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                                            ............................יום כפורדיני  פרק טזפרשת אחרי מות 
ר ה א י ְבנֵּיֹמֶשה, -, ֶאל'ַוְיַדבֵּ י מֹות, ְשנֵּ -ֶאל 'ַוֹיאֶמר הב   , ַוָיֻמתּו.'ה-ִלְפנֵּיְבָקְרָבָתם -ַאֲהֹרן ַאֲחרֵּ

ר ֶאל ת ֶאל-ָיֹבא ְבָכל-ָאִחיָך, ְוַאל ַאֲהֹרן-ֹמֶשה, ַדבֵּ ית ַלָפֹרֶכת-עֵּ ְפנֵּי ַהַכֹפֶרת -ֶאל-ַהֹקֶדש, ִמבֵּ

ָרֶאה ַעלְוֹלא ָימּותָהָאֹרן, -ֲאֶשר ַעל   ַהֹקֶדש:-, ֶאלַאֲהֹרןְבֹזאת ָיֹבא  ג  .ַהַכֹפֶרת-, ִכי ֶבָעָנן, אֵּ

י-ְכֹתֶנת ד  .ְלַחָטאת, ְוַאִיל ְלֹעָלהָבָקר -ְבַפר ֶבן ְבָשרֹו, -ַבד ִיְהיּו ַעל-ַבד ֹקֶדש ִיְלָבש, ּוִמְכְנסֵּ
י ּוְבַאְבנֵּט ַבד ַיְחֹגר, ּוְבִמְצֶנֶפת ַבד ִיְצֹנף; ם, ְוָרַחץ ַבַמִים ֶאת-ִבְגדֵּ ָשם.-ֹקֶדש הֵּ  ה  ְבָשרֹו ּוְלבֵּ

י ִיְשָראֵּ  ת, ֲעַדת ְבנֵּ אֵּ י ִעִזים, ְלַחָטאת; ְוַאִיל ֶאָחד, ְלֹעָלה-ְשנֵּיל, ִיַקח ּומֵּ ְוִהְקִריב ו                .ְשִעירֵּ

יתֹו.-ַפר ַהַחָטאת, ֲאֶשר-ֶאת ַאֲהֹרן ְשנֵּי ַהְשִעיִרם; -ְוָלַקח, ֶאתז   לֹו; ְוִכֶפר ַבֲעדֹו, ּוְבַעד בֵּ
ד.'ִלְפנֵּי הְוֶהֱעִמיד ֹאָתם  גֹוָרל ֶאָחד -ְשנֵּי ַהְשִעיִרם, ֹגָרלֹות-ַעל ַאֲהֹרןְוָנַתן  ח  , ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

ל.'ַלה ; ְוָעָשהּו, 'ַהָשִעיר, ֲאֶשר ָעָלה ָעָליו ַהגֹוָרל ַלה-ֶאתַאֲהֹרן ְוִהְקִריב  ט  , ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאזֵּ

ל, ָיֳעַמדְוַהָשִעיר, ֲאֶשר ָעָלה ָעָליו  י  ַחָטאת. ר ָעָליו ,'ִלְפנֵּי הַחי -ַהגֹוָרל ַלֲעָזאזֵּ ְלַשַלח ֹאתֹו -ְלַכפֵּ
ל, ַהִמְדָבָרה. יתֹו; -ַפר ַהַחָטאת, ֲאֶשר-ֶאת ַאֲהֹרןְוִהְקִריב  יא  ַלֲעָזאזֵּ לֹו ְוִכֶפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד בֵּ

יַהמַ -ְוָלַקח ְמֹלא יב  לֹו.-ַפר ַהַחָטאת ֲאֶשר-ְוָשַחט ֶאת חַ -ְחָתה ַגֲחלֵּ ַעל ַהִמְזבֵּ ש מֵּ , 'ִמִלְפנֵּי ה אֵּ

ית ַלָפֹרֶכת ּוְמֹלא ָחְפָניו, ְקֹטֶרת ַסִמים ַדָקה; ִביא, ִמבֵּ ש, -ַהְקֹטֶרת ַעל-ְוָנַתן ֶאת יג  .ְוהֵּ ִלְפנֵּי ָהאֵּ
דּות-ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל-ְוִכָסה ֲעַנן ַהְקֹטֶרת, ֶאת; 'ה ְוָלַקח ִמַדם ַהָפר, ְוִהָזה  יד        .ְוֹלא ָימּות-ָהעֵּ

