
 "הלב שלי נקרע לשנים
 חציו אשם וחציו לשם שמים

 כמו סופה מן הים הולם
 כמו תפה של מרים פועם
 ואין תרופה בעולם ללב.

 ורק אתה יכול
 להפוך מספדי למחול

 לזכך את החול
 לרכך בי הכל"...

 ישי ריבו.
 

 מסע למידה עצמאית
 משנה/תלמוד

 כיתות ח' תשפ"א
 מסכת יומא

 
 תלמידות יקרות

 זמן אלול, זמן של התעוררות ותשובה שהשיא שלה הוא ביום הכיפורים.
 במהלך הלמידה העצמאית בתקופה הקרובה

 תצאו למסע למידה בעקבות הסליחה והכפרה ביום הכיפורים דרך
 לימוד במשנה ובתלמוד.

 
 המשימות משולבות גם לימוד וגם כתיבה אישית

 ממליצות לעבוד בקצב שלכן ולארגן את הלמידה כך שתסיימו עד סוכות.
 

 בהצלחה
 המורה רעות, המורה שרה והמורה דיצה.
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 פתיחה -  קדושתו של יום

  יום כיפור בתורה, ויקרא ט"ז:

ַעּנוּ ֶאת נְַפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ָעׂשֹור לַחֶֹדׁש ּתְ ִביִעי ּבֶ ְ ת עֹוָלם ּבַחֶֹדׁש ַהׁשּ  " ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחּקַ
ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ֵ י בַיֹּום ַהּזֶה ְיכַפ� תֹוֲכֶכם:  ּכִ  ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשוּ ָהֶאְזָרח ְוַהּגֵר ַהּגָר ּבְ

ְטָהרוּ:  ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפנֵי ה' ּתִ
 

___________________________________ 
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 מהותו של יום הכיפורים
 נתחיל דווקא מהמשנה האחרונה במסכת יומא.

 
 

 משנה, מסכת יומא פרק ח' משנה ט'
… 

ר; ּפוִּרים ְמַכּפֵ קֹום, יֹום ַהּכִ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ  ֲעֵברֹות ׁשֶ
ר, ּפוִּרים ְמַכּפֵ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהּכִ ּבֵ  ְוׁשֶ

ה ֶאת ֲחֵברֹו. ַרּצֶ ְּ י  ַעד ׁשֶ
ן ֲעַזְריָה: י ֶאְלָעָזר ּבֶ  ֶאת זֹו ָדַרׁש ַרּבִ

ְטָהרוּ" (ויקרא טז, ל).  "ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני יי ּתִ
ר; ּפוִּרים ְמַכּפֵ קֹום, יֹום ַהּכִ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ  ֲעֵברֹות ׁשֶ

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּבֵ  ֲעֵברֹות ׁשֶ
ר, ּפוִּרים ְמַכּפֵ  ֵאין יֹום ַהּכִ

ה ֶאת ֲחֵברֹו. ַרּצֶ ְּ י  ַעד ׁשֶ
 

י ֲעִקיָבא:  ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל! ֵריֶכם ִיׂשְ  ַאׁשְ

ֲהִרין, ם ִמּטַ  ִלְפֵני ִמי ַאּתֶ
 וִּמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם?

ּנֱֶאַמר  (יחזקאל לו, כה): ַמִים, ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ  ֲאִביֶכם ׁשֶ
י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְּטַהְרֶתם";  "ְוָזַרְקּתִ

ָרֵאל יי".  ְואֹוֵמר  (ירמיהו יז, יג): "ִמְקוֵה ִיׂשְ
ֵמִאים,  ָמה ִמְקוֶה ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ

ָרֵאל. רוְּך הוּא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ  ַאף ַהּקָ
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 בין אדם לחברו ובין אדם למקום
הכפורים יום חטאים אילו על בהסבר פותחת הראשון)המשנה (בחלק המשנה של             ברישא
משהו יעשה האדם אם אלא הכפורים יום יכפר לא אילו ועל וסולח) מכפר (הקב"ה                מכפר

 לשם הסליחה.
 

  קראו את המשנה וסמנו במרקר "בין אדם למקום" ובמרקר נוסף "בין אדם לחברו".
 תני דוגמא לחטא בין אדם למקום (בין אדם שחוטא לקב"ה) -

_______________________________________________________________ 
 תני דוגמא לחטא בין אדם לחברו:

______________________________________________________________ 
 לפי המשנה, על אילו חטאים "יום הכיפורים מכפר"? _________________________

 
 במשנה כתוב "עד שירצה את חברו"

 לדעתך, מהי הכוונה בביטוי זה? _______________________________________
 איך מרצים את החבר? _____________________________________________
 למה לדעתך  זה המדד לתשובה? _____________________________________

 
 עייני בפירוש קהתי למשנה:

 
 "עד שירצה את חברו": כגון שאם הזיקו, ישלם לו בעד ההיזק ויפייסיהו (יפייס אותו) עד שימחול

 לו, ואפילו לא הקניטו אלא בדברים (זאת אומרת שפגע בו בדיבור ולא בממון/רכוש) יפייסהו ויתרפס
 לפניו (יתחנן בפניו) עד שיסלח לו.

 
 הסבירי, כיצד על פי הפירוש אפשר לרצות חברה שפגעת בה?

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

  בחרו אחת ממשימות הכתיבה וכתבו:
  נסחו סיסמה שמעודדת ילדים לרצות את החברים לפני יום הכיפורים.

________________________________________________________________ 
 

 תארו מקרה אחד שבו התפייסתם עם חבר לאחר ריב שהיה ביניכם.
________________________________________________________________ 
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 לסכום: מדוע לדעתך יום הכיפורים לא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו ללא
 בקשת סליחה מהחבר/חברה?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

 כתיבה אישית:
  נסי להיזכר במקרה שבו נפגעת מחברה

 האם אותה חברה שפגעה ביקשה סליחה? האם את מחכה לסליחה הזו?
 בכללי מה יותר קל לסלוח או לבקש סליחה?

