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השעיר לעזאזל: בושה ואשמה
הכיפורים,  יום  בשבודת  ביותר  והדרשטי  ביותר  השוזר  היסוד 
השפורטת בפרשת יחרי שות, היה טקס שני ששירי־השזים. השניים 
ככ:  דושים  ששירים  :בחור  הקפידו  ושנייןל  דבר  :כ:  צשד  היו 
היפשר זה :זה בגוד:ם ובחזותם. הם הוביו :פני הכוהן הגדו:, 
שהטי: ש:יהם "ּגֹוָר: ֶיָחד ַ:ה' ְוגֹוָר: ֶיָחד ַ:ֲשָזיֵז:" )ויקרי טז, 
ח(. הששיר שהוגר: ":ה'" הוש:ה :קרבן חטית. ש: הששיר החי 
סשך הכוהן ית ידיו והתוודה ש: חטיי בני ישרי: — ויז נ:קח 
הששיר :שדבר ושוַ:ח שם. השסורת שספרת כי בין קרני הששיר 
:פני שנש:ח  ששנו  הוסרה  החוט  ושחצית  ָשני,  חוט  נקשר  הזה 

ר :שם, צבשו הידום ה:בין. :שדבר. ים כוּפַ

השבוכה רבה. רישית, שהו יותו "שזיז:" שהששיר נש:ח 
שיקריות  הצשות  שוד בשקרי. ש:וש  שופיש  יינו  זה  י:יו? שם 
הוש:ו. ש: פי דברי חז": שרש"י שצטט, זהו "הר שז וקשה, צוק 
ֵזָרה" )טז, כב(  ּגְ גבוה"; כ:ושר, השזיז: הוי שקום, יותה "ֶיֶרץ 
שהששיר נש:ח י:יו. חז": שספרים ששן הצוק הזה הוי דורדר 

י: שותו. 

הפירוש השני, שיבן־שזרי שציש ברשז והרשב"ן בשפורש, 
נפי:ים  שיותם  יחד  שזיק,  יו  שד  ש:  ששו  הוי  ששזיז:  הוי 

הי:־תיש  כגון  תיש  דשוית  ישות  ד,  ו,  בברישית  הישורים 
היווני פין וציציו הרושי פיונוס. זהו רשיון קשה שיוד שבחינה 
תייו:וגית, וש: כן יבן־שזרי נהג בו כשנהגו בשקרים כגון י:ה 
והזכירו ש: דרך החידה ביופן שרק החכשים ידשו :פשנח. הוי 
ש:ושים  בן  בהיותך  ברשז,  הסוד  קצת  :ך  יג:ה  "ויני  כותבל 
הסוד.  ית  שג:ה  רשב"ן  ח(.  :פסוק  )יבן־שזרי  תדשנו"  וש:וש 
התורהל  שצווה  זה  פסוק  :יחר  פסוקים  וש:ושה  ש:ושים 
ַיֲחֵריֶהם"  זִֹנים  ֵהם  ר  ֲיֶשׁ ִשיִרם  ׂ ַ:ְשּ ִזְבֵחיֶהם  ֶית  שֹוד  חּו  ִיְזְבּ "ְו:ֹי 

)יז, ז(. 

השזיז:, ש: פי פירוש זה, הוי ששו ש: הכוח הֶדשוני הקרוי 
:שתים שטן יו סשי:. פו:חנו ניסר ש: בני ישרי: בחושרה — 
שהרי הוי נוגד ית ישונת הייחוד, בהוסיפו :צד ה' כוח נפרד, 
שצשיי ויף שוין. יף ש: פי כן, היו שחכשינו שהישינו כי ישנם 
השטן,  כגון  שש:ה,  ש:  שפש:יה  ח:ק  שהם  ש:י:יים  כוחות 
ושכוחות י:ה שקטרגים ש: בני ידם יו שדיחים יותם :חטוי. 
י:ה  כגון  כוחות  :רצות  נושד  :שדבר  שנש:ח  השזים  שיר  ׂשְ
הששיישה  :ש:ות  יוכ:ו  ישרי:  בני  כדי שתפי:ות  ו:הרגישם, 
ב:י שיפרישו :הן, כביכו:, קו:ות ש: התנגדות. דרך זו :הבין ית 
שניין הששיר :שזיז: דושה :שישרם ש: חכשים שהשחזור הכפו: 

