
The Biblical Roots of our High Holiday Prayers  Class #4 

The Seder Avodah:  

How the events at Sinai explain the ritual of the High Priest on Yom Kippur 

    For Torah in Motion – by Menachem Leibtag 

Intro: 

 In preparation for Yom Kippur, this week’s class will focus on the 

thematic meaning of the Avodah of the High Priest on Yom Kippur. 

 

I. Discussion:  Temple rituals & their symbolic purpose 

 

II.  The MISHKAN as a symbol of the Covenant at Mt. Sinai 

 [Ramban’s introduction for Parshat Teruma – Shmot 25:1] 
Now that G-d had told Israel face to 
face1 the Ten Commandments, and had 
further commanded them through Moses 
some of the precepts which are like general 
principles to the [individual] 
commandments of the Torah — in the same 
way that our Rabbis were accustomed to 
deal with strangers who come to be 
converted to the Jewish faith2 — and now 
that the Israelites accepted upon 
themselves to do all that He would 
command them through Moses and He 
made a covenant with them concerning all 
this, from now on they are His people and 
He is their G-d3 This is in accordance with 
the condition He made with them at the 
beginning: Now, therefore, if ye will indeed 
hearken unto My voice, and keep My 
covenant, then ye shall be Mine own 
treasure,4 and He said further: and ye shall 
be unto Me a kingdom of priests, and a holy 
nation.5 

 They are now holy, in that they are worthy 
that there be amongst them a Sanctuary 
through which He makes His Divine Glory 
dwell among them. 
 
 Therefore He first commanded concerning 
the Tabernacle, so that He have amongst 
them a house dedicated to His name, from 
where He would speak with Moses and 
command the children of Israel. Thus the 
main purpose of the Tabernacle was to 
contain a place in which the Divine Glory 

עשרת  כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים  

  ,הדברות

 קצת מצוות  משה וציוה אותם על ידי *

 שהם כמו אבות למצוותיה של תורה,  

 , להתייהד  עם הגרים שבאים   כאשר הנהיגו רבותינו 

וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה שיצום על *

 כל זה,  וכרת עימהם ברית על * ידו של משה,

 ”מעתה הנה 

 ”עם והוא להם לאלוהיםלו להם  - “

 :כאשר התנה עימהם מתחלה 

תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי   ועתה אם שמוע" 

 )לעיל יט ה(,  "והייתם לי סגולה 

 )שם ו(  "כוהנים וגוי קדוש  ואתם תהיו לי ממלכת"ואמר 

 קדושים והנה הם  

ת  להשרו ראויים שיהיה בהם מקדש 

ולכן ציווה תחלה על דבר   ביניהם. שכינתו

 , מקודש לשמו  שיהיה לו בית בתוכם  המשכן

 *משה ויצווה את בני ישראל.  ושם ידבר עם

והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת  



rests, this being the ark, just as He said, And 
there will I meet with thee, and I will speak 
with thee from above the ark-cover.6  
 

 The secret of the Tabernacle is that 
the Glory which abode upon Mount 
Sinai [openly] should abide upon it 
in a concealed manner. For just as it 
is said there,  

כמו שאמר )להלן כה     ,שהוא הארון   השכינה 

 , "ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת "כב(:

…. 

הכבוד אשר  שיהיה   וסוד המשכן הוא *

 . שוכן עליו בנסתר  -  על הר סיני  שכן 
 

 

A. The parallel between the Mishkan & Har Sinai  ] Ramban’s approach] 

Moshe at Har Sinai   שמות פרק כד The Mishkan   מ שמות פרק    

ל  טו  ה, אֶׁ  ָהָהר; - ַוַיַעל ֹמשֶׁ

ָעָנן,     ת ַוְיַכס הֶׁ    .ָהָהר - אֶׁ

ְשכֹן ְכבֹוד  טז יַני - ה’ ַעל- ַויִּ  …ַהר סִּ

[Concluding lines of Sefer Shmot] 

