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  א'          ערב יום הכיפורים התשע                      ד"בס

  "תטהרו' לפני ה"
  )פ שעור של הרב תמיר גרנות"ע(ליום כיפור 

  
  :מסכת יומא פה. 1

  .  מכפרין-חטאת ואשם ודאי : משנה 
  .  מכפרין עם התשובה-מיתה ויום הכיפורים 

ועל , על עשה ועל לא תעשה, תשובה מכפרת על עבירות קלות
  . ות הוא תולה עד שיבא יום הכיפורים ויכפרהחמור

 אין מספיקין בידו לעשות -' אחטא ואשוב, אחטא ואשוב'האומר 
  .  אין יום הכיפורים מכפר-' אחטא ויום הכיפורים מכפר, 'תשובה

עבירות שבין אדם ,  יום הכיפורים מכפר-עבירות שבין אדם למקום 
  .את חבירועד שירצה ,  אין יום הכיפורים מכפר-לחבירו 

ויקרא " (תטהרו' מכל חטאתיכם לפני ה: "דרש רבי אלעזר בן עזריה
עבירות ,  יום הכיפורים מכפר-עבירות שבין אדם למקום ; )'ל, ז"ט

  . עד שירצה את חבירו,  אין יום הכיפורים מכפר-שבין אדם לחבירו 
מי מטהר , לפני מי אתם מטהרין, אשריכם ישראל: אמר רבי עקיבא

וזרקתי עליכם מים טהורים "שנאמר , יכם שבשמים אב-אתכם 
, ז"ירמיהו י(' ואומר מקווה ישראל ה). ה"כ, ו"יחזקאל ל" (וטהרתם

 אף הקדוש ברוך הוא מטהר -מה מקוה מטהר את הטמאים ; )ג"י
  . את ישראל

, על כל עבירות שבתורה: רבי אומר, דתניא. נימא דלא כרבי: גמרא
חוץ , יום הכיפורים מכפר, בהבין עשה תשובה בין לא עשה תשו

שאם עשה תשובה , מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומיפר ברית בשר
 אין יום הכיפורים -ואם לא עשה תשובה ,  יום הכיפורים מכפר-

יום הכיפורים , תשובה בעיא יום הכיפורים, אפילו תימא רבי. מכפר
  .לא בעיא תשובה

  
  ז"ויקרא פרק ט. 2
  : פתיחה. א
' ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ר הַוְיַדּבֵ ) א(

ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ' ַוּיֹאֶמר ה) ב( :ַוָּיֻמתּו
י ְולֹא ָימּות ִּכ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֶאל ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן 

  :ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכּפֶֹרת
  
  : אל בית קדשי הקדשים הכהן הגדול/סדר כניסת אהרון . ב
) ד( :ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלהְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ) ג(

ְבֵנט ַּבד ַיְחּגֹר ְּכתֶֹנת ַּבד קֶֹדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו ּוְבַא
) ה( :ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף ִּבְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם

ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוַאִיל ֶאָחד ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח 
' י ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמִּלְפֵני הְוָלַקח ְמלֹא ַהַּמְחָּתה ַּגֲחלֵ ) יב....... (:ְלעָֹלה

ְוָנַתן ֶאת ) יג( :ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּדָּקה ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת
ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקטֶֹרת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ' ַהְּקטֶֹרת ַעל ָהֵאׁש ִלְפֵני ה

  :....ָהֵעדּות ְולֹא ָימּות
  ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכלְוִכֶּפר ) טז( 
  ...: ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתםַחּטֹאָתם 
   ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוִכֶּפר ָעָליו ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפרְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבחַ ) יח( 

  ...:יר ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ּוִמַּדם ַהָּׂשעִ 
ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּבבֹאֹו ) כג(

ת ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָרַחץ אֶ ) כד: (ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם
ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת עָֹלתֹו ְוֶאת עַֹלת ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד 

  :ָהָעם
  :  ציווי על יום הכיפורים-חתימה . ג
  ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש) כט(

 ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר 
ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ) ל( :ְּבתֹוְכֶכם

ֵתיֶכם ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֹ) לא( :ִּתְטָהרּו' ִלְפֵני ה
ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח אֹתֹו ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ) לב( :ֻחַּקת עֹוָלם

ְוִכֶּפר ֶאת ) לג( :ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש
ל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ָּכל ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְועַ 

ְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ) לד( :ַעם ַהָּקָהל ְיַכֵּפר
  :ֶאת מֶֹׁשה' ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה

  
  'ג', משנה יומא ג. 3

  ...  ל ומקדש בו ביוםחמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדו

  
  'ד', משנה יומא ז. 4

הביאו לו בגדי לבן ;  ועלה ונסתפגוטבלקדש ידיו ורגליו ופשט וירד 
  . נכנס להוציא את הכף ואת המחתה .ולבש וקדש ידיו ורגליו

הביאו לו בגדי זהב ;  עלה ונסתפגוטבלקדש ידיו ורגליו ופשט וירד 
טורת של בין הערבים ונכנס להקטיר ק, ולבש וקדש ידיו ורגליו

  . ולהטיב את הנרות
  
  ג"ן על פסוק כ"רמב. 5
שלא יתכן בשום פנים , ובאמת שהכתוב הזה אומר לנו דרשני"

שיצוה שיבא אהרן אל אהל מועד ללא דבר רק לפשוט שם בגדיו 
  ."ולהניחם שם לרקבון' ולהיותו ערום בהיכל ה

  
  א"כ, ב"בראשית ל. 6
לכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי כי אמר אכפרה פניו במנחה ההו"

   ."ישא פני
  
  .מסכת יומא נג. 7

 -) ג"י, ז"ויקרא ט" ('ונתן את הקטרת על האש לפני ה: "תנו רבנן
להוציא מלבן של צדוקין שאומרים יתקן , שלא יתקן מבחוץ ויכניס

 מלמד -)'ב" (כי בענן אראה על הכפרת"? מאי דרוש. מבחוץ ויכניס
ונתן "והלא כבר נאמר : אמרו להם חכמים. סשיתקן מבחוץ ויכני

כי בענן "אם כן מה תלמוד לומר ; "'את הקטרת על האש לפני ה
  . מלמד שנותן בה מעלה עשן? "אראה על הכפרת

  
  .מסכת יומא לח. 8

בית : תנו רבנן. של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת
חו חכמים של. אבטינס היו בקיאין במעשה הקטורת ולא רצו ללמד

והיו יודעין לפטם כמותם , והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים
של , של הללו מתמר ועולה כמקל. ולא היו יודעין להעלות עשן כמותן

כל מה : וכששמעו חכמים בדבר אמרו. הללו מפציע לכאן ולכאן
" למענהו' כל פעל ה"שנאמר , שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו

שלחו להם חכמים ולא . חזרו בית אבטינס למקומןו, )'ז ד"משלי ט(
  . כפלו להם שכרן ובאו, באו

  
  ו, ל, שמות. (9
 לפני הכפורת אשר על העדות –לפני הפרוכת אשר על ארון העדות "

  ". אשר אוועד לך שמה
  

  ב"ל, ז"שמות ט. 10
' קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן והנח אותו לפני ה"

  ; " מען יראו את הלחםל...למשמרת לדורותיכם
  ה"כ, ז"במדבר י. 11

  " . ָהֵׁשב ֶאת ַמֵּטה ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעדּות ְלִמְׁשֶמֶרת ְלאֹות ִלְבֵני ֶמִרי"
  'ויקרא י. 12

  . קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקדש אל מחוץ למחנה ) ד(
  ;   אל מחוץ למחנהוישאום בכותונתםויקרבו ) ה(


