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היחס שבי� מדרשי אר� ישראל הקדומי� ובי� שירת הקודש העברית באל� הראשו� 
. לספירת הנוצרי� מעסיק את חוקרי חכמת ישראל כבר למעלה ממאה וחמישי� שנה
�במש� רוב רובה של תקופה זו נדמה היה כי תמונת המחקר בתחו� ברורה וחד

 שכ� מצד תכניו הפיוט ,סטרית�הזיקה שבי� שני עולמות היצירה היא חד: משמעית
דוגמת (האר� ישראלי איננו אלא בבואה שירית של אוצר מדרשי אר� ישראל הקדומי� 

והמאוחרי� מה� ) ויקרא רבה ופסיקתא דרב כהנא, בראשית רבה, מכילתא דרבי ישמעאל
 ).פרקי דרבי אליעזר ומדרש תהילי�, דוגמת מדרשי תנחומא(

והעניק ניסוח מתודולוגי להשקפות , ציוריותעזרא פליישר ביטא גישה זו בבהירות וב
 1:המחקר בעניי� למ� ראשית ימיה של חכמת ישראל

כי הדרש� הקדו� אמר . לא כדר� הדרש� הקדו� עמד הפייט� הקדו� לפני קהלו
הוא יצר ; או דרשות של אחרי� ע� נופ� רב ככל האפשר משלו, דרשות של עצמו

וי היה לא לדעת מ� הדרשה מאומה את דרשותיו וניסח אות� בשביל ציבור שצפ
ככל שהצליח לומר יותר דברי� משל עצמו היה שבחו בפי הציבור . או מעט מאוד

... שציר� והרכיב וחרז וניסח דברי� ידועי�, ונהפו� הוא אצל הפייט�. גדול יותר
 והיא היתה לעתי� מופלאה –תפארתו לא הייתה על מקוריותו אלא על יכולתו 

, לעניי� אחד, זי דברי� שוני� ומרוחקי� זה מזה במקורותיה� להרכיב רמ–באמת 
 .ולשעבד את הכול לעניי� התפילה, לנסח את הכול בחרוזי� ובתבניות שיר

 

 .על שקראה את המאמר והאירה עיניי בהערותיה,  שולמית אליצור'פרופ, אני מודה למורתי *

לדעות . 266�268' עמ, 1975ירושלי� , ˘ÌÈÈ�È·‰ ÈÓÈ· ˙È¯·Ú‰ ˘„Â˜‰ ˙¯È, פליישר' ע: ראה .1

נער� והושל� על ידי  (‰„¯˘È¯ÂËÒÈ‰‰ Ô˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Â Ï‡¯˘È· ˙Â˙, ל צונ�"י: חוקרי� קודמי� ראה

חיבר פיוטי� לתפילות של ] אלעזר בירבי קיליר' ר[= הוא  ("184' עמ, ד"ירושלי� תשי, )אלבק' ח

הקליר ... כ� נעשה המדרש לתפילת חג פיוטית... את החומר לכ� לקח מתו� ההגדה... כל חגי השנה

ולפיכ� אפשר לראות את ... ובי� השאר מתו� הפסיקתות, שאב מכל הגדות אר� ישראל הידועות לו

מהדורתו הראשונה של ספר זה ראתה אור בשנת ". תות פיוטיותפיוטיו מבחינה מסוימת כעי� פסיק

, Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙¯Â˙· ÌÈ¯˜ÁÓ(= רנ �רכא' עמ, ט"תרצ,  דÈ�ÈÒ', חזנות יניי, 'ליברמ�' ש; )1832

ÁÏ ÔÂÎÓ‰ ˙ÂÚÈ„È˜¯ ', מחצבת� של צורות הפיוט, 'מירסקי' א; )123�152' עמ, א"ירושלי� תשנ

˙È¯·Ú‰ ‰¯È˘‰3' עמ, ח"תשי,  ז =) ÒÈËÂÈÙ‰ ˙Â¯Âˆ È„Â ,3' עמ, ה"ירושלי� תשמ.( 
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להשקפה המסורתית של מחקר מדעי היהדות היו אפוא שתי הנחות יסוד באשר ליחס 
 :שבי� מדרשי אר� ישראל ובי� פיוטיה

 .לא התיימרו ליצור דרשות משל עצמ�פייטני אר� ישראל לא יצרו וא�  .א

 .מקורות התוכ� של הפיוט האר� ישראלי הקדו� הנ� בקובצי המדרש הקדומי� .ב

ההתפתחויות המשמעותיות בחקר הפיוט המזרחי בחצי יובל השני� האחרונות מטילות 
ומגלות תמונה עשירה ומורכבת של מער� זיקות מפותח , ספק בשתי ההנחות הנזכרות

שורה נכבדה של מחקרי� חשפו בפיוטי אר� . � עול� הפיוט ועול� המדרששהתקיי� בי
 2,ישראל עשרות דרשות מקוריות שלא נמצא לה� כל זכר בקובצי המדרשי� הקלסיי�

ובעקבותיה� החלה להישקל האפשרות שיסוד� של חלק מדרשות אלו איננו בבתי 
סדרה של , תרה מזו י3.אלא דווקא בסדנאות היצירה של פייטני אר� ישראל, המדרש

על האפשרות כי פיוטי� אר� ישראליי� , במידות שונות של ודאות, מחקרי� הצביעה
כיוו� ,  א� כ�4.מוקדמי� שימשו מקור לדרשות המופיעות בקובצי מדרש מאוחרי� מה�

ומערכת הקשרי� בי� פיוט , סטרי�ההשפעה שבי� שני העולמות הספרותיי� לא היה חד
מנ� ודאי שהדדיות זו אי� מובנה כי הפיוט השפיע על בעלי א. ומדרש הייתה הדדית

שהלוא כמעט , המדרש באותה מידה שקובצי המדרש השפיעו של פייטני אר� ישראל

 

˘·È˘Â ‰„Â˙· : È·¯È· ¯ÊÚÏ‡ È·¯Ï ˙ÂÈ˘¯Ù‰ Ú·¯‡Ï ˙Â˙Ú¯, )מהדירה(אליצור ' ש: ראה למשל .2

¯ÈÏ˜ ,ל"הנ; 34' עמ, א"ירושלי� תשנ ,‰˘¯Ù Ï˘ ‰¯È˘ :ËÂÈÙ‰ È‡¯· ‰¯Â˙‰ ˙Â˘¯Ù , ירושלי�

, ס"ירושלי� תש, ÈÏ˜ È·¯È· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ :‡˙˘Â„˜‰¯Â˙ Ô˙Ó ÌÂÈÏ ˙Â¯, ל"הנ; 19�26' עמ, ט"תשנ

˜„ÂÈ˙Â‡˙˘Â , הכה�' ע; 203�207' עמ, ד"ירושלי� תשס, Ô‰Î‰ ÒÁ�ÈÙ È·¯ ÈËÂÈÙ, ל"הנ; 76�79' עמ

¯ Ï˘ '‚�ÒÏ‡ ÔÓÈÏÂÒ ‰ÓÏ˘'‰�˘‰ È„ÚÂÓÏ È¯‡עבודה לש� קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה,  א ,

' לשאלת תפוצת קדושתאותיו של ר', ל"הנ; 213�214' עמ, ד"ירושלי� תשס, האוניברסיטה העברית

, ז"תשס, )È‡ÏÂÊ ¯ÙÒ( כא È¯·Ú ˙Â¯ÙÒ· ÌÈÏ˘Â¯È È¯˜ÁÓ˙', שלמה סולימ� ולתולדות מחקר פייטנותו

 .62�64' עמ

, ‰ÈÈ�È ÈËÂÈÙ· ‰„‚‡Â ‰ÎÏ, מ רבינובי�"נראה כי החוקר הראשו� שהעלה אפשרות זו על הפרק היה צ .3

 .268�280' עמ, ה"תל אביב תשכ

: ÈÂ¯· ÈÎ„¯Ó ·¯Ï Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ‡¯, )עור�(אשר �בר' מ: בתו�', מפיוט למדרש, ' אליצור'ש: ראה .4

˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó· ÌÈ¯Ó‡Ó ˙ÙÂÒ‡ ,רצהבי' י; 384�388' עמ, ב"ירושלי� תשנ ,Ì„˜‰ ˙¯È˘ ÈÊ�‚Ó :

ËÂÈÙ È¯˜ÁÂ ËÂÈÙ ,בפיוט–עשרת הדיברות " מבטלי", 'פליישר' ע; 312�313' עמ, א"ירושלי� תשנ  ,

לבירור , 'הכה�' ע; 2הערה , 61' עמ, וראה ג� ש�, 86�90' עמ, ז"תשנ,  סו˙¯·ıÈ', ו�במדרש ובתרג

, '"אמל ורב�"ו" אספרה אל חוק"זיקת� של מדרשי אסתר לפיוטי ההרחבה הקיליריי� לפורי� 

ÌÈÚÂËיש לשי� לב לכ� שהמסורות המדרשיות הפייטניות שבה� אנו דני� . 45�74' עמ, ס"תש,  ו�

