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  הקדשים

  א, יומא ה
  

ה ְחּתָ ף ְוֶאת ַהּמַ ְוָחַפן , הֹוִציאּו לֹו ֶאת ַהּכַ
ףְֹמל דֹול , א ָחְפָניו ְוָנַתן ְלתֹוְך ַהּכַ ַהּגָ

ָטן ְלִפי קָ , ְלִפי ָגְדלוֹ  ְוָכְך ָהְיָתה , ְטנוֹ ְוַהּקָ
ָתהּ    . ִמּדָ

ף  יִמינֹו ְוֶאת ַהּכַ ה ּבִ ְחּתָ ָנַטל ֶאת ַהּמַ
מ ׂשְ   .אלוֹ ֹּבִ

ֵהיָכל ְך ּבַ יַע ְלֵבין , ָהָיה ְמַהּלֵ ּגִ ּמַ ַעד ׁשֶ
ין ַהקּ  ילֹות ּבֵ ְבּדִ רֹוכֹות ַהּמַ י ַהּפָ ּתֵ ֶדׁש ֹׁשְ

יםֹּוֵבין ק ָדׁשִ ה, ֶדׁש ַהּקֳ   . ּוֵביֵניֶהן ַאּמָ
י יוֹ  א ֹל, ֵסי אֹוֵמרַרּבִ ם ֶאּלָ א ָהְיָתה ׁשָ
ְלָבדָֹפר ֱאַמר , ֶכת ַאַחת ּבִ ּנֶ יָלה "ׁשֶ ְוִהְבּדִ
ר ין ַהקּ ַֹהּפָ ֶדׁש ֶֹדׁש ּוֵבין קֶֹכת ָלֶכם ּבֵ

ים ָדׁשִ   ". ַהּקֳ
רֹוםַהִחיצֹוָנה ָהְיָתה פְּ  פֹון, רּוָפה ִמן ַהּדָ ִניִמית ִמן ַהּצָ יֵניֶהן. ְוַהּפְ ְך ּבֵ פֹוןַעד שֶׁ , ְמַהּלֵ יַע ַלּצָ ּגִ פֹון. ּמַ יַע ַלּצָ , ִהּגִ
רֹום ָניו ַלּדָ מ, הֹוֵפְך ּפָ ְך ִלׂשְ רְֹמַהּלֵ יַע ָלָארֹוןֹאלֹו ִעם ַהּפָ הּוא ַמּגִ   , ֶכת ַעד ׁשֶ

יַע ָלָארֹון ים. ִהּגִ ּדִ ֵני ַהּבַ ין ׁשְ ה ּבֵ ְחּתָ   .נֹוֵתן ֶאת ַהּמַ
ט י ֶגָחִליםָֹצַבר ֶאת ַהּקְ ּבֵ ןְוִנְתַמלֵּ , ֶרת ַעל ּגַ ּלֹו ָעׁשָ ִית ּכֻ   .א ָכל ַהּבַ

ִית ַהִחיצֹון ּבַ ה ְקָצָרה ּבַ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ִניָסתֹו ּוִמְתּפַ ית ּכְ   , ָיָצא ּוָבא לֹו ְבֶדֶרְך ּבֵ
תוֹ ְֹול ְתִפּלָ לּ , א ָהָיה ַמֲאִריְך ּבִ ָרֵאלֹׁשֶ   :א ְלַהְבִעית ֶאת ִיׂשְ

שם המסכת מדגיש את  .הוא שמה של המסכת שאנו עוסקים בה, "היום"כלומר , "יומא"

: מחלק את ההוויה לשלושה ממדים) ב, ג(ספר יצירה . ייחודו ואת חשיבותו של יום הכיפורים

התבוננות בעבודת יום הכיפורים מגלה שאותו יום הוא ). אדם(ונפש ) זמן(שנה , )מקום(עולם 

éùã÷ä ùãå÷á í –במקום הקדוש ביותר בעולם . שיאו של כל אחד משלושת הממדים הללו

å בזמן הקדוש ביותר בשנה– ïåúáù úáù , נעשית העבודה בידיìåãâä ïäåëä . וכך הקדושה

  . בכל שלושת ממדיה, מתגלה בשיא תפארתה

. ולפנים-כניסתו של הכוהן הגדול לפני – משנתנו מתארת את רגע השיא של היום הגדול

מבחינת  גם, כך. ארבעה פרקים לפניה וארבעה אחריה –המשנה מופיעה בלב המסכת 

   1".ולפנים- לפני"ספרותית משנתנו 

המשנה נוקטת כאן  2".ונתמלא הבית עשן"לאחר שהכוהן מניח את הקטורת על הגחלים 

שהקשרו הוא ההתגלות , )ד, ישעיהו ו" (והבית ימלא עשן"לשון המרמזת לפסוק בישעיהו 

מיון מלבד העשן אפשר להצביע על נקודות ד 3.ה לישעיהו"ונבואת ההקדשה של הקב
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, "מהלך בהיכל"במשנה היה הכוהן הגדול  .נוספות בין המשנה ובין המחזה שראה ישעיהו

