
 

 מראה כהן   , מה נהדר אמת 
 

 ם המשכן והדרו באים לידי ביטויָ   פאר  את מלאכת עשיית המשכן וכליו.  תבגדי אהרון הכהן הגדול חותמ  עשיית
ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני ָעׂשּו ִבְגֵדי ְׂשָרד   ַאְרָּגָמןַהְּתֵכֶלת ְוהָ   ּוִמןהמלא ומעורר ההתפעלות הרבה ביותר בתיאור כליו של אהרון: "

המשכן והדר הכהנים    הדרֶאת ֹמֶׁשה" (שמות לט, א).  'הְלַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה   רְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ֲאׁשֶ 
 בבחינת   היה כביכול   הכהן בזה. וניתן אולי אף לומר ש  זה  ופתוכים , היו קשורים  אהרוןשל   זה המכהנים בו, ובעיקר 

 . ביום הכיפורים  העבוד הבהדרו    של הכהן הגדול  הגדולה   שעתו , הייתה  לדורות.  , מפואר במיוחד, מכלי המשכןכלי
משם בשלום   שיצאנכנס אל בית קודש הקודשים, והכול ציפו  , עת  פחדהיו נשואות אליו בתקווה וב  הכול  עיניי

 ובלא פגע. 
המקדש    אזמ הדביר  מעמדה   נותרשחרב  מן  הגדול  הכהן  יציאת  בלבד  של  שראו  בזיכרון  המראה  ואת   ,

ם  מסיים את סדר העבודה אחד הפיוטי   ת האשכנזיו  בקהילות.  , הסיפור אודותיווזנייםאף משמע ההעיניים החלי
  ֱאֶמת והוא פותח במילים: "  הזה,, "מראה כהן". הפיוט מתמקד במעמד רב העוצמה  האהובים ביותר של יום הכיפורים

ממשיך בתיאור אלפביתי של מראהו    הפיוטָקְדֵׁשי ַהָּקָדִׁשים ְּבָׁשלֹום ְּבִלי ֶפַגע".    יתִמּבֵ   ְּבֵצאתוֹ ַמה ֶּנְהָּדר ָהָיה ֹּכֵהן ָּגדֹול /  
בעל הם  הגדול  הכהן  של  מהתיאורים  חלק  הכהן.  ממש,    י של  קוסמי  עצומלמדומה    הוא אופי  טבע  ות תופעות 

ארבע   הנהלמקדש עצמו.    אותו  מדמיםחלק מן התיאורים  , ו כוכבו  המשכן העליון, ברקים, הקשת בענן  –ומרשימות  
 :הפיוט של  אשונותהשורות הר

 
 ֹכֵהן   ַמְרֵאה  ַהִּנְמַּתח ְּבָדֵרי ַמְעָלה   ְּכֹאֶהל

 ֹכֵהן   ַמְרֵאה ַהּיֹוְצִאים ִמִּזיו ַהַחּיֹות  ִּכְבָרִקים
 ֹכֵהן   ַמְרֵאה  ְּגִדיִלים ְּבַאְרַּבע ְקָצוֹות   ְּכֹגֶדל

 ֹכֵהן   ַמְרֵאה  ַהֶּקֶׁשת ְּבתֹו� ֶהָעָנן   ִּכְדמּות
 

הזה א  מדי הפיוט  על  ל  יכולה  נייחושבי  לעתיםאותו  זמזםשלא  ארוכות מבלי משים  ,  שעות  עמי  נשאר  והוא   , . 
שלו  התוססתהמנגינה   הכיפורים  והשירה הסוחפת  יום  עם  וח  ומתיחס  ב  ותעומד  בתפילת  סדר   נשגבותמעניין 

ַעִין ָרֲאָתה ָכל ֵאֶּלה /   ַאְׁשֵרי(לדוגמה, "לאחריו    הבאיםעל אובדן המקדש  המקוננים  שלפניו ועם הפיוטים    ההעבוד
 ֹאֶזן ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשנּו").  ְׁשַמעְלמִ  ֲה�א

