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Good Shabbos, everyone. 
 
I hope everyone had a wonderful Pesach and is feeling uplifted by a meaningful Yom Tov.  Hopefully, 
everyone is already aware that we are preparing to celebrate Shomrei’s 50th anniversary with an 
important Causematch campaign beginning in a week, followed by a Lag Ba’Omer concert, and then a 
celebratory Shabbos.  Please be a part of these festivities, honoring the shul’s past and working together 
towards an inspired future! 
 
This morning’s Kriah outlines the Kohen Gadol’s intricate avodah on Yom Kippur, the holiest day of 
the year.  The Torah and Chazal carefully scripted for him every detail about that day.    Every action he 
took.  The clothing he wore and when he changed.  His washing routines.  The korbanos he offered.  All 
of this was choreographed in detail.   
 
Therefore, it seems puzzling that the mishna provides what seems to be an extraneous detail; that after 
completing the day’s schedule, the Kohen Gadol would wash his hands and feet, change from his special 
garments into his own clothing, and then be  escorted home.  

 משנה מסכת יומא פרק ז משנה ד
הביאו לו בגדי עצמו ולבש ומלוין אותו עד ביתו ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן וקדש ידיו ורגליו ופשט 

 הקדש: 
 
They then brought him his own clothing and he dressed, and the people escort him to his house in 
deference to him. And the High Priest would make a feast for his loved ones and his friends when he 
emerged in peace from the Sanctuary. 
 
Why does the mishna need to tell us this?  Wouldn’t we assume that—after a long and grueling day--he 
would want to put on his own clothing and go home and rest?   
 
And the Rambam mentions this detail as well, in his very comprehensive account of the avodah of the 
day.  This leaves us with the distinct impression that, for the Kohen Gadol, going home wasn’t just what 
we all like to do after a hard day’s work.  Rather, it was actually a part of his avodah. 

 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ד
ובל ולובש בגדי לבן ומקדש ונכנס לקדש הקדשים ומוציא את הכף ואת המחתה,  מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי זהב וט ואחר כך
מקדש ופושט בגדי לבן וטובל ולובש בגדי זהב ומקדש ומקטיר קטרת של בין הערבים ומטיב את הנרות של בין  ואחר כך

ויוצא לביתו וכל העם מלוין אותו עד   ולובש בגדי עצמומקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי זהב ואחר כך הערבים כשאר הימים, 
 ביתו, ויום טוב היה עושה על שיצא בשלום מן הקדש.

 
At every step of the way, the Rambam introduces the  avodah with the phrase ואחר כך—afterwards--
even washing up, changing into his regular clothing, and going home… 
 
This detail does not seem out of place in the mishna, which includes much non-halachic material.  But it 
does seem rather out of place in the Rambam’s Yad HaChazaka, a strictly halachik work. 
 
The Lubavitcher Rebbe, zt”l, suggests that this seemingly extraneous detail can be better understood 
in context of the requirement (Mishna Yoma 1:1) that—in order to perform the avodah on Yom Kippur-
- the Kohen Gadol must be married.   

שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין ומתקינין לו כהן  :משנה מסכת יומא פרק א משנה א
רבי יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו שנאמר (ויקרא ט"ז) וכפר בעדו  אחר תחתיו שמא יארע בו פסול 

 ו אמרו לו אם כן אין לדבר סוף: ובעד ביתו ביתו זו אשת
Rabbi Yehuda says: The Sages would even designate another wife for him lest his wife die, as it is stated 
in the Torah portion of the Yom Kippur service: “And it will atone for him and for his house” (Leviticus 
16:6); the Sages interpreted the term: His house, that is, his wife. The priest must be married in order to 



2 
 

fulfill this commandment. Due to the concern lest his wife die, another wife was designated to address 
that possibility.  
 
Although the Kohen Gadol was required to separate from his wife and family for a 7-day period before 
Yom Kippur, this was an exception.  Otherwise, the Kohen Gadol was not encouraged to separate from 
the world and live in a monastery as it were; but rather to be a part of this world—to get married, build a 
family, and be part of the community. 

 
 תכלית הקדושה:211עמ' שלחן שבת 

קדושה עליונה ביותר שאין למעלה ממנה. עבודת הכוהן הגדול ביום  —שילוב זה ממצה את תכלית עבודת המקדש. מצד אחד
הכיפורים הייתה תכלית הקדושה כניסתו לקודש הקודשים, המקום המקודש ביות בעולם, ביום הכיפורים, היום המקודש בשנה. 

