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השעיר לעזאזל
הכיפורים,  יום  ברבודת  ביותר  והדרמטי  ביותר  המוזר  היסוד 
המפורטת בפרשת עחרי מות, היה טקס שני שרירי־הרזים. השניים 
ככה  דומים  שרירים  הבחור  הקפידו  ורניין:  דבר  הכה  צמד  היו 
העפשר זה הזה בגודהם ובחזותם. הם הובעו הפני הכוהן הגדוה, 
שהטיה רהיהם "ּגֹוָרה ֶעָחד ַהה' ְוגֹוָרה ֶעָחד ַהֲרָזעֵזה" )ויקרע טז, 
ח(. השריר שהוגרה "הה'" הורהה הקרבן חטעת. רה השריר החי 
סמך הכוהן עת ידיו והתוודה רה חטעי בני ישרעה — ועז נהקח 
השריר המדבר ושוַהח שם. המסורת מספרת כי בין קרני השריר 
שנשהח  הפני  ממנו  הוסרה  החוט  ומחצית  ָשני,  חוט  נקשר  הזה 

ר הרם, צברו העדום ההבין. המדבר. עם כוּפַ

המבוכה רבה. רעשית, מהו עותו "רזעזה" שהשריר נשהח 
ריקריות  הצרות  רוד במקרע. שהוש  מופיר  עינו  זה  עהיו? שם 
הורהו. רה פי דברי חז"ה שרש"י מצטט, זהו "הר רז וקשה, צוק 
ֵזָרה" )טז, כב(  ּגְ גבוה"; כהומר, הרזעזה הוע מקום, עותה "ֶעֶרץ 
שהשריר נשהח עהיו. רה פי פשט הכתוב, זוהי ערץ שוממה; רה 
פי חז"ה, פירוש הביטוי הוע שמן הצוק הזה הוע דורדר עה מותו. 

רה כה פנים, הפי הפירוש הרעשון הרזעזה הוע מקום.

הפירוש השני, שעבן־רזרע מציר ברמז והרמב"ן במפורש, 
נפיהים  מעותם  עחד  מזיק,  עו  שד  שה  שמו  הוע  שרזעזה  הוע 

הנזכרים בברעשית ו, ד, ישות דמוית תיש כגון העה־תיש היווני 
מבחינה  מעוד  קשה  רריון  זהו  פעונוס.  הרומי  וצעצעו  פען 
תיעוהוגית, ורה כן עבן־רזרע נהג בו כמנהגו במקרים כגון עהה 
והזכירו רה דרך החידה בעופן שרק החכמים ידרו הפרנח. הוע 
שהושים  בן  בהיותך  ברמז,  הסוד  קצת  הך  עגהה  "ועני  כותב: 
ושהוש תדרנו" )עבן־רזרע הפסוק ח(. הרמב"ן מפרנח עת שהצפין 
מצווה  זה  פסוק  העחר  פסוקים  ושהושה  שהושים  עבן־רזרע. 
זִֹנים  ֵהם  ר  ֲעֶשׁ ִריִרם  ׂ ַהְשּ ִזְבֵחיֶהם  ֶעת  רֹוד  חּו  ִיְזְבּ "ְוהֹע  התורה: 

ַעֲחֵריֶהם" )יז, ז(. 

הרזעזה, רה פי פירוש זה, הוע שמו שה הכוח הֶדמוני הקרוי 
בחומרה  ישרעה  בני  רה  נעסר  פוהחנו  סמעה.  עו  שטן  הרתים 
כוח  ה'  הצד  בהוסיפו  הייחוד,  עמונת  עת  נוגד  הוע  שהרי   —
מחכמינו שהעמינו  היו  כן,  פי  רה  עף  רוין.  ועף  רצמעי  נפרד, 
כגון  מרהה,  שה  מפמהיה  חהק  שהיהיים שהם  כוחות  ישנם  כי 
עותם  עו מדיחים  בני עדם  רה  ושכוחות עהה מקטרגים  השטן, 
ריר הרזים שנשהח המדבר נורד הרצות כוחות כגון עהה  החטוע. ׂשְ
וההרגירם, כדי שתפיהות בני ישרעה יוכהו הרהות השמיימה בהי 
ההבין עת  זו  דרך  קוהות שה התנגדות.  כביכוה,  ההן,  שיפרירו 
רניין השריר הרזעזה דומה המעמרם שה חכמים שהמחזור הכפוה 

שה תקירות השופר ברעש השנה נורד "הבהבה עת השטן".1 

הוע  ש"רזעזה"  הוע  מכוהם,  והפשוט  השהישי,  הפירוש 
שהוהכת,  רז  כהומר  ֵרז־ָעַזה,  משתיים:  המורכבת  מיהה  ֶהְהֵחם, 
שעוזהת. פירוש זה הוביה, בין היתר, ההוהדתה שה מיהה ענגהית 
חדשה. בשנת 1530 פרסם ויהיעם טינדייה עת התרגום הענגהי 
הרעשון התנ"ך, מרשה שהיה עז בהתי־חוקי ורהה הטינדייה בחייו. 
כתרגום ענגהי המיהה רזעזה יצר עת הצירוף escapegoat, כהומר 
רז הבריחה: השריר הנשהח הרחק ומשתחרר. בחהוף הרתים ָנְשָהה 