של עשרת הדיברות או סדרת ' המבטלי�'דוגמת רשימת , רובות ברשימות ובמנייני�כרוכות לעתי� ק

נית� להניח . הטעמי� שבגינ� לא הצליח המ� להפיל פור על אחד מחודשי השנה פרט לחודש אדר

כסדרי עול� וכפיוטי , כסילוקי�(שהפייטני� יצרו רשימות אלו כתשתית מבנית של פיוטי� מקיפי� 

נראה שג� המסורת המדרשית . רק� מדרשי לכל אחד ממרכיבי הרשימהוהוסיפו מ, )הרחבה

מסורת המציגה רשימה של אבות העול� שלא זכו לקבל , הפייטנית האופיינית לסדרי עול� לשבועות

הערה , לעיל(˜„Â˙ Ô˙Ó ÌÂÈÏ ˙Â‡˙˘Â¯‰ , אליצור' ש: ראה. הולמת א� היא הנחות אלו, את התורה

 . ובספרות הנזכרת ש�67�73' עמ, )2
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שאי� ל� טור פיוט מעידנה הקלסי של הפייטנות האר� ישראלית שאיננו מסגיר את 
המדרש א� בתלמוד הירושלמי וא� בקובצי , א� בתוספתא,  א� במשנה–מקורותיו 

 א� ג� ס� הדרשות הפייטניות המקוריות הנחשפות בעת האחרונה –האר� ישראליי� 
 .הול� וגדל ומצטבר לכלל קורפוס ניכר ומשמעותי

לעול� עלינו לשקול ג� את האפשרות כי מדרשי� קדומי� שאבדו מאתנו ה� , אמת
 בזהירות א� ג� נראה שאי� להפריז, היסוד לדרשות הייחודיות של פייטני אר� ישראל

בצד היעדרותה , נוכחותה התדירה של דרשה מסוימת בפיוטי אר� ישראל. מחקרית זו
עשויות לרמז שתיה� על מקורה , המתמשכת מקובצי המדרש האר� ישראליי� המוקדמי�

 5.הפייטני של הדרשה

במסגרת המאמר הנוכחי אני מבקש להעניק תוק� משנה להשקפה החדשה כי 
זאת באמצעות העיו� בדרשות . ה ג� מסורת מדרשית משלה�לפייטני אר� ישראל היית

 .פייטניות ייחודיות בעניי� סגולות כפרת� של שמונת בגדיו של הכוה� הגדול

· 

שמונת בגדיו של הכוה� הגדול מנויי� בציוויו של משה על הפקדת אהר� ובניו על עבודת 
 ואלה: "בגדי�שישה מה� מופיעי� בציווי הכולל על הכנת ה). ח"שמות כ(המשכ� 
 דשקֹ בגדי ועשו ואבנט מצנפת תשב� וכתנת ומעיל ואפוד חש� יעשו אשר הבגדי�
הצי� נוס� בתיאור המפורט של הכנת כל אחד , )ד ,ש�" (לי לכהנו ולבניו אחי� לאהר�

והמכנסיי� משלימי� את המניי� בעת הציווי על בגדי כל , )לח�לו, ש�(מ� הבגדי� 
 גופו אי� רמז לכ� שבגדי הכוה� הגדול כשלעצמ� מכפרי�  במקרא6).מב, ש�( הכוהני�

והיה על מצח אהר� ונשא : "פרט לצי� שנועד לו תפקיד הכרו� בכפרה, על חטאי ישראל
 ).לח, ש� ("'והיה על מצחו תמיד לרצו� לה� לפני ה... � הקדשי�ֹאהר� את עו

שראל או על הרעיו� כי כל אחד מבגדי הכוה� הגדול כיפר על חטא מסוי� של ע� י
מהווה יסוד לדרשה מפותחת ביותר בעניי� המופיעה בכמה , סוג מסוי� של חוטאי�

 7:וביניה� התלמוד הירושלמי, מקורות קדומי�

 ...מכפרי� הבגדי� כ� מכפרי� שהקרבנות כש� סימו� 'ר 'אמ

 ,אמר 'דא 'כמ ,דמי� שופכי על ]מימר דבעי אית .כלאי� לובשי[ מכפרת היתה כתונת
 ).לא, ז"בראשית ל(' בד� הכתונת את וויטבל'

 

לדרכי עיצובה של 'אליצור במאמרה ' מציגה ש, הנובעת משיקולי� אחרי�, עמדה מחקרית דומה .5

 ‰�ÂÈÏ ÔÂÈ‚È‰– ÌÈ˘„Á ÌÈË·È‰ , )עורכי�(לוינסו� ואחרי� ' י: בתו�', הדרשה האנלוגית בפיוטי�

˘¯„Ó‰ ˙Â¯ÙÒ ¯˜Á· ,ËÂÈÙ‰Â ‰„‚‡‰ :Â„Â·ÎÏ ÌÈ¯˜ÁÓ ı·Â˜ ˙Â‡ÏÓ· Ï˜�¯Ù ‰�ÂÈ ¯ÂÒÙÂ¯Ù Ï˘ 

ÌÈ�˘ ˘ÓÁÂ ÌÈÚ·˘ ÂÏ ,תשס �527�528' עמ, ז"ירושלי. 

ירושלי� ,  ד‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙', מלבושי כהונה'ער� , הר�' מ; ה"ז מ"משנה יומא פ: ראה .6

�של' עמ, ט"ירושלי� תש,  ב‡�ˆÈ„ÂÓÏ˙ ‰È„ÙÂÏ˜È˙', בגדי כהנה'ער� ; 1045�1049' עמ, ג"תשכ

 .שלו

' מהד, רשה מופיעה בשינויי� קלי� ג� בשיר השירי� רבה פרשה ד ה ובויקרא רבה פרשה יהד .7

 .ריב�רי' מרגליות עמ
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 לכסות בד מכנסי לה� ועשה' ,אמר דאת כמה ,עריות גילוי על מכפר היה מכנסיי�
 ).מב, ח"שמות כ( 'ערוה בשר

 'ראשו על המצנפת את ויש�' אמר דאת כמה ,הרוח גסי על מכפרת היתה מצנפת
 ).בשינוי, ו, ט"ש� כ(

8...העוקמני� ]על מימר דבעי ואית .הגנבי�[ על מכפר היה אבנט
 

, ח"ש� כ( 'משפט חוש� ועשית' ',אמ 'דא כמה ,הדי� מטי על מכפר היה חוש�
 ).טו

 ).ד', הושע ג( 'ותרפי� אפוד אי�' ',אמ 'דא 'כמ ,ז"ע עובדי על מכפר היה אפוד

 ,המעיל זוגי כפרה התורה לו וקבעה ,כפרה לו היתה לא הרע לשו� האומר ...מעיל
 ...קול על ויכפר קול יבא ,)לה, ח"שמות כ(' קולו ונשמע תלשר אהר� על והיה'

 .פני� עזי על מימר דבעי אית ,הגודפני� על מימר דבעי אית ,צי�

 'וכת ,)מט, ז"א י"שמ(' במצחו האב� ותטבע' 'דכת ,ניחא הגודפני� על 'דאמ מא�
 ).לח, ח"שמות כ( 'תמיד מצחו על והיה'

9).ג', ירמיהו ג( 'ל� היה הזונ אשה ומצח' ,פני� עזי על 'דאמ מא�
 

 :אציג את מרכיביה השוני� של הדרשה בעזרת טבלה, לש� נוחות הדיו� שבהמש�

Â�˜˙Ï ‡·˘ ‡ËÁ‰ „‚·‰ 

 כותונת לובשי כלאיי� או שופכי דמי�

 מכנסיי� גילוי עריות

 מצנפת גסות רוח

 אבנט גנבי� או עוקמני�

 חוש� הטיית די�

 אפוד עובדי עבודה זרה

 מעיל עלשו� הר

 צי� גודפני� או עזי פני�

הרעיו� שחטאי� מסוימי� מתכפרי� באמצעות בגדי הכוה� הגדול ושאנשי� שמידותיה� 
זכה לתשומת לב מרובה מצד , לקויות עשויי� להימלט מעונש בזכות� של הבגדי�

 .בעיקר במסגרת סדרי העבודה שנוצרו לכבוד יו� הכיפורי�, משוררי שירת הקודש

 10, ליו� הכיפורי� הנו מסוגי הפיוט הקדומי� והיוקרתיי� ביותרסדר העבודה
ופייטני� לאור� כל הדורות הקדישו את מיטב כישרונ� היצירתי לשירה המעלה בעצ� 

 

מרגליות בביאורו ). ב"זבחי� פח ע" (אבנט מכפר על הרהור הלב: "בבבלי מצאנו לעומת זאת .8

 ".רמאי� המהלכי� בדרכי ערמה ועקמומיות "–' עקמני�'פירש ) ש�(לויקרא רבה 

 �594' עמ, א"ירושלי� תשס, האקדמיה ללשו� העברית' מהד, ד"ע�ג"ע מד ,ז"פ יומא ושלמייר .9

