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מבוא
הורים ומחנכים יקרים,

יצירת הספר,  עינינו בכל שלבי  לנגד  לימוד המשנה היו  החוויה וההבנה של 
ממסד ועד הטפחות.

דרכנו בפירוש

הראשונים  דברי  על  התבססנו  אלא  המשנה,  את  מחדש  לפרש  התיימרנו  א 
והאחרונים מפרשי המשנה והגמרא, כמו כן הוספנו מעט הוספות מהתוספתא 
ללשון  ביותר  הקרוב  הפירוש  את  להביא  הייתה  בפירוש  דרכנו  והירושלמי. 
כך  ולשם  המשנה,  לדברי  אוקימתא  נוספה  שבגמרא  פעמים  אמנם  המשנה. 
סדורה'),  'משנה  הוצאת  (מתוך  מברטנורה  עובדיה  רבי  פירוש  את  צירפנו 

שלרוב הזכיר אוקימתות אלו. 

ולשינון,  להבנה  העוזרת  סדורה',  'משנה  שיטת  פי  על  כאן  מובאת  המשנה 
ותודתנו נתונה לרב אליהו דורדק על כך ועל הליווי והעצות.

דרכנו בציורים

ישנם שני סוגים של ציורים: יש ציורים מבארים ויש ציורים מלווים. הציורים 
פעמים  שכן  המדוברת,  המציאות  את  להבין  ללומד  לעזור  באים  המבארים 
רבות בלי ציור מוחשי קשה להבין את דין המשנה והמציאות שדיברו בה. יש 
מקומות שבהם הראשונים נחלקו באיזו מציאות מדובר ובהם לא הבאנו כמה 

ציורים, אלא ציור אחד, התואם למובא בפירוש. 

הציורים המלווים באים לאו דווקא לתוספת הבנה, אלא כדי שלימוד המשנה 
ילווה בחוויה חיובית של לימוד, ולכן הציורים באו בסגנון חי ונושם.

בכלל  התורה  ללימוד  החיבה  את  יגדיל  זו  במשנה  הלימוד  כי  תפילה  אנו 
וללימוד המשנה בפרט.
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מבוא למסכת יומא

הייתה  המקדש  בית  עבודת  שבו  יום  וכפרה,  סליחה  יום  הוא  הכיפורים  יום 
בשיאה וזהו היום היחיד בשנה שהותר לכוהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים.

שבעת הפרקים הראשונים עוסקים בעבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים ופרק 
ח עוסק בענייני הצום.

הכנת הכוהן הגדול ליום הכיפורים

פרק א עוסק בהכנות של הכוהן הגדול לקראת יום הכיפורים: פרישתו מביתו 
שבעה ימים קודם יום הכיפורים, לימוד העבודות וההכנות בערב יום הכיפורים. 

הפרק מסיים בתחילת עבודות היום.

עבודות המקדש שנעשות בכל יום

פרק ב מתאר את הפייסות, ההגרלות, שהיו עושים במקדש כדי לזכות בעבודות 
היום בכל השנה: תרומת הדשן, קרבן התמיד, דישון המזבח הפנימי והמנורה, 

הקטרת הקטורת והעלאת איברי התמיד למזבח.

עבודת יום הכיפורים

במקדש,  השנה  שבכל  היום  עבודות  לקראת  בהכנות  לדון  ממשיך  ג  פרק 
וממשיך בעבודות הכוהן הגדול ביום הכיפורים: הטבילות והקידושים שהיה 
הפר  על  הווידוי  לעבודה,  עבודה  בין  הבגדים  את  מחליף  שהיה  בזמן  עושה 
הראשון, ההגרלה של השעירים, ומתוך שעסקו בקלפי של ההגרלה, הזכירו 
אחרים שנדבו פריטים למקדש וזכרו אותם לשבח, ואחרים שלא גילו את סודם 

לגבי עבודות המקדש וזכרו אותם לגנאי. 

שלוש  הפר.  ושחיטת  השעירים  גורל  היום:  עבודות  בתיאור  ממשיך  ד  פרק 
המשניות האחרונות דנות בהבדלים שיש במקדש בין כל השנה ליום הכיפורים.

פרק ה עוסק בסדר הזאות הדמים של הפר והשעיר: בין בדי הארון, על הפרוכת 
ועל מזבח הזהב.

פרק ו עוסק בעבודת השעיר המשתלח לעזאזל.

קריאת  לעזאזל:  השעיר  שילוח  שאחר  הגדול  הכוהן  בעבודות  עוסק  ז  פרק 
הקטרת  היום,  קרבנות  שאר  הקרבת  הנשים,  בעזרת  הברכות  עם  התורה 
הקטורת שבין הערביים והדלקת המנורה. עוד מזכירים את הכניסה הנוספת 
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לקודש הקודשים להוציא את המחתה, פירוט בגדי הכוהנים וסדר החלפתם 
במהלך עבודות היום.

