְַּרא אֱ ִ
רש"י " :כי השחית כל בשר  -אפילו בהמה חיה ועוף נזקקין לשאינן מינן" (בראשית ו' ,י"ב).
בשריות החי היא כה "אנושית" ,עד כי במרידתם של דור המבול הם מקצינים זיקה זו עד כדי
יצירתם קשר נישואין בכתובה בין האדם לחיה.
"אמר ר' הונא בשם ר' אידי לא נתחתם גזר דינם של דור המבול עד שכתבו קמיסמסין (פי'
כתובות) לזכר ולבהמה( "...מדרש תנחומא פרשת בראשית סימן ל"ג).

ברמת חיים זו עֵ ר ֹום הבשר ועורמת החוכמה חד הם .את החוכמה שאנו מגלים בשכל ,במחשבה
ובדיבור ,הופיע עולם בראשית בעצם הוויית הבשר והחושים שבו .כך מקביל הכתוב בין עירומם
של אדם וחוה ובין עורמת הנחש.

ָאדם וְּ ִא ְּׁשת ֹו וְּ ֹלא יִ ְּתבֹׁשָ ׁשו .וְּ הַ נָחָ ׁש הָ יָה עָ רּום ִמכֹל חַ טַת הַ שָ ֶדה"...
ֲרּומים הָ ָ
"וַטִ ְּהיו ְּׁשנֵיהֶ ם ע ִ
(בראשית ב' ,כ"ה – ג' ,א').
העורמה תוצרה של החוכמה 4היא חלק בלתי נפרד מתכונת גופו של האדם ,כפי שאת שמות
הברואים יודע האדם לקבוע דרך מעשה הביאה.
" 4אֲ נִי חָ כְּ מָ ה ָׁשכַ נ ְִּתי עָ ְּרמָ ה - ...אצל ערמה ,שכיון שלמד אדם תורה נכנס בו ערמימות של כל דבר" (משלי ח' ,יב ורש"י
שם).
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על ממד הקשר הזה הבשרי ,מתקיים גם הקשר שבין האישה והנחש כקשר נישואין.

"וַ תֹאמֶ ר הָ ִאשָ ה הַ נָחָ ׁש ִה ִשיַאנִ י ָו ֹאכֵּל" (בראשית ב' ,י"ג).
אם על פי ההקשר התוכניִ ,ה ִשיַאנִ י הוא לשון של פיתוי ,הרי הגמרא לומדת מלשון ייחודית זו ,על
קשר אישות שנוצר בין חוה לנחש באכילת עץ הדעת.

"שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא - .כשנתן לה עצה לאכול מן העץ בא עליה ,דכתיב
(בראשית ג') הנחש השיאני  -לשון נשואין" (שבת קמ"ו ,ע"א).
מה "תורם" הנחש לעולם האדם בחיבור האישות שהוא יוצר עם האישה? על כך ניתן ללמוד
מעונשו.

"...עַ ל גְ חֹנְ ָך תֵּ לְֵּך וְ עָ פָ ר תֹאכַל כָל יְ מֵּ י חַ יֶ יָך" (שם ,פסוק י"ד).
הנחש קרוב אל האדמה הן בהליכתו על גחון ,והן באכילתו עפר.
והק ְּרבה האלו אנו למדים מכוחם של ה"חיווים" היודעים את הארץ.
על משמעות האכילה ִ

"...וחוי  -אמר רב פפא :שהיו טועמין את הארץ (לאיזה דבר ראויה – רש"י) כחויא
שמאכלו עפר – רש"י)" (שבת פ"ה ,ע"א).

(כנחש

תאור כוחם של ה"חיווים" ,אינו רק תיאור ידיעתם החקלאית של עם ששמו הוא כשמו הארמי של
הנחש .החיויא הוא גורם החיים המחובר אל הארץ באופן המצליח להוציא ממנה את החיים
להתפרטותם (מלא קנה זה ל...ומלא קנה זה ל .)...כוח ה"טעימה" ,שהוא כוח החוויה המרכזי של הגוף,
הוא אמצעי החיבור אל הארץ לגווניה .משום כך מכנה אותם הכתוב – "יושבי הארץ".

"יושבי הארץ  ... -ורבותינו דרשו שהיו בקיאין בישובה של ארץ ,מלא קנה זה לזיתים ,מלא
קנה זה לגפנים ,שהיו טועמין העפר ויודעין אי זו נטיעה ראויה לה" (רש"י על בראשית ל"ו ,כ').
מהקבלת עורמתו של הנחש לעֵ רומו של האדם למדנו כי מעמד כוחה של האדמה ממשיך גם
בהתגשמותה לבשר להיות עצימותו כעצימות חוכמת השכל והמחשבה אצלנו .את הפוטנציאל הזה
של עוצמת הארץ ו"חוכמת" הגוף קונה חווה מכוח אישותה עם הנחש .מכוחו נקרא שמה חווה.
"א"ר פרחיה אין לך בעולם דבר שאין בו מעלה כדוגמתו .הנחש שהערים לחוה הוא דבר
נופל על הלשון .אמר רב יוסף היאך א"ל כתרגומו נחש חיויא הוא חויא זכר והיא חוה נקבה
דבר נופל על הלשון( "...זוהר חדש כרך א' (תורה) פרשת בראשית דף ל"ב ע"ב).
מכוחו היא הופכת להיות אם כל חי.

ָאדם ׁשֵ ם ִא ְּׁשת ֹו חַ וָ ה כִ י ִהוא הָ יְ תָ ה אֵּ ם כָל חָ י"( "...בראשית ג' ,כ').
"וַטִ ְּק ָרא הָ ָ
נמצאנו אם כן למדים כי מנקודת מוצא החיים שמן הארץ בהוויית כוחה הרחבה הבראשיתית,
מקיימת האדמה ולאחריה הבשר הנברא ממנה ,הוויית חיים מפורטת ועשירה שמרחב קיומה רחב
עד אין קץ כמרחב קיומה של החוכמה והמחשבה .קביעת איסור הגזל בקורבנות על בסיס הקשר
הזה שבין האדם הראשון לבין החי ,בא לציין אם כן ,כי כל הלגיטימציה של מעשה הקורבנות
ויכולת כפרתו בנויים על אופי הקשר האמיץ הזה שבין האדם לבין החי ,שבו החי אינו מהווה רמת
חיים נחותה ביחס לאדם ,אלא שותף עימו במרחב "נפש החיה" היונקת את כוחה מן החיבור
האמיץ הן של האדם והן של הבהמה אל קרקע היווצרותם.
זיקתם המתמדת של ה"חי" והאדם אל האדמה
אכן ,את קשר ה"חי" עם אדמת היווצרותו אנו מוצאים קשר קבוע ,עד להלכה.
באפשרות שהתורה נותנת לקנות בירושלים בכסף פדיון מעשר שני "מפרי וגידולי קרקע" ,כוללת
התורה שבעל פה גם את האפשרות לקנות בשר .בעניין זה מביאה הגמרא שני טעמים .או מצד
היותה של הבהמה גם היא "גידולי קרקע" ,או מצד היותה גם היא "ולד הארץ".
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"דתניא :ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך  -כלל ,בבקר ובצאן וביין ובשכר  -פרט ,ובכל
אשר תשאלך נפשך  -חזר וכלל .כלל ופרט וכלל  -אי אתה דן אלא כעין הפרט; מה הפרט
מפורש  -פרי מפרי וגידולי קרקע (שכולן ניזונין וגדילין מן הקרקע – רש"י) ,אף כל  -פרי מפרי
וגידולי קרקע .ותניא אידך :מה הפרט מפורש  -ולד ולדות הארץ (שנבראו מן הארץ במעשה
בראשית – רש"י) ,אף כל ולד ולדות הארץ" (עירובין כ"ז ,ב').
אף שהבהמה בדרך התנהלותה מנותקת לחלוטין מן הקרקע כבעל חיים עצמאי ,עצם אכילתה מן
הארץ ואף עצם מעשה בריאתה מן הארץ במעשה בראשית ,דומיננטיים בהגדרת הווייתה ,עד כי
היא נחשבת חלק בלתי נפרד מן הארץ כדוגמת "פרי וגידולי קרקע" ,להלכה ממש.
את החיבור הזה אל הארץ המגיע עד לרמת ההשלכה ההלכתית ,אנו מוצאים אף ביחס לאדם.
את האיסור לתלוש מעור היד ולירוק ברוח בשבת ,מעגנים הפוסקים מכוח היות האדם מחובר אל
הקרקע.
את האיסור לתלוש מן העור בידו ,מצד מלאכת גוזז ,תולה הט"ז על בסיס היות האדם כמחובר
לקרקע

"ועוד יש ליזהר שלא יתלוש מן עור שלו בידו או במקומות אחרים דהוי כמחובר לקרקע
דכן משמע בריש סנהדרין דאדם הוי כקרקע" (ט"ז סימן של"ו).
על הבסיס היות האדם "גידולי קרקע" ,מבאר ה"ביאור הלכה" את דינו של הרמ"א ביחס למעשה
היריקה.
משום זורה (רמ"א שו"ע אורח חיים סימן שי"ט
מתכוין לכך וכ"ש דאין זה דרך זורה (משנה

"הרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר הרוק ,חייב
סעיף י"ז) ולא ראינו מי שחושש לזה כיון דאינו
ברורה ס"ק ס"ז)...ואף לדעת הרמ"א יש לצדד דהוא דווקא ברוק דכמו דאין דישה ומעמר
אלא בגידולי קרקע כן אין זורה אלא בגידולי קרקע ואדם נקרא ג"ק (ביאור הלכה שם ד"ה
מפזר וכו')" (שו"ע אורח חיים סימן שי"ט סעיף י"ז).

שותפות הזו של ה"חי" והאדם אל קרקע היווצרותם ,מאירה לנו את צד מעלתו של ה"חי" על פני
האדם .בהתבוננות על שניהם מזווית יצירתם שמן הארץ ,דווקא ה"חי" קרוב יותר אל מקור
מחצבתו .בהופעת כוחה ,מבליטה האדמה את קווי מתאר כוחה בציורי קווים הבולטים מבסיסה.
קווי החיים בציור ה"חי" מעל פני האדמה ,הם הקרובים יותר לבסיסם שמן הארץ .קו ציורו של
האדם ,בהזדקפותו ממקור מחצבתו הוא נוצק לחיים שהם אמנם עצמאיים יותר ,אולם מאידך
רחוקים יותר ממקור ציורו .תודעתו ובחירתו החופשית הנובעים מהתרחקות זו מרחיקים אותו
לפעול ולנהוג כפי רצונו ולאו דווקא על פי צביון בריאתו .מעשה הקרבת הקורבן כוחו הוא אם כן
בהחזרת האדם להתכלל במקור חיותו הבשרי הבראשיתי שב"חי" ,המחובר יותר בטבורו אל
האדמה.
פניית כל מעשה ההקרבה אל מקור היווצרו של האדם שמן הארץ ,היא הסיבה לכך שנתינת הדם
המכפרת ,נעשית על קרנות מזבח שהוא חלק בלתי נפרד מן האדמה.
כך הוא לשון הכתוב בעניין.
" ִמזְּ בַ ח אֲ ָדמָ ה ַתעֲשֶ ה ּלִ י( "...שמות כ' ,כ').

אף התורה שבעל פה ,הממתנת קביעה זו ,לחיוב המזבח להיות מחובר באדמה וממולא באדמה
בלבד ,משאירה את יסוד חיבור המזבח אל הארץ.

