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 בס"ד

 אחרי מות, שני השעירים, מקורות

 ד"ר חזות גבריאל

 

 ויקרא פרק טז 

ה: ֹעָלֵֽ ד לְּ ִיל ֶאָחִּ֖ ַאֵ֥ את וְּ ַחָטָּ֑ ים לְּ י ִעִזִּ֖ ִעיֵרֵ֥ ֵנֵֽי־שְּ ח שְּ ל ִיַקַּ֛ ָרֵאֵ֔ ֵנֵ֣י ִישְּ ת ֲעַדת בְּ  )ה( ּוֵמֵאֵ֗

ר  ִכֶפֵ֥ ֹו וְּ את ֲאֶשר־לָּ֑ ר ַהַחָטִּ֖ ן ֶאת־ַפֵ֥ יב ַאֲהֹרַּ֛ ִרִ֧ ִהקְּ ֹו:)ו( וְּ ד ֵביתֵֽ ַעֵ֥ ֹו ּובְּ  ַבֲעדִּ֖

ד: ֶהל מֹוֵעֵֽ ַתח ֹאֵ֥ קָֹוֵ֔ק ֶפִּ֖ ֵנֵ֣י יְּ יד ֹאָתם ִלפְּ ֶהֱעִמִ֤ ם וְּ ִעיִרָּ֑ ֵנֵ֣י ַהשְּ ח ֶאת־שְּ ָלַקִּ֖  )ז( וְּ

ל: ד ַלֲעָזאֵזֵֽ ל ֶאָחִּ֖ גֹוָרֵ֥ ל ֶאָחד ַליקָֹוֵ֔ק וְּ ֹות גֹוָרִ֤ ם ֹגָרלָּ֑ ִעיִרִּ֖ ֵנֵ֥י ַהשְּ ן ַעל־שְּ ן ַאֲהֹרַּ֛ ָנַתִ֧  )ח( וְּ

ִרִ֤  ִהקְּ את:)ט( וְּ הּו ַחָטֵֽ ָעָשִּ֖ ק וְּ ל ַליקָֹוָּ֑ יו ַהגֹוָרִּ֖ ה ָעָלַּ֛ ר ָעָלֵ֥ יר ֲאֶשֶׁ֨  יב ַאֲהֹרן ֶאת־ַהָשִעֵ֔

ח  ַשַלֵ֥ יו לְּ ר ָעָלָּ֑ ַכֵפֵ֣ ק לְּ קָֹוִּ֖ ֵנֵ֥י יְּ י ִלפְּ ל ָיֳֵֽעַמד־ַחַּ֛ יו ַהגֹוָרל ַלֲעָזאֵזֵ֔ ה ָעָלִ֤ יר ֲאֶש֩ר ָעָלֶׁ֨ ַהָשִעֵ֗ ל )י( וְּ ֹו ַלֲעָזאֵזִּ֖ ֹאתַּ֛
ָרה: ָבֵֽ  ַהִמדְּ

ַחָטִּ֖ ) ר ַהֵֽ ט ֶאת־ַפֵ֥ ָשַחַּ֛ ֹו וְּ ד ֵביתָּ֑ ַעֵ֣ ֹו ּובְּ ֲעדִּ֖ ר ַבֵֽ ִכֶפֵ֥ ֹו וְּ ַחָטאת ֲאֶשר־לֵ֔ ר ַהֵֽ ן ֶאת־ַפִ֤ יב ַאֲהֹרֹ֜ ִרֶׁ֨ ִהקְּ ֹו:יא( וְּ  את ֲאֶשר־ לֵֽ

יו  ָנֵ֔ א ָחפְּ ֵֹ֣ ל קָֹוֵ֔ק ּומְּ ֵנֵ֣י יְּ ֵבַח ִמִלפְּ ל ַהִמזְּ ש ֵמַעִ֤ ֲחֵלי־ֵאֵ֞ ָתה ַגֵֽ ַמחְּ א־ַהַ֠ ֵֹֽ ל ח מְּ ָלַקֵ֣ יא )יב( וְּ ֵהִבִּ֖ ה וְּ ים ַדָקָּ֑ ֶרת ַסִמִּ֖ ֹטֵ֥ קְּ
ֶכת: ית ַלָפֹרֵֽ  ִמֵבֵ֥