חמשת העינויים ומצוות התשובה

פרק ח עוסק בדיני מצוות העינוי ביום הכיפורים, ובהמשך דנים בפיקוח נפש 
שדוחה את יום הכיפורים ובענייני התשובה והתפילות של יום זה.
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   פרק ראשו�   
יום  לקראת  הגדול  הכוהן  של  בהכנות  עוסק  זה  פרק 
ימים  שבעה  מביתו  יוצא  היה  הגדול  הכוהן  הכיפורים. 
קודם יום הכיפורים ועובר לגור במקדש, ובשבעה ימים 
הכיפורים  יום  עבודת  סדר  את  אותו  מלמדים  היו  אלו 
מיומנות  יהיו  שידיו  כדי  במקדש,  עובד  היה  והוא 
יום  ערב  סדר  את  מתארת  המשנה  בהמשך,  לעבודה. 
את  משביעים  שהיו  השבועה  את  במקדש,  הכיפורים 
הכוהן הגדול, את המאמצים שנעשו כדי שהכוהן הגדול 

יישאר ער בלילה ואתה תחילת עבודת היום.
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עליו  היה  ולכן  הגדול,  בכוהן  רק  כשרות  הכיפורים  יום  עבודות 
להישמר מדברים הפוסלים אותו, כגון טומאה. במשנה זו מבואר 

כי ההכנות מתחילות שבעה ימים קודם יום הכיפורים.

מוציאים,
ומאשתו, מחשש שמא הוא ייטמא בטומאת נידה, שזמן הטהרה מטומאה 
לשכה בצפון העזרה,  זו הוא שבעה ימים (תוספתא א, א),
'פלהדרין' כשמם של פקידי המלך, כי הכוהנים הגדולים בבית  וקראו לה 
שני היו קונים את כהונתם בכסף והיו מתחלפים בכל שנה כפקידי המלך 

שיחליף אותו מכינים (גמרא ח, ב),
כגון טומאה. מחליף זה לא צריך לפרוש מביתו שבעה ימים, 

מפני שההפרשה אינה מעכבת (ר' עקיבא איגר).

 
הכוהן הגדול 
צריך לכפר על ביתו, והאישה היא עיקר הבית.

אסור  הגדול  שהכוהן  מבואר  א)  (יג,  בגמרא 
הוא  ולכן  בו-זמנית,  נשים  לשתי  נשוי  להיות 

משנה אפרק איומא
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שתהיה  תנאי,  על  השנייה  האישה  את  נושא 
נשואה לו רק אם תמות האישה הראשונה.

הכוהן  של  לטומאה  חוששים  חכמים,  לדעת 
של  למוות  לא  אך  מצוי,  דבר  שהיא  הגדול, 
ולכן   מצוי,  שאינו  דבר  שזהו  אשתו, 
חושש  אתה  אם  יהודה:   לרבי  חכמים 

הגדול,  הכוהן  אשת  של  למיתה 
שהרי יש לנו לחוש שמא תמות גם אשתו 
"אין  לו  להעמיד  וצריך  והשלישית,  השנייה 

סוף" נשים. 

משנה אפרק איומא
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רבי עובדיה מברטנורה

   
.    

  
  

.   
   

במשך שבעת הימים שהכוהן הגדול היה במקדש הוא התאמן על 
עבודות המקדש כדי שידיו יהיו רגילות ומיומנות ביום הכיפורים, 
שבו רק הכוהן הגדול עובד במקדש, ונוסף לכך עבודותיו מרובות 

והוא שרוי בתענית.

מקבל  שוחט,  במקדש נמצא  הגדול  הכוהן  שבהם 
ובערב, בבוקר  התמיד, קרבנות  של  ו

ניקוי  את  גם  כוללת  הנרות  והטבת  שבמנורה,  מדליק,
האפר והחלפת הפתילות (רמב"ם), ויש אומרים שבבוקר רק ניקו את האפר 

אל המזבח אך לא הדליקו את המנורה (רש"י),
התנא הזכיר את האיברים הראשונים שמעלים למזבח, כמבואר לקמן ב, 
ג, והכוהן הגדול היה מעלה את כל איברי התמיד למזבח (רמב"ם הלכות 

עבודת יום הכיפורים א, ה).

משנה בפרק איומא
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השנה, בכל 
המקריבים, לכל  ראשון  הוא 

בחלוקת בשר הקרבנות שבמקדש הוא בוחר ראשון מאיזה קרבן שירצה. 
אך בתרומות ומעשרות ושאר מתנות כהונה מחוץ למקדש אין יתרון לכוהן 

הגדול על פני כוהנים אחרים (תוספתא א, ה).

משנה בפרק איומא
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 ג

רבי עובדיה מברטנורה

   
 

 
 

במשנה זו מתואר כיצד הכוהן הגדול היה מתכונן ליום הכיפורים 
בכל שבעת הימים ובערב יום הכיפורים.

סדר  את  הימים  שבעת  במשך  ִאתם  שִיְלמד 
בפרשת 'אחרי מות',  העבודה של יום הכיפורים,

הזקנים: העבודה, סדר  כתוב  שבה 
כוהן  אמנם  ההלכות.  את 
גדול צריך להיות גדול בחכמה ואמור לדעת ולהכיר את סדר העבודה, אך 
בזמן בית שני היו מעמידים כוהנים גדולים שאינם הגונים ואינם מכירים את 

סדר העבודה והיו צריכים ללמד אותם (גמרא יח, א).

משנה גפרק איומא
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את הכוהן הגדול
ליד שער ניקנור, במקום גבוה שבו יוכל לראות,

שאותם מקריבים ביום הכיפורים,
אך לא היו מעבירים לפניו  שעל ידי כך יתרגל לסדר העבודה.

כל  של  חטאיהם  על  לכפר  שבאים  שעירים, 
העם, כדי שלא ֶתחלש דעתו מהחטאים 

של העם.

כל של  חטאיהם  על  לכפר  שבאים  שעירים, 
העם, כדי שלא ֶתחלש דעתו מהחטאים 

העם. של

משנה גפרק איומא
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