"מזבח אדמה  -מחובר באדמה ,שלא יבננו על גבי עמודים או על גבי כיפים .דבר אחר שהיה
ממלא את חלל מזבח הנחשת אדמה בשעת חנייתן" (רש"י במקום ד"ה מזבח אדמה).
נמצאנו אם כן למדים כי התכנסותו של האדם אל בסיס קיומו ,נעשה במעשה הקרבת הקורבן ,הן
מצד החיבור הקרוב יותר של ה"חי" לאדמה ,והן מצד חיבור המזבח אל הארץ .התכללות זו
במקור חייו שמן האדמה ,היא משילה מן המתכפר את קליפות התודעה והיצירה העצמיים
הנושאים את העוון ,ומתוך כך חוזר האדם לתמותו .ברור ,שדרך פעולה זו של מעשה הקורבן
אינה פועלת דרך אפיק המחשבה של האדם ועל כן אין היא נצרכת למעשה התשובה או למעשה
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הוידוי של האדם .היא מחייבת אך ורק את שיתוף הפעולה של האדם שלא יתחרט על הבאת
קורבנו ושלא יבעט בקורבנו .בחיבור האדם למצב בריאתו שמבראשית ולאופי פעולת עולמו של
האדם הראשון ,גופי החיים נושאים את ערכיהם ,ועל כן התרחישים הפיזיים הם עצמם מביאים
לתוצרי ה"תשובה" וה"כפרה" ולא המחשבה או הווידוי בפה על העוון.
כוחה זה של כפרת הקורבן לפעול כפרה אף במקום בו נמנע האדם ממעשה תשובה על חטאיו ,היא
המביאה את חכמים להתריע את האדם מפני ניצולה של דרך כפרה זו לזדון.

"...האומר אחטא ואשוב ,אחטא ואשוב  -אין מספיקין בידו לעשות תשובה"
פ"ה ,ע"ב).

(משנה ,יומא

ברור ,כי אין כוונת המשנה למעשה התשובה שבמחשבה ובדיבור .שהרי במעשה תשובה זה ,אם
מכוון האדם בעת תשובתו כי ישוב לחטא ,אין כאן תשובה מלכתחילה וממילא אין צורך
ב"התערבות" מיוחדת של ההשגחה האלוהית למונעה.
אכן חז"ל במדרש האגדה ,קובעים מפורשות כי תשובה שכזו אינה תשובה כלל ,ומדמים אותה
לטובל ושרץ בידו.

"ילמדנו רבינו מי שהוא חוטא לומר שתתכפר לו על ידי תשובה מהו ,כך שנו רבותינו האומר
אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקים על ידיו לעשות תשובה (יומא פ"ח ,מ"ח) ,למה,
שאם אדם עושה תשובה וחוזר לעבירותיו אינה תשובה ,אם ירד אדם לטבול והשרץ בידו
אין לו טהרה ,מה יעשה ,ישליך מה שבידו ואח"כ יטבול ויטהר ,אמר הכתוב יעזוב רשע
דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו (ישעיה נ"ה ,ז')" (פסיקתא רבתי פרשה מד ד"ה
ילמדנו [רבינו] מי).
מתוך כך" ,נאלצת" הגמרא לחרוג מפשט המשנה ולבאר את משמעות "אין מספיקין בידו לעשות
תשובה" ,לא כמעשה מניעה אקטיבי של ההשגחה האלוהית ,אלא כתוצאה המגיעה לו לאדם
ממילא ,מתוך חזרתו על מעשה העברה.

"האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב...דאמר רב הונא אמר רב :כיון שעבר אדם עבירה
ושנה בה...נעשית לו כהיתר" (יומא פ"ז ,ע"א).
אמנם ,ב"אליהו רבה" ,מייחסים חז"ל את "אחטא ואשוב אחטא ואשוב" ,אל מעשה כפרת
הקורבנות.

"ולמה נאמר זאת תורת החטאת ,כדי שלא יאמר אדם ,אלך ואעבור עבירה ואביא חטאת
ואתכפר בה ,ושנו חכמים במשנה ,האומר ,אחטא ואשוב אחטא ואשוב ,אין מספיקין בידו
לעשות תשובה (יומא פ"ח ,מ"ט) ,לכך נאמר זאת תורת החטאת" (אליהו רבה פרשה ז' ד"ה זאת
תורת העולה).
על בסיס הבנתנו את דרך כפרת הקורבן ,אפשרות ה"אחטא ואשוב" אכן עומדת לרשותו של
האדם .כיוון שכפרת הקורבן אינה מבוססת ואינה תלויה בתשובת האדם על חטאו ,אלא על
רצייתו "יכפר עלי חטאתי" ,אפשרי מצב בו האדם משתמש בקורבן על מנת להחזירו אל מצב
הווייתו הבסיסית של "נפש החיה" במעשה תשובת הגוף אל מקורו ,בעוד מחשבתו נשארת ברצון
החטא והכוונה לחטוא בעתיד .פה אכן נצרכת התערבות ההשגחה האלוהית למנוע מאותו אדם
את מעשה התשובה.
מאידך ,מתוך היות כפרת הגוף ,חזרה אל המקור הבסיסית ביותר ,במקום בו פועל האדם ביושר,
מתגייסת ההשגחה האלוהית לסייע למימוש תהליך כפרה זה .תפקיד מעשה ההקרבה על המזבח
המחובר אל האדמה ,ובכלל זה האש היורדת על המזבח ,הוא לחולל את מצב הזיקה הבראשיתי
הזה שבין האדם והחי ,אל מתשתית בריאתם שמן האדמה.
להרחבה ,על אופן סיוע האש מן השמים לקיום כפרת הארץ ,בספר שדי ( עמ'  – 44בפרק "כוח האש בחזרת הקשר שבין האדם והקורבן").
אולם ,דווקא המסקנה כי עבודת ההקרבה במקדש נועדה לעורר מחדש את עולמו של האדם
הראשון ומתוך כך פועלת זיקת האדם אל ה"חי" ,את חזרתו אל בסיס הווייתו ומשם לצמיחתו
מחדש ,מותירה את מעשה ה"כפרות" לכאורה מחוץ למעגל בראשיתי זה .שהרי בלא מעורבות
פעולת המזבח והמקדש ,נשאר הפער העצום שבין ה"חי" והאדם המֵ ָדבֵ ר בעינו .ממילא ,יכולת
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מעשה הכפרה בקורבן מתבטלת? כיוון שכאמור לעיל ,אין אנו יכולים לראות במעשה ה"כפרות"
רק "זֵ כֵר" ומעשה שעיקרו רק כוונה ,אנו נצרכים למצוא אף במעשה ה"כפרות" מחוץ למקדש את
בסיס ההשפעה של תהליך ההקרבה שזיהינו בתוכו.
תשובה לכך אנו מקבלים מנוסח ה"כפרות" ,המחבר באופן מפתיע ביותר את מעשה ה"כפרות"
דווקא לעבודת השעיר המשתלח ,הנעשה אף הוא מחוץ למקדש.
משפט תרנגול ה"כפרות"  -ממשפט השעיר המשתלח
כך לשון נוסח ה"לשם ייחוד" שלפני פסוקי ה"כפרות".

"...ותבנה בית המקדש במהרה בימינו ,ושם נעשה לפניך משפט שעיר המשתלח ושעירי
עיזים נעשה ברצון."...
באופן מיוחד ,מכוון ה"לשם ייחוד" שלפני ה"כפרות" את מעשה ה"כפרות" לעבודת השעיר
המשתלח .5על מנת לבחון ,במה קרוב מעשה ה"כפרות" דווקא לכפרת השעיר המשתלח ,נתבונן על
ייחודיותה של עבודה זו.
כך מופיע אופן כפרת השעיר בויקרא

"וְּ סָ מַ ְך ַאהֲ רֹן אֶ ת ְּשתֵ י י ָָדיו עַ ל רֹאׁש הַ שָ עִ יר הַ חַ י וְּ ִה ְּתוַ ָדה עָ לָיו אֶ ת כָל ֲע ֹונֹת בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל וְּ אֶ ת
כָל פִ ְּׁשעֵ יהֶ ם לְּ כָל חַ חֹאתָ ם וְ נָתַ ן אֹתָ ם עַ ל רֹאׁש הַ ָשעִ יר וְּ ִׁשּלַח בְּ יַד ִאיׁש עִ ִתי הַ ִמ ְּדבָ ָרה .וְּ נָשָ א
הַ שָ עִ יר עָ לָיו אֶ ת כָל ֲע ֹונֹתָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ גְּ זֵ ָרה וְּ ִׁשּלַח אֶ ת הַ שָ עִ יר בַ ִמ ְּדבָ ר" (ויקרא ט"ז ,כ"א – כ"ב).
כפי שבארנו ביחס למעשה הקרבת הקורבנות ,נתינה של עוונות הקשורים במהותם לבחירתו,
רצונו ומחשבתו של האדם ,על ראשה של בהמה הינו דבר הנראה על פניו בלתי אפשרי .בעבודת
השעיר המשתלח הקושי לראות במעשה זה הליך של כפרה גדול עוד יותר ,מפני שדרך עבודתו היא
בגלגולו מן ההר וריסוק אבריו.

"מה היה עושה? חולק לשון של זהורית ,חציו קשור בסלע וחציו קשור בין שני קרניו .ודחפו
לאחוריו ,והוא מתגלגל ויורד .ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים" (יומא
ס"ז ,ע"א).
על כן ,בעבודת השעיר המשתלח ,אף יותר מבעבודת הקורבנות ,הביאור היותר פשוט ל"נתינה" זו
של העוונות על ראש השעיר ושילוחו למדבר אל ריסוק אבריו ,היה אמור להיות כמעשה סמלי
שנועד לבטא אולי את רצון ישראל להרחיק את עצמם מעוונותיהם .אולם כפי שדחינו אפשרות
הבנה זו ביחס למעשה הקורבנות ,כך נדחית האפשרות הזו מכול וכול ,אף ביחס לעבודת השיער
המשתלח .כפי שהדעת אינה סובלת כי נאבד חיים מן ה"חי" במעשה הקורבן רק לשם רושם של
דמיון ,קל וחומר שאין הדעת סובלת כי לשם רושם דמיון בלבד ,נגלגל בעל חיים מן ההר ונרסק
את אבריו .דחיית האפשרות להתייחס לעבודת השעיר כרושם דמיון בלבד מקבלת משנה תוקף
מכך כי בפועל ,מכול מעשה העבודה בבית המקדש ,דווקא השעיר המשתלח הוא המכפר על ישראל
מכל עוונותיהם ,כולל על עוונות כוהנים .שאר הקורבנות הנעשים בתוך המקדש ,כפרתם היא אך
ורק על טומאת מקדש וקודשיו.
כך מביאה המשנה במסכת שבועות.

"ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו  -שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים מכפרין .על שאר
עבירות שבתורה ,הקלות והחמורות ,הזדונות והשגגות ,הודע ולא הודע ,עשה ולא תעשה,
 5כך מובא גם במחזור וטרי (וכפי שנביא בהמשך גם ב"ספר הכוונות" לרבי חיים ויטאל).
"מנהג אבותי' תורה היא .וכך היא בפסיקתא :ערב יום הכיפורים מביאין תרנגולין .זכרים לזכרים .ותרנגולות
לנקבות .ונוטל בעל הבית לכל אחד מבני ביתו תרנגול אחד בידו .וקודם שישחטנו יאמר עליו חמשה פסוקים הללו
שלשה פעמים...ולאחר שסיים אילו חמשה פסוקים .יקח התנרגול ויחזירנו סביב ראשו .ואומ' יהי רצון מלפניך
אלהים חיים שתזכרנו ותפקדנו לחיים טובים .ויהא תרנגול זה תחת זה וחילופו ותמורתו .ויצא תרנגול זה למיתה
ויכנס זה לחיים טובים ארוכים ותהא שחיטתו כפרתו .וכופר נפשו .וינצל מכל צרה וצוקה מכל יגון ואנחה .וימצא
מנוחה ששון ושמחה אמן אמן סלה ועד :ובכל פעם שיאמר אותם הפסוקים יסביב התרנגול סביב ראשו .ויאמר זה
תחתי וזה תמורתי וחילופי .ושלום :וישגרם לעניי העיר :ויהא כפרתו כמו כפרת שעיר המשתלח שהיה מכפר על כל
ישר' :וכן נהגו בפרוונצא ונרבונא" (מחזור ויטרי סימן של"ט ד"ה מנהג אבותי').
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כריתות ומיתות בית דין  -שעיר המשתלח מכפר .אחד ישראלים ואחד כהנים ואחד כהן

משוח  -מתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עבירות ,ואין חילוק ביניהן" (שבועות ב' ,ע"ב והמשכה
של הגמרא בדף י"ג ע"ב).

ברור הוא ,כי מעשה המממש את מטרת כל עבודתו של הכוהן הגדול  -לכפר על כל עוונות עם
ישראל ,לא ניתן להגדירו כ"אקט סימלי" שבאמת אינו יוצר בעשייתו מאום .אנו נצרכים על כן
לבחון באיזה אופן מעשה נתינת העוונות על ראש השעיר ,נשיאתם עליו אל ארץ גזרה וריסוק
אבריו במורד ההר ,אכן יוצרים את כפרת ישראל ביום הכיפורים.
תשובה בדבר נוכל לקבל מתוך בירורה של הגמרא ,במה שונה כפרת השעיר המשתלח מכפרת
התשובה.
מול קביעתה החותכת של המשנה בשבועות – "על שאר עבירות שבתורה ,הקלות והחמורות,
הזדונות והשגגות ,הודע ולא הודע ,עשה ולא תעשה ,כריתות ומיתות בית דין  -שעיר המשתלח
מכפר" ,בלא להזכיר כלל את תנאי התשובה ,מתנה המשנה ביומא את כפרת יום הכיפורים
במעשה התשובה.

"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 יומא פרק ח' משנה ח').
על כך קובע הברטנורה ,כי תנאי התשובה הוא אך ורק שאין שם שעיר המשתלח .אולם בזמן
שעבודת השעיר המשתלח מתקיימת ,היא מכפרת בלא תלות בתשובה.6

"...וכל זה בזמן שאין שם שעיר המשתלח ,אבל בזמן שיש שעיר המשתלח הוא מכפר על
כל העברות קלות וחמורות ,חוץ מעבירות שבין אדם לחברו שאין מתכפר לו עד שירצה את
חברו" (ר"ע מברטנורה ד"ה על עשה ועל לא תעשה).
אנו מגיעים אם כן שוב אל המצב המיוחד שכבר זיהינו במעשה הקורבנות ,כי עצם המעשה
שליחת השעיר) ,מביא לכפרה ללא תלות במחשבה .אלא שבעבודת השעיר אנו מגיעים עד למצב קצה
הפועל את הכפרה על האדם אף שהוא עומד במרדו ומסרב לעשות תשובה .את המקור ליכולת
הכוחנית הזו נלמד גם פה ,מאותו מקור כוח המהווה את מעשה הקורבנות – עולם בראשית.
(של

גזרת השעיר במורד ההר  -הקרבה ישירה אל הארץ
כפי שהבאנו לעיל ,מתוארת כפרת השעיר המשתלח בדרך של "נתינת עוונות ישראל על ראש
השעיר ונשיאתו אותם אל ארץ גזירה".

 6ירידת כוח השעיר המשתלח בהלכה :אמנם הגמרא על המשנה בשבועות (בדף י"ג ,ע"א) ,מעמידה את המשנה על פי
דעת רבי בלבד ,אף שדבריו מתייחסים לכוח יום הכיפורים ולא לכוח פעולתו של השעיר המשתלח .בכך היא מורידה
את מעמד השעיר המשתלח למעמד "זמן" יום הכיפורים.
"אמר רבי זירא בעומד במרדו ורבי היא דתניא ,רבי אומר :על כל עבירות שבתורה ,בין עשה תשובה בין לא עשה
תשובה  -יום הכפורים מכפר ,חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בבשר ,שאם עשה תשובה  -יום הכפורים
מכפר ,ואם לאו  -אין יום הכפורים מכפר.
מתוך כך מצמצם הרמב"ם בהלכות תשובה את כוח השעיר עצמו ,לכפר אף בעומד במרדו רק בעברות ה"קלות" (עשה
ולא תעשה) ולא בחמורות (המחייבות כרת ומיתת בית דין ושבועת שוא ושקר).
"… שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות בין שעבר בזדון בין שעבר בשגגה בין שהודע לו
בין שלא הודע לו הכל מתכפר בשעיר המשתלח .והוא שעשה תשובה .אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר מכפר לו
אלא על הקלות( "...רמב"ם הלכות תשובה פ"א הלכה ב').
על בסיס הורדת הגמרא את מעמד השעיר למעמד יום הכיפורים (בייחוסה כאמור את דברי רבי על יום הכיפורים
למשנה המתייחסת לשעיר המשתלח) ,ממשיך ה"כסף משנה" על הרמב"ם ומוריד עוד יותר את כוח השעיר ,מתוך
דחייתו של דעת רבי כליל מול "חבריו".
"...וידוע דאין הלכה כרבי מחביריו ולכך כתב רבינו והוא שעשה תשובה .ומ"ש אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר
מכפר לו אלא על הקלות .ק"ל דהתם משמע דלרבנן אפילו עבר אעשה ,אם לא עשה תשובה ,אין שעיר מכפר .ולרבי
אפילו על החמורות מכפר בלא תשובה ,חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר בריתו בבשר וצ"ע" (כסף משנה ד"ה
שעיר המשתלח מכפר וכו'".
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" ...וְּ נָתַ ן אֹתָ ם עַ ל רֹאׁש הַ שָ עִ יר וְּ ִׁשּלַח בְּ יַד ִאיׁש עִ ִתי הַ ִמ ְּדבָ ָרה .וְּ נָשָ א הַ שָ עִ יר עָ לָיו אֶ ת כָל ֲע ֹונֹתָ ם
אֶ ל אֶ ֶרץ גְּ זֵ ָרה( "...ויקרא ט"ז ,כ' – כ"ב).
אף שהכתוב עצמו מדבר רק על מעשה שליחה למדבר ,לומדת הגמרא מלשון ה"גְּ זֵ ָרה" ,על מעשה
"גזירת" השעיר עצמו.

"...דבר אחר :אין גזרה אלא דבר המתגזר ויורד -
ס"ז ,ע"ב ורש"י ד"ה דבר המתגזר ויורד).

השעיר מתגזר בה איברים איברים" (יומא

כך הבאנו לעיל.

"ודחפו לאחוריו ,והוא מתגלגל ויורד .ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים"
(יומא ס"ז ,ע"א).
אין ספק כי "עבודה" שכזו של דחיפת החי וגלגולו מן ההר עד שנעשה אברים אברים ,דוחה את
הנפש עוד יותר מעבודת הקורבן והזהת דמו על קרנות המזבח .אם במעשה ההקרבה במקדש,
הסדר בעבודת ההקרבה מחבר את המעשה באופן מסוים לעולמו של האדם ,אף שעצם יכולת
כפרת האדם על ידי בעל חיים היא קשה לנו ,הרי המקריות ,חוסר השימוש בכלי שחיטה ודחיפתו
של השעיר בהר באופן אקראי ,נותנים למעשה הדחייה מן ההר גוון לכאורה ברברי שאין בו מאום.
ביאור מעשה זה כ "שוחד לסמאל" השר המושל במקומות החורבן (רמב"ן בשם פרקי דרבי אליעזר),
אינו יכול להתקבל כמהותו המקורית של מעשה זה ,שהרי עבודה זו היא המכפרת על כל ישראל
על כל עוונותיהם .היותה כפרה מחייבת להבין כי מעשה עבודתו זו של השעיר הינו מעשה הקרבת
קורבן לכל דבר!
באופן זה אכן מעמיד "בעל הטורים" את פרשת השעיר המשתלח ,דווקא מתוך ציווי התורה
המפורש לאחר פרשת השעיר המשתלח ,להביא כל קורבן להקריב באוהל מועד.

"וַיְּ ַדבֵ ר ה' אֶ ל מֹׁשֶ ה ּלֵאמֹרַ .דבֵ ר אֶ ל ַאהֲ רֹן וְּ אֶ ל בָ נָיו וְּ אֶ ל כָל בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל וְּ ָאמַ ְּר ָת אֲ לֵיהֶ ם זֶ ה
הַ ָדבָ ר אֲ ׁשֶ ר צִ וָ ה ה' לֵאמֹרִ .איׁש ִאיׁש ִמבֵ ית יִ ְּש ָראֵ ל אֲ ׁשֶ ר יִ ְּׁשחַ ט ׁשוֹר א ֹו כֶשֶ ב א ֹו עֵ ז בַ מַ חֲ נֶה א ֹו
אֲ ׁשֶ ר יִ ְּׁשחַ ט ִמחוץ לַמַ חֲ נֶה .וְּ אֶ ל פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ֹלא הֱ בִ יא ֹו לְּ הַ ְּק ִריב ָק ְּרבָ ן ַלה' לִ פְּ נֵי ִמ ְּׁשכַן יְּ קֹוָ ק
ָדם יֵחָ ׁשֵ ב ל ִָאיׁש הַ הוא ָדם ׁשָ פָ ְך וְּ נִכְּ ַרת הָ ִאיׁש הַ הוא ִמ ֶק ֶרב עַ מ ֹו" (ויקרא י"ז ,א' – ה').
על כך לומד "בעל הטורים" ,כי אזהרה זו באה במיוחד כנגד היתר עבודתו של השעיר המשתלח
מחוץ למשכן.

