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יומא נג) :המשנה( עד נד) :ש 2מהסו(
ביאורי מושגי
יש פער גדול בי הגישה היהודית לגישה הנוצרית או האלילית .הקב"ה ציוה אותנו בתורתנו לא להלח
ולהעלות אותו .החומר ,היצרי והתאוות אינ דבר פסול ונפסד אלא דבר גשמי שנית להעלותו ולטהרו.
הגישה האלילית הפרסית ראתה בעול שני כוחות כוחות חיוביי ורוחניי וכוחות גופניי שליליי  .הנצרות התייחסה ג היא ליצרי
כדבר שלילי ונפסד שיש להתנתק ממנו )לכ למשל הכמרי הנוצריי קתוליי לא מתחתני ( הרומאי שהחריבו את ההיכל לא הבינו כיצד
נית להכניס כוחות של יצרי לתו #קודש הקודשי ולכ הדבר גר לה ללעוד על עמנו הקדוש.
בחומר אלא לקדש אותו

המשנה
אחרי שניטל הארו
היתה ש אב עתיקה )אב השתיה( מימות נביאי ראשוני  ,גובהה  3אצבעות  עליה ש הכה"ג את המחתה
הזאות ד הפר וד השעיר )ה החלו אחרי התפילה הקצרה בהיכל(

שלב א' :לקח את ד הפר )מהכה שניערו( נכנס לק"ק והזה כנגד הארו  8פעמי )כל הזאה היתה מתחת לקודמת( ויצא מק"ק
שלב ב' :שחט את השעיר ,לקח את דמו ,נכנס לק"ק והזה כנגד הארו  8פעמי )כל הזאה היתה מתחת לקודמת( ויצא מק"ק
שלב ג' :לקח שוב את ד הפר )מכ זהב מיוחד( והזה מבחו( על הפרוכת  8פעמי ) ,כל הזאה היתה מתחת לקודמת(
שלב ד' :לקח שוב את ד השעיר )מכ זהב מיוחד( והזה מבחו( על הפרוכת  8פעמי ) ,כל הזאה היתה מתחת לקודמת(
שלב ה' :עירבב את ד הפר ואת ד השעיר )כיד להזות מה אחר כ #על המזבח הפנימי(

עולא :ג רשב"י סבר שנגנז בק"ק ולא יצא מש שהרי כתוב  'ויהיה
ש עד היו הזה',
דחייה לעולא :הלשו 'ש עד היו הזה' אינה ערובה לנצחיות שהרי
כתוב לגבי בני שמעו בהר שעיר – 'וישבו ש עד היו הזה' – וידוע
שסנחריב בלבל את האומות וה כבר אינ ש .

מה קרה לארו הברית?
ר' אליעזר ,רשב"י )וכ #משמע ג מהמשנה( :גלה לבבל,
ר' יהודה ב לקיש :נגנז בקודש הקודשי ,
חכמי )וכ משמע מהמשנה בשקלי ( :נגנז בלשכת העצי

פסוק אחד אומר – 'ויראו ראשי הבדי '
פסוק שני אומר – 'ולא יראו חוצה'
מכא שה בלטו אבל לא נראו ממש

הקשר בי הקב"ה לע ישראל נמשל לקשר שבי איש לאישה
 .1לכ בדי הארו בלטו מהפרוכת קמעה ונראו כדדי אישה,

 .2לכ בחגי הרימו את הפרוכת והראו לע ישראל את הכרובי מחובקי ,

 .3לכ חכמי השוו את הרשות להסתכל בכרובי למצב האינטימי שבי
איש לאישה,

ייתכ שהתיאור מתייחס לבית ראשו – ואז הפרוכת
שהסירו היא הפרוכת שעל הפתח של האמה טרקסי,
ייתכ שהתיאור מתייחס לבית שני – ואז הכרובי
שהראו ה הכרובי המצויירי )הכרובי האמיתיי
לא היו(
במשכ
הקשר היה קשר ראשוני שבו הכלה בושה מבעלה
– ולכ היה אסור לראות את הארו,
במשקדש
הקשר היה קשר ותיק שבו הכלה כבר אינה בושה –
ולכ מותר היה לראות את הארו,

 .4הגויי שהחריבו את ההיכל לא הבינו את השימוש בקשר שבי איש

כשהסתלק הארו
הקשר היה כשל אישה גרושה שבושה מבעלה 
ולכ אסור היה לראות את הארו

לאישה כדימוי לקשר לבורא ולכ ה לעגו עלינו )עיי ביאור מושגי (

מהיכ נברא העול
ר' אליעזר :מאמצעיתו,

ר' יהושע :מהצדדי ,

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

ר' יצחק :מהי ,

חכמי  :מאר( ישראל
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