ְדָמה-ַעלְבֶאְצָבעֹו   טו  ְבֶאְצָבעֹו.-ַהָדם-ְפָעִמים ִמן-; ְוִלְפנֵּי ַהַכֹפֶרת, ַיֶזה ֶשַבעְפנֵּי ַהַכֹפֶרת קֵּ

ִביא ֶאת, ְשִעיר ַהַחָטאת, ֲאֶשר ָלָעם-ְוָשַחט ֶאת ית ַלָפֹרֶכת-ָדמֹו, ֶאל-ְוהֵּ ָדמֹו, -ְוָעָשה ֶאת; ִמבֵּ
ַהֹקֶדש, ִמֻטְמֹאת -ְוִכֶפר ַעל טז ַהַכֹפֶרת, ְוִלְפנֵּי ַהַכֹפֶרת.-ַכֲאֶשר ָעָשה ְלַדם ַהָפר, ְוִהָזה ֹאתֹו ַעל

יֶהם, ְלָכל ל, ּוִמִפְשעֵּ י ִיְשָראֵּ ן ִאָתם, ְבתֹוְך-ְבנֵּ ד, ַהֹשכֵּ ן ַיֲעֶשה, ְלֹאֶהל מֹועֵּ  ַחֹטאָתם; ְוכֵּ

ר ַבֹקֶדש-ָאָדם ֹלא-ְוָכל יז  .ֻטְמֹאָתם ד, ְבֹבאֹו ְלַכפֵּ אתֹו; ְוִכֶפר ַבֲעדֹו -ַעד-ִיְהֶיה ְבֹאֶהל מֹועֵּ צֵּ
יתֹו, ּוְבַעד ָכל ל.-ּוְבַעד בֵּ ַח ֲאֶשר -ְוָיָצא, ֶאל יח  ְקַהל ִיְשָראֵּ ְוִכֶפר ָעָליו; ְוָלַקח -'ה-ִלְפנֵּיַהִמְזבֵּ

ַח, ָסִביב.-ַדם ַהָשִעיר, ְוָנַתן ַעלִמַדם ַהָפר, ּוִמ  ַהָדם ְבֶאְצָבעֹו, -ְוִהָזה ָעָליו ִמן יט  ַקְרנֹות ַהִמְזבֵּ

ל. י ִיְשָראֵּ ר ֶאת כ  ֶשַבע ְפָעִמים; ְוִטֲהרֹו ְוִקְדשֹו, ִמֻטְמֹאת ְבנֵּ ֹאֶהל -ַהֹקֶדש, ְוֶאת-ְוִכָלה ִמַכפֵּ
ד ְוֶאת ַח; וְ -מֹועֵּ י ָיָדו, ַעל ֹראש -ֶאתַאֲהֹרן ְוָסַמְך  כא  ַהָשִעיר ֶהָחי.-ִהְקִריב, ֶאתַהִמְזבֵּ ְשתֵּ

ל, ְוֶאתֲעו-ָכל-ַהָשִעיר ַהַחי, ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת י ִיְשָראֵּ יֶהם ְלָכל-ָכל-ֹֹנת ְבנֵּ ַחֹטאָתם; ְוָנַתן -ִפְשעֵּ

ֹֹנָתם, ֲעו-ָכל-ְוָנָשא ַהָשִעיר ָעָליו ֶאת כב  ִעִתי ַהִמְדָבָרה. ִאיש-ֹראש ַהָשִעיר, ְוִשַלח ְבַיד-ֹאָתם ַעל
ָרה; ְוִשַלח ֶאת-ֶאל ד-ֶאל, ַאֲהֹרן ּוָבא כג  ַהָשִעיר, ַבִמְדָבר.-ֶאֶרץ ְגזֵּ י -, ּוָפַשט ֶאתֹאֶהל מֹועֵּ ִבְגדֵּ

ְבָמקֹום ָקדֹוש ְבָשרֹו ַבַמִים -ְוָרַחץ ֶאת כד  ַהֹקֶדש; ְוִהִניָחם, ָשם.-ַהָבד, ֲאֶשר ָלַבש ְבֹבאֹו ֶאל