ת לד ָעָנן, אֶׁ ל מֹוֵעד - ַוְיַכס הֶׁ  ; ֹאהֶׁ

תּוְכבֹוד ה’    ְשָכן-, ָמֵלא אֶׁ    .ַהמִּ

 

B. The Covenant at Mount Sinai –kedusha of Am Yisrael (Shmot 19:5-6) 

5 Now therefore,  
  if you will hearken unto My voice,  
   and keep My covenant,  
[then] you shall be Mine own 
treasure   from among all peoples;  

for [because/even though] all the earth is 

Mine; 6 and you shall be for Me a 
kingdom of priests, and a holy 
nation. These are the words which you shall 

speak 

ם   ְוַעָתה,   ה .   י,  -אִּ ְשְמעּו ְבקֹלִּ ָשמֹוַע תִּ

ת  ם, אֶׁ י- ּוְשַמְרתֶׁ יתִּ י  -- ְברִּ ם לִּ יתֶׁ ְהיִּ וִּ

ָכל  ים - ְסֻגָלה מִּ י ָהַעמִּ י ָכל - , כִּ ץ - לִּ   ו    . ָהָארֶׁ

ְהיּו  ם תִּ י  - ְוַאתֶׁ ים, ְוגֹוי  לִּ ת כֲֹהנִּ כֶׁ ַמְמלֶׁ

ר ְתַדֵבר      : ָקדֹוש  ים, ֲאשֶׁ ה, ַהְדָברִּ  . , …ֵאלֶׁ

 

C. The concluding verses of Parshat Tezaveh – Shmot chapter 29 

ת  מד  י אֶׁ ַדְשתִּ ת - ְוקִּ ל מֹוֵעד, ְואֶׁ ְזֵבַח; - ֹאהֶׁ  ַהמִּ

ת    ת - ְואֶׁ י - ַאֲהרֹן ְואֶׁ  .ָבָניו ֲאַקֵדש, ְלַכֵהן לִּ

ְש  מה    י, ְבתֹוְך ְבֵני יִּ ים ְוָשַכְנתִּ ם, ֵלאֹלהִּ י ָלהֶׁ יתִּ  .  ָרֵאל; ְוָהיִּ

ם,  מו ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ י ֹאָתם ֵמאֶׁ ר הֹוֵצאתִּ ם, ֲאשֶׁ י ה’ ֱאֹלֵהיהֶׁ י ֲאנִּ  ְוָיְדעּו כִּ

י ְבתֹוָכם    ם    : ְלָשְכנִּ י, ה’ ֱאֹלֵהיהֶׁ  .ֲאנִּ



III. Why the “shchinah” left – and what enabled its return! 

  In light of the story of the Golden Calf – Sefer Shmot 

A   The sin of “chet ha’egel”    שמות פרק לב 

ל ' ה ַוְיַדֵבר   ז  ה: -אֶׁ ְך   ֹמשֶׁ ֵחת ַעְמך -- ֵרד-לֶׁ י שִּ םכִּ ְצָריִּ ץ מִּ רֶׁ ֱעֵליָת ֵמאֶׁ ר הֶׁ ֹ  ט  .., ֲאשֶׁ ר  ַוי ל  ' ה אמֶׁ - אֶׁ

ה:מֹ  ת  שֶׁ י אֶׁ יתִּ ה- ָראִּ ֵנה עַ   ,ָהָעם ַהזֶׁ ף הּוא- ְקֵשה - ם ְוהִּ י  י   .עֹרֶׁ יָחה לִּ ַחר ְוַעָתה ַהנִּ ם  - , ְויִּ י ָבהֶׁ ַאפִּ