 האם אנחנו מעוניינים לסלוח לאחרים? איזה תכונה צריכה להיות בנו על מנת שנסלח/ על מנת שנבקש סליחה?
 האם הרגשת שבקשת הסליחה בין חברות יוצרת בינינו קרבה?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 "לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם"

 
 בסיפא של המשנה (בחלק השני) מובאת אמירה מאד חגיגית של רבי עקיבא

 "אשריכם ישראל"  שמבטאת במילים אחרות, איזה זכות יש לישראל שהקב"ה מכפר עלינו, מטהר אותנו.
בתשובה לחזור לנו מסייע שהקב"ה השמחה ואת בתשובה שיש הקושי את מדגישים מהפרשנים               חלק

 ולהתחיל מהתחלה.
 

  קראי את פרוש "יכין ובועז" על המשנה:
ישראל אשריכם קאמר, דהכי לי נראה מיטהרין, אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי אמר "               

 שקודם שיכפר להם הקב"ה, לפני זה אתם מטהרין את עצמיכם שתסלחו זה לזה.
 

 איזו זכות מתוארת כאן? השלימי את הקלוז:
ביום עליהם מכפר שהקב"ה _________ שעוד בכך ,___________ של הזכות את מתאר המשנה               פרוש

 הכיפורים, הם מקדימים ו_________   ____________ אחד מהשני.
 

 נסכם ונאמר שקודם לכל סדר הכפרה והטהרה שהתקיימו ביום הכיפורים במקדש
בבית גדול כהן עבודת לסדר להגיע כך ומתוך בינהם ובכפרה בסליחה לעסוק נדרש ישראל                עם

 המקדש שדרכה כופר לכל עם ישראל.
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 חלק שני - סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים
 

 את הלימוד שלנו נתחיל דרך השיר של ישי ריבו "סדר העבודה"
שלנו העבודה עם הכהן של עבודתו את מחבר ריבו ישי            בשיר

 ביום הכיפורים ונעסוק בכך בהמשך.
 

 סדר העבודה / ישי ריבו

ְכנַס  ִנְכנַס ְלָמקֹום ׁשּנִ
ָמקֹום ֶשָעַמד  ְוָעַמד ּבְ

 ָרַחץ יָָדיו ַרְגָליו
ַג פ�  ָטַבל ָעָלה ְוִנְסּתַ

א קֹום ֶשהוּא ּבָ א ִמּמָ  ּבָ
ְלָמקֹום ֶשָהלַךְ   ְוָהלְַך 

ְגֵדי ַהחֹל ַשט ּבִ ָ  פ�
ְגֵדי ָלָבן ּבִ  ָלבַׁש 

  
 

 ְוָכְך ָהיָה אֹוֵמר
לֲַעוֹונֹות לֲַחָטִאים ר ֵ ּכַפ� ' ה       ָאּנָא

ָשִעים ְ  ְולַפ�
 ֶשָחָטאִתי ְלָפנֶיךָ ֲאִני וֵּביִתי
 ְוִאם ָאָדם ָהיָה יָכֹול ִלְזּכֹר

ָגִמים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות ְ  ֶאת ַהפ�
ָשִעים ֶאת ּכָל ָהֲעוֹונֹות ְ  ֶאת ּכָל ַהפ�

ְך ָהיָה מֹוֶנה ַטח ּכָ  ּבֶ
ִים  ַאַחת ַאַחת ְוַאַחת ַאַחת וְּשּתַ

ַאַחת ְוַאְרּבַע ַאַחת ְוָחֵמׁש   ַאַחת ְוָשלֹוׁש 
 יָָשר ָהיָה ִמְתיֵָאׁש 

את י לֹא יָכֹול ָהיָה ָלׂשֵ  ּכִ
ִרירות, ַהֵחְטא  ֶאת ַהּמְ

 ֶאת ַהּבוָּשה,  ֶאת ַהִפְספוּס
 ֶאת ַהֶהְפֵסד

 

 פזמון:
ֲעָזָרה  ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ

ֶשָהיוּ ׁשֹוְמִעים ֶאת ֵשם ה' ַהְמפָֹרׁש   ּכְ
י ּכֵֹהן ּגָדֹול ִ  יֹוֵצא ִמפ�

ַעל ְונֹוְפִלים ֲחִוים ִמְשּתַ ּכֹוְרִעים      ָהיוּ
נֵיֶהם ְ  פ�

ְלעֹוָלם ָוֶעד בֹוד ַמְלכוּתֹו  רוְּך ֵשם ּכְ  ּבָ
 

ַסע ָ ַסע ְלָמקֹום ֶשפ� ָ  פ�
נָיו לַּקֶֹדׁש ֲאחֹוָריו לֵַהיכַל ָ  פ�

יו יו וַּמֲעׂשָ ִ לֹא ְרָבב ָהיוּ ָשִוים פ�  ּבְ
א קֹום ֶשהוּא ּבָ א ִמּמָ  ּבָ

ְלָמקֹום ֶשָהלַךְ   ְוָהלְַך 
ְגֵדי ָלָבן ַשט ּבִ ָ  פ�
ְגֵדי ָזָהב ּבִ  ָלבַׁש 

 
 ְוָכְך ָהיָה אֹוֵמר

לֲַעוֹונֹות לֲַחָטִאים ר ֵ ּכַפ� ה',      ָאּנָא
ָשִעים ְ  ְולַפ�

 ֶשָחָטאִתי ְלָפנֶיךָ ֲאִני וֵּביִתי
 ְוִאם ָאָדם ָהיָה יָכֹול ִלְזּכֹר
 ֶאת ַהֲחָסִדים ֶאת ַהּטֹובֹות

 ֶאת ּכָל ָהַרֲחִמים ֶאת ּכָל ַהְיׁשוּעֹות
 
 

ְך ָהיָה מֹוֶנה ַטח ּכָ  ּבֶ
ִים  ַאַחת ַאַחת ְוַאַחת ַאַחת וְּשּתַ

י ִרּבֵ ְורֹב ֲאָלִפים ַאְלֵפי ֵמֶאֶלף       ַאַחת
 ְרָבבֹות

ים ִנְפָלאֹות  ִנּסִ
נוּ  ִעּמָ יָת   ֶשָעׂשִ
 יִָמים ְוֵלילֹות

 
 פזמון:

קֹום ֶשיָָּצא  יָָצא ִמּמָ
ָמקֹום ֶשָעַמד  ְוָרַעד ּבְ

ְגֵדי ָזָהב ַשט ּבִ ָ  פ�
ְגֵדי ַעְצמוֹ  ּבִ  ָלבַׁש 

 ְוָכל ָהָעם ְוַהּכֲֹהִנים
ים אֹותֹו ְלֵביתוֹ   ָהיוּ ְמלַוִּ

 ְויֹום טֹוב ְלאֹוֲהָביו
ָרֵאל י ִנְסלַח ְלָכל ֲעַדת ִיׂשְ  ּכִ

ָכה ּלוֹ   ַאְשֵרי ָהָעם ֶשּכָ
 ַאְשֵרי ָהָעם ֶשה'  ֱאלָֹקיו…

 
ָדֵרי ַמְעָלה ַמְרֵאה כֵֹהן ח ּבְ ְמּתָ אֶֹהל ַהּנִ  ּכְ

ַמְרֵאה ַהַחיֹּות יו ִמּזִ ַהיֹּוְצִאים ְבָרִקים      ּכִ
 כֵֹהן

ֶהָעָנן ַמְרֵאה כֵֹהן תֹוְך  ֶשת ּבְ ְדמוּת ַהּקֶ  ּכִ
נֵי ָחָתן ַמְרֵאה כֵֹהן ְ ן ַעל פ� ּתָ ֶחֶסד ַהּנִ  ּכְ
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 קראו את מילות השיר, מוזמנות להאזין לו גם.
 סמנו במרקר בצבע אחד משפט שאתן אוהבות והעתיקו אותו לדף

____________________________________________________________ 
 סמנו במרקר בצבע נוסף פעולות שהכהן הגדול עושה, והעתיקו אותן לדף.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 כתבו שאלה אחת שיש לכן על פעולות אלו.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 עיינו בספר ויקרא פרק ט"ז בפסוקים המתארים את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים:
 סמנו במרקר (באותו צבע שסימנתן  בשיר) את הפעולות שעושה הכהן הגדול במקדש.

 
 ג ְּבזֹאת יָבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר לְַחָּטאת וְַאיִל לְעֹלָה:

וְָרַחץ ֵהם קֶֹדׁש ִּבגְֵדי יְִצנֹף ַּבד ּוְבִמְצנֶֶפת יְַחּגֹר ַּבד ּוְבַאְבנֵט ְּבָׂשרֹו ַעל יְִהיּו ַבד ּוִמְכנְֵסי יִלְָּבׁש קֶֹדׁש ַּבד ְּכתֹנֶת                     ד
 ַּבַּמיִם ֶאת ְּבָׂשרֹו ּולְֵבָׁשם:

 ה ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל יִַּקח ְׁשנֵי ְׂשִעיֵרי ִעִּזים לְַחָּטאת וְַאיִל ֶאָחד לְעֹלָה:
 ו וְִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו וְִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו:

 ז וְלַָקח ֶאת ְׁשנֵי ַהְּׂשִעיִרם וְֶהֱעִמיד אָֹתם לְִפנֵי ה' ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:
 ח וְנַָתן ַאֲהרֹן ַעל ְׁשנֵי ַהְּׂשִעיִרם ּגָֹרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד לַיהֹוָה וְגֹוָרל ֶאָחד לֲַעָזאֵזל:

ַהּגֹוָרל ָעלָיו ָעלָה ֲאֶׁשר וְַהָּׂשִעיר י ַחָּטאת: וְָעָׂשהּו לַה' ַהּגֹוָרל ָעלָיו ָעלָה ֲאֶׁשר ַהָּׂשִעיר ֶאת ַאֲהרֹן וְִהְקִריב                   ט
 לֲַעָזאֵזל יֳָעַמד ַחי לְִפנֵי ה' לְַכֵּפר ָעלָיו לְַׁשּלַח אֹתֹו לֲַעָזאֵזל ַהִּמְדָּבָרה:

 יא וְִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו וְִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו וְָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו:
 יב וְלַָקח ְמלֹא ַהַּמְחָּתה ּגֲַחלֵי ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמּלְִפנֵי ה' ּוְמלֹא ָחְפנָיו ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּדָּקה וְֵהִביא ִמֵּבית לַָּפרֶֹכת:

 יג וְנַָתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַעל ָהֵאׁש לְִפנֵי ה' וְִכָּסה ֲענַן ַהְּקטֶֹרת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות וְלֹא יָמּות:
 יד וְלַָקח ִמַּדם ַהָּפר וְִהָּזה ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְּפנֵי ַהַּכּפֶֹרת ֵקְדָמה וְלְִפנֵי ַהַּכּפֶֹרת יֶַּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו:

ַהָּפר לְַדם ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ָּדמֹו ֶאת וְָעָׂשה לַָּפרֶֹכת ִמֵּבית ֶאל ָּדמֹו ֶאת וְֵהִביא לָָעם ֲאֶׁשר ַהַחָּטאת ְׂשִעיר ֶאת וְָׁשַחט                     טו
 וְִהָּזה אֹתֹו ַעל ַהַּכּפֶֹרת וְלְִפנֵי ַהַּכּפֶֹרת:

ְּבתֹוךְ ִאָּתם ַהּׁשֵֹכן מֹוֵעד לְאֶֹהל יֲַעֶׂשה וְֵכן ַחּטֹאָתם לְָכל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ִמֻּטְמאֹת ַהּקֶֹדׁש ַעל וְִכֶּפר                  טז
 ֻטְמאָֹתם:

 יז וְָכל ָאָדם לֹא יְִהיֶה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו לְַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו וְִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ְקַהל יְִׂשָרֵאל:
 יח וְיָָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר לְִפנֵי ה' וְִכֶּפר ָעלָיו וְלַָקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר וְנַָתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

