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ביאורי מושגים
הכתרת הכהן הגדול :הכתרת הכהן הגדול יכולה להתבצע באחד משתי דרכים:
 .1במשיחה בשמן המישחה,
 .2לבישת בגדי הכהן הגדול )'ריבוי בגדים'(
במקדש השני לא היה שמן מישחה ולכן הגמרא הניחה שהדרך היחידה להכתיר את הכה"ג היא באמצעות הבגדים.
)למסקנה הגמרא מציעה דרך שלישית להכתרה והיא 'עבודתו מחנכתו' עצם העבודה ככהן גדול היא זו המכתירה אותו(

כיצד מכתירים את הכהן המחליף )במקרה שהכהן הגדול נטמא(

אם הכה"ג נטמא לפני תמיד של שחר:
המחליף לובש  8בגדים ומקריב את התמיד,

אחרי תמיד של שחר העבודות מתבצעות
ב 4בגדים בלבד ,ולכן החלופי לא יכול ללבוש
בגדי כהן גדול(.

אם הכה"ג נטמא אחרי תמיד של שחר:
רב אדא בר אהבה :באמצעות לבישת האבנט )החגורה( מפשתן,
אביי :המחליף לובש  8בגדים ויהפוך את אחד האברים שעל המזבח,
ר"פ :יעבוד כרגיל ' -עבודתו מחנכתו' )עצם העבודה ככהן גדול מכתירה אותו(.

תירוץ זה מסתדר רק לשיטה הסוברת
שהאבנט של הכהן ההדיוט הינו מכלאים
)האבנט של יוה"כ הוא רק מפשתן(.

האבנט )החגורה(
של כה"ג :בימות השנה :מכלאיים )פשתן וצמר(

ביוה"כ :מפשתן,
של כהן הדיוט :רבי :מכלאיים )כמו של כה"ג בימות השנה(
ראב"ש :מפשתן )כמו של כה"ג ביום כיפור(

ברייתא
'ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבש' -מה לומדים מה'ילבש' השני:
ת"ק :שבתרומת הדשן יש ללבוש בנוסף למידו )הכותנת( ולמכנסיים גם אבנט ומגבעת,
ר' דוסא :שכהן הדיוט יכול ללבוש את בגדי הכה"ג של יוה"כ.

ר' דוסא מתבסס על שתי הנחות:
 .1אבנט הכהן ההדיוט היה מפשתן,
 .2בגדי הכה"ג של יוה"כ אינם
טעונים גניזה
)ר' דוסא למד מ'והניחם שם' דין אחר(

רבי :שניתן ללבוש גם בגדים ישנים ובלויים

ברייתא
מעמדו של הכהן המחליף במוצאי יוה"כ
ר' מאיר :כל מצוות כהונה גדולה נוהגות בו )לובש  8בגדים וכו'(

שני דינים שאינם נוהגים גם לפי ר"מ הם )מגילה ט:(:
מנחת חביתים )שהיה הכה"ג מביא כל יום( ופר כהן גדול.

ר' יוסי :אינו יכול להיות לא כהן גדול ולא כהן הדיוט!!!
כשהכה"ג מת  -ר"י מודה שהמחליף יכול לשמש ככהן גדול

הלכה כר' יוסי
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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