ה אֹוְתך, ְלגֹוי ָגדֹול  ֱעשֶׁ ה  יא   .ַוֲאַכֵלם; ְואֶׁ   ...ַוְיַחל ֹמשֶׁ

B.  Moshe prays that God forgive their sin / Shmot 32:30-34 

ל ל  ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ָמֳחָרת, ַויֹאמֶׁ י, מִּ ם ֲח - ַוְיהִּ ם ֲחָטאתֶׁ לָהָעם, ַאתֶׁ ה אֶׁ ֱעלֶׁ אּוַלי  ְיהָוה,  -ָטָאה ְגדָֹלה; ְוַעָתה אֶׁ

ם ֲאַכְפָרה  ם,  ְוַעָתה  לב  ///ְבַעד ַחַטאְתכֶׁ ָשא ַחָטאָתם - אִּ ם ; תִּ ן-ְואִּ ר  --ַאיִּ ְפְרך ֲאשֶׁ סִּ י ָנא, מִּ ְמֵחנִּ

לַויֹא לג  .ָכָתְבָת  ר ְיהָוה, אֶׁ ה:- מֶׁ ר ָחָטא   ֹמשֶׁ י ֲאשֶׁ י- מִּ ְפרִּ סִּ נּו מִּ ְמחֶׁ י, אֶׁ ת ְוַעָתה ֵלְך ְנֵחה לד   .לִּ ר- אֶׁ ל ֲאשֶׁ י ָלְך- ָהָעם, אֶׁ ַבְרתִּ -- דִּ

יך;  הִּ  י, ֵיֵלְך ְלָפנֶׁ ם ַחָטאָתם ֵנה ַמְלָאכִּ י ֲעֵלהֶׁ י, ּוָפַקְדתִּ  . ּוְביֹום ָפְקדִּ

C. The ‘down-grade’ – Brit Avot w/o Brit Sinai  /Shmot 33:1-7 

ל א ה, ֵלְך ֲעלֵ -ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶׁ הֹמשֶׁ זֶׁ ל  :- ה מִּ ץ, - אֶׁ ְצָחק ּוְלַיֲעקֹב   ָהָארֶׁ י ְלַאְבָרָהם ְליִּ ְשַבְעתִּ ר נִּ ֵלאֹמר,   ֲאשֶׁ

ָנה ְתנֶׁ י לְ  ב   .ְלַזְרֲעך, אֶׁ יך, ַמְלָאְךְוָשַלְחתִּ ל …ָפנֶׁ ץ ָזַבת ָחָלב, ּוְדָבש -אֶׁ רֶׁ י     : אֶׁ ְרְבך, כִּ ה ְבקִּ ֱעלֶׁ י לֹא אֶׁ כִּ

ף ַאָתה - ְקֵשה-ַעם  ן -- עֹרֶׁ ְך  ְלך, ֲאכֶׁ - פֶׁ ת ז   .… .ַבָדרֶׁ ַקח אֶׁ ה יִּ ל ְוָנָטה- ּוֹמשֶׁ ה - ָהֹאהֶׁ חּוץ ַלַמֲחנֶׁ ַהְרֵחק  ,  לֹו מִּ

ן  ה - מִּ ל מֹוֵעד , ְוָקָרא לֹו ַהַמֲחנֶׁ ל-; ְוָהָיה, ָכל, ֹאהֶׁ ל מֹועֵ -ְמַבֵקש ְיהָוה, ֵיֵצא אֶׁ ה ֹאהֶׁ חּוץ ַלַמֲחנֶׁ ר מִּ  …ד, ֲאשֶׁ

 

D. Moshe demands that God not leave them /Shmot 33:12-16 

ל יב ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ת , ְרֵאה ְיהָוה -ַויֹאמֶׁ ה - ַאָתה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל אֶׁ י ַעְמך ַהגֹוי   …ָהָעם ַהזֶׁ ּוְרֵאה, כִּ

ה  י ָלְך   ַויֹאַמר: יד   .ַהזֶׁ חֹתִּ ר, ֵאָליו:טו  .ָפַני ֵיֵלכּו, ַוֲהנִּ ם  ַויֹאמֶׁ ים, ַאל-אִּ יך הְֹלכִּ ַתֲעֵלנּו  -ֵאין ָפנֶׁ