 יט וְִהָּזה ָעלָיו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים וְִטֲהרֹו וְִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמאֹת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל:
 כ וְִכּלָה ִמַּכֵּפר ֶאת ַהּקֶֹדׁש וְֶאת אֶֹהל מֹוֵעד וְֶאת ַהִּמְזֵּבַח וְִהְקִריב ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי:

ָּכל וְֶאת יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֲעֹונֹת ָּכל ֶאת ָעלָיו וְִהְתוַָּדה ַהַחי ַהָּׂשִעיר רֹאׁש ַעל [יָָדיו] (יָָדו) ְׁשֵּתי ֶאת ַאֲהרֹן וְָסַמךְ                     כא
 ִּפְׁשֵעיֶהם לְָכל ַחּטֹאָתם וְנַָתן אָֹתם ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר וְִׁשּלַח ְּביַד ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה:

 כב וְנָָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעלָיו ֶאת ָּכל ֲעֹונָֹתם ֶאל ֶאֶרץ ּגְֵזָרה וְִׁשּלַח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר:
 כג ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבגְֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר לַָבׁש ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש וְִהּנִיָחם ָׁשם:

ּוְבַעד ַּבֲעדֹו וְִכֶּפר ָהָעם עֹלַת וְֶאת עֹלָתֹו ֶאת וְָעָׂשה וְיָָצא ְּבגָָדיו ֶאת וְלַָבׁש ָקדֹוׁש ְּבָמקֹום ַבַּמיִם ְּבָׂשרֹו ֶאת וְָרַחץ                     כד
 ָהָעם
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 שימו לב עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים במקדש מתחלקת לשלושה חלקים:
החטאים על וכפרה סליחה ובקשת וידוי וכד') הדם (הזאת איתם והעיסוק הקרבנות              הקרבת

 שלו, של הכהנים ושל העם, החלפת הבגדים וההיטהרות שלו.
 

 אנו בלימוד המשניות נעסוק בוידוי ובתהליך שעובר הכהן ביום הכיפורים
 מתוך כך נלמד גם על התהליך שלנו לקראת יום כיפור.

 

 
 הזאת הדם

   - כפרה על הנפש
  מסכת יומא, פרק ה' משנה ד':

ִעיר, ָֹ  ֵהִביאוּ לֹו ֶאת ַהׂשּ
מֹו. ְזָרק ֶאת ּדָ ּמִ ל ּבַ ָחטֹו ְוִקּבֵ  ׁשְ

ָעַמד, ְמקֹום ׁשֶ ְכַנס, ְוָעַמד ּבִ ּנִ  ִנְכַנס ִלְמקֹום ׁשֶ
ה, ַבע ְלַמּטָ ּנוּ ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ ה ִמּמֶ  ְוִהזָּ

ה וֵּן ְלַהזֹּות לא ְלַמְעָלה ְולא ְלַמּטָ  ְולא ָהיָה ִמְתּכַ
ַמְצִליף. א ּכְ  ֶאּלָ
 ְוָכְך ָהיָה מֹוֶנה.

 ַאַחת,
ִים, ְוכוּ'. ּתַ  ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת וּׁשְ

ֵהיָכל. ָהיָה ּבַ ִני ׁשֶ ֵ ן ַהׁשּ יחֹו ַעל ּכַ  יָָצא ְוִהּנִ
ְלַבד. ן ֶאָחד ּבִ א ּכַ ם ֶאּלָ י ְיהוָּדה אֹוֵמר: לא ָהיָה ׁשָ  ַרּבִ

  
ִעיר, ָֹ ם ַהׂשּ יַח ּדַ ר ְוִהּנִ ם ַהּפָ  ָנַטל ּדַ

חוּץ, ֶנֶגד ָהָארֹון ִמּבַ ּכְ רֶֹכת ׁשֶ ּנוּ ַעל ַהּפָ ה ִמּמֶ  ְוִהזָּ
ה, ַבע ְלַמּטָ  ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ

וֵּן ְוכוּ'.  ְולא ָהיָה ִמְתּכַ
 ְוָכְך ָהיָה מֹוֶנה, ְוכוּ'.

  
ר, ם ַהּפָ יַח ּדַ ִעיר ְוִהּנִ ָֹ ם ַהׂשּ  ָנַטל ּדַ

חוּץ, ֶנֶגד ָהָארֹון ִמּבַ ּכְ רֶֹכת ׁשֶ ּנוּ ַעל ַהּפָ ה ִמּמֶ  ְוִהזָּ
ה, ְוכוּ'. ַבע ְלַמּטָ  ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ
ִעיר, ָֹ ם ַהׂשּ ר ְלתֹוְך ּדַ ם ַהּפָ  ֵעָרה ּדַ

ֵריָקן. ֵלא ּבָ  ְוָנַתן ֶאת ַהּמָ
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 לימוד המשנה:
  המשנה עוסקת בפעולה שנקראת "הזאת הדם"

דם טיפות משפריץ ָמזֶּה- הגדול הכהן היה וממנו "מזרק" שנקרא כלי לתוך שלו הדם את אספו נשחט שהקרבן                    לאחר
 על הפרוכת ועל המזבח.

 
ובכך הנפש את מסמל הדם כי וטהרה. כפרה של לתהליך מאד סמלי ביטוי היא המקדש של בעולם הדם                    הזאת

 מראים שהנפש למרות שחטאה יכולה להכנס לקודש, כי הנפש נטהרת.
 

  כיצד מתוארת במשנה פעולת הזאת הדם?
 

 כמה פעמים מונה? מקום הזאת הדם שם הקרבן
 וכיצד היה מונה?

 תארו הזאת הדם אם
 ישנו.

    

    

    

 
 ראו בתמונה :

 הזאת הדם בתוך קודש הקודשים

 
 הזאת הדם לפנים הפרוכת.

 צטטו מהשיר של ישי ריבו את פעולת הזאת הדם: __________________________________
 

  ְלָמה ישי ריבו מחבר את פעולת הזאת הדם? מה עוד מונים (סופרים) בשיר?
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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 הוידוי
 מצוות הוידוי היא החלק החשוב ביום הכיפורים עד היום.

