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 ח' -ה'  יומא פרקים – שאלות חזרה למבחן במשנה

 (לוקח בידיו מתוך אבקת הקטורת) מה הפירוש "חופן בחפניו" ?  .1

)המחתה עם הגחלים מדוע לקח את "המחתה" ביד ימין ואת כף הקטורת ביד שמאל ?  .2

 גדולה וכבדה יותר, לכן מחזיק ביד ימין שבדרך כלל יותר חזקה.(

 )אמה(איזה מרחק היה בין שתי הפרוכות המפרידות בין "הקודש" ל"קדש הקדשים" ?  .3

בין בדי הארון, בבית שני על )היכן הכהן הגדול היה מקטיר את הקטורת בקדש הקדשים?  .4

 (אבן השתיה

כי כל ) מדוע היה כל כך חשוב להתפלל "שלא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים" ?  .5

 (תתקבל תפילתם לא יהיה גשם הזמן יש אנשים בדרך, אם

 )כשלא ידאגו שמא מת(מדוע הכהן הגדול לא היה מאריך בתפילה ?  .6

)מנענע ומנער את כלי הדם שלא מה הפירוש "ממרס בדם? ומדוע היה צריך ""למרס"?  .7

 יקרוש(

כי )למטה. מדוע היה סופר "אחת ואחת" "אחת ושתיים"?  7למעלה ו  1היה "מזה"  .8

... כך  2את ההזאה הראשונה למעלה ואחריה את ההזאה הראשונה למטה כ עלול להתבלבל ולספור 

 (יפחית הזאה. לכן את הראשונה סופר רגיל, אך ההזאות למטה כופל,

טבילת האצבע ותנועת השלכה.   -)הזאהמה ההבדל בין "הזאה באצבע" ל"מתנה באצבע" ?  .9

 טבילת האצבע ונגיעה עם האצבע( -מתנה

)בליטה בתחתית המזבח ברוחב וגובה של אמה. בעיקר בשני צדדים של  מה זה "יסוד המזבח" ?  .10

 המזבח(

)היה זורם לנחל קידרון, גננים היו משלמים מה היו עושים עם הדם שנשטף מבית המקדש ?  .11

 עליו ומזבלים בו את שדותיהם(

)אמת מים עבר ברצפת בית המקדש, סתמו את פתח תאר כיצד שטפו את בית המקדש ?  .12

 ם הציפו את העזרה, קרצפו את הדם ופתחו את פתח היציאה, כך נשטף הדם החוצה(היציאה, המי

 (כל יהודי) מי יכול להוליך את השעיר לעזאזאל ?  .13

)תנא קמא אמר שהכהנים השתלטו על תפקיד מי היה "ערסלא"? ומה הוכיח ממנו רבי יוסי ?  .14

 יה ישראל(השילוח. רבי יוסי מוכיח שפעם "ערסלא" לקח את השעיר, ו"ערסלא" ה

)רצו להקל עליו, מדוע היו מציעים לו אוכל ושתיה ביום כיפור הרי לא אוכל ושותה ?  .15

 אדם שיודע שיש לו אפשרות לאכול רגוע יותר ומרגיש פחות את הרעב והצמא(
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)מפני הבבליים או אנשי אלכסדריה שעלו גשר( מיוחד ? -מדוע בנו למשלח השעיר כבש) .16

ציקים לו שיזדרז בהשלכת השעיר. היו אומרים: "עד מתי אתה משהה לרגל והיו "מתלשים בשערו" ומ

  עוונותינו"(

 חוט בצבע אדום() מה הפירוש "לשון של זהורית"  ?  .17

)היה חותך אותו לשניים, אחד היה קושר להיכן קשר "משלח השעיר לעזאזל" חוט אדום  ?  .18

 לקרני השור, השני קשר לסלע(

)שבגדיו של משלח מה למדים מהפסוק: "והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו" ?  .19

 השעיר נטמאים(

 )כל הדומה למחבת(מה זה "מגיס" ?  .20

האם אתה זוכר את שלושת השיטות המתארות כיצד ידעו שהשעיר הגיע למדבר  .21
 ? 
ים עד שהמסר הגיע היו מכינים סדרה של אבנים גדולות, עליהן עמדו אנשים ונופפו בדגל -תנא קמא)

 לירושלים. 

מדבר זה מ"בית חידודו" כלומר שלושה מיל מירושלים, יקירי ירושלים ליוו אות מיל, חזרו  -רבי יהודה

 מיל. 3מיל, והמתינו עוד זמן של הליכת מיל. כך ידעו שעבר 

 היו מסתכלים על החוט האדום שנשאר בפתח ההיכל, וראו אם הפך ללבן( -רבי ישמעאל
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 פרקים ז' ח'

קרא בתורה את הפסוקים העוסקים ביום ) מה קרא כהן גדול לפני העם ביום הכיפורים? .22

 כיפור(

בגדי לבן של כהן הדיוט העשויים  -בגד בוץ) מה ההבדל בין בגדי "בוץ" ל"איצטלית לבן" ?  .23

 (בגד פרטי של הכהן הגדול -מפשתן.    "איצטלית לבן"

מדוע ספר התורה היה עובר מיד ליד, מ"חזן הכנסת" ל"ראש הכנסת", ל"סגן", ל"כהן  .24

 )משום כבוד הכהן הגדול, להראות שדרגתו גבוהה משל כולם(גדול"? 