המִּ  ָּוַדע ֵאפֹוא טז   .זֶׁ ה יִּ י ּוַבמֶׁ ך - , כִּ י ְוַעמֶׁ יך ֲאנִּ י ֵחן ְבֵעינֶׁ ְכְתך  --ָמָצאתִּ ָמנּו; ֲהלֹוא, ְבלֶׁ ינּו  עִּ ְפלִּ י ְוַעְמךְונִּ ,  , ֲאנִּ

ָכל ר ַעל-מִּ     ְפֵני ָהֲאָדָמה. -ָהָעם, ֲאשֶׁ

 

E. ‘New Deal’ – enter attributes of Mercy 

ר ְיהָוה  יז  לַויֹאמֶׁ ת-אֶׁ ה, ַגם אֶׁ ה:-ֹמשֶׁ ֱעשֶׁ ַבְרָת אֶׁ ר דִּ ה ֲאשֶׁ י   ַהָדָבר ַהזֶׁ ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיַני, ָוֵאָדֲעך  -כִּ

י ָנא,   ַויֹאַמר: יח  .ְבֵשם ת ַהְרֵאנִּ ך - אֶׁ  .ְכבֹדֶׁ

ר,   יט   יר ָכל ַויֹאמֶׁ י ַאֲעבִּ י ַעל - ֲאנִּ יך; וְ - טּובִּ י ְבֵשם ְיהָוה, ְלָפנֶׁ יך, ְוָקָראתִּ ת ָפנֶׁ י אֶׁ ר ָאחֹן,  - ַחֹנתִּ ֲאשֶׁ

ת  י אֶׁ ַחְמתִּ ר ֲאַרֵחם - ְורִּ ת כ   .ֲאשֶׁ ְרֹאת אֶׁ ר, לֹא תּוַכל לִּ  …ָפָני -ַויֹאמֶׁ



 

F. Re-establishing Brit Sinai with an ‘amendment’ /Shmot 34 

ל  א ר ְיהָוה אֶׁ ה, ְפָסל-ַויֹאמֶׁ ים; ְוָכַתְבתִּ -ְלך ְשֵני-ֹמשֶׁ אשֹנִּ ים ָכרִּ ת ַהֻלחֹת, -י, ַעלֻלחֹת ֲאָבנִּ ר  - אֶׁ ים, ֲאשֶׁ ַהְדָברִּ

ַבְרָת - ָהיּו ַעל  ר שִּ ים ֲאשֶׁ אשֹנִּ  .…ַהֻלחֹת ָהרִּ

ְפסֹל ְשֵני ד   ים- ַויִּ אשֹנִּ ים ָכרִּ לֻלחֹת ֲאָבנִּ ר ַוַיַעל אֶׁ ה ַבבֹקֶׁ ָּוה ְיהָוה, ֹאתֹו; - , ַוַיְשֵכם ֹמשֶׁ ר צִּ יַני, ַכֲאשֶׁ ַהר סִּ

ַקח ְבָידֹו, ְשנֵ  יםַויִּ ְקָרא ְבֵשם, ְיהָוה ה   .י ֻלחֹת ֲאָבנִּ מֹו ָשם; ַויִּ ְתַיֵצב עִּ ָעָנן, ַויִּ ד ְיהָוה בֶׁ ַוַיֲעבֹר ְיהָוה   ו   .ַוֵירֶׁ

ְקָר - ַעל ם, ְוַרב — ְיהָוה ְיהָוה, ֵאל ַרחּום ְוַחנּון ,  א ָפָניו, ַויִּ ְך ַאַפיִּ רֶׁ ת - אֶׁ ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ ים,   ז   .חֶׁ ד ָלֲאָלפִּ סֶׁ ֹנֵצר חֶׁ

ה ָעו ֹ ֹנֵשא   ַשע ְוַחָטָאה; ְוַנֵקה, לֹא ְיַנקֶׁ ים ְוַעל - ן ָאבֹות ַעל ֹפֵקד ֲעו ֹ — ן ָופֶׁ ים, ַעל - ָבנִּ ים ְוַעל - ְבֵני ָבנִּ ֵלשִּ - שִּ

ים  ֵבעִּ   .רִּ

G.. 