ש: תקישות השופר בריש השנה נושד ":ב:ב: ית השטן".1 

הוי  ש"שזיז:"  הוי  שכו:ם,  והפשוט  הש:ישי,  הפירוש 
שהו:כת,  שז  כ:ושר  ֵשז־ָיַז:,  ששתייםל  השורכבת  שי:ה  ֶהְ:ֵחם, 
שיוז:ת. פירוש זה הובי:, בין היתר, :הו:דתה ש: שי:ה ינג:ית 
חדשה. בשנת 1530 פרסם וי:יים טינדיי: ית התרגום הינג:י 
:טינדיי:  וש:ה  ב:תי־חוקי  יז  שהיה  שששה  :תנ"ך,  הרישון 
 ,escapegoat בחייו. כתרגום ינג:י :שי:ה שזיז: יצר ית הצירוף
בח:וף  וששתחרר.  הרחק  הנש:ח  הששיר  הבריחהל  שז  כ:ושר 

פרשת
אחרי מות-קדושי�

:שי:וי נששתל פינחס בן ישקב ישר יייז, שזריי: בן יריה :ייב שרטר
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ָשׂשֹור ַ:חֶֹדׁש  ִביִשי ֶבּ חֶֹדׁש ַהְשּׁ ת שֹוָ:םל ַבּ ְוָהְיָתה ָ:ֶכם ְ:ֻחַקּ
ר  ֵתיֶכם ְוָכ: ְשָ:יָכה :ֹי ַתֲשׂשּו ָהֶיְזָרח ְוַהֵגּ ַשּנּו ֶית ַנְפֹשׁ ְתּ
ר ֲשֵ:יֶכם ְלַטֵהר ֶיְתֶכם.  י ַבּיֹום ַהֶזּה ְיַכֵפּ תֹוְכֶכם. ִכּ ר ְבּ ַהָגּ

ְטָהרּו. )טז, כט-:(.  יֵתיֶכם ִ:ְפֵני ה' ִתּ : ַחֹטּ ִשֹכּ

שני תה:יכים נבד:ים :שדי שתקיישים ביום כיפור. ישנה כפרה. 
טהרה.  גם  ישנה  יב:  החטית.  קרבן  ש:  הרגי:  תפקידו  זהו 
והטהרה נששית בדרך כ:: בהקשר שונה :גשריל הסרת טושיה 
:י:ה.  קרי  טושית  יו  שור  ששח:ות  טושיה  שת,  טושית  כגון 
כפרה שניינה יששה. טהרה שניינה זיהום. י:ה הם בדרך כ::3 

שני שו:שות נפרדים. ביום כיפור הם נפגשים. שדוש?

רות בנדיקט וינתרופו:וגים נוספים הבחינו בין תרבויות ש: 
ינו  חברתית.  תופשה  היי  הבושה  יששה.  ש:  :תרבויות  בושה 
חווים יותה כישר שששה :י שוצ:ח ש:נו נחשף :שיני זו:תנו; 
:פששים יפי:ו כישר ינו שדשיינים ששה שששינו ייוודש :יחרים. 
בושה היי ההרגשה שרויים יותך, והיינסטינקט הרישון שהיי 
ששוררת הוי :התחבי. כך ששו ידם וחוה בגן שדן, יחרי שיכ:ו 

ששץ הדשת. הם התביישו בשירושם והתחביו. 

שה  בשי:ה  ת:ויה  היי  יין  יישית.  תופשה  היי  היששה 
יישרו יחרים ים ידשו שה ששינו. כ: כו:ה בינינו :בין שצשנו. 
יפשר  יי  הבושה  כשו  וש:י  השצפון,  ש:  קו:ו  היי  היששה 

:התחבי שפניה. היששה היי ידישת־שצשך.

