"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:

" ְו ָהיְתָ ה ָלכֶם לְחֻ ּקַת ע ֹולָם ּ ַבחֹדֶ ׁש ה ׁ ּ ְַשבִיעִ י ֶּב ָע ׂש ֹור לַחֹדֶ ׁש ְּת ַע ּנוּ אֶ ת נ ַפְ ׁשֹתֵ יכֶם ְוכָל
מְ לָאכָה לֹא ַת ֲע ׂשוּ הָאֶ זְרָ ח ְו ַה ּגֵר ַה ּגָר ְ ּבת ֹו ֲככֶםּ :כִי ַביּ ֹום ה ַּזֶה ְיכַפֵר ֲעלֵיכֶם ְל ַטהֵר אֶ תְ כֶם
מִ ּכֹל ח ַּטֹאתֵ יכֶם לִפְ נֵי ה' ִּתטְ הָרוּ:

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

משנה ,מסכת יומא פרק ח' משנה ט'
…
עֲ בֵ ר ֹות ׁ ֶש ֵּבין אָ ָדם ל ּ ַָמק ֹום ,י ֹום הַ ִ ּכ ּפו ִּרים ְמכ ּ ֵַפר;
ו ׁ ְֶש ֵּבין אָ ָדם לַחֲ בֵ ר ֹו ,אֵ ין י ֹום הַ ִ ּכ ּפו ִּרים ְמכ ּ ֵַפר,
עַ ד ׁ ֶשי ּ ְַר ֶ ּצה אֶ ת חֲ בֵ ר ֹו.
אֶ ת ז ֹו ָד ַר ׁש ַר ִ ּבי אֶ לְ עָ זָר ֶּבן עֲ ז ְַריָה:
"מכּ ֹל חַ ּ ֹ
ט ֵ
ִ
אתיכֶם לִ ְפנֵי יי ִּת ְטהָ רו ּ" )ויקרא טז ,ל(.
עֲ בֵ ר ֹות ׁ ֶש ֵּבין אָ ָדם ל ּ ַָמק ֹום ,י ֹום הַ ִ ּכ ּפו ִּרים ְמכ ּ ֵַפר;
עֲ בֵ ר ֹות ׁ ֶש ֵּבין אָ ָדם לַחֲ בֵ ר ֹו,
אֵ ין י ֹום הַ ִ ּכ ּפו ִּרים ְמכ ּ ֵַפר,
עַ ד ׁ ֶשי ּ ְַר ֶ ּצה אֶ ת חֲ בֵ ר ֹו.
אָ מַ ר ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א:
אַ ׁ ְש ֵריכֶם ִי ְ ׂ
ש ָראֵ ל!
לִ ְפנֵי ִמי אַ ּ ֶתם ִמ ּ ַטהֲ ִרין,
ו ִּמי ְמטַ הֵ ר אֶ ְתכֶם?
אֲ בִ יכֶם ׁ ֶש ַּב ׁ ּ ָשמַ יִםֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ מַ ר )יחזקאל לו ,כה(:
" ְוז ַָר ְק ִּתי עֲ לֵיכֶם מַ יִם ְטה ֹו ִרים ו ְּטהַ ְר ֶתם";
"מ ְקוֵה ִי ְ ׂ
וְא ֹומֵ ר )ירמיהו יז ,יג(ִ :
ש ָראֵ ל יי".
מָ ה ִמ ְקוֶה ְמטַ הֵ ר אֶ ת הַ ְּטמֵ ִאים,
אַ ף הַ ָּקד ֹו ׁש ָּברו ְּך הו ּא ְמטַ הֵ ר אֶ ת ִי ְ ׂ
ש ָראֵ ל.
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בין אדם לחברו ובין אדם למקום
ברישא של המשנה )בחלק הראשון(המשנה פותחת בהסבר על אילו חטאים יום הכפורים
מכפר )הקב"ה מכפר וסולח( ועל אילו לא יכפר יום הכפורים אלא אם האדם יעשה משהו
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.
חלק מהפרשנים מדגישים את הקושי שיש בתשובה ואת השמחה שהקב"ה מסייע לנו לחזור בתשובה
ולהתחיל מהתחלה.
קראי את פרוש "יכין ובועז" על המשנה:
"אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין ,נראה לי דהכי קאמר ,אשריכם ישראל
שקודם שיכפר להם הקב"ה ,לפני זה אתם מטהרין את עצמיכם שתסלחו זה לזה.
איזו זכות מתוארת כאן? השלימי את הקלוז:
פרוש המשנה מתאר את הזכות של ___________ ,בכך שעוד _________ שהקב"ה מכפר עליהם ביום
הכיפורים ,הם מקדימים ו_________ ____________ אחד מהשני.
נסכם ונאמר שקודם לכל סדר הכפרה והטהרה שהתקיימו ביום הכיפורים במקדש
עם ישראל נדרש לעסוק בסליחה ובכפרה בינהם ומתוך כך להגיע לסדר עבודת כהן גדול בבית
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"
בשיר ישי ריבו מחבר את עבודתו של הכהן עם העבודה שלנו
ביום הכיפורים ונעסוק בכך בהמשך.
סדר העבודה  /ישי ריבו
ִנ ְכנ ַס לְמָ קוֹם ׁש ִּנ ְכנ ַס
ְו ָעמַד ְ ּבמָ קוֹם שֶ ָעמַד
רָ חַץ יָדָ יו רַ ְגלָיו
טָ בַל ָעלָה ְונִסְ ּתַפַג
ּבָא מִ ּ ָמקוֹם שֶ הוּא ּבָא
ְו ָהל ַ ְך לְמָ קוֹם שֶ ָהל ַ ְך
ָפ ַשט ִּבגְדֵ י ַהח ֹל
ָלב ַׁש  ִּבגְדֵ י ָלבָן