H. Moshe Rabeinu’s request for the shechina to return 

ְשָתחּו ח  קֹד ַאְרָצה, ַויִּ ה; ַויִּ ם ט  .ַוְיַמֵהר, ֹמשֶׁ ר אִּ יך,  -ַויֹאמֶׁ י ֵחן ְבֵעינֶׁ ָנא ָמָצאתִּ

ְך ֲאדָֹני,  ְרֵבנּו - ֵילֶׁ י    : ָנא ֲאדָֹני, ְבקִּ ף הּוא,-ְקֵשה - ַעם  כִּ   עֹרֶׁ

ית  י   .ְלַחָטאֵתנּו ּוְנַחְלָתנּוֵננּו ּוְוָסַלְחָת ַלֲעו ֹ י כֵֹרת ְברִּ ֵנה ָאֹנכִּ ר, הִּ  …, ַויֹאמֶׁ

 
• in direct contrast to God’s earlier threat from 33:2-3:  

יך,  • י ְלָפנֶׁ ְרְבך   ַמְלָאְךְוָשַלְחתִּ ה ְבקִּ ֱעלֶׁ י לֹא אֶׁ  , כִּ

י  • ף ַאָתה- ְקֵשה- ַעם  כִּ ן--עֹרֶׁ ְךֲאכֶׁ -פֶׁ           .ְלך, ַבָדרֶׁ

• [the word י  [’can mean ‘because’ or ‘even though כִּ

 

ENTER: 

 THE COMMANDMENT TO BUILD THE MISHKAN 

God’s attributes of Mercy ENABLE repentance, 

But first Am Yisrael must demonstrate their obedience and desire 

to serve God – before God will bring back His “shchina: ! 

 

 On YOM HA’SHNINI  - 6 months after they began working on 

the Mishkan, God is finally ready to dwell among them again- 

And hence the special ceremony in Vayikra chapter 9 

 Which is quite parallel to the yearly ceremony on Yom Kippur! 

  As detailed in Vayikra chapter 26 

Primary parallel 

 BOTH the Kohen Gadol  & the PEOPLE must offer: 

   a “chatat” – a sin offering 

& an “olah”  - a burnt offering 

 

 Chatat Olah 

High Priest Calf – “egel”   Ram  “ayil” 

The PEOPLE Goat  / “seir” Ram  -“ayil” 

 



IV. The Biblical meaning of the word “kapara” 

 Breishit 6:14 – Noah’s Ark תיבת נח   –   בראשית פרק ו 

ת- ֲעֵשה ְלך ֵתַבת ֲעֵצי יד ה אֶׁ ים ַתֲעשֶׁ נִּ ר, קִּ חּוץ   ָתה ְוָכַפְרָת אֹ  ַהֵתָבה; - ֹגפֶׁ ת ּומִּ ַביִּ ר מִּ  ., ַבכֹפֶׁ

 When Yaakov tries to appease Esav with numerous gifts. 

ת יח אשֹון, ֵלאֹמר: -ַוְיַצו אֶׁ י יִּ   ָהרִּ י, כִּ ם …ְפָגְשך ֵעָשו ָאחִּ ֵנה --ַוֲאַמְרתֶׁ ַגם הִּ

י   ַעְבְדך ַיֲעקֹב, ַאֲחֵרינּו:  ת ֲאַכְפָרה ָפָניוָאַמר  - כִּ כֶׁ ְנָחה ַההֹלֶׁ , ַבמִּ