המקובל כיום,    פיוטעל ה  השפיע  אפשר, ואשר  הכהן  מראהרב עוצמה המדגיש את    י פיוטִ   יטוילגלות, שב  מעניין
, שנכתב בן סירא  ספרבסוף    הבא  שירל  כוונתי  .בימים שבהם המקדש עמד על כנו  עודנתחבר בזמן קדום ביותר,  

 אף הוא את מראה הכהן היוצא מעבודת הקודש, כמראה בעל משמעות קוסמית. מתארהבית השני, ה מיעוד בי
לפני הספירה המקובלת. הוא    הייחכמת בן סירא נכתב בסוף המאה השלישית או בראשית המאה השנ  ספר

 ם ספריה  שאר  לעומתמיוחד בכך שחז"ל ציטטו אותו (  לא זכה להיכנס לקאנון כ"ד הספרים המקראיים, אבל הוא
. המקור העברי של הספר אבד ), וניכר שחכמינו הכירו אותו היטבחז"ל  בספרותאינם מצוטטים    כמעטם שהחיצוניי
בתרגומים הנוצריים שלו ליוונית ולשפות אחרות. פרופ'   רק   מוכרהוא היה    סוף המאה הי"ט  עדו  ,הדורות  במרוצת

דג' את המקור העברי העלום והאבוד שלמה זלמן שכטר זיהה בין דפי גניזת קהיר הראשונים שהובאו אליו לקימברי
 ., ובכך דובב שפתיו של החכם הקדום והשיב לנו את דבריו בלשונו המקוריתשל בן סירא

הוא  נ), ובה  -בן סירא היא מה שמכונה "שבח אבות עולם" (פרקים מד  ו שלהגדולה האחרונה בספר  החטיבה
צאצאי אהרון, ואז מיהושע,   עדאברהם ו ו  נח,  מחנוך(מד, א),   ֲאבֹוֵתינּו ְּבדֹורֹוָתם""ַאְנֵׁשי ָחֶסד  מונה את דמויות המופת  

, א). נ" (ֶאָחיו ְוִתְפֶאֶרת ַעּמֹו, ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחָנן ַהֹּכֵהן ְּגדֹולשלו, " ימיו המופת ב דמותועד  השופטים, הנביאים והמלכים
מבית    הגורלי שבו יוצא  ולרגעבימיו של בן סירא,    , הכהן הגדולבן יוחנן  שמעוןההיסטוריה כולה מכוונת אל    רהלכאו

 :וכאן מביא בן סירא שיר יפהפה המתחיל במילים 1., ככל הנראה בסיומה של עבודת יום הכיפוריםהפרוכת
 

 : ִמֵּבית ַהָּפֹרֶכת  ּוְבֵצאתוֹ  ) ַמה ֶנְהַּדר ְּבַהְׁשִּגיחֹו ֵמֹאֶהל ה(
 : ָמֵלא ִּביֵמי מֹוֵעד  ּוְכָיֵרחַ   ִמֵּבין ָעִבים(ו) ְּככֹוָכב אֹור  
 : ִנְרֲאָתה ֶבָעָנן   ּוְכֶקֶׁשת ֶאל ֵהיַכל ַהֶּמֶל�   תקֶ (ז) ְּכֶׁשֶמׁש ְמַׁשרֶ 

 : ַעל ִיְבֵלי ָמִים  ּוְכׁשֹוָׁשן     ִּביֵמי מֹוֵעד  י (ח) ְּכֵנץ ַּבֲעָנפֵ 
 : ַהִּמְנָחהְלבֹוָנה ַעל    ּוְכֵאׁש  ְלָבנֹון ִּביֵמי ָקִיץ   ְּכֶפַרח)  ט(

 : ַעל ַאְבֵני ֵחֶפץ  ַהֶּנֱאָחז  ]יל - [א  ְוֶכֶתם  ָזָהב  ִּכְכִלי      

 
מסוימת דומה המהלך של בן סירא בפרקים אלה למהלך בפיוטי סדר העבודה, שבהם מתחיל הפייטן בבריאת העולם ומגיע אל הכהן בעבודתו   במידה 1