המילי� הנדפסות בגופ� מוקט� ומוקפות סוגריי� מרובעי� ה� תוספת המגיה להעתקת המקור ; 595

 .י לייד�"של כ

 יו� העדויות התלמודיות מגלות כי כבר במאה הרביעית לספירה נכח סוג הפיוט הזה בתפילות .10

 .ב"נו ע; ב"יומא לו ע: ראה. הכיפורי� בבתי הכנסיות של אמוראי בבל
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מרכז עניינו של סדר העבודה ליו� הכיפורי� . היו� הקדוש את זכרו של המקדש החרב
� מסורת פייטנית קדומה כללה  א11,עבודתו של הכוה� הגדול ביו� הכיפורי�, כידוע, הנו

תו� תיאור שמונת , בסדרי העבודה ליו� הכיפורי� ג� את ציורי הדרו של הכוה� הגדול
 בדר� כלל ייחדו הפייטני� 12.הבגדי� שלבש בעת עבודתו במקדש במש� כל ימות השנה

ובה� ג� הקפידו לציי� מהו החטא שעליו מכפר כל אחד , כמה טורי� לכל אחד מהבגדי�
 .י�מהבגד

רשימת החטאי� שעליה� כיפרו בגדי הכוה� הגדול לפי פייטני אר� ישראל , והנה
אתאר . שונה בכמה פרטי� משמעותיי� מרשימת החטאי� המופיעה במקורות המדרשיי�

 .תו� ניסיו� להתחקות אחר מקור�, תחילה שינויי� אלו

‡ .ÛÒÂÈ ˙¯ÈÎÓ ‡ËÁ ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ˙�Â˙ÂÎ‰ 

י כורכת את כפרת כותונתו של הכוה� הגדול בחטא בעוד שהדרשה שבתלמוד הירושלמ
גורסת מסורת פייטנית רבת שני� כי כתונת הכוה� , כלאיי� או בחטא שפיכות דמי�

שהלוא , אמנ� קיימת זיקה ברורה בי� שתי הדעות. כיפרה על חטא מכירת יוס�
ויטבלו את הכתונת  "–האסמכתא שהביא הדרש� לדבריו מקורה במעשה מכירת יוס� 

' שופכי דמי�'א� נראה שהדרשה שבירושלמי מכוונת לכל , )לא, ז"בראשית ל" (�בד
 .ולא דווקא לאחי יוס� שטבלו את כתונת אחיה� בד� שעיר העזי�, שבעול�

הרעיו� כי הכותונת היא כפרתו של חטא מכירת יוס� מופיע במקורות הפייטני� החל 
 13.קלסית ששמו ידוע לנו� הקד�הפייט� היחיד מתקופת הפיוט, מימיו של יוסי ב� יוסי

14:המיוחס לפייט� מצאנוהו מבואר בהרחבה' אזכיר גבורות'בסדר 
 

וֶ+ֶצת / ְיַמ0ֵא ְ+כ*&ֶֹנת / ַעְלמ!ת ק�ָמה   ַעד 3ֵ4ַי ָיד/ 2ְפ!ָלה ְמ1*

 ַעל 2ְת�ֶנת 3ִ4ַי�/ מ�ְכֵרי ַצ7ִיק / ְיכ*4ַר ְ+זֹאת / ֲע�� ֵ+ית ַיֲעקֹב 

1 .ÓÏÚ‰ÓÂ˜ ˙Â :עצמת גופו, דהיינו, קומת עלומיו של הכוה� הגדול .˙�˙Î· ‡ÏÓÈ : �על פי תורת כוהני

ווייס ' מהד, ראה תורת כוהני� צו פרק ב א: ÏÂÙÎ‰".  כמידתו–מדו בד : "א"ווייס ל ע' מהד, צו פרק ב ב

 יומא" (היד פיסת עד ומגעת ...כהונה בגדי של יד בית ":ראה: È ÈÒÙ „Ú„".  שיהו כפולי�–בד : "ב"כט ע

: ÌÈÒÙ ˙�Â˙Î ÏÚ. ו', על פי עמוס ב: È„ˆ È¯ÎÂÓ˜. ט, ז"על פי ישעיהו כ: ·Ê‡˙'  וכוÔÂÚ. 2). ב"ע עב

 לקיש ריש: "1010' אלבק עמ�תיאודור' מהד,  חפדפרשה  אשית רבהברראה . בעטייה של כתונת הפסי�

 יעקב אבינו שעשה [פסי� כתנת ידי עלש בניו בי� לשנות שלא אד� צרי� עזריה ב� אלעזר' ר בש�) אמר(

 ."'וגו אותו וישנאו] ליוס�

 

מירסקי ' א; 93�94' עמ, )1הערה , לעיל(פליישר ' ע:  סדר העבודה ותכניו המסורתיי� ראהלמבנה .11

 .26�31' עמ, ז"ירושלי� תשל,  Ô· ÈÒÂÈ ÈËÂÈÙÈÒÂÈ, )מהדיר(

, מלאכי' צ: � של שמונת בגדיו של הכוה� הגדול בסדרי העבודה ראה בהרחבהלתיאור מקומ .12

‰'‰„Â·Ú 'ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÏ :‰ÈÙÂ‡ ,˙È¯·Ú‰ ‰¯È˘· ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ‰È˙Â„ÏÂ˙ , קבלת �עבודה לש

 .323�341' עמ, ד"ירושלי� תשל, האוניברסיטה העברית, התואר דוקטור לפילוסופיה

, לעיל(מירסקי ' א: ראה. סי ב� יוסי למאה החמישית לספירהבדר� כלל מקובל לתאר� את זמנו של יו .13

 .12�16' עמ, )11הערה 

 . ובביאוריו הנרחבי� של המהדיר, 159�160טורי� , 155�156' עמ, ש�: ראה .14
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 ועל ישראל פשעי שלשה על 'ה אמר כה: "ביסוד דברי הפייט� עומד הפסוק מעמוס
שהמסורת , )ו', ב" (נעלי� בעבור ואביו� צדיק בכס� מכר� על אשיבנו לא ארבעה

יט� גרס אפוא כי חטא  הפי15.המדרשית האר� ישראלית גרסה כי הוא מדבר במכירת יוס�
מכירת יוס� מתכפר לבית ישראל בזכות כתונת התשב� שלובש הכוה� הגדול בכל אחד 

16.מימי השנה
 

מתאר ', אז באי� כול, 'על אותה דר� מצאנו שבעל סדר עבודה נוס� שאיננו מחורז
17:את ייעודה של כתונת הכוה� הגדול

 

 ְלפ�1ְֵטי 2ְת�ֶנת/ ִלְפר�> 2ָָנ� / ְנ&� ְיַר9ֶה ְ+כ*וָ&/ ֶק1ֶר 8ִחי� ַעל 2ְת�ֶנת 

הפייט� הטעי� בטור זה את רעיו� הכפרה של כתונת הכוה� על מעשה מכירת יוס� 
 כותונתו של יוס� שהאחי� קשרו ביניה� –באמצעות העמדת שתי הכותונות זו מול זו 

אלא " ש כנ�לפרו" ואי� 18.מול כותונתו של הכוה� הגדול המכפרת על החטא, להרגו
שמשהגיע , הזקוקי� לכפרה אלא אחי יוס�" פושטי כתונת" ואי� 19,לשו� חסד וחנינה

20).כג, ז"בראשית ל(אליה� נזדרזו ופשטו מעליו את כתונת הפסי� 
 

 

ו� מופיע יש לציי� כי הרעי. ב"ל פט ע"הרד' מהד, א לז"פדר; א"טז ע, נח ד) בובר(תנחומא : ראה .15

כי לקחו שמעו� וד� וגד : "קפד' כהנא עמ' מהד, ב,  גˆÔÂÏÂ·Ê ˙‡ÂÂב, כבר במקור קדו� בהרבה

עוד מעניינת הידיעה כי יוס� נמכר ". ובניה� את מחירו ויקנו נעלי� לה� ולנשיה� ולבניה� באמר�

יאו אל יעקב וישחטו בני יעקב שעיר עזי� ויטבלו את כתנת יוס� בדמו ויב: "לעבד ביו� הכיפורי�

ושצו� יו� , )רפח' כהנא עמ' מהד, יב,  לדÌÈÏ·ÂÈ‰ ¯ÙÒ" (ויהי בעשרה לחדש השביעי, אביה�

לכ� נקבע על בני ): "רפט' עמ, ש� יח(הכיפורי� נקבע במועד זה ככפרה על הצער שנגר� ליעקב 

אה ישראל לענות נפש� בעשרה לחדש השביעי ביו� אשר הגיעה אל יעקב אביה� השמועה אשר הבי

כי , אותו לבכות את יוס� לכפר בו עליה� בשעיר עזי� בעשור לחדש השביעי אחת בשנה על חטאת�

 ).ר עוזיאל פוקס"הערת ד" (העציבו את רחמי אביה� בעבור יוס� בנו

ְ�ֵכֶפל : "המיוחס א� הוא ליוסי ב� יוסי' אתה כוננת עול� ברב חסד'רעיו� זהה הביע הפייט� בסדר  .16