ה ָפָניו, -ְלָפָני, ְוַאֲחֵרי ְראֶׁ ָשא ָפָניֵכן אֶׁ  .אּוַלי יִּ

 / Frost like manna – Shmot 16:14 שמות ט"ז  בתיאור המן 

כְ  יד    ֵנה ַעלַוַתַעל, שִּ ְדָבר, ַדק ְמֻחְסָפס -ַבת ַהָטל; ְוהִּ ץ -, ַעלַכְכֹפרַדק  --ְפֵני ַהמִּ  ָהָארֶׁ

 Kapporet cover of Ark – Shmot 25:20      שכן הכפרת במ   –   שמות כ"ה  

ם ַעל כ  ים ְבַכְנֵפיהֶׁ ם ְלַמְעָלה, סְֹככִּ ים ֹפְרֵשי ְכָנַפיִּ - ְוָהיּו ַהְכֻרבִּ

תַה  םַכֹפרֶׁ ל, ּוְפֵניהֶׁ יש אֶׁ יו; -, אִּ ל ָאחִּ ת - אֶׁ ים-- ַהַכֹפרֶׁ ְהיּו, ְפֵני ַהְכֻרבִּ  . יִּ

The service of the High Priest on Yom Kippur – Vayikra  16:3-16 

Note parallels to Mt Sinai – and Yom ha’Shmini when the shchina returnsSe 

 Entering to perform the ritual 

   Or 

 –  A Ritual that enables entry! 
 

לְבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן  ג.    ש- , אֶׁ ן  :ַהקֹדֶׁ ָבָקר ְלַחָטאת, -ְבַפר בֶׁ

ל ְלעָֹלה ַק  ה  .… .ְוַאיִּ ְשָרֵאל, יִּ יֵרי -ח ְשֵניּוֵמֵאת, ֲעַדת ְבֵני יִּ ְשעִּ

ָחד, ְלעָֹלה ל אֶׁ ים, ְלַחָטאת; ְוַאיִּ זִּ    ..…עִּ



תיג ת ַעל-ְוָנַתן אֶׁ ְפֵני ְיהָוה-ַהְקטֹרֶׁ ת,   ;ָהֵאש, לִּ ָסה ֲעַנן ַהְקטֹרֶׁ   ְוכִּ

ת  ת-אֶׁ ר ַעל ַהַכֹפרֶׁ    .ְולֹא ָימּות--ָהֵעדּות-ֲאשֶׁ

 

ְצָבעֹו ַעל יד  ָזה ְבאֶׁ ַדם ַהָפר, ְוהִּ ת פְ - ְוָלַקח מִּ ֵקְדָמה;    ֵני ַהַכֹפרֶׁ

ת ְפֵני ַהַכֹפרֶׁ ַבעְולִּ ה שֶׁ ן-, ַיזֶׁ ים מִּ -- ַהָדם -ְפָעמִּ

ְצָבעֹו ת  טו .ְבאֶׁ ר ָלָעם,-ְוָשַחט אֶׁ יר ַהַחָטאת, ֲאשֶׁ יא  ְשעִּ ְוֵהבִּ

ת ל-אֶׁ ת- ָדמֹו, אֶׁ ת; ְוָעָשה אֶׁ ֵבית ַלָפרֹכֶׁ ר ָעָשה  -מִּ ָדמֹו, ַכֲאשֶׁ

ָזה אֹ   ,ְלַדם ַהָפר ת-תֹו ַעל ְוהִּ ְפֵני ַהַכֹפרֶׁ ת, ְולִּ  .  ַהַכֹפרֶׁ

 

ר ַעל ו   טז   פֶׁ ש- כִּ םַהקֹדֶׁ ְשֵעיהֶׁ פִּ ְשָרֵאל ּומִּ ֻטְמֹאת ְבֵני יִּ   , מִּ

ל מֹוֵעדַחטֹאָתם; ְוֵכן יַ -ְלָכל ה, ְלֹאהֶׁ ָתם, ְבתֹוְך  , ֲעשֶׁ ַהשֵֹכן אִּ

 .ֻטְמֹאָתם 

 