"סמך פרשת שחוטי חוץ לשעיר המשתלח לומר אע"פ שהתרתי לך שעיר המשתלח בחוץ
בדחיתו לצוק ופירש צוק הם סלעים שיש להם כמין שינים בולטין וזו היא שחיטתו
אעפ"כ השמר בשאר קדשים לשוחטן בחוץ" (בעל הטורים על ויקרא י"ז ,ג' ד"ה אשר ישחט מחוץ
למחנה).
בהתייחסות "בעל הטורים" ל"צוק" כסלעים שיש להם כמין שיניים בולטין ,הוא נותן למעשה
התגלגלותו של השעיר על פני "שינים" אלו גדר של "שחיטה" .אולם ממילא הוא פותח פתח ביאור
לעבודת השעיר המשתלח לא רק מצד הצבעתו על גדר ה"שחיטה" שבו ,אלא גם על גדר ה"אכילה"
שבו .בהתייחסותו לסלעי הצוק כשינים ,מוצגת הארץ ,לא רק כסכין עליה נשחט השעיר אלא גם
כזו האוכלת ב"שיניה" את הקורבן .כך יוצא שאל מול אכילת האש את הקורבנות בתוך המשכן,
בהקרבת השעיר המשתלח ,האדמה היא זו ה"אוכלת" את הקורבן! עבודת השעיר המשתלח,
הינה מעשה הקרבה בדיוק כפי מעשה ההקרבה בתוך המקדש ,אולם בזיקה קרובה הרבה יותר אל
האדמה .אם את מהלך יצירת הזהות שבין הקורבן והאדם במישור "נפש החיה" והכללתו של
האדם בו ,עושה המזבח דרך הגברת זיקת הקורבן אל האדמה במעשה הקרבה על "מזבח אדמה"
ובסיוע האש מן השמים ,הרי בעבודת השעיר המשתלח ,נעשה מעשה ההקרבה בחיבור ישיר
לחלוטין אל הארץ  -ישירות אל האדמה ,ללא כל מתווך.
מתוך כך ,גם דרך התנהלות מעשה ההקרבה אינו אחוז בסדר התורה ,אלא כפעולה ה"מתגלגלת"
מכוח עצמה .מול סדר התורה המושלם והמוחלט של עבודת יום הכפורים בבית המקדש ,שכל
שינוי ממנו יש בו בכדי להביא למיתת הכוהן הגדול ,עומדת עבודת השעיר בלא שחיטה ובלא
בהקרבה על מזבח כלשהו ,אלא בדחיפה מן ההר ונטילת נשמתו של השעיר מתוך פירוק אבריו אל
הארץ.
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זיקת הקשר הזה אל האדמה בדרך הקודמת את סדר התורה (בשחיטה כדין) וכלליה (הקרבה על המזבח
בלבד ובבית המקדש) ,היא המגדירה עבודה זו כעבודת "תוהו".

עבודה של "תוהו"  -ממקום ,שלדיבור אין בו גשישה

"ואת חוקותי תשמרו  -דברים שהשטן ואומות העולם משיבים עליהן ,ואלו הן :אכילת
חזיר ,ולבישת שעטנז ,וחליצת יבמה ,וטהרת מצורע ושעיר המשתלח .ושמא תאמר מעשה
תוהו הם (מה כפרה יש בשילוח זה ,ומה יש ביד צוק זה להועיל – רש"י)  -תלמוד לומר אני ה'  -אני
ה' חקקתיו ,ואין לך רשות להרהר בהן" (יומא ס"ז ,ע"ב).
הפן היותר מוכר בתיאור ה"תוהו" ,הוא אמנם מצד התהייה אל מול חוסר הסדר המופיע מולנו.
כך מבאר רש"י על בראשית.

"תהו לשון תמה ושממון שאדם תוהא ומשתומם על בהו שבה :תהו  -אישטורדישו"ן בלע"ז
[מבוכה].
כך מוצג מצב העולם בשנים שעוד לא ניתנה תורה לעולם.
"שתי אלפים היה תוהו  -תחת שלא ניתנה עדיין תורה והיה העולם כתוהו" (רש"י על סנהדרין
צ"ז ,ע"א).

אמנם ,מתוך קיום האבות את העולם בשנים אלו ,אנו למדים כי ה"תוהו" אינו "בלאגן" אלא סדר
מעולם קדום ,שלגבי הברואים המתקיימים מן הסדר הבאה אחריו ,הוא לגביהם חסר נגישות
מובנית .כך מלמדת אותנו הגמרא ,אף היא בסנהדרין,

"אמר רבי חנן :למה נקרא שמה תושיה ... -דברים של תוהו ,שהעולם משותת עליהם.
רש"י " :דברים של תוהו  -דיבור וקרייה בעלמא ,וכל דיבור אין בו גשישה ממש כתוהו
הזה ,ואף על פי כן עולם משותת עליהם ,ונוטריקון הוא :תי"ו  -תוהו ,שייה – משותת"
(סנהדרין כ"ו ,ע"ב).
נמצאנו למדים כי ה"תוהו" הוא הביטוי לתשתית הקיומית הקודמת לגדרי העולם הנברא בדיבור.
כך הוא ביחס לתורה הנקראת "תושיה" ביחס לחוקיות העולם הנגלה ,מתוך היותה תשתית קיומו
של העולם ,אך חסרת נגישות של הבריות אליה .כך אם כן היחס שבין חוקיות התורה הסדורה
ביחס לעבודת השעיר .מול סדר התורה המתייחס אל הארץ באופן מובנה וסדור אך המרוחק
ממנה דרך עבודת המזבח ,מציגה עבודת השעיר קשר ישיר אל תשתית קיומו של העולם – אל
הארץ עצמה!
חיבור ישיר זה של קורבן השעיר המשתלח אל הארץ ,ישירות אל תשתית קיומו של העולם ,הוא
שגוזר את דרך כפרתו על ישראל .מתוך שאין סוף החיים הנובעים מן האדמה אינם "עוברים" כלל
דרך כלי המחשבה ,אלא דרך חומרי האדמה והגוף היוצאים ממנה" ,נתינת העוונות על ראש
השעיר" 7ו"נשיאת השעיר עליו את עוונות ישראל" 8אינן מתייחסות כלל אל העברות עצמן שעשו
ישראל ,כי מושג העבירה מתייחס במהותו כבר לשלב שלטון המחשבה בעולמו של האדם ,אל
הסדר התורתי ומערך הציווי שבו .ה"עוונות" בתרגומם המקורי לשפת חומרי החיים ,מגדירים את
הצביון העצמי שבחומר גופו של האדם ,העולה ומשתלט על עוצמות האין סוף הקיימות בו
בבסיסו מתוך יצירתו מן האדמה .שליחת ה"עוונות" על ראש השעיר ,הוא למעשה תהליך כינוס
חומר האדם ,חזרה אל תשתית הבשר בה שותפים האדם והבהמה מצד היות שניהם "נפש חיה",
ומשם עד אל מקורם שמן האדמה – אל עפר היווצרו.
את הנגיעה במצג האין סוף הזה שבבסיס קיומו של האדם ,עושה עבודת המקדש ,דרך עבודת
הקורבנות שבו .מן הפן הזה המתייחס כבר לסדר התורה ,ה"עָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָדמָ ה" ממנו נוצר האדם,
הוא מעפר המזבח .על הפן הזה שבמקור יצירתו של האדם מצביע רש"י בביאור השני ליצירתו של
האדם "עָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָדמָ ה".
..." 7וְּ סָ מַ ְך ַאהֲ רֹן ֶאת ְּש ֵתי י ָָדיו עַ ל רֹאׁש הַ ָשעִ יר הַ חַ י וְּ ִה ְּתוַ ָדה עָ לָיו אֶ ת כָל ֲע ֹונֹת בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל וְּ ֶאת כָל פִ ְּׁשעֵ יהֶ ם לְּ ָכל
חַ חֹאתָ ם וְ נָתַ ן אֹתָ ם עַ ל רֹאׁש ַה ָשעִ יר( "...ויקרא ט"ז ,כ"א).
..." 8וְ נ ָָשא הַ ָשעִ יר עָ לָיו אֶ ת כָ ל ֲעוֹנֹתָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ גְּ זֵ ָרה( "...ויקרא ט"ז ,כ"ב).
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ָאדם עָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָדמָ ה – ...דבר אחר נטל עפרו ממקום שנאמר בו
ֹלהים אֶ ת הָ ָ
"וַ טִ יצֶ ר ה' אֱ ִ
(שמות כ' כ"א) מזבח אדמה תעשה לי ,אמר הלואי תהיה לו כפרה ויוכל לעמוד"
ורש"י ד"ה עפר מן האדמה).

(בראשית ב' ,ז'

אולם עבודת השעיר פונה לשלב הקודם לשלב הסדר הזה ,המתייחס ישירות אל האדמה – ישירות
אל מקום יצירתו של האדם .כך מביא רש"י הנ"ל ,בביאורו הראשון.

ָאדם עָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָדמָ ה  -צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות"...
ֹלהים אֶ ת הָ ָ
"וַ טִ יצֶ ר ה' אֱ ִ
(בראשית ב' ,ז' ורש"י ד"ה עפר מן האדמה).
במהלך הזה ,השעיר הוא המחבר את האדם אל מקורו שמן האדמה .בשלב הראשון ,מתוך זהות
ה"חי" שבין האדם והשעיר ,מכיל ה"שעיר" בתוך בשריותו הראשיתית את בשריות האדם ,הכלה
המתוארת בשפת הדיבור והסדר התורתי כ"נשיאת עוונות" .היכנסות זו של האדם אל תוך המקור
ה"חייתי" הראשיתי ממשיכה את מהלך כינוסה אל המקור בהבלעת השעיר אל תוך האדמה משם
נוצר .בגילגולו עליה עד לריסוק אבריו ,נאבדת צורתו אל תוך מקור הווצרותו .בכך חוזר האדם
דרך מעגל החיה הבסיסי יותר שבו ,אל עזות הארץ - 9אל משתית החיים.
מתוך שהתכנסות זו כאמור ,הינה תהליך מוחשי של "משיכת" חומרי חייו של האדם אל מקורם
ה"חי" ומשם אל תשתיתו שמן האדמה ,פעולתה על חומרי הגוף של האדם אינה תלויה במחשבתו,
ועל כן היא פועלת בעבודת השעיר אף על העומדים במרדם "למחוק" מהם את מעגל החיים
המוסף הבחירי ,מתוך "פירוק" מורכבותם החומרית אל תשתיתם ,בלא שתהיה להם שליטה או
בחירה חופשית למונעם.
בכך דומה דרך פעולת כפרת השעיר לדרך כפרת הקורבן שתיארנו לעיל המחזיר את ישראל
למקורם ,מעצם מעשה ההקרבה .חזרה זו אל המקור ,מכונה בשפת המחשבה " -תשובה" .אלא
שבתרחיש השעיר כמו גם בתרחיש הקרבת הקורבן ,חומר החיים הוא המוביל את החזרה אל
המקור וההולדה ממנו שוב לחיים עצמאיים.
אמנם ,מתוך שיצירת הזיקה דרך ה"חי" אל האדמה בעבודת השעיר היא ישירה ביחס למעשה
ההקרבה על המזבח ,השפעת עבודה זו ליצור "כפרה" מכוח עצם המעשה באופן שאינו תלוי
בבחירה ובמחשבת האדם המתכפר ,היא קיצונית יותר בעבודת השעיר מאשר במעשה הקורבנות.
אף שרק מחשבת העובד פוסלת בקורבן ולא מחשבת הבעלים 10ואף שהמחשבה הפוסלת בקורבן
הינה דווקא ביחס למעשה ההקרבה ולא ביחס לעברה שבהטיה מגיע הקורבן ,11נצרך הקורבן את
כוונת הבעלים " -יכפר עלי חטאתי" ,12על מנת שיכפר .בעבודת השעיר המשתלח אף כוונה מעטה
זו אינה נצרכת ,מתוך דבקות דרך עבודתו לחלוטין בדרך פעולת חומרי החיים.
ה"כפרות" – רושם עולמו של השעיר המשתלח ,בעולם שלאחר החורבן
אבסולוטיות זו שבעבודת השעיר המשתלח ,לכפר מכוח התכללותו של האדם אל "נפש החיה"
ישירות אל הארץ ,שלא מצד המחשבה כלל ,היא הגורם לכך ,ששלטון המחשבה בקביעת תרחישי
החיים מעת חורבן הבית ,הוציאה באופן מיוחד את עבודת השעיר ממעגל עבודת הקורבנות
הלגיטימית ,להיות או כמעשה דימוי בלבד שאינו יוצר מעצמו מהומה ,או למעמיקים ולמבינים,
כמישור פעולה מסוכן שאינו בר שליטה ,עד כדי דחיקתו לעולם ה"סטרא אחרא" .13עבודת השעיר,
רחוקה הייתה מידי מעולמו הנוכחי של האדם מכדי יכולת להכילו להיות חלק ממנו.
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"עזאזל  -הוא הר עז וקשה ,צוק גבוה( "...רש"י ויקרא ט"ז ,ח').
" 10אין המחשבה הולכת אלא אחר העובד ,אבל מחשבת בעל הקרבן אינה מועלת כלום ,אפילו שמענו הבעלים שפגלו
והיתה מחשבת העובד נכונה הרי זה כשר" (רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ד ,הלכה א').
" 11שלש מחשבות הן שפוסלין את הקרבנות ,ואלו הן :מחשבת שינוי השם ,ומחשבת המקום ,ומחשבת הזמן" ...
(רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ג ,הלכות א' ,ד').
..." 12מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבין ,אף יוה"כ אין מכפר אלא על השבין!  ...מאי שבין ושאין שבין? ...
אלא ,שבין  -דאמר יכפר עלי חטאתי ,שאין שבין  -דאמר לא תכפר עלי חטאתי ,ש"מ (כריתות ז' ,ע"א).
 13כך מביא הרמב"ן בשם פרקי רבי אליעזר (פרק מ"ו) – "...ומפורש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול (פרק מו) ,לפיכך
היו נותנין לו לסמאל שוחד ביום הכפורים שלא לבטל את קרבנם...והנה התורה אסרה לגמרי קבלת אלהותם וכל
עבודה להם ,אבל צוה הקב"ה ביום הכפורים שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החרבן( "...רמב"ן ויקרא
ט"ז ,ח').
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עבודת ה"כפרות" היא הרושם שהשאירו חכמים מעבודת כפרה עצומה זו במעגל החיים שמחוץ
למקדש ,על מנת לקיים לה נקודת אחיזה .כך מבאר ה"שם משמואל" 14את הזיקה שבין עבודת
השעיר המשתלח ומנהג ה"כפרות" .את צורך משיכת "קו" מקורבן השעיר המשתלח אל החיים
שלאחר חורבן הבית ,מבאר ה"שם משמואל" ,מפאת אי יכולת קריאת סדר הקורבנות למשוך קו
זה ביחס לשעיר המשתלח.