/ ְוָיִסיר ַ@ֲאַגת / ָכל ָה?ֶר< ְ$ב%ד% / ָ�� ִיֶפ� ְמלֹא // ַעד ֲעֵקַבת ָרֶגל / ִמַ-ֵ*י ָיד / ְיַכֶ*ה ְ&ֵאר% / ְ$תֶֹנת ָ�ד 

 .97�98טורי� , 191�192' עמ, )11הערה , לעיל(מירסקי ' א: ראה". ְ$ת%ֶנת ַהַ-ִ*י�

, ÏÂÎ ÔÈ‡· Ê‡ :ı¯‡‰ ‰„Â·Ú‰ ¯„Ò-ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÏ ÌÂ„˜‰ ÈÏ‡¯˘È, )מהדיר(יהלו� ' י: ראה .17

 ' במיוחד עמ, ראה ש� במבוא(להערכתו של המהדיר . 553�554טורי� , 124' עמ, ז"ירושלי� תשנ

הוא מ� הקדומי� שבסדרי העבודה שבידינו והשפיע בדרכי עקיפי� על ' אז באי� כול') 55�58, 23�30

 .של יוסי ב� יוסי' אזכיר גבורות'סדר העבודה 

קשר אחי� על ': יש לשי� לב למטונימיה שבה השתמש הפייט� כדי להבליט את הרעיו� המוצע .18

, המטונימיה מתקבלת אצל השומע בטבעיות רבה. כשהכותונת מייצגת את דמותו של יוס�', כתונת

של יוס� והפשטתו ) ג, ז"בראשית ל(שהלוא הכותונת כבר עוררה מתחילה את זעמ� של האחי� 

 ).כג, ש�(מכותונתו הייתה המעשה הראשו� והסמלי במהל� מכירתו לעבד 

א� ראה ש� ג� במדור . ש�, ובניגוד להצעת הביאור של המהדיר, ט', רות ג; ח, ז"יחזקאל ט: ראה .19

 .חילופי הנוסח

ו/ ִ�יְכת%ֶנת ָ�ד ָעט : "'ארומ� בכל עת'ראה בדומה לכ� בסדר העבודה  .20 Aְ$מ% ְמס �יBָ / ְיַכֵ-ר C�ָ �ֶטֶר /

�27' עמ, א, ש�: לסקירת הסדר ראה). 113' עמ, ב, ]12הערה , לעיל[מלאכי ' צ" (ְלַמְפִ&יֵטי $DA%ֶנת

28. 
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והוא שב ומופיע בסדר עבודה אנונימי , רעיו� זה נתקבע במורשת היצירה הפייטנית
21:'זאת היא'נות הניכרות בו ה� והמילי� הראשו, מחורז שראשיתו אינה בידינו

 

  3ִ4ַי�[.. ..] מע/ 7*ו0ַג ְ+כ*&ֶֹנת 

 ְוֵחְטא 2ְתֶֹנת 3ִ4ַי�/ ֲא1ֶר ָ+= ְיכ*ו4ַר ֶרַצח 

 

1 .‚ÏÂ„ :ונושא הטור הוא הכוה� הגדול, זורז .ÚÓ :[.. ..]' צ�: "מלאכי הציע להשלי�ֵמָעֵקב ַעד פסי ." 

2 .‡ËÁÂירת יוס�כוונתו לחטא מכ: ' וכו. 

 

יש לשי� לב כי הפייט� ניסה לשלב בדבריו את המסורת המדרשית כי כתונת הכוה� 
ואת המסורת הפייטנית כי הכותונת כיפרה על , )'יכופר רצח'(' שופכי דמי�'מכפרת על 

 .מעשה מכירת יוס�

שלמה סולימ� ' של ר' במרומי�[...] א'גילומו השל� של הרעיו� בא בסדר העבודה 
22:ב� המאה העשירית לספירה, יאר'אלסנג

 

 ְוַעל ַ+ַעל ַהֲחל�מ�ת ִהְתַלֲח1!/ ָנְ>א! ְוָרע ָחְר1! / > יַנִי�<ֵע

וְ@1!/ ֲעֵדי 2*וָ&ְנ&� ִלְפ1�ט ָח1!   ְוָעֶליָה ע*

 ֵמֲעֵקָביו ְוַעד 3ָ4ַיו ִלְמנ�ת/ ֵמה�ָנ� 2ְת�ֶנת ִלְקנ�ת / > ְ@1!<ע*

Aְת ַעל זֹאת ִמ�נ�ת/ ע�נ�ֵחל ֲע�ְיַכ4ֵר מ =+ָ 

 

1 .Ú>ÌÈ�È <Â‡˘אחי יוס�נושא. יט�יח, ז"ראה בראשית ל: ' וכו� �2.  המחרוזות ה .Â˙�˙ÂÎראה : ' וכו

בגדי הכוה� הגדול היו : ' וכוÌ�Â‰Ó. נושא הטור הוא קהל ישראל: 'וכו> �˘Ú>Â. 3. מיהרו: Â˘Á. כג, ש�

כוונתו שהכותונת הייתה במידת גופו : ÂÈÒÙ „ÚÂ ÂÈ·˜ÚÓ. ז"ג מ"ה יומא פראה משנ. נקני� מכספי הקהל

אזכיר 'ראה לעיל במובאה מסדר העבודה . מעקביו עד פסי ידיו, של הכוה� או שהייתה מכסה את כל גופו

 .ה"כינוי לקב: Â�ÂÚ ÏÁÂÓ˙. טו, ו"ראה דברי� כ. מ� השמי�: Â�ÂÚÓÓ˙. 4. 'גבורות

 

שא� בו פירט הפייט� את בגדי הכוה� הגדול ', אור מנורה '–' תצוה'בפיוט היוצר לפרשת 
שלמה סולימ� וציי� את ' שב ר, ואת החטאי� השוני� שעליה� מכפר כל אחד מהבגדי�

23:הזיקה שבי� כפרת כתונת הכוה� ובי� חטא מכירת יוס�
 

 

מחקר הפיוט מניח כי החריזה . 59�61' עמ, א, ש�: לסקירת הסדר ראה. 163' עמ, ב, ש�: ראה .21

, לעיל(פליישר ' ראה ע. ורמה מחייבת בפייטנות העברית באמצע המאה השישית לספירהנתקבלה כנ

È¯˜ÁÓ ', בחינות בתהלי� עליית החרוז בשירה העברית, 'ל"הנ; 120�124, 79�82' עמ, )1הערה 

˙È¯·Ú ˙Â¯ÙÒ· ÌÈÏ˘Â¯Èזאת. 226�238' עמ, א"תשמ,  א �המשיכו סדרי עבודה בלתי , ע �מחורזי

 .לפחות עד המאה העשירית, להיכתב לאור� כל תקופת הפייטנות הקלסית וא� לאחריה

 N. Katsumata, ‘An Additional Seder ‘Avoda for Yom Kippur by Shelomo Suleiman:ראה .22

Al-sinjārī’, Frankfurter Judaistische Beiträge 29, 2002, pp. 42-43 .ל על זמנו ומקומו ש

 .222�240' עמ, א, )2הערה , לעיל(הכה� ' ע: הפייט� ראה

יוצר זה . א" ע19ד� , )e. 36) 2715/4ספריית הבודליאנה , אוקספורדי "קטע הפיוט נדפס על פי כ .23

' ארי המתקיי� בהנחיית פרופ'שלמה סולימ� אלסנג' הוהדר על ידי במסגרת מחקר יוצרותיו של ר
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 ��ְ�ֵטי ְת�ֶנת ַ�ְ�ֵ�י�

 ַצַח� ִ�יְמָצ� ְלָהִדיַח ְ�ָכל ֶרֶב�

� ֶנת ַ�ְ�ֵ��" ְתַֹיֲע

 

1. ÈË˘ÂÙ2. כג, ז" לאשית בר:ראה. יוס�כינוי לאחי : ' וכו. ÌˆÓÈ˘ ÔÁˆ :�סירחו� חטא .ÁÈ„‰Ï :למרק ,

 .בכל מקו�: ·ı·¯ ÏÎ. לנקות

 

לרעיו� כי כותונתו של הכוה� הגדול הייתה כפרתו של חטא מכירת יוס& לא מצאתי מקור 
 : י רק במדרש פתרו� תורהזכר לה איתרת. בקובצי המדרש הקדומי�

� חנ� שנאת ועל הכתנת על שימחול בשביל תחילה כתונת לבוש' האל לה� נת
 על ותכפר הכתנת תבוא', וג הכתנת את ויטבלו ש�' כת ומה, יוס& אחי ששנאו
24.הכתנת

 

זמנו בסו& המאה התשיעית או (א/ מדרש פתרו� תורה הנו כידוע מדרש מאוחר יחסית 
 וכבר מצאנוהו משתמש בפיוטי� כמקור 25,שנוצר במזרח) תבראשית המאה העשירי

 אי� לשלול אפשרות כי בעל קוב� 26.כפי שהוכיחה בבירור שולמית אליצור, לדרשותיו
 .הדרשות כלל רעיו� זה בעקבות מקורות פייטניי� שעמדו לנגד עיניו