 לפני הקרבת קרבן החטאת - הקרבן שהביאו על מנת לכפר על החטאים
 הכהן היה סומך את ידיו (מניח את ידיו על הפר או השעיר) ומתוודה.

 הוידוי הוא מלשון "הודאה" האדם מודה שחטא ומבקש על כך סליחה וכפרה.
 בהמשך נראה שיש לוידוי צורות נוספות עם משמעות אחרת

  (אולי כבר הבנתן מהשיר של  ישי ריבו)
 

 פרק ג' משנה ח

רֹו, א לֹו ֵאֶצל ּפָ  ּבָ

ַח, ְזּבֵ ין ָהאוָּלם ְוַלּמִ  וָּפרֹו ָהיָה עֹוֵמד ּבֵ

ֲעָרב; רֹום וָּפָניו ַלּמַ  רֹאׁשֹו ַלּדָ

ֲעָרב, ְזָרח וָּפָניו ַלּמַ ּמִ  ְוַהּכֵֹהן עֹוֵמד ּבַ

ה. י יָָדיו ָעָליו וִּמְתוַּדֶ ּתֵ  ְוסֹוֵמְך ׁשְ

 ְוָכְך ָהיָה אֹוֵמר:

ם, ֵ  ָאּנָא ַהׁשּ

י ָחָטאִתי ְלָפֶניָך, ֲאִני וֵּביִתי. ְעּתִ ׁשַ  ָעִויִתי ּפָ

ם, ֵ  ָאּנָא ַהׁשּ

ִעים ְוַלֲחָטִאים, ׁשָ ר ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלּפְ ּפֶ  ּכַ

ָחָטאִתי ְלָפֶניָך, ֲאִני וֵּביִתי, י ְוׁשֶ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ  ׁשֶ

ָך (ויקרא טז, ל) ה ַעְבּדֶ תֹוַרת מֹׁשֶ תוּב ּבְ ּכָ  ּכַ

בֹוד ַמְלכוּתֹו ְלעֹוָלם וֶָעד". ם ּכְ רוְּך ׁשֵ ר ֲעֵליֶכם" ְוגוֹ'. ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו. "ּבָ י ַביֹּום ַהזֶּה ְיַכּפֵ  "ּכִ

 
 לימוד המשנה:

 קראו את המשנה וסמנו במרקר את הוידוי של הכהן הגדול.

 

 על מי מבקש סליחה וכפרה בהתחלה? _________________________________

 מה דעתכן על כך שהכהן הגדול מתחיל דווקא עם עצמו ובני ביתו? __________________

________________________________________________________________ 

 האם זה לטובה או לרעה?

______________________________________________________________ 

 בהמשך הכהן הגדול יתוודה גם על אחיו הכהנים. במשנה הבאה נראה את הוידוי של הכהן הגדול על עם ישראל כולו:
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 פרק ו' משנה ב

ַח ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ א לֹו ֵאֶצל ֹשָ  ּבָ

ה. י יָָדיו ָעָליו וִּמְתוַּדֶ ּתֵ  ְוסֹוֵמְך ׁשְ

 ְוָכְך ָהיָה אֹוֵמר.

ם, ֵ  ָאּנָא ַהׁשּ

ָרֵאל. ית ִיֹשְ ָך ּבֵ עוּ, ָחְטאוּ ְלָפֶניָך ַעּמְ ׁשְ  ָעווּ, ּפָ

ם, ֵ ׁשּ  ָאּנָא ּבַ

ִעים ְוַלֲחָטִאים, ׁשָ ר ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלּפְ ּפֶ  ּכַ

ָרֵאל, ית ִיֹשְ ָך ּבֵ ָחְטאוּ ְלָפֶניָך ַעּמְ עוּ ְוׁשֶ ׁשְ ּפָ ָעווּ ְוׁשֶ  ׁשֶ

ָך, ֵלאמֹר ( ויקרא טז, ל) ה ַעְבּדֶ תֹוַרת מֹׁשֶ תוּב ּבְ ּכָ  ּכַ

ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, י-ַביֹּום ַהזֶּה ְיַכּפֵ  "ּכִ

ְטָהרוּ".  ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ

ֲעָזָרה,  ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ

דֹול, י ּכֵֹהן ּגָ הוּא יֹוֵצא ִמּפִ ם ַהְמפָֹרׁש ׁשֶ ָהיוּ שֹוְמִעים ׁשֵ ׁשֶ  ּכְ

ֵניֶהם, ְואֹוְמִרים. ֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ּפְ ּתַ  ָהיוּ ּכֹוְרִעים וִּמׁשְ

בֹוד ַמְלכוּתֹו ְלעֹוָלם וֶָעד. ם ּכְ רוְּך ׁשֵ  ּבָ

 

 לימוד המשנה:

  סמנו במרקר את דברי הוידוי על העם.

11 



  משימת כתיבה

 תארו את המתרחש בבית המקדש בזמן הוידוי על הפר או על השעיר.

 אתן יכולות לתאר בגוף ראשון - כאילו אתן ממש שם

 או כתאור המתרחש בגוף שלישי - לספר על איך ומה קורה שם כהסטוריון המתעד את הארוע.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

 נעצור לרגע במסע הלמידה ונתבונן:

 נחזור ללימוד בחלק הראשון על בקשת הסליחה.

 כיצד מתחבר עקרון בקשת הסליחה לוידוי? _________________________________

 מהו החלק החשוב ב"סדר העבודה" - בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים,  על פי כל מה שלמדנו עד  כה?

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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  תפילה ביום הכיפורים -

 נלמד מהגמרא במסכת יומא ובמסכת ברכות.