פזמון:
ְו ַה ּכ ֹ ֲהנִים ְו ָהעָם הָעוֹמְ דִ ים ָּב ֲעזָרָ ה
ּכְשֶ הָיוּ ׁשוֹמְ עִ ים אֶ ת שֵ ם ה' הַמְ פֹרָ ׁש
י ֹוצֵא מִ ִפי ּכֹהֵן ּגָדוֹל
הָיוּ  ּכו ְֹרעִ ים מִ שְ ּ ַת ֲחוִים וְנוֹפְ לִים
ְפנֵיהֶם
ּבָרוּ ְך שֵ ם ּכְבוֹד ַמלְכוּת ֹו לְע ֹולָם וָעֶ ד

ֶּבטַח ּ ָכ ְך  ָהיָה מ ֹונֶה
ַאחַת ַאחַת ְו ַאחַת ַאחַת וּשְ ּ ַתיִם
ַאחַת מֵ אֶ לֶף ַא ְלפֵי אֲ לָפִ ים ְור ֹב רִ ּבֵי
ְרבָבוֹת
עַל נ ִִּסים נִפְ לָאוֹת
שֶ ָע ִ ׂשיתָ עִ ּ ָמנוּ
יָמִ ים ְולֵילוֹת

ָפסַע לְמָ קוֹם שֶ ָפסַע
פזמון:
יָצָא מִ ּ ָמקוֹם שֶ יָּצָא
ָפנָיו ל ַּק ֹדֶ ׁש אֲ חוֹרָ יו לַהֵיכַל
וְרָ עַד ְ ּבמָ קוֹם שֶ ָעמַד
ְ ּבל ֹא ְרבָב הָיוּ שָ וִים ִפיו וּ ַמ ֲע ָ ׂשיו
ְו ָכ ְך  ָהיָה אוֹמֵ ר
ָפ ַשט ִּבגְדֵ י ָזהָב
אָ ּנָא ה ' ּכַפֵר לַחֲטָ אִ ים לַעֲווֹנוֹת ּבָא מִ ּ ָמקוֹם שֶ הוּא ּבָא
ָלב ַׁש  ִּבגְדֵ י עַצְ מ ֹו
ְו ָהל ַ ְך לְמָ קוֹם שֶ ָהל ַ ְך
ְול ְַפשָ עִ ים
ְוכָל ָהעָם ְו ַה ּכ ֹ ֲהנִים
ָפ ַשט ִּבגְדֵ י ָלבָן
שֶ חָ טָ אתִ י ְל ָפנֶיךָ אֲ נִי וּבֵיתִ י
הָיוּ מְ לַוִּים אוֹת ֹו  ְלבֵית ֹו
ָלב ַׁש  ִּבגְדֵ י ָזהָב
וְאִ ם אָ דָ ם ָהיָה יָכוֹל ִל ְז ּכ ֹר
וְיוֹם טוֹב לְא ֹו ֲהבָיו
אֶ ת ה ְַפגָמִ ים אֶ ת הַחֶ סְ רוֹנוֹת
ּכִי נִסְ ל ַח ְלכָל ֲעדַת ִי ְ ׂשרָ אֵ ל
ְו ָכ ְך  ָהיָה אוֹמֵ ר
אֶ ת ּכָל ה ְַפשָ עִ ים אֶ ת ּכָל ָהעֲווֹנוֹת
אָ ּנָא ה'ּ ,כַפֵר לַחֲטָ אִ ים לַעֲווֹנוֹת אַשְ רֵ י ָהעָם שֶ ּ ָככָה ּל ֹו
ֶּבטַח ּ ָכ ְך  ָהיָה מ ֹונֶה
אַשְ רֵ י ָהעָם שֶ ה' אֱ ל ֹקָ יו…
ְול ְַפשָ עִ ים
ַאחַת ַאחַת ְו ַאחַת ַאחַת וּשְ ּ ַתיִם
ַאחַת וְשָ לו ֹׁש  ַאחַת ְוא ְַר ּבַע ַאחַת וְחָ מֵ ׁש שֶ חָ טָ אתִ י ְל ָפנֶיךָ אֲ נִי וּבֵיתִ י
ְּכאֹהֶל ַה ּנִמְ ּ ָתח ְ ּבדָ רֵ י מַעְ לָה מ ְַראֵ ה כֹהֵן
וְאִ ם אָ דָ ם ָהיָה יָכוֹל ִל ְז ּכ ֹר
יָשָ ר ָהיָה מִ תְ יָאֵ ׁש
ּכִבְ רָ קִ ים ַהיּוֹצְ אִ ים מִ ּזִיו ַה ַחיּוֹת מ ְַראֵ ה
אֶ ת ַהחֲסָ דִ ים אֶ ת ה ַּטוֹבוֹת
ּכִי ל ֹא יָכוֹל ָהיָה ָל ֵ ׂשאת
כֹהֵן
אֶ ת ּכָל הָרַ חֲמִ ים אֶ ת ּכָל ַהי ְׁשוּעוֹת
אֶ ת ה ְַּמרִ ירות ,הַחֵ טְ א