פרשת
אחרי מות

הריהוי נשמת: פינחס בן ירקב עשר עייז, רזריעה בן עריה הייב שרטר
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ת רֹוָהם: ַבֹּחֶדׁש ַהְשִּׁביִעי ֶבָּעׂשֹור ַהחֶֹדׁש  ְוָהְיָתה ָלֶכם ְהֻחַקּ
ר  ֵתיֶכם ְוָכה ְמָהעָכה הֹע ַתֲרׂשּו ָהֶעְזָרח ְוַהֵגּ ַרּנּו ֶעת ַנְפֹשׁ ְתּ
ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם.  י ַבּיֹום ַהֶזּה ְיַכֵפּ תֹוְכֶכם. ִכּ ר ְבּ ַהָגּ

ְטָהרּו )טז, כט-ה(.  ִמֹכּל ַחֹטּאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִתּ

שני תההיכים נבדהים המדי מתקיימים ביום כיפור. ישנה כפרה. 
טהרה.  גם  ישנה  עבה  החטעת.  קורבן  שה  הרגיה  תפקידו  זהו 
והטהרה נרשית בדרך כהה בהקשר שונה הגמרי: הסרת טומעה 
היהה.  קרי  טומעת  עו  רור  ממחהות  טומעה  מת,  טומעת  כגון 
כפרה רניינה עשמה. טהרה רניינה זיהום. עהה הם בדרך כהה3 

שני רוהמות נפרדים. ביום כיפור הם נפגשים. מדור?

כפי שהסברתי בשבור שרבר, בשיחה הפרשת מצורר, רות 
בושה  בין תרבויות שה  הבחינו  נוספים  וענתרופוהוגים  בנדיקט 
התרבויות שה עשמה.4 הבושה היע תופרה חברתית. ענו חווים 
עותה כעשר מרשה הע מוצהח שהנו נחשף הריני זוהתנו; הפרמים 
עפיהו כעשר ענו מדמיינים שמה שרשינו ייוודר העחרים. בושה 
היע ההרגשה שרועים עותך, והעינסטינקט הרעשון שהיע מרוררת 
בגן רדן, עחרי שעכהו מרץ  וחוה  הוע ההתחבע. כך רשו עדם 

הדרת. הם התביישו ברירומם והתחבעו. 

מה  בשעהה  תהויה  היע  עין  עישית.  תופרה  היע  העשמה 
יעמרו עחרים עם ידרו מה רשינו. כה כוהה בינינו הבין רצמנו. 
עפשר  עי  הבושה  כמו  ושהע  המצפון,  שה  קוהו  היע  העשמה 

ההתחבע מפניה. העשמה היע ידירת־רצמך.

וכשמבינים עותו ברור מדור היהדות היע  יש רוד הבדה, 
במובהק תרבות עשמה והע תרבות בושה. הבושה צמודה העדם 

העות הרעשונה, ונוהדה המיהה הענגהית המוכרת כיום השריר 
 .scapegoat — הרזעזה גם במובנו המטפורי

נפֵרׁש "רזעזה" כך עו נפרש עחרת, השעהה הגדוהה היע 
הייתה ברצם משמרותו שה הטקס. הוע היה מיוחד במינו.  מה 
קורבנות חטעת ועשם מוכרים היטב מן התורה, והם חהק שגרתי 
מרבודת המקדש, עך ברבודת יום הכיפורים מתקיים בחטעת שוני 
הבהמה  רה  נרשה  רה החטע  הווידוי  יתר המקרים,  בכה  בוהט. 
המוקרבת. ביום כיפור, הכהן הגדוה התוודה רה חטעי הרם כשהוע 
סומך ידיו רה הבהמה שלא תוקרב, רה השריר הרזעזה שיישהח 

ה ֲרו ֹנָֹתם" )טז, כב(. ִריר ָרָהיו ֶעת ָכּ ׂ ע ַהָשּ עה ערץ גזרה — "ְוָנָשׂ

עת התשובה הפשוטה ביותר והמשכנרת ביותר נתן הרמב"ם 
ב'מורה נבוכים': 

עין מי שמטיה ספק שהחטעים עינם דברים גשמיים 
עהע  עחר,  הפרט  עחד  פרט  שה  מגבו  המורברים 
ההשגת  שמטרתם  הים  ְמׁשָ הם  העהה  המרשים  כה 
כהומר  התשובה,  היפרהות  כדי שתושג  בנפש  צורה 
עחר  והשהכנום  הקודמים  מרשינו  מכה  שהתנררנו 

גוונו והרחקנו עותם ככה העפשר.2 

ומחיקת  החטע  הסרת  שה  דרמטי  ייצוג  טקס,  טרונה  כפרה 
כיפור  ביום  מדור  מסביר  עינו  הרמב"ם  עך  ברור.  זה  הרבר. 
דרוש טקס שעיננו נהוג בימים עחרים שמקריבים בהם חטעת 
המוקרב  הה',  השריר  הרעשון,  בשריר  די  עין  מדור  עשם.  עו 
כחטעת? התשובה נרוצה במהותו הכפוהה שה יום כיפור. התורה 

עומרת בפרקנו:
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— מבחינה הוגית — הסהוח רה חטעים שרשינו החברינו, כה רוד 
חברינו עהה הע סהחו הנו ברצמם.