להישאר במצב של פרישו מהעולם, אלא ליטול אותה קדושה עליאית ולהחדירה בתוך חיי העולם  אך מטרת הכניסה היא לא 
 הזה. 

לכן מיד בסיום עבודת היום היה על הכוהן הגדול לשוב לביתו בכך ביטא את מטרת כל עבודתו בבית המקדש להעביר ולהחדיק 
 את הקדושה אלקית לתוך ביתו ולתוך מסגרות החיים בעולם.

The Rebbe said that the requirement for the Kohen Gadol to be married and the crucial aspect of his 
returning home at the end of Yom Kippur, serve as a model for spirituality in our lives.  There is a time 
to immerse ourselves in holiness, to separate from the world, but—ultimately--our role is to be part of 
the world…to incorporate that spirituality into our lives and communities. 
 
Therefore, immediately after he finished his avodah in the Kodesh Hakodashim, the next part of the 
avodah was to return home…to reenter the world and to infuse his home with the kedusha he had been 
part of in the Beis Hamikdash; specifically the Kodesh Hakodashim. 

 
 משנה מסכת יומא פרק ז משנה ד

 וקדש ידיו ורגליו ופשט הביאו לו בגדי עצמו ולבש
Rav Hirsch points out that the mishna states  that, before changing into his regular clothingand going 
home, the Kohen Gadol needed to wash his hands and feet.  Doing this indicated that the avodah was 
not ending—it was continuing. 

 רש"ר הירש ויקרא (פרשת אחרי מות) פרק טז פסוק ד
לפני פשיטת בגדי קודש ולבישת בגדי חול; שהרי למדנו מכאן, שלא רק ההפשטה  –רא וחשיבות יתירה נודעת לקידושא בת

שבין קודש לקודש, אלא גם ההפשטה שבין קודש לחול טעונה קידוש ידים ורגלים בכלי שרת; הווה אומר: גם פשיטת בגדי 
עיון, המסיים את סדר היום הזה: אף היא יש בה משום עבודה. ונמצא זה הר –יום   –קודש לצורך לבישת בגדי חול של יום 

משמעות כל המעשים הסמליים שבמקדש היא בחיים הממשיים שמחוץ למקדש; כי חיי החול מגשימים את הרוח, הנשאבת בחיי  
 .היא במעשים הנעשים בבגדי החול –המקדש. אכן משמעות השאיפות שבבגדי הקודש 

“The thought to be taken away by the final word of the whole great day is… that the whole life inside the 
Sanctuary and all the rituals which are performed in it only have meaning and value in the concrete life 
outside the sanctuary … that which is striven for in the sacred clothing must wait for its true meaning for 
what is accomplished in the regular, daily clothing.” 
 
The Mishna Brura (siman 4) quotes from the Rashba that, even today, one reason we wash our hands 
every morning is to remind us that our daily lives are also opportunities for “avodah.” 

 משנה ברורה סימן ד ס"ק א
יש ע"ז שני טעמים . . .והרשב"א כתב . . .לכן גם דבר זה תקנו בשחר להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי  –ירחץ ידיו וכו' 
 .  דיו מן הכיור קודם עבודתוככהן שמקדש י 

 
This is a lesson from the Kohen Gadol—that avodah is to be performed not only within the walls of the 
Beis Hamikdash—but also within the walls of our homes… 
 
Rav Yaakov Kaminetzky writes that there is a fundamental difference between Judaism and some 
other religions.  In Judaism, we believe that God created human beings as a synthesis of body and soul. 
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We believe that the purpose of life is to elevate all physical experiences, not shun or ignore the material 
world. In contrast, many other religions teach that people should ignore or downplay the physical, 
encouraging the holiest people among them to live lives of solitude and separation, removed from 
normal life, and regular communities. 