ּכִדְ מוּת ה ֶַּקשֶ ת ְ ּבת ֹו ְך  ֶה ָענָן מ ְַראֵ ה כֹהֵן
אֶ ת ַה ּבוּשָ ה ,אֶ ת הַפִ סְ פוּס
ּכְחֶ סֶ ד ַה ּנ ּ ִָתן עַל ְפנֵי חָ תָ ן מ ְַראֵ ה כֹהֵן
אֶ ת ַההֶפְ סֵ ד
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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.
בּפַר בֶּן בָּקָ ר לְ ַחטָּאת וְאַי ִל לְעֹלָה:
ג בְּז ֹאת י ָב ֹא אַהֲר ֹן אֶל הַקּ ֹדֶ שׁ ְ
בּגְדֵ י ק ֹדֶ שׁ הֵם וְרָ חַץ
צנֶפֶת בַּד יִצְנ ֹף ִ
מ ְ
ב ִ
בנ ֵט בַּד יַחְגּ ֹר וּ ְ
מ ְכנְסֵי בַד יִהְיוּ עַל בְּשָׂ רוֹ וּבְאַ ְ
ד כְּתֹנ ֶת בַּד ק ֹדֶ שׁ יִלְבָּשׁ וּ ִ
מּי ִם אֶת בְּשָׂ רוֹ וּלְבֵשָׁ ם:
בּ ַ
ַ
אחָד לְעֹלָה:
בּנ ֵי י ִשְׂ רָ אֵל י ִקַּ ח שְׁ נ ֵי שְׂ עִירֵ י ִעזִּים לְ ַחטָּאת וְאַי ִל ֶ
מאֵת עֲדַ ת ְ
ה וּ ֵ
בעַד בֵּיתוֹ:
בּעֲדוֹ וּ ְ
ו וְהִקְ רִ יב אַהֲר ֹן אֶת פַּר ַה ַחטָּאת אֲשֶׁ ר לוֹ וְ ִכפֶּר ַ
ז וְלָקַ ח אֶת שְׁ נ ֵי הַשְּׂ עִירִ ם וְ ֶה ֱעמִיד א ֹתָ ם לִ ְפנ ֵי ה' פֶּתַ ח אֹהֶל מוֹעֵד:
אחָד לַ ֲעזָאזֵל:
אחָד לַיהֹוָה וְגוֹרָ ל ֶ
ח וְנ ָתַ ן אַהֲר ֹן עַל שְׁ נ ֵי הַשְּׂ עִירִ ם גּ ֹרָ לוֹת גּוֹרָ ל ֶ
ט וְהִקְ רִ יב אַהֲר ֹן אֶת הַשָּׂ עִיר אֲשֶׁ ר ָעלָה ָעלָיו הַגּוֹרָ ל לַה' וְעָשָׂ הוּ ַחטָּאת :י וְהַשָּׂ עִיר אֲשֶׁ ר ָעלָה ָעלָיו הַגּוֹרָ ל
לַ ֲעזָאזֵל י ָ ֳעמַד חַי לִ ְפנ ֵי ה' לְ ַכפֵּר ָעלָיו לְשַׁ לַּח א ֹתוֹ לַ ֲעזָאזֵל ַהמִּדְ בָּרָ ה:
בעַד בֵּיתוֹ וְשָׁ חַט אֶת פַּר ַה ַחטָּאת אֲשֶׁ ר לוֹ:
בּעֲדוֹ וּ ְ
יא וְהִקְ רִ יב אַהֲר ֹן אֶת פַּר ַה ַחטָּאת אֲשֶׁ ר לוֹ וְ ִכפֶּר ַ
מבֵּית לַפָּרֹכֶת:
מלִּ ְפנ ֵי ה' וּמְלֹא ָח ְפנ ָיו קְ ט ֹרֶ ת ַסמִּים דַּ קָּ ה וְ ֵהבִיא ִ
בּ ַח ִ
מּ ְז ֵ
מעַל ַה ִ
מּחְתָּ ה גַּ ֲחלֵי אֵשׁ ֵ
יב וְלָקַ ח מְלֹא ַה ַ
יג וְנ ָתַ ן אֶת הַקְּ ט ֹרֶ ת עַל ָהאֵשׁ לִ ְפנ ֵי ה' וְ ִכסָּה ֲענ ַן הַקְּ ט ֹרֶ ת אֶת ַה ַכּפּ ֹרֶ ת אֲשֶׁ ר עַל ָהעֵדוּת וְלֹא י ָמוּת:
צבָּעוֹ:
א ְ
בּ ֶ
צבָּעוֹ עַל ְפּנ ֵי ַה ַכּפּ ֹרֶ ת קֵ דְ מָה וְלִ ְפנ ֵי ַה ַכּפּ ֹרֶ ת יַזֶּה שֶׁ בַע ְפּ ָעמִים מִן הַדָּ ם ְ