· .ÌÈÈÂ‚‰ ÈÎ¯„· ‰ÎÈÏ‰ ‡ËÁ ÏÚ ¯ÙÎÓ Ë�·‡‰ 

גנבי� : יעו שני מיני חוטאי� שעליה� מכפר האבנטהמקורות המדרשיי� הצ, כפי שראינו
" אבנט מכפר על הרהור הלב: "בתלמוד הבבלי מצאנו לעומת זאת). רמאי�(= ועוקמני� 

 ). ב"זבחי� פח ע(

בסדרי העבודה מוצגת בעקיבות הדעה כי האבנט מכפר על , בניגוד לכל אלה
ו/ היסמכות קבועה על ת, התועי� המחקי� את דר/ לבוש� של נכרי� עובדי עבודה זרה

חגורי אזור במתניה� סרוחי טבולי� בראשיה� מראה ): "טו, ג"כ(הפסוק ביחזקאל 
עוסק , יש להזכיר, המקור ביחזקאל". ָ�ִלשי� כל� דמות בני בבל כשדי� אר� מולדת�

העוגבת על בני בבל שיפי , הלוא היא ממלכת יהודה, במעשי הניאו& של אהליבה
 . עתהדיוקניה� מעבירה על ד

 

 .שולמית אליצור ובתמיכת האקדמיה הישראלית למדעי�

24. ÔÂ¯˙Ù ‰¯Â˙ אריה�בית' מ: השווה. 24 'עמאורב� ' מהד ,צו פרשת ,‰¯Â˙ ÔÂ¯˙Ù ¯ÙÒ : ËÂ˜ÏÈ

ÌÈ˘Â¯ÈÙÂ ÌÈ˘¯„Ó ,תשנ, מהדורת פקסימיליה �21' עמ, ה"ירושלי. 

, מבוא, ח" ירושלי� תשל,Â˙ ÔÂ¯˙Ù ¯ÙÒ :ÌÈ˘Â¯ÈÙÂ ÌÈ˘¯„Ó ËÂ˜ÏÈ¯‰, )מהדיר(א אורב� "א: ראה .25

 .לב' עמ

' קדושתא לשבת פרה לר": אחת שאלתי", 'ל"ראה ג� אצל הנ). 4הערה , לעיל(אליצור ' ש: ראה .26

 .28' עמ, ב"תשמ,  י˜·È ÏÚ ı„', אלעזר בירבי קיליר
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אתה 'המסורת הפייטנית הייחודית בעניי� כפרת האבנט כבר עולה מסדר העבודה 
27:המיוחס ליוסי ב� יוסי' כוננת עול� ברוב חסד

 

 ְ�ִלי ֲאר"ג ְִל;ִיי�/ ִי כ9ו8� ַבד / ְי7ֶ�ַה ְ�י�� צ�� / �5ַ ִמ4ֶה 3ְבֵנט 

 ַצְלֵמי ַכְ�ִ<י�/ ְ�ַעד ֲחג�ֵרי ֵאז�ר / ר "ְמ�8ְ�ַ� ְלָכל ֵעֶב/ 5�ֵלל "ַמִ>י& 

 

1 .‰�˘Èלא תני: "594' האקדמיה ללשו� העברית עמ' מהד, ב"ע מד, ז"פ יומא ירושלמי: ראה: ' וכו 

 ימות שאר ועל שלבו< שהוא �הכיפורי ביו� גדול שלכה� אבניטו עלשמעו� ' ביר אלעזר 'ור' ר נחלקו

 ומעקמ והיה בו היה אמה ושתי� שלשי� לוי 'ר 'אמ: "�שראה : 'ו וכ‚ÏÏÂ. 2". �כלאי בו שיש השנה

 ".ולכא� לכא�

 

ה� כנראה יהודי� שאימצו את אפנת הלבוש הנכרי שהיו " צלמי כשדי�/ חגורי אזור "
רעיו� זה עולה ג� בסדר מחורז ששרידיו עלו מ� . בה סממני� מובהקי� של עבודה זרה

28:'נפש וביאר'ו פותחת במילי� והמחרוזת הראשונה שנותרה ממנ, הגניזה
 

ו7ַג ְוִנְמַזח 3ְבֵנט ֵ�� ָמוְ�ָזר   ֲעל"ַמת ָחג"ר ֵאז�ר ַצְלֵמי ְנח�ֶ�ת ָזר/ ע9

 

‚�ÂÚ :ונושא המחרוזת הוא הכוה� הגדול, נתכבד .ÁÊÓ�Â :ונחגר .¯Ê˘ÂÓ ˘˘ Ë�·‡ :ט"על פי שמות ל ,

 .שגגת: ÓÂÏÚ˙. כט

 

 �ג� את המסורת המדרשית המקובלת כי האבנט כיפר אמנ� מיד בהמש/ מציג ש� הפייט
29:'על הגנבי�'

 

 "ְסִליָחה �"ַח�[...] ָעָליו ַמְמִעיִטי� יב/ עֹוֶ�ק "ְגֵניָבה ְוֶגיֶזל ְוַכַח� 

', במרומי�[...] א'ארי אחז ג� במסורת פייטנית זו בסדר העבודה 'שלמה סולימ� אלסנג' ר
30:הנוקטי� בדרכי הגויי�וגרס א& הוא כי האבנט כיפר על חטא 

 

 

' אזכיר גבורות'ראה ג� בסדר העבודה . 99�100טורי� , 192' עמ, )11הערה , לעיל(מירסקי ' א: ראה .27

: המרמז ג� הוא כי חטא ההליכה בדרכי הגויי� כרו� בעבודה זרה, )163�164טורי� , 157' עמ, ש�(

?רGג / ַזח ִיְתIָHר ְ�ֵמ/ ע%ז Hְבֵנט // ֲחגGֵרי ָמְתַנִי� / D%ֵעי ְ�ַצְלֵמי / ְ$ֵאז%ר ָמְתַנִי� / ע%ד ִיְדַ�ק ְ�ֶלִחי "

ÂÊ‡Î¯ . ד, ט"הלשו� על פי יחזקאל כ: ÈÁÏ· ˜·„È. 1: ביאור" (ְ�ָכל ְיֵמי ָ&ָנה/ ְולֹא ִכְלHִי� , ַ�ד

ÌÈ�˙Ó :"וכוונתו שהקב. ה ועוד, א"הלשו� על פי ישעיהו י �החוגרי �ה יחזור ויקרב אליו את התועי

: ' וכו‡¯Â‚. א, ג"הלשו� על פי תהילי� צ: ' וכוÚÊÂ. 2. למתניה� אזורי� כמעשה עובדי עבודה זרה

 ).ב"ע מד, ז"פ יומא ירושלמיראה 

 .64�65' עמ, א, ש�: על הסדר ראה. 187טור , 185' עמ, ב, )12הערה , לעיל(מלאכי ' צ: ראה .28

 .188טור , 185' עמ, ב, )12הערה , לעיל(מלאכי ' צ: ראה .29

 .247�248טורי� , 43' עמ, )22הערה , לעיל(קצומטה ' נ: ראה .30
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 ְ<מ"ת ְ�ֵני ָ�ֶבל ְ�ָכל ָלע�ז/ ֲחג"ֵרי ֵאיז�ר ְ�ָמע�ז > י>"�<ִע

 3�ְְבֵנט ְיַכֵ�ר א�ֵזר ע�ז/ ַעל זֹאת ִמAְִגַ<ל ע�ז 

 

1 .˘Â˜ÈÚ :חטא .¯ÂÊÈ‡ È¯Â‚Á :טו, ג"על פי יחזקאל כ .ÊÂÚÓ· :בגאווה, בעוז .ÊÂÚÏ :2. להתגאות .Ï„‚ÓÓ 

ÊÂÚ :מ� המקדש שבו לובש הכוה� הגדול את שמונת בגדיו .ÊÂÚ ¯ÊÂ‡ :צ, ה"כינוי לקב �א, ג"על פי תהילי. 

 

הפייט� שב וביטא את הרעיו� כי האבנט מכפר על המאמצי� את אורחותיה� של נכרי� 
, ג"באמצעות חתימת המחרוזת בסיומת המקראית מיחזקאל כ', אאזרה גבורה'בסדר 

31:טו
 

 ְלַ�ַח ָע�� ֵמֲהמ�הֵניֶה�/ ְבֵנט ֲהמ�ֵניֶה� ִסי5"ל 3

 ַוֲחג�ֵרי ֵאז�ר ְ�ָמְתֵניֶה�

 

1 .ÏÂ‚ÈÒ :סגולתו של האבנט .Ì‰È�‰ÂÓ‰Ó :': וצרי� לומר, נראה כשיבוש�מהמוניה'. 

