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 הפרט והכלל: תפילת הכהן הגדול –אחרי מות  פרשת
 

עיון . תפילה בזמן המקראהוזאת עדות מיוחדת על תוכן , מתוארת תפילתו של הכהן הגדול ביום כיפורפרשתנו ב

 .אשר משתקפות גם בתפילות שלנו, בלשון הפסוקים מראה תכונות מיוחדות של תפילות הכהן הגדול
 

ֲעדוֹּ "קודם הוא מכפר : מאוד סדר הכפרה של הכוהן אופייני יתוֹּ "וגם " בַּ ד בֵּ לאחר שחיטת החטאת  ;(יא.ז)" ְבעַּ

ל"הכוהן מכפר גם , אשר לעם אֵּ ל ִיְשרָּ ל ְקהַּ ד כָּ אוהל מועד והמזבח , ף קרבן חטאת לאחר כפרת הקודשבסו(. יז) "ְבעַּ

ם"מתוודה הכוהן על  טֹּאתָּ יֶהם ְלכָּל חַּ ל ְוֶאת כָּל ִפְשעֵּ אֵּ נֹּת ְבנֵּי ִיְשרָּ קרבן ) אחרי השלמת קרבן החטאת (.כא)" כָּל ֲעוֹּ

ד הָּ "ושוב הוא מכפר , (קרבן נדבה) מקריב הכוהן את עולתו ואת עולת העם, (חובה ֲעדוֹּ ּוְבעַּ םבַּ ה פרלאחר כ(.  כד)" עָּ

קֶֹּדש ְוֶאת " :כעין סיכום הרמוני( לג)בסוף הפרק  נזכר –אוהל המועד והמזבח , קדש הקודשעל מ ש הַּ ְוִכֶפר ֶאת ִמְקדַּ

ר ל ְיכפֵּ הָּ קָּ ם הַּ ל עַּ ל כָּ כֲֹּהִנים ְועַּ ל הַּ ר ְועַּ חַּ ְיכַּפֵּ ִמְזבֵּ ד ְוֶאת הַּ עֵּ ֶהל מוֹּ ל"המושג  ".אֹּ לציבור  מתייחס דווקא" ְקהַּ

ם"המושג . 'והכוהן מתוודה במיוחד בשם הציבור המתאסף בחצרות בית ה, המתאסף במקדש  אתלעומת ז" עָּ

ל"המושג . כלל ישראללמתייחס  הָּ קָּ ם הַּ ל עַּ את  דהיינו, קבוצותה יתאת ש ,אם כן, משלבבפסוק המסכם " כָּ

 1.וגם את כלל ישראל הנוכחים במקדש בשעת הקרבן

כדי להרחיב את היריעה  ,על משפחתו ועל כל הכוהנים, על עצמותחילה  ן הגדול מתפללהכוהנמצאנו למדים ש

האדם הפרטי בכך  .מקדשישראל שאינם נוכחים בכל וגם על ', עם ישראל המתקהלים בחצרות הכלל ל אבהמשך 

  ! באופן הדרגתי בכלל ישראלתלב מש

כל הפרקים : כל ספר ויקראשל במבנה  ,מעשהל ,תהתפתחות זו לאורך תפילות הכפרה של הכוהן הגדול משתלב

 יםנקראמכאן ולהבא הפרקים  ;(ו"ט-'א)בקרבנות ובהלכות טומאה וטהרה , במקדש, הקודמים עוסקים בכהונה

באותו . בין המקדש והמדינה ,אם כן, חברמשלנו הפרק  .(ה"כ-ח"י)הלכות המדינה גם ב יםעוסקו, "ספר הקדושה"

שאר מכפר על  -והשעיר המשתלח המדברה , "(מקדש)"מכפר על טומאת הכוהנים  -השעיר הנעשה בפנים , אופן

 2."(מדינה)" בני ישראלשל עבירות כל ה

 

עיון בברכות באמצעות וברצוני להדגים את הדברים , אופיינית לתפילות רבות התפתחות הדרגתית זו הינה

 . האמצעיות של תפילת העמידה

ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו אבות לכל חפצי איש : "ם"בתחילת הלכות תפילה כותב הרמב