א ְ
ב ֶ
יד וְלָקַ ח מִדַּ ם ַהפָּר וְ ִהזָּה ְ
מבֵּית לַפָּרֹכֶת וְעָשָׂ ה אֶת דָּ מוֹ ַכּאֲשֶׁ ר עָשָׂ ה לְדַ ם ַהפָּר
טו וְשָׁ חַט אֶת שְׂ עִיר ַה ַחטָּאת אֲשֶׁ ר לָעָם וְ ֵהבִיא אֶת דָּ מוֹ אֶל ִ
וְ ִהזָּה א ֹתוֹ עַל ַה ַכּפּ ֹרֶ ת וְלִ ְפנ ֵי ַה ַכּפּ ֹרֶ ת:
מפִּשְׁ עֵיהֶם לְכָל חַטּ ֹאתָ ם וְכֵן יַעֲשֶׂ ה לְאֹהֶל מוֹעֵד הַשֹּׁכֵן אִתָּ ם בְּתוֹך ְ
בּנ ֵי י ִשְׂ רָ אֵל וּ ִ
טּמְא ֹת ְ
מ ֻ
טז וְ ִכפֶּר עַל הַקּ ֹדֶ שׁ ִ
טמְא ֹתָ ם:
ֻ
בעַד כָּל קְ הַל י ִשְׂ רָ אֵל:
בעַד בֵּיתוֹ וּ ְ
בּעֲדוֹ וּ ְ
יז וְכָל אָדָ ם לֹא י ִ ְהי ֶה בְּאֹהֶל מוֹעֵד בְּב ֹאוֹ לְ ַכפֵּר בַּקּ ֹדֶ שׁ עַד צֵאתוֹ וְ ִכפֶּר ַ
בּ ַח ָסבִיב:
מּ ְז ֵ
בּ ַח אֲשֶׁ ר לִ ְפנ ֵי ה' וְ ִכפֶּר ָעלָיו וְלָקַ ח מִדַּ ם ַהפָּר וּמִדַּ ם הַשָּׂ עִיר וְנ ָתַ ן עַל קַ רְ נוֹת ַה ִ
מּ ְז ֵ
יח וְיָצָא אֶל ַה ִ
בּנ ֵי י ִשְׂ רָ אֵל:
טּמְא ֹת ְ
מ ֻ
טהֲרוֹ וְקִ דְּ שׁוֹ ִ
צבָּעוֹ שֶׁ בַע ְפּ ָעמִים וְ ִ
א ְ
בּ ֶ
יט וְ ִהזָּה ָעלָיו מִן הַדָּ ם ְ
בּ ַח וְהִקְ רִ יב אֶת הַשָּׂ עִיר ֶהחָי:
מּ ְז ֵ
מ ַכּפֵּר אֶת הַקּ ֹדֶ שׁ וְאֶת אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת ַה ִ
כ וְ ִכלָּה ִ
ְ
בּנ ֵי י ִשְׂ רָ אֵל וְאֶת כָּל
כא וְ ָסמַך אַהֲר ֹן אֶת שְׁ תֵּ י )י ָדָ ו( ]י ָדָ יו[ עַל ר ֹאשׁ הַשָּׂ עִיר ַהחַי וְהִתְ וַדָּ ה ָעלָיו אֶת כָּל עֲוֹנ ֹת ְ
בּי ַד אִישׁ עִתִּ י ַהמִּדְ בָּרָ ה:
פִּשְׁ עֵיהֶם לְכָל חַטּ ֹאתָ ם וְנ ָתַ ן א ֹתָ ם עַל ר ֹאשׁ הַשָּׂ עִיר וְשִׁ לַּח ְ
בּמִּדְ בָּר:
כב וְנ ָשָׂ א הַשָּׂ עִיר ָעלָיו אֶת כָּל עֲוֹנ ֹתָ ם אֶל אֶרֶ ץ גְּזֵרָ ה וְשִׁ לַּח אֶת הַשָּׂ עִיר ַ
בּגְדֵ י ַהבָּד אֲשֶׁ ר לָבַשׁ בְּב ֹאוֹ אֶל הַקּ ֹדֶ שׁ וְ ִהנּ ִיחָם שָׁ ם:
כג וּבָא אַהֲר ֹן אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וּפָשַׁ ט אֶת ִ
בעַד
בּעֲדוֹ וּ ְ
בּגָדָ יו וְיָצָא וְעָשָׂ ה אֶת עֹלָתוֹ וְאֶת עֹלַת ָהעָם וְ ִכפֶּר ַ
בּמָקוֹם קָ דוֹשׁ וְלָבַשׁ אֶת ְ
מּי ִם ְ
ב ַ
כד וְרָ חַץ אֶת בְּשָׂ רוֹ ַ
ָהעָם
7