ר ַעל־ָהֵעדִּ֖  ֶרת ֲאֶשֵ֥ ֶרת ֶאת־ַהַכֹפַּ֛ ֹטֵ֗ ה׀ ֲעַנֵַ֣֣ן ַהקְּ ִכָסֵ֣ קָֹוָּ֑ק וְּ ֵנֵ֣י יְּ ש ִלפְּ ֶרת ַעל־ָהֵאִּ֖ ֹטַּ֛ ת־ַהקְּ ן ֶאֵֽ ָנַתִ֧ ּות:)יג( וְּ א ָימֵֽ ֵֹ֥ ל  ּות וְּ

ָבעַּ֛  ֶאצְּ ִהָזִ֧ה בְּ ר וְּ ם ַהָפֵ֔ ָלַקח ִמַדֵ֣ ם )יד( וְּ ים ִמן־ ַהָדִּ֖ ָעִמַּ֛ ַבע־פְּ ֶרת ַיֶזִ֧ה ֶשֵֽ ֵנֵ֣י ַהַכֹפֵ֗ ִלפְּ ָמה וְּ דְּ ֶרת ֵקָּ֑ ֵנֵ֥י ַהַכֹפִּ֖ ֹו ַעל־פְּ
ֹו: ָבעֵֽ ֶאצְּ  בְּ

ֹו כַ  ה ֶאת־ָדמֵ֗ ָעָשֵ֣ ֶכת וְּ ית ַלָפֹרָּ֑ ֹו ֶאל־ִמֵבִּ֖ ֵהִביא ֶאת־ָדמֵ֔ ם וְּ ר ָלָעֵ֔ ַחָטאת ֲאֶשֵ֣ יר ַהֵֽ ִעִ֤ ט ֶאת־שְּ ָשַחֵ֞ ר ָעשָ )טו( וְּ ה ֲאֶשִ֤
ֶרת: ֵנֵ֥י ַהַכֹפֵֽ ִלפְּ ֶרת וְּ ֹו ַעל־ַהַכֹפִּ֖ ִהָזֵ֥ה ֹאתַּ֛ ר וְּ ם ַהָפֵ֔ ַדֵ֣  לְּ

ֶהל מֹו ֹאֵ֣ ן ַיֲעֶשה לְּ ֵכִ֤ ם וְּ ָכל־ַחטֹאָתָּ֑ ם לְּ ֵעיֶהִּ֖ ל ּוִמִפשְּ ָרֵאֵ֔ ֵנֵ֣י ִישְּ ֹאת בְּ מְּ ֶדש ִמטֻּ ר ַעל־ַהֹקֵ֗ ִכֶפֵ֣ ם )טז( וְּ ן ִאָתֵ֔ ד ַהֹשֵכֵ֣ ֵעֵ֔
ם: ֹאָתֵֽ מְּ ֹוְך טֻּ תִּ֖  בְּ

ֹו)יז( וְּ  ד ֵביתֵ֔ ַעֵ֣ ר ַבֲעדֹו ּובְּ ִכֶפִ֤ ֹו וְּ ֶדש ַעד־ֵצאתָּ֑ ר ַבֹקִּ֖ ַכֵפֵ֥ ֹו לְּ ֹבאַּ֛ ד בְּ ֶהל מֹוֵעֵ֗ ֹאֵ֣ ֶיֵ֣ה׀ בְּ ם לֹא־ִיהְּ ל  ָכל־ָאָדֵ֞ ַהֵ֥ ד ָכל־קְּ ַעִּ֖ ּובְּ
ל: ָרֵאֵֽ  ִישְּ

ם ַהפָ  ח ִמַדִ֤ ָלַקֵ֞ יו וְּ ר ָעָלָּ֑ ִכֶפֵ֣ ק וְּ קָֹוִּ֖ ֵנֵֽי־יְּ ר ִלפְּ ַח ֲאֶשֵ֥ ֵבַּ֛ א ֶאל־ַהִמזְּ ָיָצֵ֗ ֹות )יח( וְּ נֵ֥ ן ַעל־ַקרְּ ָנַתַּ֛ יר וְּ ם ַהָשִעֵ֔ ר ּוִמַדֵ֣
יב: ַח ָסִבֵֽ ֵבִּ֖  ַהִמזְּ