ֶלב ְואֵּ  כה    .ְוִכֶפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעםֹעַלת ָהָעם -ֹעָלתֹו ְוֶאת-ְבָגָדיו; ְוָיָצא ְוָעָשה ֶאת-ְוָלַבש ֶאת ת חֵּ
ָחה. ַח ֶאת כו  ַהַחָטאת, ַיְקִטיר ַהִמְזבֵּ ל-ְוַהְמַשלֵּ ס ְבָגָדיו, ְוָרַחץ ֶאת-ַהָשִעיר, ַלֲעָזאזֵּ ְבָשרֹו -ְיַכבֵּ

י ן, ָיבֹוא ֶאל-ַבָמִים; ְוַאֲחרֵּ ת ַפר ַהַחָטאת כז  ַהַמֲחֶנה.-כֵּ ת ְשִעיר ַהַחָטאת, ֲאֶשר הּוָבא  ְואֵּ ְואֵּ

ר ַבֹקֶדשָדָמם לְ -ֶאת ש, ֶאת-יֹוִציא, ֶאל-ַכפֵּ -ְבָשָרם ְוֶאת-ֹעֹרָתם ְוֶאת-ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה; ְוָשְרפּו ָבאֵּ
ף ֹאָתם כח ִפְרָשם. ס ְבָגָדיו, ְוָרַחץ ֶאת-ְוַהשֹרֵּ י-ְיַכבֵּ ן, ָיבֹוא ֶאל-ְבָשרֹו ַבָמִים; ְוַאֲחרֵּ   .ַהַמֲחֶנה-כֵּ

יֶכם, ְוָכל-ַבֹחֶדש ַהְשִביִעי ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ְתַענּו ֶאת  :עֹוָלם ְלֻחַקתְוָהְיָתה ָלֶכם,  כט -ַנְפֹשתֵּ

ר ַהָגר ְבתֹוְכֶכם.-ְמָלאָכה ֹלא ַתֲעשּו ר -ִכי ל  ָהֶאְזָרח, ְוַהגֵּ יֶכם, ְלַטהֵּ ר ֲעלֵּ ַביֹום ַהֶזה ְיַכפֵּ
יֶכם,   ֶאְתֶכם: -ְוִעִניֶתם ֶאתַשַבת ַשָבתֹון ִהיא ָלֶכם,  לא  , ִתְטָהרּו.'ִלְפנֵּי הִמֹכל, ַחֹטאתֵּ

יֶכם ן ֲאֶשר לב  .ֻחַקת, עֹוָלם-ַנְפֹשתֵּ ן, ַתַחת -ִיְמַשח ֹאתֹו, ַוֲאֶשר ְיַמלֵּא ֶאת-ְוִכֶפר ַהֹכהֵּ ָידֹו, ְלַכהֵּ

י ַהֹקֶדש.-ָאִביו; ְוָלַבש ֶאת י ַהָבד, ִבְגדֵּ ד ְוֶאתֹאֶהל -ַהֹקֶדש, ְוֶאתִמְקַדש -ְוִכֶפר ֶאת לג  ִבְגדֵּ -מֹועֵּ
ר; ְוַעל ַהֹכֲהִנים ְוַעל ַח ְיַכפֵּ ר.-ָכל-ַהִמְזבֵּ ר עֹוָלםְלֻחַקת ֹזאת ָלֶכם -ְוָהְיָתה לד  ַעם ַהָקָהל, ְיַכפֵּ , ְלַכפֵּ

ל ִמָכל-ַעל  ֹמֶשה.-ֶאת '; ַוַיַעש, ַכֲאֶשר ִצָּוה הַאַחת, ַבָשָנה-ַחֹטאָתם-ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
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At first glance, the chapter that deals with the Yom Kippur sacrificial service seems 

odd, but a comparison between it and a number of other Biblical texts indicates that it is 

not odd at all. 

The parallels between it and the story of the climactic eighth day of the consecration of 

the Mishkan gives one the sense that just as a person celebrates their birthday on the 

anniversary of the day of their birth – and, similarly, the “birthday” of the Mishkan was 

celebrated – so, Yom Kippur is celebrated with the performance of this set of activities. 

The purpose of these are one: To bring the Heavenly Presence down to earth; to bring 

down the Heavenly fire which indicates that we have been pardoned and are no longer 

banned. 

It is not surprising to discover that the Red Heifer has the same significance, given that 

its purpose is to purify and to cleanse.  

We also find a parallel with the two birds brought as a sacrifice by the Biblical leper, 

but we have discussed this earlier in Parashat Tazria - 
http://www.lookstein.org/resources/parasha/tazria_amudei.pdf 

http://www.lookstein.org/resources/parasha/tazria_amudei.pdf