"הנה ענין כפרות הוא דוגמת שעיר המשתלח ,כמבואר בספרים ובהתפלה שקודם הכפרות.
ויש להבין למה עושין דוגמא ופועל דמיוני לשעיר המשתלח יותר מלכל קרבנות יוה"כ.
ונראה דהנה יש בכאן שאלה למה צריכין כלל לדוגמא ולפועל דמיוני ,הלא בש"ס מגילה
(ל"א ,ע"ב) שאמר אברהם אבינו תינח בזמן שבהמ"ק קיים ,בזמן שאין בהמ"ק קיים מה
תהא עליהם ,אמר לו הקב"ה כבר תיקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקורין בהן מעלה אני
עליהם כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם .וכן כתיב (הושע י"ד ,ג') ונשלמה
פרים שפתינו .ואמרו ז"ל (מנחות ק"י ע"א) כל העוסק בתורת חטאת כאלו הקריב חטאת
ובשו"ע (או"ח סי' א' ,ס"ו) פרשיות הקרבנות לא יאמר אלא ביום ,וכט"ז שם כיון שאין זמנם
אלא ביום ,וא"כ מוכח שהוא כאילו מקריבין בפועל ,וא"כ למה צריכין לדוגמא ופועל
דמיוני כלל.
ונראה דהנה איתא במדרשות [הובא בתוס' שלהי מנחות] שאחר החורבן מיכאל עומד ומקריב
בשמים בכל יום כבשים של אש .ונראה הפירוש שמההתלהבות ורשפי האש שישראל
משתוקקין לעבודת קרבנות וקורין הפרשיות בהתלהבות אש ,מזה נעשים למעלה כבשי אש
ומיכאל מקריבן .והנה מטעם דה אין צריכין לפועל דמיוני כלל ,שהרי ההקרבה גם עתה
בשמים בפועל ממש ע"י ההתלהבות שישראל קורין הפרשיות .וכל זה ניחא בשאר קרבנות,
אבל בשעיר המשתלח לא שייך לומר שע"י קריאת הפרשה נעשה בשמים בפועל ממש
עינן שעיר המשתלח ,שהרי כתיב (תהילים ה' ,ה') לא יגורך רע ,ואין שם עינן לסט"א ועזאזל
כלל ,ע"כ אנו צריכין לפועל דמיוני לשעיר המשתלח יותר מלכל הקורבנות .וממוצא הדברים
יובן הטעם שאין אומרים רק שעיר לכפר מלבד חטאת הכפורים ואינם מזכירין את השעיר
המשתלח" (שם משמואל שנת תרע"ד אחר הכפרות).
אם נתרגם את פן ה"סטרא אחרא" שמייחס ה"שם משמואל לקורבן השעיר המשתלח ,לדרך
עבודתו הייחודית ,ישירות אל הארץ שלא בתיווך המזבח והאש היורדת מן השמים ,דבריו של
ה"שם משמואל" מתבארים על פי דרכנו באופן מכוון .על פי דברי ה"שם משמואל" ,מוגבל הדיבור
לקיים "רושם" רק לקורבנות הרגילים הנעשים במקדש ,מתוך שעבודתם היא עוד כסדר הציווי
והעבודה הרגילים ,דרך המזבח ובסיוע האש המגיעה מן השמים .אולם קורבן השעיר המשתלח,
מתוך שמעשה התכללות האדם ב"נפש החיה" בו ,נעשית בזיקה ישירה אל הארץ במעשה "גזירת"
אברי השעיר אל תוכה של הארץ ,שולטת שפת הגוף בהופעת נקודת מוצא החיים במעשה זה
באופן מוחלט מעבר לסדר הציווי השייך לעולם ה"מֵ ַדבֵ ר" .על כן ,אין יכולת לדיבור לבטא מגמת
הקרבה זו כלל ואף את בחינת ה"רושם" שלאחר חורבן בית המקדש ,נצרכים חכמים לקיים דרך
מעשה כפרת גוף בממשות מעשה ה"כפרות".
אלא ,שצורך ורצון אלו לקיים מעשה כפרת גוף בעולם שלאחר חורבן הבית אינו פשוט כלל ועיקר.
הסיבה היא כי אף בעת קיום עבודת השעיר המשתלח ,היכולת להגיע לכפרת גוף בזיקה ישירה אל
הארץ ,הייתה תלויה בזיקתה של עבודה זו לעבודת המקדש של הכוהן הגדול .עבודה זו היא
שהכינה את הקרקע לאפשרות הכללת האדם ב"נפש החיה" שבשעיר בעבודת הטמעתו אל תוך
הארץ ממנה נגזר .בלא עבודת המקדש ,לא רק שעבודת השעיר המשתלח אינה יכולה להתקיים,
אלא אף קיום רושם מכפרה זו לכאורה אף הוא אינו אפשרי .השלטת ממד המחשבה בהתנהלות
החיים שלאחר החורבן ,מרחקת לגמרי מאפשרות קיום הזהות שבין האדם וה"חי" ברמת "נפש
החיה" ,ומעצימה את ההפרש התהומי שבין רמות החיים לקבע את מעמדו של ה"חי" כאמצעי
בלבד לשימושיו של האדם.
על מנת לאפשר למרות כל זאת קיום "רושם" של כפרת גוף מחוץ למקדש ,קובעים חכמים שתי
מקיְּ ִמים את מעשה הכפרה הזה במעשה שחיטה כפי דרך
הגבלות במעשה ה"כפרות" .האחתַ ,
כפרת הקורבן ולא כפי דרך כפרת השעיר המשתלח בזיקה ישירה אל הארץ בדרך גלגולו מן ההר.
השנייה ,ממקמים את מעשה הכפרה במיקום הגבוה ביותר שב"חי" ,הקרוב ביותר לזה שבעולם
המחשבה והדיבור .זאת הם עושים בכינון מעשה הכפרה בכפרת "גבר".

 14רבי שמואל מסוכטשוב.
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מכפרת ה"שעיר" לכפרת ה"תרנגול"
כאן אנו נכנסים לעומק נוסף במערך כפרת ה"חי" .תפיסת מעמדו של ה"חי" כמעשה הבלטת
הארץ את ציורי הווייתה ,מגדירה את בעלי החיים למיניהם ,כביטויים שונים של "ציורי הארץ".
כך מצינו בברכת יעקב את השבטים .ברצונו להחיל עליהם את כוח ה"חי" ,הוא מדמה את
השבטים לחיות שונות.

ַאריֵה וכְּ לָבִ יא ִמי יְּ ִקימֶ נו...יִ ָששכָר חֲ מֹר ג ֶָרם
ַאריֵּה יְ הּודָ ה ִמחֶ ֶרף בְּ נִי עָ לִ יתָ כ ַָרע ָרבַ ץ כְּ ְּ
"גּור ְ
רֹבֵ ץ בֵ ין הַ ִמ ְּׁשפְּ תָ יִ ם...יְּ ִהי דָ ן נָחָ ׁש ֲעלֵּי ֶד ֶרְך ְּׁשפִ יפֹן ֲעלֵי א ַֹרח הַ נֹׁשֵ ְך עִ ְּקבֵ י סוס וַ טִ פֹל רֹכְּ ב ֹו
ָאחוֹר...נַפְ ָתלִ י אַ יָ לָה ְּׁשלֺחָ ה הַ נֹתֵ ן ִא ְּמ ֵרי ׁשָ פֶ ר...בִ נְ י ִָמין זְ אֵּ ב יִ ְט ָרף בַ ב ֶֹקר יֹאכַל עַ ד וְּ לָעֶ ֶרב יְּ חַ ּלֵק
ׁשָ לָל" (בראשית מ"ט ,ט' – כ"ז).
אם חושבים היינו כי הדימויים הללו את השבטים לחיות ,הינם דימוים בעלמא ,מגיע הכתוב
ומקפיד לכלול את כל השבטים בברכות אלו ,על מנת לשתף את כולם במעלת ה"חי" שקבלו
השבטים האחרים.

"כָל אֵ ּלֶה ִׁשבְּ טֵ י יִ ְּש ָראֵ ל ְּׁשנֵים עָ שָ ר וְּ זֹאת אֲ ׁשֶ ר ִדבֶ ר לָהֶ ם אֲ בִ יהֶ ם וַ יְּ בָ ֶרְך אוֹתָ ם ִאיׁש אֲ ׁשֶ ר
כְּ בִ ְּרכָת ֹו בֵ ַרְך אֹתָ ם  -לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו ,מה תלמוד לומר
ברך אותם ,לפי שנתן ליהודה גבורתו של אריה ,ולבנימין חטיפתו של זאב ,ולנפתלי קלותו
של איל ,יכול שלא כללן בכל הברכות ,תלמוד לומר ברך אותם" (בראשית מ"ט ,כ"ח ורש"י ד"ה
ברך אותם)

נמצאנו למדים כי ל"חי" כביטוי של צורת הארץ ,ישנם קווי ביטוי שונים ,כפי קווי צורות החי
השונות .השוואה בין הוויית השעיר המשתלח לבין הוויית ה"כפרות" הממוקדת בכפרת תרנגול
מצד כינויו "גבר" ,תלמד אותנו על נגיעת מעשה הכפרה בכל אחד מהם במקום אחר בהוויית
ה"חי" שבו.
התבוננות בייחודיות השעיר מלמדת כי זהותו הבשרית היא הקרובה ביותר לזו של האדם,
בהוויית דמו ושערו.
שעיר העיזים – דם ושער כשל אדם
את זהות דם האדם לדם השעיר ,אנו למדים מפרשת מכירת יוסף .ברצונם להטעות את יעקב כי
דם הכותונת הוא דמו של יוסף ,משתמשים האחים בדם שעיר עיזים ,מפני שדמו דומה לדם אדם.