 

, תלמודית את המסורת הפייטניתBיש לציי� כי במרוצת השני� דחקה המסורת המדרשית
 באה לידי ביטוי רק הדעה כי האבנט מכפר 32,ו עלו מ� הגניזהובסדר מחורז נוס& ששרידי

 :על הגנבי� ועל העוקמני�

 ִויַעֵ>� ְלָכל ַצד/ ַ<8ַת 3ְבֵנט ְיַג7ֵב 

 � "ְלע�ְקָמֵני ַצַעד/ ֹוֶפר ְלג�ְנֵבי ה�

 

1 .˙Ï„ :אריגת, שזירת .·�‚È :ימשו� .„ˆ ÏÎÏ Ì˜ÚÈÂ : ברוב אתה כוננת ע'ראה לעיל בביאור לסדר �ול

 .'חסד

 

מעניי� לציי� שפייטני מרכז אירופה התמקדו דווקא במסורת המדרשית באשר לכפרת 
שלמה הבבלי ב� המאה ' ר. א/ בספרד מצאנו הד לרעיו� הפייטני האר� ישראלי, האבנט

אינו מזכיר כלל את , שפעל ככל הנראה במחוזותיה הצפוניי� של איטליה, העשירית

 

È˜¯Ù ', ארי'סדר עבודה ליו� הכיפורי� לשלמה סולימ� אלסנג": אאזרה גבורה", 'קצומטה' נ: ראה .31

‰¯È˘ :Ï‡¯˘È ˙ÂÏÈ‰˜ Ï˘ ËÂÈÙ‰Â ‰¯È˘‰ ÈÊ�‚Ó, 51' עמ, ג"תשס,  ג �. 291�292טורי �נוסח הפני

 .על פי מדור חילופי הנוסחות

ראוי . 47טור , 163' עמ, ב, )12הערה , לעיל(מלאכי ' צ: ראה. 'זאת היא': ראשיתו הידועה לנו .32

ראשית פייט� ב� , נחמיה ב� שלמה ב� הימ� הנשיא' של ר' אנאי� גבורות'להזכיר כי בסדר העבודה 

ְוHְבֵנט ְלח%ְ&ֵבי : "כמצוי בתלמוד הבבלי, החטא שעליו מכפר האבנט הוא הרהור הלב, א"המאה הי

 N. Katsumata, The Liturgical Poetry of Nehemiah Ben Shelomoh Ben Heiman:ראה". ָרע

Ha-Nasi, Leiden-Boston-Köln 2002, p. 97. 
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ישראלית כי האבנט כיפר על חטאי ההולכי� בדרכי עבודה המסורת הפייטנית האר� 
33:והוא מציג רק את המסורת המדרשית, זרה

 

ַֹח 3ְבֵנט ְ�לִֹ�י� "ְ�ַ�ִי� �ְ�ר�ִ 

  ָ�ִני� ְו;ח�ר ע�ֵק�–ְֶנֶגד ַעְקָמִני� 

34:משול� בר קלונימוס' ר, של תלמידו' אשוחח נפלאותי/'וכ� מצאנו בסדר העבודה 
 

 ִהִ>יפ� 8�ִ�ְ"� ְָנָח� ְ�ִע>"ל�/ ְח5ַר 3ְבֵנט ֵ�� 89� ָה

� ָמה"ת ִח�"ל�/ ה"ַכ� ְלַיCֵר ָעקֹב ִמִ��"ל� Aָ  ֲהִכינ� ְא9

 

2 .·˜Ú ¯˘ÈÏ :: כוונתו. ד', הלשו� על פי ישעיהו מ�כדי לכפר על מעקמי הדר� הנפתלי .ÂÏÂ˙ÙÓ :

 .האבנט נחגר באופ� מיוחד מפני שייעודו לרפא לחטאי הע�: ייתכ� שכוונתו: ' וכו‰Â�ÈÎ. מחטאו

 

שלמה אב� ' של ר' אלהי� אל ראשו�'כנגד� עולה המדרש הפייטני מסדר העבודה 
35:גבירול

 

 3�ְְבֵנט ַיְח5ֹר ַ�ר ְקֵרָביו/ ְסל"ָלה ְסִביָביו ִאְמַרת צ"ר� 

�ִ<י� ְ�ָחְגר�ְ ַעל ָל ְסִביָביו / ְסח�ת ַצְלֵמי ַ

 

1 .‰ÏÂÏÒ : את הכוה� הגדול(מקיפה .(˙¯Ó‡ :פי, פס בד: כנראה �י"א מ"ראה נגעי .ÂÈ·¯˜ ¯˘ : כינוי

 .ח, ט"תהילי� פ: ' וכוÏÎ ÏÚ. לפנות, לסלק: ÂÁÒ˙. 2. לכוה� הגדול

 

עד כה עסקנו בשתי מסורות פייטניות באשר לכפרת בגדי הכוה� הגדול הנוגדות את 
עתה אציג שתי מסורות . מדרשית השכיחה בקובצי המדרש ובתלמודי�המסורת ה

אלא מפתחות אותה וממקדות אותה , פייטניות שאינ� סותרות את המסורת המדרשית
 .נבח� אפוא מסורות פייטניות אלו ונתהה על יסוד�. בהתרחשות מסוימת

‚ .ÌÈËÈ˘· Ï‡¯˘È Â¯·Ú˘ ˙ÂÈ¯Ú ‡ËÁ ÏÚ ÌÈ¯ÙÎÓ ÌÈÈÒ�ÎÓ‰ 

, לעומת זאת. דול כיפרו על פי המסורת המדרשית על חטא גילוי עריותמכנסי הכוה� הג
 �המורשת הפייטנית המתגלה בסדרי העבודה מיקדה דרשה זו וגרסה כי מכנסי הכוה

 

יש . 271�272טורי� , 176' עמ, ד"ירושלי� תשל, ‰ ‰··ÓÏ˘ ÈËÂÈÙÈÏ, )מהדיר(פליישר ' ע: ראה .33

ובי� האופ� שבו חגר ' עוקמני�'שלמה הבבלי קישר בי� כפרתו של האבנט על ' לשי� לב כיצד ר

 .'ועיקמו לכא� ולכא�'הכוה� הגדול את האבנט 

ÌÂÈ : כר� ב, Ì‰ÈÙ�Ú ÏÎÏ Ê�Î˘‡ È�· ‚‰�Ó ÈÙÏ ÌÈ‡¯Â� ÌÈÓÈÏ ¯ÂÊÁÓ, )מהדיר(גולדשמידט ' ד: ראה .34

¯ÂÙÎ ,תש �, 455' עמ, ל"ירושלי �97�98טורי. 

טורי� , 269' עמ, א"ירושלי� תשל,  א˘ÏÂ¯È·‚ Ô·‡ ‰ÓÏ˘ È·¯Ï ˘„˜‰ È¯È, )מהדיר(ירד� ' ד: ראה .35

205�206. 



 עד� הכה�

90 

אתה כוננת 'כ/ מופיע כבר בסדר . מכפרי� על חטא עריות שנכשלו בו ישראל בשיטי�
36:המיוחס ליוסי ב� יוסי' עול� ברב חסד

 

 ֲחמ"ֵקי ְיֵרָכיו/ ְ�ִחי8ָה ְיַכDֶה / ְֵעי� ָ�ָרִ�י� / ְכְנֵסי ַבד ְ�ִ��"� ִמ

 ְזכ"ת 5ַ� ָנע"ל/ ִויַג8ֶה ָלנ" / ֶ�ַ�ע ֶעְרַות Eִ�ִי� / ָ�� ְיַכDֶה 

 

1 .„· ÈÒ�ÎÓ ıÂ·È˘· :�המשובצי �ושבצת "ונראה שהפייט� משווה בי� הכותונת שנאמר בה . במכנסיי

 דהינ בבליראה הברייתא ב: ÌÈ˘¯Ù ÔÈÚÎ). כח, ט"ש� ל(ובי� מכנסי השש ) לט, ח"שמות כ" (הכתֹנת שש

ראה תורת כוהני� צו : ˙ÒÎÈ ‰ÏÈÁ‰". פרשי� של פמלניא כמי� – דומי� ה� למה כהני� מכנסי: "ב"ע יג

: È È˜ÂÓÁÂÈÎ¯".  שלא יהיה דבר קוד� למכנסי�–מכנסי בד יהיו על בשרו : "א"ווייס ל ע' מהד, פרק ב ג

ומדרשו , יב', ש ד"כינוי לישראל על פי שה: ‚ÏÂÚ� Ô. יכפר, יעלי�: ÒÎÈ‰. 2. ב', ש ז"הלשו� על פי שה

 על נחשדו שלא ומני�: "14' רבי� עמ�הורווי<' מהד ,הבא  דפסחא כתאמסישמעאל  יבדר כילתאבמ

 אלא' ביניה היה שלא ישראל של שבח� להודיע ,)י ,ד"כרא ויק ('ישראלית אשה ב� ויצא' ,שנאמר ,העריות

  ."'כלה אחותי נעול ג�' ,בקבלה מפורש ועליה�. הכתוב ופרטו ופרסמו ,זה

 

תחילה הכוה� : שבו משתמש הפייט�' יכסה'יש לשי� לב לכפל ההוראה של הפועל 
נעל� ומתכפר , כלומר', מתכסה'ובזכות לבישת המכנסיי� , מכסה את מערומיו במכנסיי�
 .החטא שעשו ישראל בשיטי�

מופיע עוו� שיטי� כחטא שעליו מכפרי� מכנסי ' ארומ� בכל עת'ג� בסדר העבודה 
37:הכוה� הגדול

 

 ְוָכס ֲע�� ִ�יEִי�/ ַעד לֹא �5ָ ְלָיָדיו / ְ�ָמוְתַנִי� ַעד ָיֵרְ/ / 5ַָדר ִמְכָנַסִי� 

 

 ‡Ï „Úצו פרק, קשה: ' וכו �מכנסי בד : "הנזכרא "ווייס ל ע' מהד,  ב אא� ייתכ� שכוונתו לתורת כוהני

 ". שלא יהיה דבר קוד� למכנסי�–יהיו על בשרו 

 

, שלמה אב� גבירול' עד ימיו של ר, מסורת פייטנית זו התמידה לאור/ דורות רבי�
38:'אלהי� אל ראשו�'כמתואר בסדרו 

 

 ְ�ִמְכְנֵסי ַבד ֶ�ֶמ� ְוִדָ�ה/ ְ�ָמל�ת ִסָ�ה ֵה� ִלְדח�ת 

Eִ�ִ ֶחְרַ�ת �י ָהְיָתה ִסָ�ה/ י� ִלְמח�ת ְסא�ִ 

 

2 .ÔÂ‡Ò :מהומה .ÈÎטו, א יב"מל: ' וכו. 

 

הפייטני� שבחרו למקד את כפרת מכנסי הכוה� הגדול באיסור העריות שעברו , ע� זאת
 –התעלמו באופ� מוזר מהיבט חמור נוס& של עוו� השיטי� , עליו ישראל בשיטי�

א/ החטא הלוא כלל ג� , )א, ה"במדבר כ (הע� אמנ� זנה אל בנות מואב. העבודה הזרה
 

 .95�96טורי� , 191' עמ, )11הערה , לעיל(מירסקי ' א: ראה .36

 .94טור , 113' עמ, ב, )12הערה , לעיל(מלאכי ' צ: ראה .37

 .201�202טורי� , 268' עמ, א, )35הערה , לעיל(ירד� ' ד: ראה .38
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שב ומופיע ' נפש וביאר'בסדר העבודה המחורז , אכ�). גBב, ש�(את פולח� בעל פעור 
וקרוב שכוונתו לחטא , אלא שהפע� מציי� הפייט� חטא כפול שחטא הע�, עוו� השיטי�

39:עריות ולחטא עבודה זרה
 

ִציר ֱאֶמת ְו��ְלָחיו ְנפ"ִ�י�ֲע�"ִי�/ ָעט ִמְכָנַסִי� ְֵעי� ָ�ָרִ�י� ְ  

י ָלֶהֶרג ָמִטי�/ ִעי�8ֵ ְ�ַ�ִיי� ָרע�ת ַנֲע��ת Cִ�ַיEִי� ִ /ְ�� ַע� ְלָהִניַח ְוַלְח

 

1 .ËÚ :לבש .ÂÈÁÏÂ˘Â ˙Ó‡ ¯ÈˆÎ :יג, ה"על פי משלי כ .ÌÈ˘ÂÙ� :�נפש �מחילה על , היינו, הוענקה לה

Ï‰¯‚ . להציל ממוות: וכוונתו, יא, ד"על פי משלי כ: ÌÈËÓ'  וכו ÍÂ˘ÁÏÂ.כיפר, העלי�: ÌÏÈÚ. 2. חטא�

ÌÈËÓ :�להיהרג מחמת חטאיה �עומדי. 

 

. שלמה סולימ� שהקפיד להטעי� בפיוטיו שהחטא בשיטי� היה כפול' בדר/ זו ג� נקט ר
40:שכבר ראינו למעלה קטע ממנו' תצוה'לפרשת ' אור מנורה'כ/ בגו& היוצר 

 

 ת ַעל ָמְתַנִי� ִ�י7"ס ָ�

 ָ�כ�ַח ֵמֶה� ָרע�ת ְ�ַ�ִי�

 ַיֲע�" 3ְבֵנט "ִמְכָנַסִי� 

 

1. ÒÂ�È˘"הקב: וכוונתו, ה"נושא המחרוזת הוא הקב: ' וכו �במכנסי �לחגור מותניה �ה ציווה על הכוהני

. ציווה לשי�:  ˘˙.מו, ח"א י"הלשו� על פי מל: ÌÈ�˙Ó'  וכו˘ÒÂ�È. ובאבנט כדי לשכח מישראל שתי רעות

2. ÌÈ˙˘ ˙ÂÚ¯ : יג, ' במיהוירראה. 

 

 �כי שתי� רעות עשה : "יג', המבוסס על ירמיהו ב', רעות שתי�'ונראה שבמטבע הלשו
 .מרמז הפייט� לחטא עבודה זרה ולחטא גילוי עריות, "עמי

תיאר הפייט� בהרחבה יתרה ייעוד כפול זה של מכנסי ' במרומי�[...] א'בסדר 
�41:הכוה

 

�ו�<ָע < "Dִנְמֲאס/ ֵמרֹא� �� ִה ]"[ְ�ִזיAַת Eִ�ִי� ְ

י ְ�ַ�ִי� ָרע�ת ָע�"/ ֶעְרָוה ָ�� 5ִי8" ְוִהְכִעיס" ִ 

 

1 .Â· :בזכות בגדי הכהונה: נראה לפרשו .ÂÒ‰ :כיפרו, השקיטו .ÌÈË˘ ˙ÓÈÊ· :ט�א, ה"ראה במדבר כ .

Ò‡Ó�Î]Â[ :�2. כאשר נמאסו ישראל מחמת עוונ .ÌÈ˙˘ ÈÎ Â˘Ú ˙ÂÚ¯ :ונראה ששתי , יג', על פי ירמיהו ב

 . הרעות ה� חטא עריות וחטא עבודה זרה

 

קו� זה שונה מקריאת הקריאה במ. 181�182טורי� , 185' עמ, ב, )12הערה , לעיל(מלאכי ' צ: ראה .39

. והמקור המקראי TS 24.36ספריית האוניברסיטה ', י קמברידג"והיא מתוקנת כא� על פי כ, המהדיר

 ).44�45טורי� , 163' עמ, ש�(' זאת היא'כ� מצאנו ג� בסדר העבודה המחורז 

. א" ע19ד� , )e. 36) 2715/4ספריית הבודליאנה , אוקספורדי "דפס על פי כפיוט זה נג� קטע  .40

שלמה לצר� את האבנט למכנסיי� בלח< תבנית הפיוט שחייבה אותו למנות את ' במחרוזת זו נאל< ר

 .שמונת הבגדי� בשש מחרוזות

 .236�240טורי� , 42' עמ, )22הערה , לעיל(קצומטה ' נ: ראה .41
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 ְלַכD�ת ִמAָוְתַנִי� ְוַעד ְיֵריַכִי�/ פֹה ִמְכָנַסִיי� > �"<ָע

 ָ�� ְיַכֵ�ר ְטה�ר ֵעיַנִי�/ ַעל זֹאת ִמCַָמִי� 

 

3 .‰Ù : ח"שמות כ(בפרשת ציווי בגדי הכהונה .(Ï˙ÂÒÎוכו  'ÌÈÎÈ¯È :4. מב, ח"על פי שמות כ .˙‡Ê : חטא

 .יג', על פי חבקוק א, ה"כינוי לקב: ÌÈ�ÈÚ ¯Â‰Ë. במכנסי הכוה�: ·Ì. עריות

„ .ÛÂÒ ÌÈ· ‰ÎÈÓ ÏÒÙ Ï˘ Â˙¯·Ú‰ ‡ËÁ ÏÚ ¯ÙÎÓ „ÂÙ‡‰ 

שלמה סולימ� מתגלה רעיו� דרשני מפתיע נוס& שלא נמצא לו זכר ' בפיוטיו של ר
כפי ,  האפוד לא כיפר על כל חטא עבודה זרה שעשו ישראל:במדרשי אר� ישראל

אלא דווקא על חטא� של ישראל שהעבירו עמ� בי� סו& , שהציעו המקורות המדרשיי�
 .את פסל מיכה

42:שכבר דנו בו לעיל' תצוה'לפרשת ' אור מנורה'כ/ נלמד מגו& היוצר 
 

 ֵסֶמל "ְתָרִפי� ְלַהְגִעיל

 ַעל ָי� ִהְמר" ְלַהְתִעיל

 ֲע�" ֵאפ�ד "ְמִעילַי

 

1�2. ÏÈÚ‚‰Ï :ושגרמו לישראל להיות מג�עלי .Â¯Ó‰ ÌÈ ÏÚ :בשלח  בהרות נראה שכוונתו למסופר בשמ

ר אלעאי לא דיי� שעבר עמה� צלמו של מיכה אלא שהיו "יהודה ב' אמר ר": כד א ובמקורות נוספי�

וימרו על י� 'א "וכה, )כג, 'ב ז"שמ(' ואשר פדית ל� ממצרי� גוי� ואלהי' 'מקישי� כלפי מעלה דברי� שנא