שימו לב עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים במקדש מתחלקת לשלושה חלקים:
הקרבת הקרבנות והעיסוק איתם )הזאת הדם וכד'( וידוי ובקשת סליחה וכפרה על החטאים
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 הנפשמסכת יומא ,פרק ה' משנה ד':
הֵ בִ יאו ּ ל ֹו אֶ ת הַ ּ ָ ֹׂ
ש ִעיר,
ׁ ְשחָ ט ֹו ו ְִק ֵּבל ַּב ִּמזְ ָרק אֶ ת דָּ מ ֹו.
נִכְ נַס לִ ְמק ֹום ׁ ֶש ּנִכְ נַס ,וְעָ מַ ד ִ ּב ְמק ֹום ׁ ֶשעָ מַ ד,
ו ְִהזָּה ִמ ּ ֶמ ּנו ּ אַ חַ ת לְ מַ ְעלָה ו ׁ ְֶשבַ ע לְ מַ ּ ָטה,
וְלא הָ יָה ִמ ְת ַּכוֵּן לְ הַ זּ ֹות לא לְ מַ ְעלָה וְלא לְ מַ ּ ָטה
אֶ ּלָא ְ ּכמַ צְ לִ יף.
ְוכ ְָך הָ יָה מ ֹונֶה.
אַ חַ ת,
אַ חַ ת וְאַ חַ ת ,אַ חַ ת ו ׁ ְּש ּ ַתיִם ,וְכוּ'.
יָצָ א ו ְִה ּנִיח ֹו עַ ל ּכַן הַ ׁ ּ ֵשנִי ׁ ֶשהָ יָה ַּבהֵ יכָל.
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה א ֹומֵ ר :לא הָ יָה ׁ ָשם אֶ ּלָא ּכַן אֶ חָ ד ִ ּבלְ בַ ד.
נָטַ ל דַּ ם הַ ּ ָפר ו ְִה ּנִיחַ דַּ ם הַ ּ ָ ֹׂ
ש ִעיר,
ו ְִהזָּה ִמ ּ ֶמ ּנו ּ עַ ל הַ ּ ָפרֹכֶת ׁ ֶש ְ ּכ ֶנגֶד הָ אָ ר ֹון ִמ ַּבחו ּץ,
אַ חַ ת לְ מַ ְעלָה ו ׁ ְֶשבַ ע לְ מַ ּ ָטה,
וְלא הָ יָה ִמ ְת ַּכוֵּן וְכוּ'.
ְוכ ְָך הָ יָה מ ֹונֶה ,וְכוּ'.
נָטַ ל דַּ ם הַ ּ ָ ֹׂ
ש ִעיר ו ְִה ּנִיחַ דַּ ם הַ ּ ָפר,
ו ְִהזָּה ִמ ּ ֶמ ּנו ּ עַ ל הַ ּ ָפרֹכֶת ׁ ֶש ְ ּכ ֶנגֶד הָ אָ ר ֹון ִמ ַּבחו ּץ,
אַ חַ ת לְ מַ ְעלָה ו ׁ ְֶשבַ ע לְ מַ ּ ָטה ,וְכוּ'.
עֵ ָרה דַּ ם הַ ּ ָפר לְ ת ֹו ְך דַּ ם הַ ּ ָ ֹׂ
ש ִעיר,
ְונ ַָתן אֶ ת הַ ּ ָמלֵא ָּב ֵריקָ ן.
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לימוד המשנה:
המשנה עוסקת בפעולה שנקראת "הזאת הדם"
לאחר שהקרבן נשחט אספו את הדם שלו לתוך כלי שנקרא "מזרק" וממנו היה הכהן הגדול מָ זֶּה -משפריץ טיפות דם
על הפרוכת ועל המזבח.
הזאת הדם בעולם של המקדש היא ביטוי סמלי מאד לתהליך של כפרה וטהרה .כי הדם מסמל את הנפש ובכך
מראים שהנפש למרות שחטאה יכולה להכנס לקודש ,כי הנפש נטהרת.