ל: ָרֵאֵֽ ֵנֵ֥י ִישְּ ת בְּ ֹאִּ֖ מְּ ֹו ִמטֻּ שֵ֔ ִקדְּ ֹו וְּ ִטֲהרֵ֣ ים וְּ ָעִמָּ֑ ַבע פְּ ֹו ֶשֵ֣ ָבעִּ֖ ֶאצְּ ם בְּ יו ִמן־ַהָדַּ֛ ה ָעָלִ֧ ִהָזֶׁ֨  )יט( וְּ

ֶהל מֹוֵעִּ֖  ֶאת־ֹאֵ֥ ֶדש וְּ ר ֶאת־ַהֹקֵ֔ ִכָלה ִמַכֵפֵ֣ י:)כ( וְּ יר ֶהָחֵֽ יב ֶאת־ַהָשִעֵ֥ ִרִּ֖ ִהקְּ ַח וְּ ֵבָּ֑ ֶאת־ַהִמזְּ  ד וְּ

ֵנֵ֣ יו ֶאת־ָכל־ֲעֹוֹנת בְּ ה ָעָלֵ֗ ַוָדֵ֣ ִהתְּ אש ַהָשִעיר ַהַח֒י וְּ ֵֹ֣ ל ר יו ַעֶׁ֨ י ידו ָיָדֵ֗ ֵתֵ֣ ן ֶאת־שְּ ְך ַאֲהֹרֹ֜ ָסַמֶׁ֨ ֶאת־)כא( וְּ ל וְּ ָרֵאֵ֔ י ִישְּ
ן ֹאָתם  ָנַתִ֤ ם וְּ ָכל־ַחטֹאָתָּ֑ ם לְּ ֵעיֶהִּ֖ ָרה:ָכל־ִפשְּ ָבֵֽ י ַהִמדְּ יש ִעִתִּ֖ ַיד־ִאֵ֥ ח בְּ ִשַלַּ֛ יר וְּ אש ַהָשִעֵ֔ ֵֹ֣   ַעל־ר

ר: ָבֵֽ יר ַבִמדְּ ח ֶאת־ַהָשִעִּ֖ ִשַלֵ֥ ה וְּ ֵזָרָּ֑ ֶרץ גְּ ם ֶאל־ֶאֵ֣ יו ֶאת־ָכל־ֲעֹוֹנָתִּ֖ יר ָעָלַּ֛ א ַהָשִעֵ֥ ָנָשֶׁ֨  )כב( וְּ

י  ֵדֵ֣ ד ּוָפַשט ֶאת־ִבגְּ ֶהל מֹוֵעֵ֔ א ַאֲהֹרן ֶאל־ֹאֵ֣ ם:)כג( ּוָבִ֤ ם ָשֵֽ ִהִניָחִּ֖ ֶדש וְּ ֹו ֶאל־ַהֹקָּ֑ ֹבאֵ֣ ש בְּ ר ָלַבִּ֖ ד ֲאֶשֵ֥  ַהָבֵ֔

ֶאת־עֹ  ָלתֹו וְּ ה ֶאת־ֹעֵֽ ָעָשִ֤ א וְּ ָיָצֵ֗ יו וְּ ָגָדָּ֑ ש ֶאת־בְּ ָלַבִּ֖ ֹוש וְּ ֹום ָקדֵ֔ ָמקֵ֣ ֹו ַבַמִים בְּ ָשרִ֤ ץ ֶאת־בְּ ָרַחֶׁ֨ ר )כד( וְּ ִכֶפֵ֥ ם וְּ ת ָהָעֵ֔ ַלֵ֣
ם: ד ָהָעֵֽ ַעֵ֥ ֹו ּובְּ  ַבֲעדִּ֖

