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כוהן גדול 
ביום 

 –הכיפורים 
מסע של 
צמיחה 
  אישית

  ז-פרקים א, יומא

  . ּדֹוֵרשׁ , ִאם ָהָיה ָחָכם
ין , ְוִאם ָלאו ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּדֹוְרׁשִ ּתַ

  . יוְלָפנָ 
, ְוִאם ָלאו. קֹוֵרא, ְוִאם ָרִגיל ִלְקרֹות

  . קֹוִרין ְלָפָניו
ה קֹוִרין ְלָפָניו ִאיֹּוב ּוְבֶעְזָרא . ּוַבּמֶ ּבְ

  . ּוְבִדְבֵרי ַהיִָּמים
ן ְקבּוָטל אֹוֵמר ה , ְזַכְרָיה ּבֶ ָעִמים ַהְרּבֵ ּפְ

ָדִניֵּאל   : ָקִריִתי ְלָפָניו ּבְ
  ו, יומא א

ׁש ְלִהְתַנְמנֵ  ּקֵ ין , םּבִ ה ַמּכִ ְרֵחי ְכֻהּנָ ּפִ
ע ְצָרָדה ֶאְצּבַ   , ְלָפָניו ּבְ

י כ, ְואֹוְמִרים לוֹ  דֹולִֹאיׁשִ ֲעמֹוד , ֵהן ּגָ
ה   . ְוָהֵפג ַאַחת ַעל ָהִרְצּפָ

יַע ְזַמן  יַּּגִ ּוַמֲעִסיִקין אֹותֹו ַעד ׁשֶ
ִחיָטה ְ   : ַהׁשּ

  ז, יומא א

והן הגדול מביתו ומחבריו ואת המשניות הראשונות של המסכת מתארות את הניתוק של הכ

ויש להודות שהתמונה , במשניות האלה משורטטת דמותו של הכוהן. חניכתו מחדש

  . המצטיירת אינה מחמיאה כלל

, יתרה מזו. משנה ו מעלה את האפשרות שהכוהן אינו חכם ואפילו אינו רגיל לקרוא

מוגבל ביכולת מלמדת שהאפשרות שהכוהן הגדול " קריתי לפניו äáøäפעמים "העדות 

לילה שצריך להיות , ליל יום הכיפורים, בלילה הגדול. הקריאה שלו אינה תאורטית בלבד

. נחוץ צוות שלם להבטיח שהכוהן הגדול לא יירדם, מלא דריכות והתרגשות לקראת הבוקר

, אינם משקפים –" מעסיקין אותו"ו" מכין באצבע צרדה" –האמצעים הננקטים לשם כך 

  ". הכוהן הגדול מאחיו"ווירה של כבוד ויראת רוממות כלפי א, בלשון המעטה

כאשר , במידת מה המשניות משקפות את המציאות ההיסטורית של סוף ימי בית שני

מינוי לכוהן גדול הושג באמצעות כסף וקשרים פוליטיים ואיכותו האישית והדתית של הכוהן 

  . הגדול הייתה לעתים מזומנות ירודה
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יום הכיפורים הוא יום . פשר להצביע על בסיס אחר לתיאורי המשנהנראה לי שא, עם זה

הכוהן הגדול הוא הדמות המרכזית . יום שהאדם אמור להשתנות בו ולהשתפר, של תשובה

. והמשנה רוצה לבטא את השינוי העמוק שחל בו במהלך היום ובמהלך עבודתו, ביום הזה

רדודה משמש תשתית להמחשת עיצוב דמותו של הכוהן הגדול בתחילת המסכת כדמות 

נשווה את דמותו של הכוהן הגדול כפי שמצטיירת בתחילת המסכת . השינוי שעתיד להתרחש

  . ונראה שמדובר בשתי דמויות שונות לחלוטין 1לדמות המצטיירת בסופה של עבודת היום

  . ָ�א ל� כֵֹה ָ�ד�ל ִלְקר�ת
  . ק�ֵרא ְבִאְצְטִלית ָלָב ִמֶ ��, ְוִא� לֹא. ק�ֵרא, ִא� ָרָצה ִלְקר�ת ְ�ִבְגֵדי ב��

ְוַהְ,ָג , ְורא' ַהְ%ֶנֶסת נ�ְתנ� ַלְ,ָג, ַחַ* ַהְ%ֶנֶסת נ�ֵטל ֵסֶפר )�ָרה ְונ�ְתנ� ְלרֹא' ַהְ%ֶנֶסת
  , נ�ְתנ� ְלכֵֹה ָ�ד�ל