 .ד, ח" כות שמ:ראה: ' וכוÂ˘ÚÈ .3. לכפר, לרפא: ÏÈÚ˙‰Ï. ")ז, ו" קילי�תה(' בי� סו�

 

וכיפר על מעשה המרי של בני ישראל ) 'להתעיל'(שלמה סבר אפוא כי האפוד ריפא ' ר
כ/ . מצרי�שהעבירו עמ� בי� סו& את פסלו של מיכה שהוכ� על פי מסורת אגדית עוד ב

43:'במרומי�[...] א'בסדר העבודה , באופ� מרומז יותר, שלמה סולימ�' ג� כתב ר
 

 ַ�ֲעַ�ע]ְ�[ְוַנְפָ�� ְלִה/ ָ�ֵאפֹד ִ�יֲעַ�ע > ִקיָדָת�<ְ�

 ָ�� ְיַכֵ�ר ע�ֵבר ַעל ֶ�ַ�ע/ ֶ�ֶסל ִמיָכה ְוָכל ֶרַ�ע 

 

1 .Ù>Ì˙„È˜< :של ישראל �מחילת .‰Ï Ì˘Ù�Â]˘[Ú˘Ú˙ :צ �2. יט, ד"הצירו� על פי תהילי . Ú˘¯ ÏÎÂ

Ì·: כל רשע שיימצא בישראל.Ú˘Ù ÏÚ ¯·ÂÚ  :יח', על פי מיכה ז, ה"כינוי לקב. 

 

שלמה ' קרובה בעיניי הסברה שר? שלמה סולימ� לרעיו� דרשני מפתיע זה' כיצד הגיע ר
עבודה הכיר את המקורות המדרשיי� שמצאו אסמכתא לדעה כי האפוד כיפר על עובדי 

הזכיר " אפוד ותרפי�"הצירו& ). ד', הושע ג" (ואי� אפוד ותרפי�"זרה בפסוק מהושע 

 

' ג� במחרוזת זו נאל< ר. א" ע19ד� , )e. )2715/4 36 ספריית הבודליאנה, אוקספורדי "על פי כ .42

 .שלמה לצר� שני בגדי� בלח< תבנית הפיוט

 .237�240טורי� , 42' עמ, )22הערה , לעיל(קצומטה ' נ: ראה .43



 על ארבע מסורות דרשניות של פייטני אר� ישראל בעניי� כפרת� של בגדי הכוה� הגדול

93 

 וימלא ÂÙ‡ ÌÈÙ¯˙Â„ ויעש אלהי� בית לו מיכה והאיש "–לפייט� את מעשהו של מיכה 
ומכא� קצרה הייתה הדר/ לרעיו� כי , )ה, ז"יטי� שופ( "ה�לכֹ לו ויהי מבניו אחד יד את

44. של פסל מיכה בי� סו&האפוד כיפר על העברתו
 

‚ 

דומה אפוא כי המאמר הנוכחי מעניק תוק& משנה להשקפה החדשה כי לפייטני אר� 
העובדה כי דרשות ייחודיות מופיעות בעקיבות . ישראל הייתה מסורת מדרשית משלה�

המאות הרביעית (החל מתקופתו של יוסי ב� יוסי , במש/ מאות שני� ביצירות פייטניות
ונעדרות ממש באותה , )1158נפטר (שלמה אב� גבירול ' וכלה בר) ירהוהחמישית לספ

מורה לנו כי , עקיבות מקובצי המדרש האר� ישראליי� לאור/ רובה של תקופה זו
 .לפייטני אר� ישראל הייתה ג� מסורת מדרשית נבדלת משלה�

שהלוא ג� ה� ודאי היו מבאי בתי , בעלי המדרש לא יכלו שלא להכיר מסורות אלו
א/ נראה כי ה� חשו שמסורות אלו יסוד� , כנסיות והאזינו לדרשות הכלולות בפיוטי�ה

, רק בדורות מאוחרי� יותר. בעולמות של שירה ופיוט ואי� מקומ� בתחומו של המדרש
התקהתה רגישות זו לרבדי� השוני� של עול� המדרשי� , מחו� לגבולה של אר� ישראל

 דרשות פייטניות בקובצי מדרש מאוחרי� דוגמת ולפיכ/ אנו מגלי�, של בני אר� ישראל
45.מדרש לקח טוב ומדרש הגדול, מדרש פתרו� תורה

 

 �הערכה מחודשת זו אמנ� אינה מובילה אותנו בהכרח לקביעה נחרצת כי כל רעיו
מדרשי שעולה מפיוטי אר� ישראל באל& הראשו� לספירה ושלא נמצא לו מקור 

עדיי� עלינו להניח כי . שית פייטנית עצמאיתמרמז על מסורת מדר, במקורות מדרשיי�
קובצי מדרש לא מועטי� אבדו מאתנו ושמסורות מדרשיות עברו על פה במהל/ דורות 

א/ ההערכה המועלית , ואפשר שהללו היו יסודו של הרעיו� הדרשני שבפיוט, רבי�

 

ייתכ� שג� הדרשה הפייטנית שקבעה כי כתונת הכוה� הגדול כיפרה על מעשה מכירת יוס� , כאמור .44

 ויטבלו את "– בפסוק שבו השתמש המדרש כדי להוכיח שהכותונת כיפרה על שופכי דמי� יסודה

 ).לא, ז"בראשית ל" (בד� הכתנת

מדרש ; 26הערה ,  לעיל–מדרש פתרו� תורה : דוגמות לדרשות פייטניות הבאות בקובצי מדרש אלו .45

 –מדרש הגדול ; 79' עמ, )2הערה , לעיל ( Â‡˙˘Â„˜‰¯Â˙ Ô˙Ó ÌÂÈÏ˙, אליצור' ש:  ראה–לקח טוב 

ה מתו� התבוננות בזריחת� ובשקיעת� של גרמי "ראה הסיפור על אברה� אבינו שהגיע לאמונה בקב

מירסקי ' א(יוסי ב� יוסי ' לר' אזכיר גבורות'שזכה לעיבוד מרהיב ביופיו בסדר העבודה , השמי�

, ספר היובלי� יב: ראה(ומצוי כבר בספרי� החיצוניי� , )80�84טורי� , 141' עמ, ]11הערה , יללע[

הסיפור מופיע במדרש הגדול . א� נעדר מקובצי המדרש הקדומי�, )נא' כהנא עמ' מהד, יז�טז

מדרש 'דוגמת , במקורות נוספי�הוא מצוי ג� , אמנ�. רה�רד' מרגליות עמ' מהד, כח, א"לבראשית י

ז"ירושלי� תשכ, Ó‰ ˙È· ,È�˘ ¯„Á„¯˘, ]מהדיר[ילינק ' א: ראה(' מעשה אברה�
3

 ' עמ, 

הופעת� . ומכל מקו� ה� אינ� נראי� קדומי� מאוד, א� זמנ� של המקורות הללו אינו מבורר, )118

את מער� הטיעוני� מחזקת , 42' עמ, ה"ירושלי� תשס, שפירא' ע' מהד,  בÂ¯·„‰ ˙¯˘Ú ˘¯„Ó˙ב

' עמ, ראה ש�. המדרש הוא כנראה מ� המאה העשירית ונוצר מחו< לגבולות אר< ישראל. שבמאמר

. ג"א ה"אחת הוורסיות של הסיפור מופיעה כידוע ג� במשנה תורה הלכות עבודה זרה פ. 182�186

 .16ערה ה, 155' עמ, ז"רמת ג� תשכ,  ב‡‚„ÌÈ„Â‰È‰ ˙Â, גינצבורג' ל: ראה עוד לעניי� זה
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 במאמר זה מלמדת אותנו על האפשרות לראות במסורת הדרשנית של פייטני אר� ישראל
 .כיוו� לגיטימי לזיהוי מקורו של רעיו� מדרשי הכלול בפיוט

בימי פריחתה של תרבות� של בני אר� ישראל השפיעו אפוא כמה מסורות 
המסורת המדרשית של קובצי : על עולמ� הרוחני של יהודי האר�, זו בצד זו, מדרשיות

ת  והמסור46המסורת המדרשית של התרגומי� האר� ישראליי�, המדרש הקדומי�
נראה לי על כ� כי נכו� יהיה לדו� מכא� ואיל/ במונח . המדרשית של פייטני אר� ישראל

ולהקדיש למסורת זו מקו� ראוי ', המסורת המדרשית של פייטני אר� ישראל': המחקרי
 �במחקר עולמ� הרוחני של בני אר� ישראל במאות האחרונות של האל& הראשו

 .לספירה

 

, ‰‡‚„‰ ·˙¯‚Â· ‰„‚‡Â ÌÂ‚¯˙ :Ï‡ÈÊÂÚ Ô· Ô˙�ÂÈÏ ÒÁÂÈÓ‰ ÈÓ¯‡‰ ‰¯Â˙‰ ÌÂ, שנא�' א: ראה .46

 .168�192' במיוחד עמ, ג"ירושלי� תשנ