 , כאילו הבריאה כולה מכוונת לרגע הזה.ביום הכיפורים בבית המקדש



 

  2: ָׁשֵמן ְמַרֶּוה ָעָנף  ּוְכֵעץ  (י) ְּכַזִית ַרֲעָנן ָמֵלא ַגְרַּגר 
 

כוכב אור, ירח במילואו,    –רק פתיחת השיר במילים "מה נהדר" אלא גם הדימויים של הכהן הגדול לגרמי הטבע    לא
של בן סירא עמד   שיר, כאמור, שהאפשרבפיוט "מראה כהן" שאליו נדרשנו לעיל.    אלהדומים ל  –שמש וקשת בענן  

מי שחיבר את הפיוט המצוי במחזורים כיום. בנוסף לתיאורים הקוסמיים מביא בן סירא תיאורים מעולם   תודעתב
 שלבש   יםדאת הבג  תארומ  ממשיך. בן סירא  והצומח והחי העומדים על יופיו הבלתי נתפש של הכהן הגדול בעבודת

העבודה,    הכהן  בעת  הזה.    ואתהגדול  במעמד  הכהנים  של  ה  נביאהעבודה  את  כדי   השירמשך  כאן  אורכו  לכל 
 שהקוראים והקוראות יוכלו להתרשם מיופיו:  

 

 :ִתְפָאֶרת  ְגֵדי בִ   ְוִהְתַלְּבׁשוֹ   (יא) ַּבֲעטֹותֹו ִּבְגֵדי ָכבֹוד 
 :ִמְקָּדׁש  ֶעְזַרת  ַוֶּיְהַּדר  ַעל ִמְזַּבח הֹוד  ַּבֲעלֹותוֹ        

 :ֹות ִנָּצב ַעל ַמֲעָרכ  ְוהּוא (יב) ְּבַקְּבלֹו ְנָתִחים ִמַּיד ֶאָחיו
 :ְּלָבנֹון ֲאָרִזים ּבִ   ְׁשִתיֵלי ּכִ   לֹו ֲעֶטֶרת ָּבִנים   ָסִביב      
 : ְּבֵני ֲאַהֹרן ִּבְכבֹוָדם- ָּכל  ָנַחל    ַעְרֵבי ּכְ   ַוַּיִּקיפּוהּו      

 :ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל   ֶנֶגד   ' ְּבָיָדם  ה(יג) ְוִאֵּׁשי  
 : ַמַעְרכֹות ֶעְליֹון   ּוְלַסֵּדר  (יד) ַעד ַּכּלֹותֹו ְלָׁשֵרת ִמְזֵּבַח  

 :הִמְקׁשָ   ַּבֲחֹצְצרֹות (טו) ָאז ָיִריעּו ְבֵני ֲאַהֹרן ַהֹּכֲהִנים 
 : ִלְפֵני ֶעְליֹון   ְלַהְזִּכיר (טז) ַוָּיִריעּו ַוַּיְׁשִמיעּו קֹול ַאִּדיר

 : ַעל ְּפֵניֶהם ָאְרָצה  ִּיְּפלּווַ     ַיְחָּדו ִנְמָהרּו  רָּבׂשָ   ָּכל(יז)  
 : ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל  ִלְפֵני   ִלְפֵני ֶעְליֹון    ְלִהְׁשַּתֲחֹות     

 : ֲהּמֹון ֶהֱעִריכּו ֵנרוֹ   ְוַעל  ַהִּׁשיר קֹולֹו   ן (יח) ַוִּיּתֵ 
 : ִלְפֵני ַרחּום  ִּבְתִפָּלה  (יט) ַוָּיֹרּנּו ָּכל ַעם ָהָאֶרץ  

 : ִהִּגיַע ֵאָליו  ּוִמְׁשָּפָטיו  ַּכּלֹותֹו ְלָׁשֵרת ִמְזֵּבַח    ַעד       
 : ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְוָנָׂשא ָיָדיו   דרֵ יֵ   ָאז (כ)  

