בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

יומא ע) :ש 3מהסו( עד עב) .ש 4מסו הצרות(
ביאורי מושגי
בגדי הכהונה – בגדי הכהונה היו מורכבי משתי דרגות מערכת של הכה ההדיוט ומערכת נוספת של הכה הגדול.
המערכת של הכה ההדיוט היתה בנויה ממכנסיי וכותנת שהיוו את הבגדי הבסיסי מכובע ומחגורה שהעניקו לכה ההדיוט מכובדות
ותפארת,
המערכת של הכה הגדול היתה מורכבת מצי' שעליו היה רשו שמו של ה' )כדי לחבר את הכה"ג לה'( מחוש ואפוד שעליה היו רשומי
שמותיה של בני ישראל )כדי לחבר את הכה"ג לע ישראל( וממעיל תכלת )שסימל את המלכות(
נקודה זו של קשר לה' ולע ישראל באה לידי ביטוי באורי ותומי שקישרו את ה' לנציגי ע ישראל )המל( ,אב"ד ומי שהציבור צרי( לו(

ציטוט מהמשנה
שלב ד':
אחרי שפשט את בגדי הזהב לבש בגדי לב:

הוציא את הכ והמחתה מקודש הקודשי ,

המקור למיקו של שלב ד'

סדר הפסוקי

מדוע הופכי את סדר הפסוקי )כגכד(

שלב ד'

ר' חסדא :יש מסורת לפיה יש  5שלבי )וא הוציאו את המחתה מיד
אחרי שילוח השעיר  היה רק שלב אחד של בגדי לב(
רבא :כתוב 'אשר לבש' – משמע שלפני כ פשט אות )וא הוציאו
את המחתה מיד אחרי שילוח השעיר – לא פשט לפני כ את בגדי הלב(

 פסוק כג – הוצאת כ ומחתה:
'ובא אהרן אל אוהל מועד ופשט…

אשר לבש'

שלב ג'  פסוק כד – הקרבת אילו ואיל הע :
'…

ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם'

קושיה :נית להשאיר את סדר הפסוקי על כנו ולהכניס לפני פסוק
כ"ג את הקרבת שעיר החטאת החיצו )ואז ג יש  5שלבי וג יש
פשיטה ולבישה של בגדי הלב(
תשובה :כתוב 'ויצא ועשה' – משמע שהדבר הראשו שהכה"ג עושה
אחרי היציאה הוא אילו ואיל הע

שלב ג'  פסוק כה – הקטרת אימורי חטאות פנימיות:
'ואת חלב החטאת יקטיר המזבח'

שלב ב'  פסוק כו – השילוח השעיר לעזאזל:

המקור למיקו של שריפת החטאות ושילוח השעיר

'והשמלח את השעיר לעזאזל'

מדוע הופכי את סדר הפסוקי )כהכח(

אביי :כתוב

'והמשלח' –
'יעמד

רבא :כתוב
שהיא בשלב ב'

משמע שכבר שילח מקוד

שלב ב'  פסוק כח – שריפת חטאות פנימיות:

חי' – השעיר צרי( לעמוד חי רק עד שעת הכפרה

'ואת שעיר החטאת… יוציא…

ושרפו'

תלמידי חכמי
 .1תלמידי חכמי נחשבי כשולחנו של הקב"ה  לכ הרוצה לנס( יי לקב"ה ישקה תלמידי חכמי ,
 .2לתלמידי חכמי יש עדינות כמו נשי אבל חוס פנימי כמו של גיבורי ,
 .3תלמידי חכמי שמשכיני שלו )כדרכו של אהר( חשובי יותר מכהני גדולי המחרחרי מריבות
 .4א אד רואה שתורה פוסקת מזרעו – יידבק בתלמידי חכמי )ישא בת תלמידי חכמי (

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

©עמיחי גורדי והראל שפיראישיבת הר עציו

בשל גיוס החרו ד
ממה עשויי בגדי הכהונה

בס"ד

המשנה
בגדי כהונה
 4בגדי כה הדיוט:
כותנת )חלוק(

הבגדי הרגילי
החומר :פשת
שזירת הפתילי  :שש

מכנסי ,
אבנט )חגורה(,
מצנפת )כובע(.

 4בגדי כה"ג )הנוספי ל 4בגדי הדיוט(:
חוש )בד שקבוע בו האורי והתומי (
אפוד )סינר(
מעיל )מעי חליפה(
צי' )רצועה על ראשו(.

המקור:מוגה
הסיכו לא
' .1בד' דבר הצומח בודד,
 .2מסורת שעוגנה אחר כ(
בספר יחזקאל
כתוב  5פעמי 'שש'  ולכ
א .החומר פשת,
ב .צרי(  6חוטי ,
ג .ה צריכי להיות שזורי ,
ד .כ הדי בכל הבגדי
ה .די זה מעכב.

רימוני המעיל
החומר :תכלת ,ארגמ ,תולעת שני
שזירת הפתילי  8 :מכל סוג – וביחד  24

נלמד הקש מהאבנט של הכה"ג
'משזר' – 'משזר'
)האבנט מורכב מ   4מיני  ,כל
מי  6חוטי  .סה"כ (24

המעיל

שאלה באורי ותומי
מי שואל:
מל( ,אב"ד ,וכל מי שהציבור צרי( לו,
מי נשאל:
כה גדול הלבוש  8בגדי

החומר :תכלת,
שזירת הפתילי 12 :

הצי'

כמו בכל בגד – החוט הבסיסי
שזור מ –  6חוטי ,
כיוו שכתוב כליל מכפילי את
החוט הבסיסי – ולכ יוצא 12

החומר :זהב,
הצי' לא היה עשוי מפתילי
חוש ואפוד
החומר :תכלת ,ארגמ ,תולעת שני,
שש משזר )פשת(,
זהב,
שזירת הפתילי 28 :

תכלת ,ארגמ ,תולעת שני ,שש
משזר –  6מכל סוג  סה"כ .24
זהב –  4חוטי )צרי( לשזור
חוט זהב בכל אחד מ 4המיני
שלמעלה(
סה"כ – .28

ממה עשויה הפרוכת
החומר :תכלת ,ארגמ ,תולעת שני,
שש משזר )פשת(,
שזירת הפתילי 24 :

תכלת ,ארגמ ,תולעת שני ,שש
משזר –  6מכל סוג
סה"כ .24
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