כיצד מתוארת במשנה פעולת הזאת הדם?
שם הקרבן

מקום הזאת הדם

כמה פעמים מונה?
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__________________________________ :
לְ מָ ה 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
ָּבא ל ֹו אֵ צֶ ל ּ ָפר ֹו,
ו ּפָ ר ֹו הָ יָה ע ֹומֵ ד ֵּבין הָ אוּלָם ְול ִַּמזְ ֵּבחַ ,
רֹ ׁ
אש ֹו לַדָּ ר ֹום ו ּפָ נָיו ל ּ ַַמעֲ ָרב;
וְהַ כּ ֹהֵ ן ע ֹומֵ ד ַּב ִּמזְ ָרח ו ּפָ נָיו ל ּ ַַמעֲ ָרב,
וְס ֹומֵ ְך ׁ ְש ּ ֵתי י ָָדיו עָ לָיו ו ִּמ ְתוַדֶּ ה.
ְוכ ְָך הָ יָה א ֹומֵ ר:
אָ ּנָא הַ ׁ ּ ֵשם,
אתי לְ פָ נ ָ
עָ ו ִ
ֶיך ,אֲ נִי ו ּבֵ ִ
ִיתי ּ ָפ ׁ ַשעְ ִּתי חָ טָ ִ
יתי.
אָ ּנָא הַ ׁ ּ ֵשם,
ּכ ּ ֶַפר נָא לָעֲ ֹונ ֹות ְול ְַּפ ׁ ָשעִ ים ְולַחֲ טָ ִאים,
אתי לְ פָ נ ָ
ׁ ֶשעָ ו ִ
ֶיך ,אֲ נִי ו ּבֵ ִ
ִיתי ו ׁ ְֶש ּ ָפ ׁ ַשעְ ִּתי ו ׁ ְֶשחָ טָ ִ
יתי,
ּכ ַּכָתו ּב ְ ּבת ֹו ַרת מ ֹ ׁ ֶשה עַ בְ דֶּ ָך )ויקרא טז ,ל(
"כי בַ י ּ ֹום הַ זֶּה ְיכ ּ ֵַפר עֲ לֵיכֶם" וְג ֹו' .וְהֵ ן ע ֹונִין אַ חֲ ָריוָּ .
ִּ
"ברו ְּך ׁ ֵשם ְ ּכב ֹוד מַ לְ כו ּת ֹו לְ ע ֹולָם וָעֶ ד".
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
ָּבא ל ֹו אֵ צֶ ל ָ ֹ
שעִ יר הַ ִּמ ׁ ְש ּ ַת ּלֵחַ
וְס ֹומֵ ְך ׁ ְש ּ ֵתי י ָָדיו עָ לָיו ו ִּמ ְתוַדֶּ ה.
ְוכ ְָך הָ יָה א ֹומֵ ר.
אָ ּנָא הַ ׁ ּ ֵשם,
עָ וו ָּ ּ ,פ ׁ ְשעו ּ ,חָ ְטאו ּ לְ פָ נ ָ
ֶיך עַ ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ֹ
ש ָראֵ ל.
אָ ּנָא ַּב ׁ ּ ֵשם,
ּכ ּ ֶַפר נָא לָעֲ ֹונ ֹות ְול ְַּפ ׁ ָשעִ ים ְולַחֲ טָ ִאים,
ׁ ֶשעָ וו ּ ו ׁ ְֶש ּ ָפ ׁ ְשעו ּ ו ׁ ְֶשחָ ְטאו ּ לְ פָ נ ָ
ֶיך עַ ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ֹ
ש ָראֵ ל,
ּכ ַּכָתו ּב ְ ּבת ֹו ַרת מ ֹ ׁ ֶשה עַ בְ דֶּ ָ
ך ,לֵאמֹר )ויקרא טז ,ל(
"כי-בַ י ּ ֹום הַ זֶּה ְיכ ּ ֵַפר עֲ לֵיכֶם לְ טַ הֵ ר אֶ ְתכֶם,
ִּ
ִמכּ ֹל חַ ּ ֹ
ט ֵ
אתיכֶם לִ ְפנֵי ה' ִּת ְטהָ רו ּ".
וְהַ כּ ֹהֲ נִים וְהָ עָ ם הָ ע ֹו ְמ ִדים ָּבעֲ ז ָָרה,
ְ ּכ ׁ ֶשהָ יו ּ ש ֹו ְמעִ ים ׁ ֵשם הַ ְמפ ֹ ָר ׁש ׁ ֶשהו ּא י ֹוצֵ א ִמ ִּפי כּ ֹהֵ ן ּגָד ֹול,
הָ יו ּ כּ ֹו ְרעִ ים ו ִּמ ׁ ְש ּ ַתחֲ וִים וְנ ֹו ְפלִ ים עַ ל ְּפנֵיהֶ ם ,וְא ֹו ְמ ִרים.
ָּברו ְּך ׁ ֵשם ְ ּכב ֹוד מַ לְ כו ּת ֹו לְ ע ֹולָם וָעֶ ד.

לימוד המשנה:
סמנו במרקר את דברי הוידוי על העם.
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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'
…
ִה ִּגיעַ לָאָ ר ֹון ,נ ֹו ֵתן אֶ ת הַ ּ ַמ ְח ּ ָתה ֵּבין ׁ ְשנֵי הַ ַּבדִּ ים.
צָ בַ ר אֶ ת הַ ְּק ֹ
ט ֶרת עַ ל ּג ֵּ
ַבי ּגֶחָ לִ ים,
ְונ ְִתמַ ּלָא ּכָל הַ ַּביִת ֻּכ ּל ֹו עָ ׁ ָשן.
יָצָ א ו ּבָ א ל ֹו ְ ּב ֶד ֶר ְך ֵּבית ְ ּכנִיסָ ת ֹו,
ו ִּמ ְת ּ ַפ ּלֵל ְּת ִפ ּלָה ְקצָ ָרה ַּב ַּביִת הַ ִחיצ ֹון,
וְלא הָ יָה מַ אֲ ִר ְ
יך ִ ּב ְת ִפ ּלָת ֹוֶ ׁ ,ש ּלֹא לְ הַ בְ עִ ית )להבהיל( אֶ ת ִי ְ ֹ
ש ָראֵ ל.