"וַטִ ְּקחו אֶ ת כְּ תֹ נֶת יוֹסֵ ף וַ טִ ְּׁשחֲ טו ְּשעִ יר עִ זִ ים וַטִ ְּטבְּ לו אֶ ת הַ ֺכ ֹתנֶת בַ ָדם  -דמו דומה לשל אדם"
(בראשית ל"ז ,ל"א ורש"י ד"ה שעיר עיזים).
בהברחת מיכל את דוד מפני שאול ,היא משתמשת בשער שעיר העיזים בכדי להטעות את רודפיו
של דוד ,כי דוד הוא השוכב במיטה .שם מבארים חז"ל כי שער העיזים דומה לזה של האדם.

"וַ ִת ַקח ִמיכַל אֶ ת הַ ְּת ָרפִ ים וַ ָתשֶ ם אֶ ל הַ ִמחָ ה וְ אֵּ ת כְ בִ יר הָ עִ זִ ים (עור מופשט שלם – רש"י) שָ מָ ה
ְּמ ַראֲ ׁשֹתָ יו וַ ְּת ַכס בַ בָ גֶד  -לפי שאין לתרפים שיער וזה דומה לשיער אדם" (שמואל א' ,י"ט ,י"ג
ורש"י ד"ה שמה מראשותיו).
ברור ,כי מצד הטבע אותו אנו חיים כיום ,אין שער העיזים דומה כלל לשערו של האדם ואין דם
שעיר העיזים דומה לדם האדם ,יותר מכל דם בעל חיים אחר .את הדמיון הכפול הזה הן של דמו
והן של שערותיו של שעיר העיזים לאדם ,ניתן יהיה להבין רק על בסיס עולם בו מתקיימת זיקה
בין ה"חי" והאדם .זיקה זו ראינו כי מתקיימת רק על בסיס שותפות הוויית האדם וה"חי" כ"נפש
חיה" מכוח יצירתם המשותפת מן האדמה .בעולם קדום זה קובעים חז"ל 15כי קיומו של שעיר
העיזים כ"חי" הוא הקרוב ביותר לזה של האדם ,הן מצד "נפשיותו" – הדם הזורם שבו 16והן מצד
החצנת גופו המופיעה בשערו .בהוצאת מעשה כפרת ה"חי" אל מחוץ למקדש – אל ארץ הגזרה,
נבחר ה"חי" שזהותו הן בדם נפשו והן במאפייני חיצוניותו הינם הקרובים ביותר לזה של האדם.
 15קביעה שלנו המתנהלים מכוחה של המחשבה אין כלל את היכולת לאשרה.
 16כפי קביעת הכתוב בדברים – כי הדם הוא הנפש – " ַרק חֲ זַ ק לְּ בִ לְּ ִתי אֲ כֹל הַ ָדם כִ י הַ ָדם הוא הַ נָפֶ ׁש וְּ ֹלא ֹתאכַל הַ נֶפֶ ׁש
עִ ם הַ בָ ָשר" (דברים י"ב ,כ"ג).
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לעומת הקפדת עבודת השילוח אל ארץ הגזרה ,על זהות ה"חי" עם האדם בדם ,מתייחס מנהג
ה"כפרות" בכפרת תרנגול ,דווקא אל תכונת ה"גבר" שבו.
כפרת התרנגול – "תמורת גבר בגבר".
אף שיש מן הפוסקים המסכימים כי ניתן להשתמש גם בבעלי חיים אחרים חוץ מן התרנגול
ל"כפרות" ,17קבעו הפוסקים מנהג זה בתרנגול דווקא .את הטעם בדבר הבאנו בתחילת המאמר
בדברי הטור.

"...ועוד שמענו מחכמים הראשונים שאע"פ שבהמה דמיה יקרים יותר מתרנגול אעפ"כ
תרנגול מובחר לפי ששמו גבר כדאמרינן (ביומא כ' ,א') מאי קרא גברא אמר רב שילא קרא
תרנגולא וכיון ששמו גבר ,תמורת גבר בגבר מהני ומעלי( "...טור אורח חיים סימן תר"ה).
כבר הסקנו ,כי דימוי שם בעלמא ,אינו יכול להוות בסיס לקביעת מנהג שיש בו שחיטת חי ומעשה
כפרה .אנו נצרכים אם כן ,להיכנס לסיבת כינויו של התרנגול בשם "גבר" ,ללמוד מכך על תכונת
ה"חי" שבו ולבאר על בסיס תכונה זו ,את סיבת יצירת כפרת ה"חוץ" של מעשה ה"כפרות",
דווקא בה.
את המקור לקריאת שמו של התרנגול בשם "גבר" מביא הטור ממסכת יומא ,בדעת רבי שילא כי
"קריאת הגבר" היא קריאת התרנגול.

"לא היתה קריאת הגבר מגעת עד שהיתה עזרה מלאה מישראל .מאי קריאת הגבר? רב
אמר קרא גברא (מכריז הממונה על הכרוז – רש"י) ,רבי שילא אמר :קרא תרנגולא" (יומא כ' ,ע"ב).
על מגמתה של תכונת ה"גבריות" אנו למדים מן המנהג ללבוש בגדי לבן ביום הכיפורים כדוגמת
מלאכי השרת.

"...יש שכתבו שנהגו ללבוש בגדים לבנים נקיים ביום כפור ,דוגמת מלאכי השרת"...
(רמ"א על שו"ע אורח חיים סימן תר"י סעיף ד').
מצד הסיבה הזו ,מבאר המגן אברהם ,אין לנשים ללבוש לבנים ,שאין הם יכולים להיות
כמלאכים ,כיוון שעל מקומם של המלאכים נאמר "עיר גברים". .

"דוגמת מלאכי  -ולפ"ז אין הנשים לובשין לבנים דאין יכולים להיות כמלאכים דעיר גברי'
כתיב( "...מגן אברהם אורח חיים סימן תר"י ס"ק ה').
כך המקור במשלי.

"עִ יר גִ ב ִֹרים עָ לָה חָ כָם - ....זה משה רבינו שעלה לבין המלאכים גבורי כח"
ורש"י ד"ה עירגבורים עלה חכם).

(משלי כא ,כב

את ההקבלה שבין "גיבורים" ו"גברים" עושים חז"ל במדרש.

"עיר גברים עלה חכם ,ר' יהושע בש"ר אחא גברים כתיב שכלם זכרים ואין בהם נקבות"...
(ילקוט שמעוני משלי רמז תתקנט).
אנו נזקקים אם כן לבחון מה בתרנגול משייך אותו לעולם ה"גברים" – לעולם שבקצהו הוא נוגע
בעולמם של המלאכים.
מכינוי הגמרא במסכת שבת לתרנגולת שקראה כתרנגול בלשון "שקראה גברית" ,אנו למדים כי
קריאתו של התרנגול ,היא שמביאה לו את הכינוי "גבר".

 17כגון בדעת הטור עצמו מלשון הרא"ש ביומא פרק ח' סימן כ"ג ..." -ועוד יש במקומות עשירים שעושין תמורת
אילים ועיקר בעלי קרנים דמות אילו של יצחק אבינו לפיכך לא דבר קבוע הוא" (טור אורח חיים סימן תר"ה).
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"...ותרנגולת שקראה גברית  -כתרנגול כמו קרא גברא
שקראה גברית).

(יומא כ' ,ב')" (שבת ס"ז ,ע"ב ורש"י ד"ה

מתוך שאין הגמרא נוקטת בלשון "שקראה כתרנגול" אלא "שקראה גברית" אנו למדים כי
שקריאת התרנגול היא גבריותו.
על מהות קריאת התרנגול אנו למדים מן הגמרא בברכות על ברכות השחר.
"כי שמע קול תרנגולא ,לימא :ברוך אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה" (ברכות
ס' ,ע"ב).

קריאת התרנגול מגיעה מכוח הבינה שבו .על כוח הבינה שבתרנגול אנו למדים מן הכתוב באיוב.

" ִמי ׁשָ ת בַ חֺ חוֹת חָ כְּ מָ ה (אלו הכליות – רש"י) אוֹ ִמי נָתַ ן ל ֶַשכְ וִ י בִ ינָה" (איוב ל"ח ,ל"ו).
את הכינוי "שֶ כְּ וִ י" מתייחסים חז"ל במקביל הן כשם נרדף לתרנגול והן כשם נרדף ללב על שם
ששוכה וצופה ומחשב את הנולדות.18
לשכוי  -זה תרנגול לשון חכמים וי"א זה הלב שהוא שוכה וצופה ומחשב את הנולדות" (רש"י
שם ,איוב ל"ח ,ל"ו).

קביעת ברכה מיוחדת על הבינה ,לשמיעת קול התרנגול ,מלמדת כי כוח מיוחד ישנו לתרנגול
כ"חי" המקביל לבינת הלב באדם ששוכה וצופה ומחשב את הנולדות .תכונה זו ,הוא מופיע
בקריאתו .19קיום תכונה ליבית עדינה זו ב"חי" היא המביאה לתרנגול את הכינוי "גבר",
המתייחס להוויות החיים ה"דקות" ששיאן ראינו מופיע במלאכים.
ברור גם פה כפי שבארנו ביחס לתכונת השעיר ,כי עצם הייחוס של הגדרות חיים וכינויים
השייכים בבסיסם לעולם האדם ,אל ה"חי" ,במצב יחסי הגומלין שאנו מכירים כיום בין האדם
וה"חי" הוא בלתי אפשרי ומגוחך .קריאת התרנגול בעת שחר (לאלו שעוד שומרים על ה"גחלת" ,)...היא
מתוך אינטואיציה חייתית שאינה מודעת למאום ואין בה כל בינת לב .רק על בסיס הבנת מעמד
"נפש החיה" שבחי ,ניתן לייחס תכונות "מואנשות" שכאלו אף לחי .20כמובן ,שתכונות אלו לא
יופיעו בו כפי תכונת האדם שהמחשבה היא הדומיננטית בו אלא כתכונות גוף ,המחובר אל קרקע
יצירתו .קריאת התרנגול בשם "גבר" ,מכוונת אם כן לתכונת החיים ה"דקה" יותר שב"חי"
הבולטת בתרנגול בקריאתו ה"גברית".