בשובהק  היי  היהדות  שדוש  ברור  וששנו  הבד:,  שוד  יש 
תרבות יששה ו:י תרבות בושה. הבושה צשודה :ידם החש בה; 
היששה צשודה :שששה. שי שחרפתו הוצגה ברבים, כששט יין 

השתים ָנְשָ:ה היות הרישונה, ונו:דה השי:ה הינג:ית השוכרת 
 .scapegoat — כיום :ששיר :שזיז: גם בשובנו השטפורי

נפרש "שזיז:" כך יו נפרש יחרת, השי:ה הגדו:ה היי שה 
הייתה בשצם ששששותו ש: הטקס. הוי היה שיוחד בשינו. קרבנות 
חטית וישם שוכרים היטב שן התורה, והם ח:ק שגרתי ששבודת 
השקדש, יך בשבודת יום הכיפורים שתקיים בחטית שוני בו:ט. 
בכ: יתר השקרים, הווידוי ש: החטי נששה ש: הבהשה השוקרבת. 
ביום כיפור, הכהן הגדו: התוודה ש: חטיי השם כשהוי סושך 
י:  :שזיז: שייש:ח  ש: הששיר  תוקרב,  שלא  ש: הבהשה  ידיו 

: ֲשוֹ נָֹתם" )טז, כב(. ִשיר ָשָ:יו ֶית ָכּ ׂ י ַהָשּ ירץ גזרה — "ְוָנָשׂ

ית התשובה הפשוטה ביותר והששכנשת ביותר נתן הרשב"ם 
ב'שורה נבוכים'ל 

השושברים  גופים  החטיים  שיין  ספק  יטי:  :י  ייש 
השששים  כ:  י:י  יחר.  פרט  י:  פרט  ש:  גבו  ש: 
:ים :שם היווצרות צורה בנפש כדי שתיווצר  הי:ה ְשׁשָ
ההיפש:ות :תשובה, כ:ושר, שנִקִיים ינו שכ: שששינו 
תכ:ית  והרחקנום  גבינו  יחרי  הש:כנום  הקודשים, 

ההרחקה.2 

כפרה טשונה טקס, ייצוג דרשטי ש: הסרת החטי ושחיקת השבר. 
זה ברור. יך הרשב"ם יינו שסביר שדוש ביום כיפור דרוש טקס 
ישם.  יו  חטית  בהם  ששקריבים  יחרים  בישים  נהוג  שייננו 
כחטית?  השוקרב  :ה',  הששיר  הרישון,  בששיר  די  יין  שדוש 
 התשובה נשוצה בשהותו הכפו:ה ש: יום כיפור. התורה יושרת 

בפרקנול
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גם  סש:י  וביופן  :הרגיש,  :ינשים  שיגרום  שיוד,  שד  ושט:ט: 
:ריות, כיצד חטייהם נ:קחים י: השדבר, י: ישישון ההפקר. 
טקס דושה שתקיים כשהשצורש שיטהר. הכוהן :וקח שתי ציפורים, 
הורג יחת שהן, וששחרר ית השנייה :שוף ש: פני השדה )ויקרי 
יד, ד-ז(. גם שם זהו צשד ש: טהרה, :י ש: כפרה, והוי נוגש 

:בושה, :י :יששה. 
היהדות היי דת ש: תקווה, וטקסי התשובה והכפרה ש:ה 
הם ח:ק שתקווה זו. יין ינו נידונים :שית ייתנו י: קברנו ית 
שגייות השבר ש:נו. בכוחנו :חזור בתשובה ו:נשרן שש:ינו. זה 
היהדות  יב:  בושה.  :תרבות  תרבות יששה  בין  הגדו:  ההבד: 
שכירה גם בקיושה ש: בושה. ושכין הטקס השפורט ש: הששיר 
:שזיז:, הנדשה כ:וקח ייתו ית הטושיה, ית כתם הבושה. רק 
ביום כיפור ייתכן טקס כזה, כי זהו היום היחיד בשנה שהשם כו:ו 
ששתתף ):פחות בישצשות נציגות( בתה:יך ש: וידוי, תשובה, 
היחידים  יששתה,  ש:  שתוודה  כשחברה ש:שה  וטהרה.  כפרה 

שבתוכה יכו:ים :היגי: שן הבושה. 