  , ְוכֵֹה ָ�ד�ל ע�ֵמד �ְמַקֵ�ל ְוק�ֵרא ע�ֵמד
  .0ֲחֵרי מ�ת ְו0ְ/ ֶ�ָעש�רְוק�ֵרא 

  , ְוג�ֵלל ֵסֶפר )�ָרה �ַמ2ִיח� ְבֵחיק�
4ַ' ַה5ְק�ִדי� ק, י�ֵתר ִמ4ַה ֶ 3ָָראִתי ִלְפֵניֶכ� ָ%ת�ב ָ%א, ְוא�ֵמר �ֵרא �ֶבָע�7ר ֶ'ְ�ח6
  ,5ֶה ַעל

ְוַעל ְמִחיַלת , ְוַעל ַהה�ָד8ה, ָהֲעב�ָדה ְוַעל, ַעל ַה)�ָרה, �ְמָבֵרְ/ ָעֶליָה ְ'מ�ֶנה ְבָרכ�ת
ְוַעל  ְוַעל ְיר�ָ'ַלִי� ִ�ְפֵני ַעְצָמהְוַעל ִי7ְָרֵאל ִ�ְפֵני ַעְצָמ , ְוַעל ַה4ְִק9ָ' ִ�ְפֵני ַעְצמ�, ֶהָע�

  .ַה%ֲהִני� ִ�ְפֵני ַעְ:ָמ ְוַעל ְ'8ר ַהְ)ִפָ�ה

  א, יומא ז

 ְוי�� ט�ב ָהָיה ע�7ֶה ְלא�ֲהָביו. �ְמַלִ�י א�ת� ַעד ֵ�ית�. ְוָלַב', ְצמ�ֵהִביא� ל� ִבְגֵדי עַ 
  .ֶד'ְ�ָ'ָעה ֶ'ָ;ָצא ְבָ'ל�� ִמ ַה3ֹ

  ד, יומא ז

שאחרים קוראים לו מתוך , לעומת המשנה בפרק הראשון המתארת כוהן גדול פסיבי

העיצוב הספרותי של . תורה לכל העםבפרק השביעי הכוהן הגדול הוא הקורא ב, הספרים

אך ", "אחרי מות", שלוש הפרשיות שהכוהן הגדול קורא: שני הפרקים ממחיש ניגוד זה

עזרא , איוב – מהם כנגד שלושת הספרים שהיו קוראים לו, )א, יומא ז" (בעשור"ו" בעשור

ישי כהן א"בפרק שביעי מקבילה לאמירה " על פה"קריאת הכוהן ). ו, שם א(ודברי הימים 

   2.המבטאת את החשד שהוא אינו יודע את הפסוקים, )ג, שם א" (גדול קרא אתה בפיך

טקס . בתיאור של קריאת התורה הכוהן הגדול מצטייר כדמות רוחנית מרכזית בישראל

חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו " –העברת ספר התורה מאדם לאדם עד לכוהן הגדול 

מבטא את מקומו בראש " ו לסגן והסגן נותנו לכהן גדוללראש הכנסת וראש הכנסת נותנ
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 – 'וכו" על ישראל", "על המקדש" – שמונה הברכות שהוא מברך בסוף הקריאה. ההיררכיה

  . מבססות את מעמדו כמקור של ברכה ושפע

, )א, שם א" (åúéáîמפרישין כהן גדול " –בתחילת המסכת הכוהן הגדול מתנתק מביתו 

, המעגל נסגר בסוף היום). ה, שם א" (ש ובוכה והן פורשין ובוכיןהוא פור" –ומחבריו 

בערב יום הכיפורים הוא ". יום טוב"נוטלים חלק ב" אוהביו"ו" åúéáמלוין אותו עד "כאשר 

  . חוגג – ובצאתו, בוכה

הפיוט שמקובל לשלב במוסף של יום הכיפורים מתאר את המעמד שהגיע אליו הכוהן 

מה נהדר היה כהן גדול בצאתו מבית קדשי הקדשים בשלום בלי אמת : "הגדול בסוף היום

החובה המוטלת עלינו היא ללמוד ללכת ". ככוכב הנוגה בגבול מזרח מראה כהן... פגע

  . בדרכיו ולעבור במהלך יום הכיפורים מסע של צמיחה והשתנות

  

פרק שמיני מוקדש לנושאים אחרים כגון . פרק שביעי מסיים את התיאור הכרונולוגי של היום  1

  .חמשת העינויים
וד בין קריאתו של כוהן גדול כאן לבין היעדר תודתי למוטי פרי ושורי חזן שהעירו לי על הניג  2

  .36-38' עמ, àîåéמוטי פיתח את הדברים ב. 'יכולתו לקרוא בפרק א