 אמת ליעקב [בראשית ב:ד] 
הרמב"ן להלן [ב' פ"ז] וכמו שביאר —והנה יש מחלוקת עיקרית בין ישראל לעמים, דלדידן הנפש והגוף יש להן קשור סינטטי

בפסוק דויפח באפיו נשמת חיים שגם הגוף נתעלה על ידי הנשמה, וכן פירשו הפרשנים על הפסוק לא ידון רוחי גו' בשגם הוא 
בשר, כלומר שגם הרוח נעשה לבשר, והיינו דעל ידי ההרכבה נעשה האדם למין בריה חדשה, אבל העכו"ם אומרים כי הנפש 

ממלאה כל הגוף אלא שיש לה מדור בתוכו אבל אינה מעורבת עם הגוף, ולפיכך כשהוצרכו להמציא להם   נמצא בתוך הגוף ואינה
דעל ידי בשר אי אפשר להם לצייר שיצא קדושה מבעלי חומר. משא"כ בתוה"ק —מחוקק הוצרכו לבדות שנולד  על ידי רוח

נו רואין כי שלמי העכו"ם עולות מ"ט דלבו לשמים,. .  ספרה התורה כי הלך איש מבית לוי ולקח את בת לוי וגו'. והנה בהלכה א
.וזהו ביאור מאמרם בפסחים הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מ"ט יום שניתנה בו תורה הוא, דלכאורה אדרבה אפילו לר' 

גם הגוף יהושע הו"ל בעצרת להיות יושב ושונה דהלא יום שניתנה בו תורה הוא, אבל לפ"מ שבארתי הרי זו חידשה התורה ד
 ”שייך לתורה וזהו צריך להוכיח על ידי אכילתו.

The Kohen Gadol’s returning to his home at the end of Yom Kippur represents the authentic Jewish 
attitude towards Torah and its intended interface with the mundane world.  Torah is not meant to keep 
us separate from the world around us.  We are meant to take the Torah, both its wisdom and its 
practice, and to bring those values to the world in which we live.  By doing so, we can sanctify the world 
through that experience.  Torah is meant to help us elevate the world by showing us how to bring God 
and holiness into every experience, every circumstance.   
 
Rav Kook develops this idea further and writes in his Aggadic commentary on Maseches Brachos (Ein 
Ay”a) that the goal of spiritual actions is to incorporate their lessons into our lives. 

 רב קוק (עין אי"ה) 
שכל דרכי החיים צריכים להיות הולכים ע"פ רצונו ית'. ומי שחושב שעבודת ה' יסוד עבודת ה' ע"פ התורה, הוא להשריש 

יסוד העבודה לה' יתברך  נשלמת בפעולות פרטיות, ומקצה להן מעתותיו ושוב אין ה' בלבבו, הוא הורס כל בניני התורה. . . כי
 ".הוא שיהיו דרכי החיים הולכים ע"פ תכלית רצונו, שהוא לשמו הגדול יתברך

The foundation of avodas Hashem, based on the Torah’s guidelines, is to implant within us the idea that 
the entirety of our lives must be according to the will of G-d.  One who think that one can discharge his 
obligations with specific actions, and ignore G-d in the rest of his life misunderstands the foundation of 
Torah. . . 
 
In our lives, when we are moved and inspired, when we have an intense spiritual experience, we must 
immediately find a way to take our inspiration with us into our everyday lives, and, further, to pass it 
down to the next generation—to ensure continuity… 
 
We have just finished a most inspiring and meaningful Pesach.  But the inspiration is not meant to 
end…it is meant to continue by transforming our lives and routines. 

 שמות (פרשת בא) פרק י פסוק ב
י ֲאֶׁשר־ַׂש֣  ִים ְוֶאת־ֹאֹתַת֖ ְלִּת֙י ְּבִמְצַר֔ ר ִהְתַעַּל֨ ת ֲאֶׁש֤ י ִבְנ֜� ּוֶבן־ִּבְנ֗� ֵא֣ ַען ְּתַסֵּפ֩ר ְּבָאְזֵנ֨ ם ּוְלַמ֡ יְמִּתי ָב֑ ם ִּכי־ֲאִנ֥ יַדְעֶּת֖  : ה' ִוֽ

As the Torah teaches us—our job is to tell the story to the next generation… 
 
Our  avodah, like that of the Kohen Gadol who was escorted to his home, ומלוין אותו עד ביתו  is to return 
to our homes, our lives and our routines —inspired and invigorated.  Hopefully this Yom Tov has 
changed us, our worldview, and our relationship with Hashem and our commitment to help others. May 
we carry this inspiration with us during these days of Sefiras Ha-omer leading to Shavuos…and beyond 
and may Hakadosh Baruch Hu restore the Beis Hamikdash bimhera viyamenu…amen. 
 

 