הברכות ל וכלמהמבנה של להבנת מפתח ם נתן במילים ספורות "הרמב, כדרכו ".ואיש ולצרכי הציבור כולו

כחלק  עם התפתחות פסיכולוגית נפלאה של אישיות האדם המתפלל ,מבנה הגיוני ביותרלהן יש  .האמצעיות

 :כלל ישראלמ

 דהיינו המודעות , הדעתברכת ": כל חפצי איש ואיש"דהיינו ב, עוסקות בצרכי הפרטרכות הראשונות שש הב

כפועל .  סליחהומבקש  תשובהברכת הב' אל הבעקבות כך האדם מבקש לחזור ו, היא הבסיס לכלהאישית 

". ותסלח לנו להיות גאולים": "ביננוה"כפי שעולה מהניסוח בתפילת , אישית רוחנית גאולהיוצא נוצרה מעין 

דאגתו נובעת מ ברכת השניםהברכה לפרנסה ב .רפואהלכן האדם מבקש בהמשך גם על בריאות גופו בברכת 

ובכך , ארץ ישראליישוב גם בקשה לעם ישראל כולו לזכות ליש בה אך למעשה , פרטכל הכלכלית של 

 ". רכי הציבור כולוצ"משתלבות בבקשות של " לכל חפצי איש ואיש"הבקשות 

                                                                 
1

 .ם"פירוש המלבגם בראה  
2

ל ְזדוֹּן " :ו"א מ"שבועות פמשנה בראה במפורש   ְפִרין - ת ִמְקָדׁש ְוָקָדָׁשיוֺטְמַאְועַּ ְמכַּ ִכפּוִרים  ים ְויוֹּם הַּ ֲעֶשה ִבְפִנ נַּ ִעיר הַּ ל . שָּ ְׁשָאר ְועַּ
ית ִדי ֲעֵברוֹת ֶׁשַבּתוָֹרה תוֹּת ּוִמיתוֹּת בֵּ ֲעֶשה ְכרֵּ ה ְוֹלא תַּ ע ֲעשֵּ ע ְוֹלא הוֹּדַּ גוֹּת הוֹּדַּ ְשגָּ ְזדוֹּנוֹּת ְוהַּ ֲחמּורוֹּת הַּ ּלוֹּת ְוהַּ קַּ חַּ שָּ  - ןהַּ ּלֵּ ִמְשתַּ ִעיר הַּ

ר פֵּ אחרי "ופרשת " ויקרא"פרשת , על ספר ויקרא" דיוקי תורה"וב, צ הופמן על ספר ויקרא בהרחבה"ראה בפירושו של הרד ;"ְמכַּ
 ".מות
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 הקמת מערכת משפט כפי שבאה . קיבוץ גלויותדהיינו , "צרכי הציבור כולו"שש הברכות הבאות עוסקות ב

 ובעקבות כך מתחזקים גם , היא היסוד לתיקון החברה, בארץ ישראל השבת המשפטלידי ביטוי בברכה 

מסבירה את הקשר בין שתי " יננוהב"שוב תפילת  .בה הם מתאספים, בבניין ירושליםשמחים ו, הצדיקים

כשהמקדש , למשיח בן דוידבכך נבנית התשתית ". בבניין עירך ובתיקון היכלך -וישמחו צדיקים : "הברכות

 . ברכת תפילהדהיינו , בירושלים ישמש בית תפילה לישראל ולכל העמים כולם

 

קודם לצרכים הרוחניים  ,אם כן, האדם המתפלל דואג -הברכות האמצעיות של תפילת העמידה במהלך 

כדי שבהמשך הוא  ,"חפצי איש ואיש"עצמו כל על האדם לבנות קודם כל את עצמו ולבקש על כי , שלווהחומריים 

רוחנית  –אדם בונה קודם את עצמו לאחר שה". לצרכי הציבור כולו"כחלק של כלל ישראל יוכל להתפלל גם 

 וב קודם בתחומים רוחניים ובהמשך גם בצרכים חומרייםש, בקש להשתלב בצרכי הציבור כולוהוא מ –וחומרית 

 !של כלל ישראל

 

ההתפתחות לאורך הבקשות האמצעיות של תפילת העמידה מקבילה להתפתחות לאורך תפילות הכפרה של , בכך

 .הכוהן הגדול ביום כיפור בפרשתנו