גמרא יומא דף נ"ג עמ' ב'  -על פי פירוש שטיינזלץ:
שנינו במשנה שהיה הכהן הגדול מתפלל תפלה קצרה בבית החיצון .ושואלים :מאי מצלי ]מה היה מתפלל[?
רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא תרוייהו משמיה ]שניהם משמו[ של רב אמרי ]היו אומרים[ כך היתה
תפילתו :יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא שנה זו גשומה ושחונה )חמה( .ותוהים מיד :שחונה מעליותא
]מעלה[ היא?! כלומר :לשם מה יש לבקש שתהא שנה חמה? אלא אימא ]אמור[ ותקן כך :אם שחונה היא
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':
אָ מַ ר ַר ִ ּבי י ֹוחָ נָן ִמ ׁ ּשו ּם ַר ִ ּבי י ֹוסֵ יִ :מ ַּניִן ׁ ֶשהַ ָּקד ֹו ׁש ָּברו ְּך הו ּא ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל? ׁ ֶש ּנֶאֱ מַ ר :״וַהֲ בִ יא ֹו ִתים אֶ ל הַ ר
קָ ְד ׁ ִשי ְו ִ ׂ
״ת ִפ ּל ָָתם״ לֹא נֶאֱ מַ ר ,אֶ ּלָא ְּ
ש ּ ַמ ְח ִּתים ְ ּבבֵ ית ְּת ִפ ּל ִָתי״ְּ ,
״ת ִפ ּל ִָתי״ִ ,מ ּכָאן ׁ ֶשהַ ָּקד ֹו ׁש ָּברו ְּך
הו ּא ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל.
ַמאי ְמצַ ֵ ּ
לי? )מהי התפילה? או מה הוא מתפלל?(
אָ מַ ר ַרב זו ְּט ָרא ַּבר ט ֹובִ יָּה ,אָ מַ ר ַרב :״י ְִהי ָרצ ֹון ִמ ְ ּלפָ נַי ׁ ֶשיִּכְ ְ ּב ׁשו ּ ַרחֲ מַ י אֶ ת ּכַעֲ ִסיְ ,ו ִי ּג ֹו ּלו ּ ַרחֲ מַ י עַ ל
ִמדּ ֹו ַתי ,וְאֶ ְתנַהֵ ג עִ ם ָּבנַי ְ ּב ִמדַּ ת ַרחֲ ִמים ,וְאֶ ָּכנֵס לָהֶ ם לִ ְפנִים ִמ ׁ ּשו ַּרת הַ דִּ ין״.
ישעַ ּ :פעַ ם אַ חַ ת ,נִכְ נ ְַס ִּתי לְ הַ ְק ִטיר ְקט ֹו ֶרת לִ ְפנַי וְלִ ְפנִים ,ו ְָר ִא ִ
ּ ַת ְניָא ,אָ מַ ר ַר ִ ּבי י ׁ ְִשמָ עֵ אל ֶּבן אֱלִ ׁ ָ
יתי
אַ כְ ְּת ִריאֵ ל י ָּה ה׳ צְ בָ א ֹותֶ ׁ ,שהו ּא י ֹו ׁ ֵשב עַ ל ִ ּכ ּ ֵסא ָרם ְו ִנ ּ ָ ׂ
שא ,וְאָ מַ ר לִ י :״י ׁ ְִשמָ עֵ אל ְ ּבנִיָּ ,ב ְר ֵכנִי!״
אָ מַ ְר ִּתי ל ֹו :״י ְִהי ָרצ ֹון ִמ ְ ּלפָ נ ָ
יך עַ ל ִמדּ ֹו ֶת ָ
יך אֶ ת ּכַעַ ְס ָךְ ,ו ִי ּג ֹו ּלו ּ ַרחֲ מֶ ָ
ֶיךֶ ׁ ,שיִּכְ ְ ּב ׁשו ּ ַרחֲ מֶ ָ
יך ,ו ְִת ְתנַהֵ ג
עִ ם ָּבנ ָ
ֶיך ְ ּב ִמדַּ ת הָ ַרחֲ ִמים ,ו ְִת ָּכנֵס לָהֶ ם לִ ְפנִים ִמ ׁ ּשו ַּרת
הַ דִּ ין״ְ .ונִעְ נַע לִ י ְ ּבר ֹ ׁ
אש ֹו .וְקָ מַ ׁ ְשמַ ע לַןֶ ׁ ,ש ּלֹא ְּתהֵ א ִ ּב ְר ּכַת
הֶ ְדי ֹוט קַ ּלָה ְ ּבעֵ ינ ָ
ֶיך.
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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'
ִקדֵּ ׁש י ָָדיו ו ְַרגְ לָיו ,ו ּפָ ׁ ַשט,

וְי ֹום ט ֹוב הָ יָה ע ֹו ֶ ֹ
שה לְ א ֹוהֲ בָ יו
ְ ּב ׁ ָשעָ ה ׁ ֶשיָּצָ א ְ ּב ׁ ָשל ֹום ִמן הַ ּק ֹ ֶד ׁש.

ְוי ַָרד וְטָ בַ ל וְעָ לָה ְונ ְִס ּ ַת ּ ַפג.
לימוד המשנה:

הֵ בִ יאו ּ ל ֹו ִ ּבגְ ֵדי לָבָ ן,
ְולָבַ ׁש ,ו ְִקדֵּ ׁש י ָָדיו ו ְַרגְ לָיו.

סמנו במרקר את המילה שחוזרת במשנה כמה וכמה
פעמים?

נִכְ נַס לְ ה ֹוצִ יא אֶ ת הַ ּכַף וְאֶ ת הַ ּ ַמ ְח ּ ָתה.

מהי הפעולה החוזרת?
______________________________.

ִקדֵּ ׁש י ָָדיו ו ְַרגְ לָיו ו ּפָ ׁ ַשט,

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

ְוי ַָרד וְטָ בַ ל ,עָ לָה ְונ ְִס ּ ַת ּ ַפג.