 18את כוח הבינה הזה של הלב לצפות ולחשב את הנולדות ,מושכים חז"ל עד ליכולת ראיית האור העתידי – אור
הגאולה.
"דרש רבי שמלאי :מאי דכתיב (עמוס ה') הוי המתאוים את יום ה' למה  -זה לכם יום ה' הוא חשך ולא אור משל
לתרנגול ועטלף שהיו מצפין לאור ,אמר ליה תרנגול לעטלף :אני מצפה לאורה  -שאורה שלי היא( 18שיש לי עינים
לראות ,ונמצאתי נהנית בה ,כך ישראל מצפין לגאולה ,שיום ה' יהיה להם אור – רש"י) ,ואתה למה לך אורה (אבל
העובדי כוכבים  -למה מקוים אותו הרי הוא להם חשך ולא אור – רש"י)" (סנהדרין צ"ח ,ע"ב).
 19אמנם ,מתוך הקושי למצ ֹות מן התרנגול כ"חי" את כוח הבינה כדוגמת זה המתקיים בלב ,מייחס השו"ע את עיקר
ברכת "אשר נתן לשכוי בינה" ,לבינת הלב המבחין בין יום ובין לילה ,כשאת ייחוס לשון הברכה לתרנגול הוא מבאר
כסיבה מצטרפת ,מצד "שהתרנגול מבין גם כן זה ,לכן תקנו ברכה זו בשמיעת קול התרנגול".
"...כשישמע קול התרנגול ,יברך :הנותן לשכוי בינה  -הלב נקרא שכוי בלשון המקרא דכתיב או מי נתן לשכוי בינה
והלב הוא המבין וע"י הבינה אדם מבחין בין יום ובין לילה ומפני שהתרנגול מבין ג"כ זה...להכי תקנו ברכה זו
בשמיעת קול התרנגול( "...שו"ע אורח חיים סימן מ"ו ,סעיף א' ,משנה ברורה ס"ק ד' ד"ה לשכוי) .הרחקה נוספת
עושה ה"משנה ברורה" מייחוס הברכה אל התרנגול עצמו בהביאו טעם נוסף לברכה (אותו השמטנו מן הציטוט
למעלה) שאינו תלוי כלל בתכונת הבינה ..." -וגם יש בשמיעתו לאדם הנאה שיודע שהוא קרוב ליום ובערבי קורין
לתרנגול שכוי להכי תקנו ברכה זו בשמיעת קול התרנגול( "...משנה ברורה שם).
 20כך גם ביחס לפרשת העורב והיונה בתיבה .העורב ,בסיבת סירובו לצאת לשליחותו של נוח מפני חשדו " שמא
לאשתי אתה צריך"
"וישלח את הערב (בראשית ח') ,אמר ריש לקיש :תשובה ניצחת השיבו עורב לנח ,אמר לו :רבך שונאני ואתה שנאתני.
רבך שונאני  -מן הטהורין שבעה ,מן הטמאים שנים .ואתה שנאתני  -שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין שנים ,אם
פוגע בי שר חמה או שר צנה לא נמצא עולם חסר בריה אחת? או שמא לאשתי אתה צריך" (סנהדרין ק"ח ,ע"ב).
היונה ,מצד היענותה לשליחותו של נוח.
"והנה עלה זית טרף בפיה( ,בראשית ח') אמר רבי אלעזר :אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם! יהיו
מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ,ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם" (סנהדרין ק"ח ,ע"ב).
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אל הפן ה"דק" הזה שב"חי" הבולט בתרנגול בכינויו "גבר" ,מתווספת חלישות בהוויית הגוף
הקיימת באופן בסיסי אצל כל בעלי הכנף.
מתוך היותם של העופות נבראים מן הרקק – ערוב המים והעפר ,חלשה חיותם ביחס לבעלי
החיים הנבראים מן העפר בלבד וחיוב שחיטתן הוא רק בסימן אחד.

"דרש עובר גלילאה :בהמה שנבראת מן היבשה (לפיכך יש לו חיות בריא וחזק – רש"י)  -הכשרה
בשני סימנים ,דגים שנבראו מן המים  -הכשירן בולא כלום ,עוף שנברא מן הרקק  -הכשרו
בסימן אחד .אמר רב שמואל קפוטקאה :תדע ,שהרי עופות יש להן קשקשת ברגליהם
כדגים" (חולין כ"ז ,ע"ב).
מתוך כך אין בבשר העוף שמחה כמו בבשר הבהמה.

"תנו רבנן( :דברים ט"ז) ושמחת בחגך  -לרבות כל מיני שמחות לשמחה מכאן אמרו חכמים:
ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה...יכול אף בעופות ובמנחות -
תלמוד לומר ושמחת בחגך" (חגיגה ח' ,ע"א).
מביאור רש"י עולה כי דווקא בשר בהמה "בשר הוא" .בשר העוף אינו "בשר" כבשר הבהמה.

"ושמחת  -כל השמחות במשמע ,דלא בעי מיניה אלא שמחה ,ואמר מר :אין שמחה אלא
בבשר ,והאי בשר הוא" (רש"י חגיגה שם ד"ה ושמחת).
השלָו שמן השמים לתאוות בשר הבקר על הארץ" (עמ' ])573
להרחבה בעניין היחס שבין מעמד הבהמה והעופות בספר "שדי" (פרק "מבשר ְּ

קביעת מנהג ה"כפרות" בעוף ,ודווקא בתרנגול " -תמורת גבר בגבר" ,מלמדת כי עומק הכפרה
המופיע במנהג הכפרות אינו מגיע לחדור עד לממד הדם שב"חי" המופיע בשעיר שדמו דומה לדם
האדם ,אלא נוגע רק בממד הגוף מוחלש של העוף וגם שם מצידו ה"דק" יותר ,בבחינת ה"גבר"
שבו .הצטמצמות זו שבמעשה כפרת ה"חי" בנוסף להופעתה כמעשה שחיטה ולא כמעשה איבוד
אל ההר ,היא המאפשרת לשמר מכפרת ה"חי" שבשעיר המשתלח ,את "רושם" הכפרה שמחוץ
למקדש אף לאחר חורבנו.
את הצמצום הזה שבכפרת ה"גבר" ביחס לכפרת השעיר המשתלח ,אנו מוצאים בשפת הסוד,
בדברי רבי חיים ויטאל בספר הכוונות על הנהגות האר"י ב"כפרות".

"המנהג של הכפרה הנזכר בספרי הגאונים היה מורי ז"ל נזהר מאוד לקיימו וכו' וסוד הדבר
הוא לכפות את הדין כי הנה התרנגול נקרא גבר כי הוא בחי' הג' אשר ביסוד דדכורא
הנקרא גבר והוא נשחט ג"כ ביום התשיעי שגם הוא כנגד היסוד כנז"ל וע"י השחיטה
נכנעים ונמתקים גבורות היסוד הנז' וכנגדו הוא שעיר המשתלח ביום הכפורים כי הנה
השעיר ההוא הוא גבורה שבמלכות דנוקבא אשר הם דינים קשים יותר מן הגבורות
שביסוד שבו הנקרא גבר ותרנגול ולפי שהוא יוה"כ יש בנו כוח למתק אפילו הגבורות
הקשות שבמלכות שבה הנקרא שעיר ,אבל בערב יוה"כ אין בנו כוח אלא בגבורות היסוד
שאינם כ"כ קדים ואפ"ה אינם נמתקים אלא באשמורת הבוקר שהוא עת רצון והרחמים
גוברים אז עכ"ל [ספר הכוונות לרבי חיים ויטאל (ק' ,א')].
אמנם ,עיון נוסף בכפרת התרנגול מלמד ,כי בחירת "חי" המקיים בחינת "גבר" ב"נפש החיה"
שבו ,בשימור רושם עבודת כפרת השעיר המשתלח ,אין בה רק בחינה של צמצום ביחס לעבודת
השעיר ,אלא במקביל גם מעלה המכשירה דווקא אותו להוות את ה"רושם" של כפרת השעיר
המשתלח ,דווקא מפאת קיום "נפש החיה" שבו ,בחינת "גבר".
"גֶבֶ ר בְ עַ לְ מָ ה" – מלכותה של הארץ
על מנת לבאר את יכולתו המיוחדת של "חי" שמתקיים בו בחינת "גבר" לקיים את רושם כפרתה
של הארץ (בעבודת השעיר המשתלח) ,נחזור ונתבונן על מעמדה של הארץ מעת בראשית ומהלך שינוי
מעמדה.
כפי הופעת "נפש החיה" את חיותה מן הארץ ,כך מקבל כל העולם שעל פני האדמה בעת בראשית
את כל חיותו מן הארץ .כך מעיד הכתוב.
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ָארץ וְּ ִה ְּׁש ָקה אֶ ת כָל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה" (בראשית ב' ,ו').
"וְּ אֵ ד ַי ֲעלֶה ִמן הָ ֶ
מכוח חיותה של הארץ נוצר כאמור לעיל גם האדם להיות "נפש חיה".

ָאדם לְּ נֶפֶ ׁש
ָאדם עָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָדמָ ה וַ טִ פַ ח בְּ אַ פָ יו נ ְִּׁשמַ ת חַ טִ ים וַ יְּ ִהי הָ ָ
ֹלהים אֶ ת הָ ָ
"וַ טִ יצֶ ר ה' אֱ ִ
חַ טָה"( 21בראשית ב' ,ז').
אמנם ,עצמאותו היתרה של היקום ,22מביאה את הקב"ה לנתב את מקור חייו להיות מן השמים.

"כיצד הארץ שותה ,ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן ר' יהודה אמר כהדין נילוס שמשקה וחוזר
ומשקה...כך היתה הארץ שותה מתחילה ואיד יעלה מן הארץ והשקה וגו' ,וחזר בו הקב"ה
שלא תהא הארץ שותה אלא מלמעלה ,רב חנן דציפורין בשם ר' שמואל בר נחמני מפני ד'
דברים חזר בו הקב"ה שלא תהא הארץ שותה אלא מלמעלן ,מפני בעלי זרוע ,ובשביל
להדיח טללים רעים ,ושיהיה הגבוה שותה כנמוך ,ושיהו הכל תולים עיניהם כלפי למעלה
הה"ד לשום שפלים למרום (איוב ה' ,י"א)" (בראשית רבה פרשה יג ד"ה (ו) [ואד יעלה).
מכוח השינוי הזה ,ה"עליונים" הם ההופכים להיות המחיים את הארץ ,כדעת רבי יהושע בתענית.

"רבי יהושע אומר :כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה ,שנאמר (דברים י"א) למטר
השמים תשתה מים" (תענית ט' ,ע"ב).
כאשר השמים הם הכוח הפועל את החיים ,מהווים השמים את בחינת הזכר הפועל והארץ את
בחינת הנקבה המקבלת.

"מאי טעמ' תהום אל תהום קורא לקול צינוריך ואמר רבי לוי המים העליונים זכרי'
ותחתוני' נקבות מה טעם תפתח ארץ כנקבה הזאת שהיא פותחת לפני הזכר...רבי אחא
תני לה בשם רבי שמעון בן גמליאל ולמה נקרא שמה רביעה שהיא רובעת את הארץ"
(ירושלמי ברכות פרק ט' ,ה"ב).
מצג "בראשית" ,בו הארץ היא זו שמופיעה את החיים לברואים עליה ,מגדירה אם כן מצב בו
הנקבה היא בבחינת זכר" .מלכות דנוקבא" אותה מזכיר רבי חיים ויטאל לעיל ,היא כוחה של
הארץ להופיע את החיים לברואים מכוחה היא .כפרת השעיר המשתלח שלא מכוח כוונת ומעשה
התשובה ,אלא מכוח התכללות ישראל ב"נפש החיה" שבו ,הכונס אל תוכה של הארץ ממנה נגזרו
חייו ב"גזירת" אבריו אל תוכה ,היא מעשה כפרה הנגזר מכוח מלכות זו של הארץ ,שהחיים ממנה
מגיעים.
מכוח מלכות זו ,מגיע השם "עזאזל" ,לארץ שאל תוכה כונס השעיר.