 שמות, ואח"כ היה אומר בע"פ מחומשהכהן הגדול היה קורא בחומש  .25

כבוד )מפני במדבר, מדוע לא היה קורא מתוך ספר התורה גם מחומש במדבר ? 

 הציבור, שלא יעכבו את הציבור בזמן הגלילה(

פר ושעיר -שרפו את ה) מה היה קורה מחוץ לירושלים בזמן שהכהן הגדול קרא בתורה ?  .26

 (מחוץ לירושלים אחרי שהכהן הגדול הקטיר את אמוריהם על גבי המזבח

שיצא הכהן הגדול עשה שמחה על כך ) ?? ומדועמי היה עושה יום טוב במוצאי יום כיפור .27

 (בשלום מקדש הקדשים

  (כתונת, מכנסיים, מצנפת ואבנט )?  פרט את ארבעת הבגדים של כהן הדיוט .28

  )חושן, אפוד, מעיל, ציץ (אלו בגדים נוספים יש לכהן גדול ?  .29

  )רק מלך, או בית דין, או צרכי ציבור(האם כל אדם יכול לשאול ב"אורים ותומים"?  .30

 (מלך וכלה צריכים להיראות נאים) מדוע מלך וכלה יכולים לרחוץ את פניהם ביום כיפור ?  .31

 שמביאה חיים לעולם(–)יולדת מה זו "חיה"?  .32

-כביצה ככותבת -)הגדולסדר את המידות הבאות לפי הסדר: כביצה, כזית, ככותבת ?  .33

  כזית( -כתמר, הקטן

)אם אכל מעט מכמה סוגי אוכל, מחשבים מה הפירוש "כל האוכלין מצטרפים לככתובת" ?  .34

  את הכל יחד לחיוב על אכילה ביום כיפור (

 ממלאים צד אחד של הפה במים() מה הפירוש "מלא לוגמיו" ?  .35



 ב"ה

 

 )שכח שזה יום כיפור, באותה שכחה אחת אכן ושתה(מה הפירוש "אכל ושתה בהעלם אחד" ?  .36

)שנה או ל להתרגל לצום ? על פי המשנה, כמה זמן לפני גיל בר מצווה צריך להתחי .37

  שנתיים (

)אם לדעתו של חולה צריך לאכול או לפי מה קובעים אם חולה צריך לאכול ביום כיפור ?  .38

 אם לדעת הרופא צריך לאכול, יאכל(

 )רופאים(מה הפירוש "בקיאין" ?  .39

)אדם שמראהו החיצוני משתנה, וחייב לאכול על מנת לצאת מה הפירוש "מי שאחזו בולמוס" ?  .40

  מהסכנה (

אך  –)שיאכל את הכבד של הכלב השוטה איזו סגולה כתובה על "מי שנשכו כלב שוטה" ?  .41

 נפסק להלכה שזו אינה תרופה(

אם נפלה מפולת ויש חשש קלוש שיש שם יהודי חי, האם יחללו שבת על מנת  .42

  )מחללים עד שמגלים באופן סופי אם אפשר להציל את היהודי (לחפש ? 

כלומר עדיין -)תשובה תולה]ת לא תעשה, באיזה אופן מגיע לכפרה ? מי שעבר על מצוו .43

  לא מתכפר לגמרי[ ויום הכיפורים מכפר. (

א. )האומר "אחטא ואשוב אחטא ואשוב" אין מספיקין בידו לעשות תשובה. מדוע ?  .44

אין קטגור נעשה סניגור. שכנע את עצמו לעשות עבירה רק בגלל שיודע שיכול לעשות תשובה. יוצא 

 שהתשובה שכנעה אותו לעשות עבירה.

כלומר לא מרגיש את חומרת העבירה  -ב. מי שעבר וחזר על העבירה מספר פעמים לא דומה לו כהיתר

  ( ולא עושה תשובה כראוי.

)מכל החטאים שעושים כלפי מה למדים מהפסוק: "מכל חטאותיכם לפני ה', תטהרו" ?  .45

 שנעשו כלפי החבר. לכן יש לבקש סליחה(ה' יום הכיפורים יכול לכפר אך לא מהחטאים 

)כמו שהמקווה מטהר את הטמאים כך הקב"ה סולח לעם מה הפירוש "מקווה ישראל ה' " ?  .46

 ישראל על העבירות ביום כיפור(