_____________________________________
_________________________

הֵ בִ יאו ּ ל ֹו ִ ּבגְ ֵדי זָהָ ב ְולָבַ ׁש,

פעולות אלו קשורות לשגרה ,לעבודה של יום רגיל.

ו ְִקדֵּ ׁש י ָָדיו ו ְַרגְ לָיו,

הכהן הגדול חוזר מתוך הקדושה אל החול.

ְונִכְ נַס לְ הַ ְק ִטיר ְק ֹ
ט ֶרת ׁ ֶשל ֵּבין הָ עַ ְר ַּביִם
ו ּלְ הֵ ִטיב אֶ ת הַ ּנֵר ֹות.
ו ְִקדֵּ ׁש י ָָדיו ו ְַרגְ לָיו ,ו ּפָ ׁ ַשט.

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(.

הֵ בִ יאו ּ ל ֹו ִ ּבגְ ֵדי עַ צְ מ ֹוְ ,ולָבַ ׁש.
ו ְּמ ַלו ִּין א ֹות ֹו עַ ד ֵּבית ֹו.
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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.
אֱ מֶ ת מַה ּנֶהְ ָ ּדר ָהיָה ּכֹהֵן ּגָדוֹל

ּכְיו ׁ ֵֹשב ְ ּבסֵ תֶ ר ְל ַח ּלוֹת ְפנֵי מֶ ֶל ְך מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ְ ּבצֵאת ֹו מִ ּבֵית קָ דְ ׁ ֵשי ה ַָּקדָ ׁ ִשים ְ ּב ׁ ָשלוֹם ְ ּבלִי ֶפגַע

ּכְכ ֹוכַב ַה ּנֹג ַּה ִּבגְבוּל מִ זְרָ ח מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ְּכאֹהֶל ַה ּנִמְ ּתַח ְ ּבדָ רֵ י מַעְ לָה מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ִּכלְבוּ ׁש מְ עִ יל וּכ ׁ ְִש ְרי ַן צְ דָ קָ ה מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ּכִבְ רָ קִ ים ַהיּוֹצְ אִ ים מִ ּזִיו ַה ַחיּוֹת מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ֹאש ֶ ּדרֶ ְך מ ְַראֵ ה כֹהֵן
ְּכ ַמלְאָ ְך ַה ִּנ ּצָב עַל ר ׁ

ְּכג ֹדֶ ל ּגְדִ ילִים ְ ּבא ְַר ּבַע קְ צָווֹת מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ְּכנֵר ה ּ ֵַמצִ יץ מִ ּבֵין ַה ַח ּלוֹנוֹת מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ּכִדְ מוּת ה ֶַּק ׁ ֶשת ְ ּבת ֹו ְך ֶה ָענָן מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ֹאש עַם ק ֹדֶ ׁש מ ְַראֵ ה כֹהֵן
ְּכ ָ ׂשרֵ י צְ בָאוֹת ְ ּבר ׁ

ּכְהוֹד אֲ ׁ ֶשר הִ ְל ּב ִׁיש צוּר לִיצוּרִ ים מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ְּכע ֹז אֲ ׁ ֶשר הִ ְל ּב ִׁיש טָ הוֹר ל ִַּמ ּ ַטהֵר מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ְּכוֶרֶ ד ַה ּנָתוּן ְ ּבת ֹו ְך ִ ּג ּנ ַת חֶ מֶ ד מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ְּכ ַפעֲמ ֹונֵי ָזהָב ְ ּב ׁשוּלֵי ה ְַּמעִ יל מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ְּכזֵר ַה ּנָתוּן עַל מֵ צַח מֶ ֶל ְך מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ּכְצוּרַ ת ַה ּ ַביִת וּ ָפרֹכֶת הָעֵ דוּת מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ּכְחֶ סֶ ד ַה ּנ ּ ִָתן עַל ְפנֵי חָ תָ ן מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ּכִקְ הִ ּלָה מְ כ ּ ָֻסה ְּת ֵכלֶת ְוא ְַר ּגָמָ ן מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ְּכטֹהַר ַה ּנָתוּן ְ ּב ָצנִיף טָ הוֹר מ ְַראֵ ה כֹהֵן

ּכְרוֹאֵ י זְרִ יחַת ׁ ֶשמֶ ׁש עַל הָאָ רֶ ץ מ ְַראֵ ה כֹהֵן
ּכ ְׁשו ׁ ַֹש ּנ ַת ּגַן ּבֵין הַחוֹחִ ים מ ְַראֵ ה כֹהֵן ְּכתַבְ נִית ּכְסִ יל ְוכִימָ ה
מִ ּ ֵתימָ ן מ ְַראֵ ה כֹהֵן
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סכום אישי
בשיר של ישי ריבו הוא מתאר את סיכום היום בצורה כזו:
יָצָ א ִמ ּ ָמק ֹום ֶשיָּצָ א
ו ְָרעַ ד ְ ּבמָ ק ֹום ֶשעָ מַ ד
ּ ָפ ַשט ִ ּבגְ ֵדי זָהָ ב
לָ בַ ׁש ִ ּ
בגְ ֵדי עַ ְצמ ֹו.

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  354יום 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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