 תפילת הכהן הגדול

 משנה יומא פרק ה' משנה ב'

… 

ים. ּדִ ֵני ַהּבַ ין ׁשְ ה ּבֵ ְחּתָ יַע ָלָארֹון, נֹוֵתן ֶאת ַהּמַ  ִהּגִ

ָחִלים, י ּגֶ ּבֵ ֹטֶרת ַעל ּגַ  ָצַבר ֶאת ַהּקְ

ן. ּלֹו ָעׁשָ ִית ּכֻ ל ַהּבַ א ּכָ  ְוִנְתַמּלָ

ִניָסתֹו, ית ּכְ ֶדֶרְך ּבֵ  יָָצא וָּבא לֹו ּבְ

ִית ַהִחיצֹון, ּבַ ה ְקָצָרה ּבַ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ  וִּמְתּפַ

ָרֵאל. ּלֹא ְלַהְבִעית (להבהיל)  ֶאת ִיֹשְ תֹו, ׁשֶ ְתִפּלָ  ְולא ָהיָה ַמֲאִריְך ּבִ

 

 גמרא יומא דף נ"ג עמ' ב' - על פי פירוש שטיינזלץ:

מתפלל]? היה [מה מצלי מאי ושואלים: החיצון. בבית קצרה תפלה מתפלל הגדול הכהן שהיה במשנה                 שנינו
היתה כך אומרים] [היו אמרי רב של משמו] [שניהם משמיה תרוייהו אדא רב בר ורבין אדא רב בר                    רבא
מעליותא שחונה מיד: ותוהים (חמה). ושחונה גשומה זו שנה שתהא אלהינו ה' מלפניך רצון יהי                 תפילתו:
היא שחונה אם כך: ותקן [אמור] אימא אלא חמה? שנה שתהא לבקש יש מה לשם כלומר: היא?!                   [מעלה]

 השנה הבאה שתהא גם גשומה ולא יזיק החום ליבול.

 ביום הכיפורים הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים ושם חוץ מהקטרת הקטורת והזאת הדם כפי שלמדנו, היה
 נושא תפילה קצרה.

 עיינו בגמרא והעתיקו את מילות התפילה שהיה הכהן הגדול אומר:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 מדוע לדעת חז"ל במשנה הכהן הגדול היה נושא תפילה קצרה?

________________________________________________________________________  
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 משימת כתיבה אישית:

 לו יכולנו היום לכתוב לכהן הגדול תפילה על השנה הקרובה שתבוא עלינו בעזרת ה', איזו תפילה קצרה היית מחברת לו עלשנת
 תשפ"א? כתבי גם שורת תפילה על עצמך לשנה הקרובה.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 תפילתו של הקב"ה

 קראו את הגמרא מהטקסט המופיע כאן או מהדף המצורף (כל אחת והאתגר שמתאים לה).

 גמרא ברכות דף ז עמוד א':

ּנֱֶאַמר: ״וֲַהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ל? ׁשֶ ּלֵ רוְּך הוּא ִמְתּפַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ י יֹוֵסי: ִמּנַ וּם ַרּבִ י יֹוָחָנן ִמׁשּ  ָאַמר ַרּבִ
רוְּך דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אן ׁשֶ ִתי״, ִמּכָ ִפּלָ א ״ּתְ ָתם״ לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ִפּלָ ִתי״, ״ּתְ ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ  ָקְדׁשִ

ל. ּלֵ  הוּא ִמְתּפַ

י?  (מהי התפילה? או מה הוא מתפלל?)  ַמאי ְמַצּלֵ

ֲעִסי, ְוִיּגֹוּלוּ ַרֲחַמי ַעל ׁשוּ ַרֲחַמי ֶאת ּכַ ְכּבְ ִּ י ָפַני ׁשֶ ר טֹוִביָּה, ָאַמר ַרב: ״ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ  ָאַמר ַרב זוְּטָרא ּבַ
ין״. וַּרת ַהּדִ ֵנס ָלֶהם ִלְפִנים ִמׁשּ ת ַרֲחִמים, ְוֶאּכָ ִמּדַ ַני ּבְ  ִמּדֹוַתי, ְוֶאְתַנֵהג ִעם ּבָ

י ְלַהְקִטיר ְקטֹוֶרת ִלְפַני ְוִלְפִנים, ְוָרִאיִתי ַעם ַאַחת, ִנְכַנְסּתִ ע: ּפַ ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ י ִיׁשְ ְניָא, ָאַמר ַרּבִ  ּתַ
ְרֵכִני!״ ִני, ּבָ ָמֵעאל ּבְ א, ְוָאַמר ִלי: ״ִיׁשְ ָ א ָרם ְוִנׂשּ ּסֵ ב ַעל ּכִ הוּא יֹוׁשֵ ִריֵאל יָּה ה׳ ְצָבאֹות, ׁשֶ  ַאְכּתְ

ַעְסָך, ְוִיּגֹוּלוּ ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך, ְוִתְתַנֵהג ׁשוּ ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ְכּבְ ִּ י ָפֶניָך, ׁשֶ י לֹו: ״ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ  ָאַמְרּתִ
וַּרת ֵנס ָלֶהם ִלְפִנים ִמׁשּ ת ָהַרֲחִמים, ְוִתּכָ ִמּדַ ֶניָך ּבְ  ִעם ּבָ

ת ְרּכַ ֵהא ּבִ ּלֹא ּתְ ַמע ַלן, ׁשֶ רֹאׁשֹו. ְוָקַמׁשְ ין״. ְוִנְעַנע ִלי ּבְ  ַהּדִ
ֵעיֶניָך. ה ּבְ  ֶהְדיֹוט ַקּלָ
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 למוד הגמרא:

 מהי השאלה ששואל רבי יוחנן?

_____________________________________________________________ 

 מהי התשובה שמביא רבי יוחנן? (שימו לב שמביא תשובה משום רבי יוסי, זאת אומרת שהוא מצטט אותו).
_____________________________________________________ 

 הגמרא ממשיכה ושואלת "מאי מצלי"? הכוונה מהי התפילה? או מה מתפלל הקב"ה?

 והתשובה היא: __________________________________________________

____________________________________________________________ 

 זאת אומרת שהקב"ה מתפלל ביום הכיפורים על עצמו, על הדרך שבה יתנהג עם העם, עם החטאים של העם.