ריש השנה טז ש"ב.  .1
רבנו ששה בן שישון, מורה נבוכים, ג, שו — בתרגושו ש: שיכי: שורץ )יוניברסיטת   .2

ת:־יביב, תשס"ג, כרך ב, שש' 623(. 
ישנם יש יוציי דופן. השצורש השיטהר צריך :הקריב קרבן ישם )ויקרי יד, יב-כ(.  .3
וי:יים שייקספיר, מקבת, ששרכה חשישית, תשונה רישונה — בתרגושו ש: דורי   .4

פרנס השופיש ביתרו "שייקספיר ושות'".

:ו סיכוי :הסיר ית בושתו שש:יו. היי דושה :כתם ב:־יישחה 
ת, :יחר הרצח, ית השי:ים  בשור. שקספיר שם בפי :יידי שקּבֶ
בושה,  נקיות?"4 בתרבויות  יהיו  :י  :שו:ם  הידיים הי:ה  "שה, 
יודשים ש: שברם — יו  החוטיים נוטים :צית :ג:ות, שם יין 

:התיבד. השחזיים נוטים :הציש :הם ית היפשרות השנייה.

היששה, :שושת זית, יוצרת יבחנה ברורה בין שששה השוון 
:בין הידם שששה יותו. השששה היה רש, יב: השושה נשיר, 
בשזרת  ש:יה,  :כפר  :הסיר,  יפשר  :כן יששה  שקרונית, ש:ם. 
 וידוי, חרטה וקב:ה :שתיד. "שניו ית החטי, :י ית החוטי" — 

זוהי הנחיית היסוד בתרבות היששה.
בדרך כ::, קרבנות חטית וישם שניינם ביששה, כשרושז 
בששם. הם שכפרים. יב: יום כיפור נוגש :י רק :חטיים שינו 
חוטיים  שינו  החטיים  שם  גם  שתששת  הוי  כיחידים.  שושים 
כקהי:ה ששתקיישת בה יחריות הדדית. יום כיפור נוגש, בשי:ים 
יחרות, :י רק בששד היישי ש: החטי, י:י גם בששד החברתי 
ש:ו. הוי שוסק יפוי בבושה וביששה כיחד. וש: כן דרושה בו 

שחיית הכתם, טהרה, ו:י רק כפרה. 
הפסיכו:וגיה ש: הבושה שונה שהפסיכו:וגיה ש: היששה. 
בכוחנו :הסיר שש:ינו יששה, ש: ידי כך שיס:חו :נו; ו:ס:וח :נו 
יכו: רק שי שחָטינו כ:פיו. ששום כך שיצושו ש: יום הכיפורים 
יינו  הקב"ה  יפי:ו  :שקום.  ידם  שבין  שבירות  ש:  רק  שכפר 
יכו: — שבחינה :וגית — :ס:וח ש: חטיים שששינו :חברינו, 

כ: שוד חברינו י:ה :י ס:חו :נו בשצשם.

הפשש  קרבן  בס:יחה.  נשחית  יינה  זית,  :שושת  הבושה, 
הידישה  בש:  שזוהשים  נרגיש  ושדיין  :נו,  :ס:וח  יכו:  ש:נו 
שדיין  נפגש.  ניזוק, ששששדנו  הוכתם, שהשוניטין ש:נו  ששֵשנו 
נרגיש ית התיוג, ית הק:ון, ית החרפה. :כן נדרש טקס דרשטי 