"וְּ הַ שָ עִ יר אֲ ׁשֶ ר עָ לָה עָ לָיו הַ גו ָֹרל ַלעֲזָ אזֵ ל ָיעֳמַ ד חַ י לִ פְּ נֵי ה' לְּ כַפֵ ר עָ לָיו לְּ ׁשַ ּלַח אֹת ֹו ַלעֲזָ אזֵ ל
הַ ִמ ְּדבָ ָרה" (ויקרא ט"ז ,י').
את השם "עזאזל" גוזר רש"י על המקרא מלשון "עזות".

"עזאזל  -הוא הר עז וקשה ,צוק גבוה ,שנאמר (פסוק כ"ב) ארץ גזרה ,חתוכה"
ט"ז ,ח').

(רש"י ויקרא

את "קושיו" של ההר גוזרת הגמרא מלשון "אילי הארץ" שביחזקאל.
"תניא אידך :עזאזל  -קשה שבהרים ,וכן הוא אומר (יחזקאל י"ז) ואת אילי הארץ לקח" (יומא
ס"ז ,ע"ב).
 21אמנם רש" י בפרשה מצמצם את מעורבות האד העולה מן הארץ רק לעניין בריאתו של האדם ,וגם אז הוא מערב
את כוח השמים בבריאה זו בתיאור עליית האד לא ישירות אל הארץ ,אלא אל העננים ורק משם חזרה אל הארץ
לשרות העפר.
"ואד יעלה  -לענין בריאתו של אדם ,העלה את התהום והשקה העננים לשרות העפר ונברא אדם ,כגבל זה שנותן מים
ואחר כך לש את העיסה ,אף כאן והשקה ואחר כך וייצר" (רש"י בראשית ב' ,ו' ד"ה ואד יעלה).
" 22הֵ מָ ה הָ יו בְּ מ ְֹּר ֵדי אוֹר ֹלא ִהכִ ירו ְּד ָרכָיו וְּ ֹלא י ְָּׁשבו ִבנ ְִּתיבֹתָ יו  -הרשעים האלה הם דור המבול שמרדו באור ,בשביל
המטר שהיה עולה מן הארץ ולא היו צריכים לכלום" (איוב כ"ד ,י"ג).
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ָארץ" הוא כינוי תואר אדנות לשרים.
"אֵ ילֵי הָ ֶ

ָארץ
"וַטִ ַקח ִמזֶ ַרע הַ ְּמלוכָ ה וַ טִ כְּ רֹת ִאת ֹו בְּ ִרית וַ טָבֵ א אֹת ֹו בְּ ָאלָה וְּ אֶ ת אֵּ ילֵּי הָ ֶ
ל ָָקח" (יחזקאל י"ז ,י"ג).

(שרי הארץ – רש"י)

בתואר זה מתהדרת הארץ שבמורדה מתגלגל ומתפרק השעיר לאבריו ,מתוך גילוי עבודה זו את
תוקפה ואדנותה של הארץ.
יכולת ה"חי" בכפרת התרנגול ,להפיק מעצמו בחינת "גבר" ,מציירת את אותה מגמת אדנות עליה
הצבענו בעבודת השעיר המשתלח .את הביטוי לכך מופיע התרנגול בתיאורו כ"גֶבֶ ר ְּבעַ לְּ מָ ה".
כך מביאים חז"ל במדרש.

"שלשה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים .דרך הנשר בשמים .שאין אדם מכיר את
מקומו .דרך נחש עלי צור .שאין אדם מכיר את דרכו .ודרך גבר בעלמה .אמר ר' יוחנן זה
התרנגול ,שאין אדם מכיר שכבת זרע שלו" (מדרש משלי פרשה ל ד"ה [יח] שלשה המה).
מקור הכינוי "גֶבֶ ר בְּ עַ לְּ מָ ה" מופיע ב"משלי".

" ֶד ֶרְך הַ נֶׁשֶ ר בַ שָ מַ יִ ם ֶד ֶרְך נָחָ ׁש ֲעלֵי צור ֶד ֶרְך אֳ נִ טָה בְּ לֶב ָים וְּ ֶד ֶרְך גֶבֶ ר בְ עַ לְ מָ ה" (משלי ל' ,י"ט).
פשט דברי הכתוב ֶ " -ד ֶרְך גֶבֶ ר בְּ עַ לְּ מָ ה" ,מתייחס לדרך האיש באישה ,שהוא כפי דרך הנשר
בשמים .אולם את צמד המילים "גֶבֶ ר בְּ עַ לְּ מָ ה" קורא רש"י בצורה אחרת – גבר שהכניס עצמו
להיות כעַ לְּ מָ ה .את התיאור הזה מייחס רש"י למלכות פרס.

"דרך גבר בעלמה  -זו פרס שאמרה לעולם אהיה גברת" (רש"י משלי ל' ,ל"א).
מתוך קריאה זו ,נגזרת קריאה נוספת שלישית המתארת תכונת "גבר" ב"עלמה" .עַ לְּ מָ ה שיש לה
תכונת גבר .מן הצד הזה "גֶבֶ ר בְּ עַ לְּ מָ ה" ,תוצאתה היא "גבירה".
תואר "גבירה" הוא תואר המלכה .כך מבאר רש"י ב"מלכים".

ירה
"וַטִ ְּמצָ א הֲ ַדד חֵ ן בְּ עֵ ינֵי פַ ְּרעֹה ְּמאֹד וַטִ ֶתן ל ֹו ִאשָ ה אֶ ת אֲ חוֹת ִא ְּׁשת ֹו אֲ חוֹת ַת ְּחפְּ נֵיס הַ גְ בִ ָ
(המלכה – רש"י)" (מלכים א' ,י"א ,י"ט).
את התואר "גֶבֶ ר בְּ עַ לְּ מָ ה" ,מייחסים חז"ל כאמור ,לתרנגול .אף שהמדרש מתייחס לתיאור "גֶבֶ ר
בְּ עַ לְּ מָ ה" מצד דרך ביאת הזכר בנקבה (בהתייחסותו לשכבת הזרע שלו) ,הרי קריאת התרנגול שהוא
"נפש חיה" בשם "גבר" ,מייחסת לתיאור זה גם את האופן השלישי שהבאנו לעיל – תכונת גבר
המופיעה בעלמה .יכולת התרנגול כ"חי" להופיע טבע "גברי" מציגה את מגמת הזכריות שב"נפש
החיה" הנקבית ,זכריות שעל בסיסה מופיעה הזיקה שבין האדם וה"חי" ושניהם אל האדמה
ממנה נוצרו.
השימוש בתרנגול הקרוי "גבר" ל"כפרות" נוגע אם כן במגמת ה"גבירות" של ה"חי ,המקבילה
למגמת ה"גבירות" של הארץ .כל זאת כ"רושם" מהופעת מלכותה המלאה של הארץ בעבודת
השעיר המשתלח ,להופיע את כפרת ישראל מכוח התכנסות ה"חי" אל תוכה של הארץ במעשה
הקרבה ישירות אליה כאמור .את בחינת האדנות של הארץ המופיעה בכינויה "עזאזל" כאמור,
"מייצגת" תכונת ה"גבר" שבתרנגול .מתוך כך מגיע לשון נוסח ה"לשם יחוד" שלפני ה"כפרות" –

"ובכוח סגולת שחיטת גבר זה ימתקו חמש גבורות יסוד גבר בעלמא נקבא קדישא דזעיר
אנפין...להמתיק תוקפא וגבורתא של המלכה."...
מכפרת השעיר אל כפרת הפרפיסא
הבנת מעורבות הארץ תפקידה ומעמדה בכפרת הקורבנות בכלל ,בכפרת השעיר המשתלח בפרט
וברושם מעשה ה"כפרות" שבכפרת התרנגול ,שופכת אור גם על מנהג ה"כפרות" שבחותלות הדקל
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המלאות עפר וזבל וגידולי הפולים והקטניות שבהם ,אותו הבאנו בתחילת מאמר .23נראה שאל
מול הקושי לקיים את כפרת "נפש חיה" בעת שלאחר חורבן הבית ,נוקטים חז"ל במנהג הכפרות
ב"פרפיסא" דרך התמודדות אחרת ,מזו הפועלת בכפרת ה"גבר".
במנהג זה מעצימים חז"ל את הזיקה הישירה אל קרקע היווצרו של האדם ,באופן אדוק יותר
מזה המופיע בכפרת התרנגול .כאן מהווה האדמה עצמה חלק מ"קורבן" הכפרה על האדם .אולם
המחבר המקשר בין האדמה לאדם המתכפר אינו מן החי אלא מן הצומח .רק על בסיס תפיסת
כפרת השעיר המשתלח ,כמעשה התכללות האדם אל החי ומשם אל תוך אדמת היווצרו ,ניתן
להבין איך יכולה פיסת אדמה והצומח בתוכה להוות כפרה לאדם גם אם ברמה של מנהג .גם פה
כפי כפרת השעיר המשתלח וכפרת התרנגול ,אין כוונת האדם היא המובילה את הליך הכפרה.
בסיבוב הפרפיסא סביב ראשו ,מכליל האדם את עצמו דרך ממד הצומח הקרוב יותר אל הוויית
האדמה ,אל מקור היווצרו שמן הארץ .תנועת התכללות זו אל האדמה ,ביחס לכפרת התרנגול,
הינה "רושם" קרוב יותר לתנועת ההתכללות העוצמתית שבעבודת השעיר המשתלח ,מצד הקשר
הישיר שהיא יוצרת אל האדמה .אמנם ,היא רחוקה יותר מעבודת השעיר בכך שאינה יוצרת
התכללות זו דרך ממד "נפש החיה" הקרוב יותר להוויית האדם ,אלא דרך הוויית הצומח,
הרחוקה יותר ממנו.
סיכום
במהלך הארוך והמפורט שהתחיל משאלת משמעות מעשה כפרת התרנגול ,המשיך בפתיחת מעשה
כפרת הקורבנות ,משם אל עבודת השעיר המשתלח ולבסוף אל ביאור רושם עבודה זו בכפרת
ה"גבר" וה"פרפיסא" ,למעשה קיימנו במשהו את מטרת מעשה ה"כפרות" .מנהג הכפרות ,הן על
בסיס ה"חי" בתרנגול ,והן על בסיס הצומח והקרקע ב"פרפיסא" ,לא נועדו לשם סימן או דמיון
בעלמא להגביר בנו את רגש התשובה" .כפרות" אלו ,הם הינם שריד רושם כפרת הארץ העוצמתית
שבמעשה השעיר המשתלח ,שנגנזה ושאיתה נגנזה גם דרך הכפרה שאינה תלויה בתשובת
המחשבה ,אלא בהתכנסות גופי החיים אל מקורם שמן הארץ .האחיזה במנהג הכפרות נועד לתת
לנו קצה חוט להחזיר מחדש את תנועת החיים הזו שמאחרי עבודת השעיר המשתלח ,לאדנותה,
שהיא למעשה גם הבסיס להחזרתה של עבודת הקורבנות כולה.
למאמרים נוספים בסדרה "לקחת אחריות על עולם של ענקים" – לחץ כאן

" 23האי פרפיסא ... -ובתשובת הגאונים מצאתי :שעושין חותלות מכפות תמרים ,וממלאין אותם עפר וזבל בהמה,
ועשרים ושנים או חמישה עשר יום לפני ראש השנה עושין כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית ,וזורעים לתוכן
פול המצרי או קיטנית ,וקורין לו פורפיסא ,וצומח ,ובערב ראש השנה נוטל כל אחד שלו ,ומחזירו סביבות ראשו
שבעה פעמים ,ואומר :זה תחת זה ,וזה חליפתי וזה תמורתי ,ומשליכו לנהר" (רש"י שבת פ"א ,ע"ב).