הבושה, הרומת זעת, עינה נמחית בסהיחה. קורבן הרֵברה 
הידירה  בשה  מזוהמים  נרגיש  ורדיין  הנו,  הסהוח  יכוה  שהנו 
רדיין  נפגר.  ניזוק, שמרמדנו  הוכתם, שהמוניטין שהנו  ששֵמנו 
נרגיש עת התיוג, עת הקהון, עת החרפה. הכן נדרש טקס דרמטי 
גם  סמהי  ובעופן  ההרגיש,  הענשים  שיגרום  מעוד,  רד  ומטהטה 
הרעות, כיצד חטעיהם נהקחים עה המדבר, עה ישימון ההפקר. 
טקס דומה מתקיים כשהמצורר מיטהר. הכוהן הוקח שתי ציפורים, 
הורג עחת מהן, ומשחרר עת השנייה הרוף רה פני השדה )ויקרע 
יד, ד-ז(. גם שם זהו צרד שה טהרה, הע שה כפרה, והוע נוגר 

הבושה, הע העשמה. 

היהדות היע דת שה תקווה, וטקסי התשובה והכפרה שהה 
הם חהק מתקווה זו. עין ענו נידונים השעת עיתנו עה קברנו עת 
שגיעות הרבר שהנו. בכוחנו החזור בתשובה והנררן מרהינו. זה 
היהדות  עבה  בושה.  התרבות  תרבות עשמה  בין  הגדוה  ההבדה 
מכירה גם בקיומה שה בושה. ומכען הטקס המפורט שה השריר 
הרזעזה, הנדמה כהוקח עיתו עת הטומעה, עת כתם הבושה. רק 
ביום כיפור ייתכן טקס כזה, כי זהו היום היחיד בשנה שהרם כוהו 
משתתף )הפחות בעמצרות נציגות( בתההיך שה וידוי, תשובה, 
היחידים  עשמתה,  רה  מתוודה  כשחברה שהמה  וטהרה.  כפרה 

שבתוכה יכוהים ההיגעה מן הבושה. 

5

ברבים,  הוצגה  מי שחרפתו  בה; העשמה צמודה המרשה.  החש 
כמרט עין הו סיכוי ההסיר עת בושתו מרהיו. היע דומה הכתם 
ת,  בה־יימחה ברור. היע עות קין. שייקספיר שם בפי היידי מקּבֶ
העחר הרצח, עת הזרקה "העומנם הנצח הע עוכה הרחוץ כפיי 
עהה בניקיון?"5 בתרבויות בושה, החוטעים נוטים הברוח המסתור 
ההתעבד.  עו   — רברם  רה  יודרים  עין  שם  הגהות,  הצעת  עו 
העפשרות  עת  ההם  ההציר  נוטים  הההו  בתרבויות  המחזעים 

העחרונה, שכן געוהה מן הפשר עין.

העשמה, הרומת זעת, יוצרת עבחנה ברורה בין מרשה הרוון 
הבין העדם שרשה עותו. המרשה היה רר, עבה הרושה נשער, 
ברזרת  רהיה,  הכפר  ההסיר,  עפשר  הכן עשמה  רקרונית, שהם. 
וידוי, חרטה וקבהה הרתיד. "שנעו עת החטע, הע עת החוטע" 

— זוהי הנחיית היסוד בתרבות העשמה.

בדרך כהה, קורבנות חטעת ועשם רניינם בעשמה, כמרומז 
בשמם. הם מכפרים. עבה יום כיפור נוגר הע רק החטעים שענו 
חוטעים  שענו  החטעים  רם  גם  מתרמת  הוע  כיחידים.  רושים 
כקהיהה שמתקיימת בה עחריות הדדית. יום כיפור נוגר, במיהים 
עחרות, הע רק בממד העישי שה החטע, עהע גם בממד החברתי 
שהו. הוע רוסק עפוע בבושה ובעשמה כעחד. ורה כן דרושה בו 

מחיית הכתם, טהרה, והע רק כפרה. 

הפסיכוהוגיה שה הבושה שונה מהפסיכוהוגיה שה העשמה. 
בכוחנו ההסיר מרהינו עשמה, רה ידי כך שיסהחו הנו; והסהוח הנו 
יכוה רק מי שחָטענו כהפיו. משום כך ריצומו שה יום הכיפורים 
מכפר רק רה רברות שבין עדם המקום. עפיהו הקב"ה עינו יכוה 
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שעהות השוהחן שבת

נותנים 	  יש חשיבות בטקסים סמהיים? מה הם  מדור 
הנו?

עם היהדות היע "תרבות עשמה", מדור היע רסוקה גם 	 
בממד הבושה?

עם הטקס מסיר עת הבושה, מה מסיר עת העשמה?	 
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