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בס"ד

יומא עב) .ש 4מסו הצרות( עד עג) :סו הפרק(
ביאורי מושגי
כה משוח מלחמה – לפני יציאת הע למלחמה מינו כה שתפקד כמעי הרב הצבאי הראשי .הוא הודיע לע את ההלכות
הקשורות למלחמה וחיזק ועודד .הגמרא דנה במעמדו של כה זה.

דרשות על המקדש
ציווי כפולי
'לא

יקרע' –  .1יש לתפור את המעיל בדר $שבה הוא לא יקרע,

'לא

יזח'' –  .1יש לחבר את החוש לאפוד בדר $שבה ה לא יפרדו,

'לא יסרו' -

 .2אסור לקרוע בגדי כהונה,
 .2אסור להפריד את החוש מהאפוד,

מותר לבדי
לזוז – אסור
לה לצאת
לגמרי

 .1יש להכי את המוטות של הארו כ $שלא יוכלו לצאת מהטבעות .2 ,אסור להוציא את הבדי מהטבעות,

משמעות הביטוי  בגדי השרד
 .1בזכות הבגדי האלו שורד ע ישראל,
 .2הבגדי מוכני על האריג ורק חלק קט מה )השרוול( משאירי
)שורדי( כדי לתפור אחר כ.$

משמעות הביטוי  עצי שיטי עומדי
 .1כיוו עמידת העצי במקדש היה כפי גדילת,
 .2העמידו את ציפוי הזהב בעזרת מסמרי על העצי,
 .3עצי השיטי יעמדו לנצח ועל א הגלות ,המקדש ישוב.

 3הכתרי שבמקדש
הזר של המזבח הפנימי – מסמל את הכהונה – אותה נטל אהר,
הזר של השולח – מסמל את המלוכה – אותה נטל דוד,
הזר של הארו– מסמל את התורה – אותה כל הרוצה ליטול –
יטול.

אוי לו לאד שלומד תורה אבל אינו ירא שמי
 .1התורה זרה לו,
 .2אינו תלמיד חכ,
 .3קרוי נתעב,
 .4אי בכ $שו תועלת,
 .5יורש גיהנו בעול הזה )לא נהנה ממנו( ובעול הבא,
 .6נעשית לו ס מוות.
 .7התורה מייסרתו

בגדי כה משוח מלחמה
ר' דימי 8 :בגדי )אבל ייתכ שמשו איבה לא יעבוד בה במקדש(

רבי :כשנשאל באורי ותומי )במלחמה( :ב   8בגדי,
כשעובד במקדש :ב   4בגדי.

מצאנו שלוש גישות לגבי איבה
א .אי חשש כלל,
ב .חוששי מכל מתחרה,
ג .חוששי מזוטר ממנו )משוח מלחמה( אבל לא
מעמית )כה שהחלי את הכה"ג כשנטמא(

כיצד נשאלי באורי ותומי
 .1השואל עומד כלפי הכה"ג ,והכה"ג מביט על החוש,
 .2שואלי בקול חלש )כמו חנה(
 .3שואלי כל פע שאלה אחת )וא שאל שתי עוני לו על הראשונה – אלא א כ היה חייב לשאול שתי שאלות(
 .4האותיות או בולטות )ר' יוחנ( או נעקרות ממקומ ומצטרפות )ריש לקיש(
 .5גזרת אורי ותומי לא חוזרת )למרות שגזרת נביא יכולה לחזור(
 .6כה שאינו מדבר ברוח הקודש או שכינה אינה שורה בו – לא נית לשאול אותו.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

בשמות השבטי
חסרות האותיות ט'
וצ' כדי לפתור זאת:
ט' מופיעה במילי
'שבטי ישראל',
וצ' מופיעה במילי
'אברה יצחק ויעקב'
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