 מהי הדרך שבה הקב"ה מתפלל להתייחס אל העם?
___________________________________________________________ 

 הגמרא מביאה ברייתא, כדי לחזק את הטענה,  את הסיפור שמספר הכהן הגדול ישמעאל.

 (ברייתא זו משנה חיצונית, מזהים לפי המילה "תניא" - זאת אומרת שנינו, ציטוט מתקופת המשנה.)

  בברייתא מספר הכהן הגדול כיצד נכנס וראה את פני השכינה (דרך המלאך אכתריאל) וזה ביקש שיברך את הקב"ה.

 העתיקי מדברי הברייתא את ברכתו של הכהן הגדול לקב"ה: (מתחיל במילים "אמרתי לו"...)

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 פרוש הרב שטיינזלץ לגמרא:

 וקמשמע לן [והשמיע לנו] חידוש בפרטי המעשה בזה, ש"נענע לו הקדוש ברוך הוא בראשו" שלא תהא ברכת הדיוט
 קלה בעיניך, שהרי ה' עצמו מבקש מהאדם שיברכנו, כל שכן אדם לאדם.

 מסקנת הגמרא מתפילה זו של הקב"ה, ומהחיזוק שנתן הכהן לקב"ה

 שיש להעריך ולכבד כל דיבור או ברכה גם עם אנשים פשוטים או במצבים שנראים לא קשורים.

  משימת כתיבה: כתבו ברכה לשנה החדשה לאדם גדול מכן, בבית, בבית הספר או בעיר, אולי גם מעבר. (חשבו על דרך לשלוח לו את זה)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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 לסכום:

 הלימוד על בקשת הסליחה,  הוידוי וגם התפילה מדגישים לנו את כח הדיבור ביום כיפור.

 ישי ריבו בשיר הוסיף חלק לסדר העבודה שאינו מופיע בסדר העבודה בתורה או במשנה.

  העתיקו את החלק הזה:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
._______________________________________________________________ 

 משימת כתיבה :

 כתבי גם את לעצמך חלק קצר של וידוי בצד אחד כתבי דבר שעליו את "מתוודה" - מודה בטעות ורוצה לתקן. ובצד השני כתבי דבר
 שעליו את "מודה" - מודה ומכירה טובה לקב"ה על משהו טוב שקרה לך, שעשית וכו'.

 מודה
 
 
 
 
 

 מתוודה
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  בסופו של יום

 משנה יומא פרק ז' משנה ד'

ט, ׁש יָָדיו ְוַרְגָליו, וָּפׁשַ  ִקּדֵ

ג. ּפַ  ְויַָרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסּתַ

ְגֵדי ָלָבן,  ֵהִביאוּ לֹו ּבִ

ׁש יָָדיו ְוַרְגָליו.  ְוָלַבׁש, ְוִקּדֵ

ה. ְחּתָ ף ְוֶאת ַהּמַ  ִנְכַנס ְלהֹוִציא ֶאת ַהּכַ

ט, ׁש יָָדיו ְוַרְגָליו וָּפׁשַ  ִקּדֵ

ג. ּפַ  ְויַָרד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסּתַ

ְגֵדי ָזָהב ְוָלַבׁש,  ֵהִביאוּ לֹו ּבִ

ׁש יָָדיו ְוַרְגָליו,  ְוִקּדֵ

ִים ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ  ְוִנְכַנס ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ׁשֶ

  וְּלֵהִטיב ֶאת ַהּנֵרֹות.

ט. ׁש יָָדיו ְוַרְגָליו, וָּפׁשַ  ְוִקּדֵ

ְגֵדי ַעְצמֹו, ְוָלַבׁש.  ֵהִביאוּ לֹו ּבִ

יתֹו. ין אֹותֹו ַעד ּבֵ ִּ  וְּמַלו

ה ְלאֹוֲהָביו  ְויֹום טֹוב ָהיָה עֹוֹשֶ

לֹום ִמן ַהּקֶֹדׁש. ׁשָ יָָּצא ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ  ּבְ

 לימוד המשנה:

 סמנו במרקר את המילה שחוזרת במשנה כמה וכמה
 פעמים?

 מהי הפעולה החוזרת?
.______________________________ 

 מהי הפעולה האחרונה שעושה הכהן הגדול בסוף יום
 כיפור? (מתחיל במילים ונכנס…)

_____________________________________
_________________________ 

  פעולות אלו קשורות לשגרה, לעבודה של יום רגיל.

 הכהן הגדול חוזר מתוך הקדושה אל החול.

 בסוף היום היה עושה יום טוב למשפחתו על שיצא
 בשלום מן הקודש, זאת אומרת שייצג את עם ישראל

 במהלך היום כולו וחזר בשלום לביתו כסימן שהקב"ה
 סלח לכל ישראל.

 (היו כהנים שלא חזרו הביתה בשלום או כי הם חטאו
 או כי העם חטא).
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 בפיוט "מראה כהן" - מתארים את ההתרגשות וההוד והיופי שהיה ברגע הזה של סכום היום
 וכפרת עם ישראל. הדגישי במרקר מספר ביטויים המתארים את יופי הכהן הגדול ברגע הזה.

ר ָהיָה ּכֵֹהן ּגָדֹול  ֱאֶמת ַמה ּנְֶהּדָ

ִלי ֶפגַע לֹום ּבְ ׁשָ ים ּבְ ָדׁשִ י ַהּקָ ית ָקְדׁשֵ ֵצאתֹו ִמּבֵ  ּבְ

ָדֵרי ַמְעָלה ַמְרֵאה כֵֹהן ח ּבְ ְמּתַ אֶֹהל ַהּנִ  ּכְ

יו ַהַחיֹּות ַמְרֵאה כֵֹהן ְבָרִקים ַהיֹּוְצִאים ִמּזִ  ּכִ

ַאְרּבַע ְקָצוֹות ַמְרֵאה כֵֹהן ִדיִלים ּבְ גֶֹדל ּגְ  ּכְ

תֹוְך ֶהָעָנן ַמְרֵאה כֵֹהן ת ּבְ ׁשֶ ְדמוּת ַהּקֶ  ּכִ

יׁש צוּר ִליצוִּרים ַמְרֵאה כֵֹהן ר ִהְלּבִ הֹוד ֲאׁשֶ  ּכְ

ּנַת ֶחֶמד ַמְרֵאה כֵֹהן תֹוְך ּגִ ֶוֶרד ַהּנָתוּן ּבְ  ּכְ

ֵזר ַהּנָתוּן ַעל ֵמַצח ֶמֶלְך ַמְרֵאה כֵֹהן  ּכְ

נֵי ָחָתן ַמְרֵאה כֵֹהן ְ ן ַעל פ� ּתָ ֶחֶסד ַהּנִ  ּכְ

ָצִניף ָטהֹור ַמְרֵאה כֵֹהן טַֹהר ַהּנָתוּן ּבְ  ּכְ

 