בין הקודש "במשנה הפרוכת מבדילה ). א, שם ו" (ושוליו מלאים את ההיכל"ואילו בישעיהו 

נקודות ). ג, שם ו" (קדוש קדוש קדוש"וישעיהו מתאר את הקריאה " ובין קדש קדשים

כך נוצרת השוואה בין הכניסה . ה בין משנתנו ובין הפרק בישעיהודמיון אלו יוצרות זיק

  . ובין חווית ההתגלות שזכה לה ישעיהו" ולפנים-לפני"

  הענן והענווה

ב למדנו בישיבת "בקיץ תשס. אישיות, משנתנו היא לב המסכת מסיבות אחרות, בשבילי

נה לקראת הקיץ למד כהכ. עתניאל את הפרקים ממסכת יומא העוסקים בעבודת יום הכיפורים

הוא הסביר לחברותא שלו שלדעתו . על ענן הקטורת, אבי סבאג, אחד מתלמידיי האהובים

כרטיס כניסה למקומות קדושים "הכוהן הגדול נזקק לענן של עשן בקודש הקדשים מכיוון ש

לאחר ימים . והענן נדרש לטשטש את ראייתו של הכוהן הגדול, "היא ההבנה שאיננו מבינים

איננו "ם גילינו שתובנה זו של אבי הכינה אותנו לאירוע קשה ובו חווינו על בשרנו כי ספורי

יומיים לפני פסח נרצח אבי בידי מחבלים בכביש שבין בית חגי לעתניאל בדרכו ". מבינים

  . לאשתו החדשה דפנה, חזרה לביתו

במשנה  ושוב מצאתי עצמי חוזר לעסוק, "חומת מגן"זמן קצר לאחר הפסח התחיל מבצע 

. רוב תלמידיי התגייסו ללחימה וניסיתי לשתף אותם בלימוד באמצעות שיחות טלפון. זו

. במהלך אחת השיחות הביע אחד התלמידים צער על שהוא מחמיץ את לימוד מסכת יומא

ומתפלל תפלה קצרה בבית החיצון ולא היה מאריך בתפלתו "...סיפרתי לו על סיומת משנתנו 

ברגע החשוב ביותר בחייו של הכוהן הגדול הוא היה עומד מול ". שלא להבעית את ישראל

הנטייה הטבעית היא למשוך את חוויית הקרבה . ה"קודש הקדשים ומתפלל אל הקב

ולפיכך , דואג וקצר רוח, אך הכוהן הגדול ידע שהעם ממתין בחוץ, האינטימית ככל שאפשר

ותו חייל שגם הוא כמו הכוהן הסברתי לא. הוא בחר לוותר על מקומו בקודש ויצא החוצה

אל מקום שבו עם ישראל מצוי בצרה , אל החוץ, מבית המדרש, הגדול יצא ממקום קדוש

  4.וזקוק לו
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  . על כך העיר לי ידידי דוד צורי   1
  .כך הוא נוסח המשנה על פי כתב יד קויפמן   2
, יומא, על נקודות הדמיון הנוספות עמד מוטי פרי. 34-35' עמ, íéàåìéî, על כך עמדו קנוהל ונאה   3

  . 46-47' עמ
ע שההתחשבות של הכוהן הגדול בדאגה של ישראל היא תיקון לגורם של חטא הצי, דני, אחי   4

הסבר זה של דני למשנה . כאשר העם לא ידע מה עלה בגורלו של משה שעלה להר סיני, העגל

בין הנקודות הבולטות יש . הוא חלק משיטה מקיפה על מהות יום הכיפורים וזיקתו למתן תורה

, ובו נכנס הכוהן הגדול לקודש הקדשים, נו בו הלוחות השנייםלציין שיום כיפור הוא היום שנית

  .שלג- שכז' עמ, àîåé, ראה גנק. מקום הארון אשר בתוכו הלוחות