ת  ֵאַּ֛ ָחה:)כה( וְּ ֵבֵֽ יר ַהִמזְּ ִטֵ֥ את ַיקְּ ַחָטִּ֖ ֶלב ַהֵֽ  ֵחֵ֥

ן ָיבֵ֥  ַאֲחֵרי־ֵכִּ֖ ִים וְּ ֹו ַבָמָּ֑ ָשרִּ֖ ץ ֶאת־בְּ ָרַחֵ֥ יו וְּ ָגָדֵ֔ ס בְּ ַכֵבֵ֣ ל יְּ ֲעָזאֵזֵ֔ ַח ֶאת־ַהָשִעיר ַלֵֽ ַשֵלִ֤ מְּ ַהֵֽ ַמֲחֶנֵֽה:)כו( וְּ  ֹוא ֶאל־ ַהֵֽ
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את ֲאֶשֶׁ֨  ַחָטֵ֗ יר ַהֵֽ ִעֵ֣ ת׀ שְּ ֵאֵ֣ את וְּ ַחָטֹ֜ ר ַהֵֽ ֵא֩ת ַפֶׁ֨ ַמֲחֶנָּ֑ה )כז( וְּ ּוץ ַלֵֽ יא ֶאל־ִמחֵ֣ ֶדש יֹוִצִּ֖ ר ַבֹקֵ֔ ַכֵפֵ֣ א ֶאת־ָדָמם לְּ ר הּוָבִ֤
ם: ָשֵֽ ֶאת־ִפרְּ ם וְּ ָשָרִּ֖ ֶאת־בְּ ם וְּ ש ֶאת־ֹעֹרָתֵ֥ ּו ָבֵאֵ֔ פֵ֣ ָשרְּ  וְּ

ֹוא ֶאל ן ָיבֵ֥ ַאֲחֵרי־ֵכִּ֖ ִים וְּ ֹו ַבָמָּ֑ ָשרִּ֖ ץ ֶאת־בְּ ָרַחֵ֥ יו וְּ ָגָדֵ֔ ס בְּ ַכֵבֵ֣ ם יְּ ף ֹאָתֵ֔ ַהֹשֵרֵ֣ ַמֲחֶנֵֽה:)כח( וְּ  ־ַהֵֽ

 רש"ר הירש ויקרא פרק טז 

חי וגו'. בן זוגו, שעלה עליו הגורל לה', הולך למות כקרבן; אך בעצם  -)י( והשעיר וגו' לעזאזל יעמד 
מותו כקרבן הרי הוא מתקבל במקדש ה' וזוכה להווייה נעלה וחדשה. כנגד זה מי שעלה עליו הגורל 

 -לכפר עליו: שם ייאמר על ראשו הווידוי שעם הסמיכה  לעזאזל, יעמוד חי בלא פגע בפתח המקדש,
על כל עוונות בני ישראל ועל כל פשעיהם לכל חטאותם )עי' להלן פסוק כא(; לשלח אתו: בן זוגו בא 
בשער המקדש רק במחיר מותו כקרבן; ואילו הוא לא יעבור את סף המקדש; הוא יעמוד בלא פגע; 

 לא מכל תחום המושב, וישתלח המדברה.א -לא רק מסביבות המקדש  -אך יורחק 

שני השעירים האמורים כאן מתארים לפנינו שתי דמויות. בתחילה הם זהים בתכלית, אך דרכיהם 
נפרדות על סף המקדש. שניהם "שוין במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן כאחד" )יומא סב ע"א(. 

ק ז(. שניהם עומדים בפני אותה שניהם עומדים כאחד ובשווה "לפני ה' פתח אהל מועד" )לעיל פסו
בין "לה'" ובין "לעזאזל". שניהם יכולים להיות כך או  -באפשרויות שוות של הכרעה  -הכרעה 

רק מפני שהיה יכול להיות גם אחרת: "אין הגורל קובע  -אחרת; יתר על כן: כל אחד יכול להיות כך 
ת בתכלית הפירוד. מי שהוכרע לה' אלא בראוי לשם" )יומא סג ע"ב(. ומכאן ואילך דרכיהם נפרדו

ימות בשחיטה בסכין חריף של המקדש; אך הוא יתקבל בכלי המקדש; והוא יגיע משם אל קודש 
להיות האדם  -הקדשים, לקירבת המקום המקודש ביותר; הוא מקום ההשלמה של חזון חיי תורה 

א לא ימות בשחיטה, אלא מרכבה לשכינה. כנגד זה מי שהוכרע לעזאזל, לא ייפגע בסכין המקדש; הו
יעמוד חי בלא שינוי; בעצמיות חיה יעמוד בלא פגע לפני ה' בפתח המקדש. אך הוא לא יבוא אל 
המקדש פנימה, אלא יּוָצא ממקומו וממושבות האדם, ויגיע אל השממה. בפנותו עורף למקדש שמר 