נֵי ֶמֶלְך ַמְרֵאה כֵֹהן ְ ֵסֶתר ְלַחּלֹות פ� ב ּבְ יֹוׁשֵ  ּכְ

ְגבוּל ִמְזָרח ַמְרֵאה כֵֹהן כֹוכַב ַהּנֹגַּה ּבִ  ּכְ

ְריַן ְצָדָקה ַמְרֵאה כֵֹהן ְלבוּׁש ְמִעיל וְּכׁשִ  ּכִ

ֶרְך ַמְרֵאה כֵֹהן ב ַעל רֹאׁש ּדֶ ּצָ ַמְלָאְך ַהּנִ  ּכְ

ין ַהַחּלֹונֹות ַמְרֵאה כֵֹהן ִציץ ִמּבֵ ֵנר ַהּמֵ  ּכְ

רֹאׁש ַעם קֶֹדׁש ַמְרֵאה כֵֹהן ֵרי ְצָבאֹות ּבְ ׂשָ  ּכְ

ֵהר ַמְרֵאה כֵֹהן ּטַ יׁש ָטהֹור לַּמִ ר ִהְלּבִ עֹז ֲאׁשֶ  ּכְ

ִעיל ַמְרֵאה כֵֹהן ׁשוֵּלי ַהּמְ ַפֲעמֹונֵי ָזָהב ּבְ  ּכְ

צוַּרת ַהּבִַית וָּפרֶֹכת ָהֵעדוּת ַמְרֵאה כֵֹהן  ּכְ

ֵכֶלת ְוַאְרּגָָמן ַמְרֵאה כֵֹהן ה ּתְ ְקִהּלָה ְמֻכּסָ  ּכִ

ֶמׁש ַעל ָהָאֶרץ ַמְרֵאה כֵֹהן רֹוֵאי ְזִריַחת ׁשֶ  ּכְ

ִסיל ְוִכיָמה ַתְבִנית ּכְ ין ַהחֹוִחים ַמְרֵאה כֵֹהן ּכְ ּנַת ּגַן ּבֵ ׁשֹוׁשַ  ּכְ
יָמן ַמְרֵאה כֵֹהן  ִמּתֵ
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 סכום אישי

 בשיר של ישי ריבו הוא מתאר את סיכום היום בצורה כזו:

קֹום ֶשיָָּצא  יָָצא ִמּמָ
ָמקֹום ֶשָעַמד  ְוָרַעד ּבְ

ְגֵדי ָזָהב ַשט ּבִ  ּפָ
ְגֵדי ַעְצמוֹ  .  ָלַבׁש ּבִ

 

 משימת כתיבה אישית רפלקטיבית.

 כיצד את זוכרת את עצמך מסיימת את יום כיפור וחוזרת "לעצמך"?

 חזרי שוב למילה שבחרת בתחילת המסע, כתבי אותה שוב :_______________

 "אמת  מה נהדר יום הכיפורים שלך יהיה": כתבי איך תרצי שיום כיפור שלך יהיה לאור מה שלמדנו.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________ 
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 ציטוט מ"הדיבוק", מחזה משנת 1916

 "עולמו של הקדוש ברוך הוא גדול וקדוש. הארץ הכי קודשה היא ישראל. העיר הכי קדושה בתוכה
 היא ירושלים. המקום הכי קדוש שבירושלים היה את בית המקדש, ובתוכו, המקום הכי קדוש היה

 קודש הקודשים.

 יש שבעים אומות בעולם. הכי קדושה היא עם ישראל. הכי קודשים שבתוך עם ישראל הם שבט לוי.
 בתוך שבט לוי, הכי קדושים הם הכוהנים. בתוך הכוהנים, הכי קדוש היה הכוהן הגדול.

 יש 354 יום בלוח השנה. בכל השנה, הימים הם טובים קדושים. יום השבת הוא יותר קדוש מאשר
 הימים הטובים. בתוך השבתות, הכי קדושה היא יום הכיפורים, שנקרא "שבת שבתון".

 יש שבעים לשונות בעולם. הכי קדושה היא עברית. הטקסט הכי קדוש שנכתב בעברית הוא התורה,
 ובתורה, החלק הכי קדוש הוא עשרת הדברות. בעשרת הדברות, המילה הכי קדושה היא השם

 המפורש של הקדוש ברוך הוא.

 פעם אחת בשנה, ברגע אחד מיוחד, ארבע הקדושות האלו נצטברו ביחד. זה היה ביום הכיפורים
 כאשר הכוהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים ושם אמר את השם המפורש של הקדוש ברוך הוא.

 מכיוון שהשעה הזו היתה קדושה ונוראה ביותר, זו היתה שעת סכנה לא רק עבור הכוהן הגדול אלא
 עבור כל עם ישראל. אם בשעה, חס וחלילה, היתה נכנסת מחשבה של חטא או שקר בתוך הראש

 של הכוהן הגדול, על העולם כולו היה נהרס.

 כל מקום שבו בן אדם מרים את עיניו אל השמים הוא קודש הקודשים.

 כל בן אדם נברא בצלם אלוקים ולכן הוא כמו הכוהן הגדול.

 כל יום שבן אדם חי הוא יום הכיפורים, וכל מילה שבן אדם אומר בכנות היא כמו שם השם.
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