 : ִהְתָּפֵאר  יי   ּוְבֵׁשם  ִּבְׂשָפָתיו  יי   ּוִבְרַּכת      
 : ִמָּפָניו[ָהָעם ֻּכ]ָּלם    (כא) ַוִּיְׁשנּו ִלְנֹּפל ֵׁשִנית 

 : ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ  ַהַּמְפִליא ' ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ה(כב) ַעָּתה ָּבְרכּו ָנא ֶאת  
 : ְרצֹונוֹ ּכִ   ַוַּיֲעֵׂשהּו  ָאָדם ֵמֶרֶחם    ַהְמַגֵּדל      

 : ָׁשלֹום ֵּביֵניֶכם  ִויִהי   ֵלָבב    ְכַמת(כג) ִיֵּתן ָלֶכם חָ 
 : ִּפיְנָחס  ִריתלֹו בְ   ְוָיֶקם    ְסּדוֹ (כד) ֵיָאֵמן ִעם ִׁשְמעֹון חַ 

 : ָׁשָמִים  ִּכיֵמי  �א ִיָּכֵרת לֹו ּוְלַזְרעֹו    ֲאֶׁשר       
 

.  כהניםה  אחיו של שמעון הכהן ואת ניהולו את עבודת הקרבנות, כשהוא מוקף ב  "בגדי הכבוד"את    מתארסירא    בן
לאחר העבודה הריעו הכהנים בחצוצרות, מנהג שאינו מוכר לנו מן התיאורים המאוחרים יותר של עבודת היום (מה  

בהמשך    .פניהם ומשתחווים  על  ופליםנשגרם לאחדים לפקפק האם מדובר כאן כלל בעבודת יום הכיפורים), והעם  
ובתפילה. שמעון הכהן   וכל העם עומדים בשיר  ובסיום שא  נו "ויתן השיר קולו"  את כפיו "על כל קהל ישראל", 

שומעין ומזרז אותם לברך את אלוהי    לדבריו פונה בן סירא לקה  יום . בסיםשתחוו מישראל ו  ים פלונהעבודה שוב  
 .  שמעון, הכהן המשרת בקודשישראל, והוא מסיים דבריו בברכת שלום לעם ול

הופך בפיוט התפילה של הימים הנוראים לתיאור בעבודתו  בן סירא    בן דורו שלהדרו של הכהן הגדול    תיאור
. אולם במידה מסוימת הדיבור על סדר העבודה הוא דיבור  עוד  האין   הנכחת   בבחינת   הנשגב שאינו עוד,  העבר  זכרון

  3.שלו סמליו  מוקטןמעין ביצוע אלא  גרידא,סדר העבודה ין כאן סיפור אודות א ).performative speech( ביצועי 
מעשה הכהן הגדול ביום הכיפורים מייתר בעיני רבים את הצורך לביצוע ממשי שלו,    של)  re-enact(  הִשחזור

 .  ִעמנובעבודתו  המקדש נוכחוממילא גם את הצורך בבנייה ממשית של בית המקדש. הלוא גם בהעדרו, 
יהיו בקדושה.    שינומעו   כוונותינושייתן שכל בתי הכנסיות שלנו וכל בתינו יהיו בבחינת מקדש מעט,    מי

 !ָלֶכם ָחְכַמת ֵלָבב, ִויִהי ָׁשלֹום ֵּביֵניֶכם" ִיֵּתןדבריו של בן סירא: " נו כולושיתקיימו ב

 
 "מראה כהן" מצוטט מן האתר "הזמנה לפיוט".   הפיוט. חתקכ-החיצוניים, ירושלים תש"ל, תקכז הספריםכהנא של  אברהםממהדורת  טטמצו הפיוט 2
 .1Review AJS ,(1989) 14:1 ,-28: צבי זוהר, "'ומי מטהר אתכם: אביכם שבשמים' תפילת סדר העבודה של יום הכיפורים: תוכן תפקוד ומשמעות", ראו 3
 
 