שעירי עזים לחטאת"  -"שני  -ויסיים אותם בשממת המדבר. ושניהם הם חטאות  -על חיי עצמיותו 
 חטאת בשתי בחינותיו המנוגדות. -והם מבטאים אפוא אותו מושג  -)לעיל פסוק ה( 

נראה לנו אפוא, שלא נטעה אם נאמר: שאר כל החטאות מתארות דרך חיים, שהיתה ראויה 
להתקיים בעבר, והחייבת להתגשם בעתיד. ואילו כאן מתוארת גם הדרך ההפוכה: היא דרך החיים, 

היתה ראויה להתקיים בעבר, ולא ניתן לה מקום בעתיד. כל אחד מאתנו הוא בבחינת "שעיר". שלא 
ניתן לו כוח ההתנגדות; והוא מוכשר להתנגד בעוז לכל דרישה שהוטלה על רצונו. וערכם המוסרי 
של חיינו תלוי באופן הפעלת כוח זה. בידינו להפעיל את כוח ההתנגדות ברשות ה' ותחת מרותו. 

ו להיות בבחינת "שעיר לה'": להתנגד לכל הגירויים הפנימיים והחיצוניים, המפתים אותנו בידינ
ידי סירוב  -לסור מעל ה'. או בידינו להיות בבחינת "שעיר לעזאזל": להפעיל את כוח ההתנגדות על 

ה'  כנגד -עז לשמוע בקול ה'. כי ה' העניק לנו את כוח ההתנגדות; אך בידינו להפנות כוח זה עצמו 
פי שה' לא נתן לנו  -על  -שנָתנֹו לידינו. הרשות בידינו להתמכר ללא מגן לחושניות ולכל גירוייה; אף 

בניגוד  -אלא לצורך המלחמה בפיתויי החושניות. מי שנחלט לכוח החושניות  -את כוח ההתנגדות 
 קרוי כאן "לעזאזל". -למי שהשתעבד לה' ולתורתו 

יו את האפשרות להתנגד לרצון ה'. אל יעלה על הדעת, שהכושר אולם מושג ה"חירות" כולל מאל
לחטוא ופיתויי החושניות הם רק תוצאה מהשחתת האדם. שכן טול מן האדם את הכושר לחטוא 

וכבר חדל האדם להיות ראוי לשם זה. כי כל מעלת האדם מותנה  -ואת הפיתוי המגרה של החושניות 
להמרות את רצון ה'. בעולם היסודות  -לת שניתנה לו בכושרו לחטוא; וכל כבוד האדם הוא ביכו

ובעולם האורגאני אין החטא מצוי כל עיקר; אך דווקא משום כך אין שם מעלות מוסריות. אלמלא 
היתה החושניות מפתה את האדם; אילו היה גם האדם מוצא סיפוק לנפשו רק בניצול כוחותיו 

מתוק; אלמלא היה יכול להתנגד לרצון ה', כדרך  -מר, וכל טוב  -כרצון ה'; אילו היה לו כל רע 
שהוא יכול להתנגד לפיתויי יצריו; אלמלא היה מסוגל להיות "שעיר לעזאזל" כדרך שהוא מסוגל 

כי אז היה גם הוא נתון לכפיית חוקי ה' כשאר כל הברואים נטולי החירות; כי  -להיות "שעיר לה'" 
ם רצון ה' מביא להם סיפוק, וכל סטייה ממנו נוגדת הללו לא ישנו את תפקידם לעולם; שכן רק קיו

 את טבעם.

כדי לבחור בין  -כך הועמדנו כולנו בפני ההכרעה בין ה' לבין עזאזל; כולנו עומדים בפתח המקדש 
ה' לבין כוח החושניות. שם, בקודש הקדשים, מונחת התורה כקודש קדשים. ניתן עינינו בתורה 

אנחנו לבחור בה': נרכז את כל כוח ההתנגדות שניתן לנו כדי לסרב לכל ונקבע את החלטתנו. יכולים 
בקיום רצונו ובעשיית כל טוב. אז נבוא  -הבא לעקרנו מייעודנו; נהיה קרובים וקנויים ודומים לה' 

 בשמחה אל חצר מקדשו; בסכין חריף של קדושת ה' נבטל את חיי הבהמות של החושניות;


