בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

ביאורי מושגי – בעמוד הבא

יומא סח) :תחילת הפרק( עד ע) .המשנה(

היכ קראו בתורה :ת"ק )שבברייתא( :בעזרת נשי ,
ראב"י :בהר הבית.

משנה
אחרי שהשעיר הגיע ליעדו היו עוברי לקריאת התורה:

העברה זו נעשתה לכבודו של הכה"ג )ולכ לא נית
לדעת הא מותר לתלמיד לכבד תלמיד בכיר ממנו
בנוכחות הרב(

 .1הכה"ג יכל לקרוא בבגדי כהונה או בבגדי רגילי ,
 .2הספר היה מועבר לכה"ג מהשמש שמסרו לראש בית הכנסת שמסרו לסג
שמסרו לכה"ג,

מתי מותר לדלג בקריאת התורה
א .כשהדילוג קצר )בכדי תרגו המתרג (

 .3הכה"ג נעמד וקרא בספר  2פרשיות )ואז הודיע לציבור שכתוב עוד בספר(

ב .כשזהו אותו עניי

ועוד פרשה אחת בע"פ
)בכתב – אחרי מות ,ופרשת יוה"כ שבפרשיית המועדות של אמור ,בע"פ פרשת
יוה"כ שבפרשיית המועדות של פנחס(

מדוע לא הוציאו ספר נוס לקריאת פרשת
פנחס:
ר"ל :לא לגרו לכה"ג לבר' ברכה שאינה צריכה.

 .4מבר' אחרי הקריאה  8ברכות.
שריפת הפר והשעיר היו נעשי בזמ קריאת התורה:

רהב"י :כדי שלא יאמרו שהספר הראשו פסול,

ורק משו המרחק בי המקומות לא נית להיות נוכחי בשני האירועי .
חשש זה קיי רק כשאד אחד קורא בשני
ספרי  ,אול כאשר שני אנשי קוראי
בשני ספרי אי חשש של לעז

אבל א המקומות היו קרובי היה מותר לעבור מאירוע אחד
לשני אי בעיה של העברה על מצות ברוב ע הדר' מל'.

הא מותר להנות מבגדי כהונה
ניסיו הוכחה א' :קריאת התורה היא מעשה חול )שהרי התירו לו לקרוא
בבגדיו( ובכל זאת התירו לו לקרוא בבגדי כהונה.

דחיה :הקריאה היא לצור' עבודה ולכ אי זה
נחשב הנאה

ניסיו הוכחה ב' :המשנה קבעה שאסור לישו בבגדי כהונה
מכא שמותר להנות  לאכול וללכת  ע בגדי כהונה

דחיה :אסור ג ללכת ,המשנה דיברה על שינה
בגלל ההמש' )שמותר לשי את הבגדי כנגד הראש(

ניסיו הוכחה ג' :המשנה קבעה שמותר לשי בגדי כהונה מתחת לראש,
מכא שמותר להנות מבגדי כהונה

דחיה :שמו אות כנגד הראש ולא מתחתיו

מכא שמותר להנות מבגדי כהונה

הערות:
 .1מכא ראיה שמותר לשי תפילי כנגד הראש )ואי
בכ' ביזיו לתפילי(
 .2ג לסוברי שאבנטו של כה הדיוט היה עשוי
כלאי  אי איסור של שעטנז לשי עליו את הראש
כיוו שבגדי כהונה קשי ולכ לא נהנה ממנו.

הוכחה סופית :הברייתא קבעה במפורש שמותר להנות מבגדי כהונה.

הא מותר להסתובב ע בגדי כהונה
הברייתא קבעה במפורש שאסור להסתובב בבגדי כהונה.
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אמנ שמעו הצדיק הל' לפגישה ע אלכסנדר מוקדו בבגדי
כהונה אבל זה היה או משו עת לעשות לה' הפרו תורת' או
שאלו היו בגדי הדומי לבגדי כהונה
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בס"ד

ביאורי מושגי
'משה אמר – האל הגדול הגיבור והנורא ,בא ירמיהו ואמר :נכרי מקרקרי בהיכלו – איה נוראותיו!!! לא אמר
נורא ,בא דניאל ואמר נכרי משעבדי את בניו איה גבורותיו!!!! לא אמר גבור,באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו
אדרבה! זו היא גבורתו שכובש את יצרו ,ואלו נוראותיו שאלמלא מוראתו היא' אומה יכולה להתקיי בי
האומות'
ירמיהו ודניאל עשו מעשה דרמטי וחרי .ה שינו את נוסח התפילה שקבע משה רבינו! הקושי שבמעשה רק מתעצ לאור העובדה
שבסו אנשי כנסת הגדולה הצליחו להסביר את הנוסח למרות הקושי הרב שבו .הגמרא לא התעלמה מהשאלה הזאת והיא ענתה
עליה תשובה מאוד חזקה:
'מתו' שיודעי בהקב"ה שאמיתי הוא לפיכ' לא כיזבו בו!'
ירמיהו ודניאל חוו את החורב על בשר  .ירמיהו ראה את החיילי הבבליי רומסי ברגל גסה את המקדש .הוא ראה אות
מתעללי באכזריות ביושבי העיר .הוא ראה אות משספי בלי רחמי אלפי גרונות של ילדי  .הוא ראה הכל.
ירמיהו ידע שנית ליישב את הקושיות אבל ירמיהו ג ידע שה' הוא אמיתי .ה' לא רוצה שנדבר איתו כשפינו וליבנו אינ שווי .

'ויברך עזרא את ה' הגדול'

'ויזעקו בקול גדול אל ה''

רב ורב גידל )לפי הירושלמי(:
עזרא אמר את הש המפורש,

ע ישראל ביקש לבטל את יצר הע"ז ואת יצר
העריות שגרמו לכל כ' הרבה צרות.
לגבי יצר הע"ז ה' הסכי

עימ

וה

ביטלוהו

ר' גידל )לפי הבבלי(:
עזרא תיק שיאמרו במקדש בסו הברכה  'ברו' ה' אלהי ישראל מ
העול ועד העול '

)למרות שליצר היתה ג השלכה חיובית שהרי הוא יצא
מקודש הקודשי (

רב מתנא:
עזרא החזיר את הנוסח 'האל הגדול הגיבור והנורא'

לגבי יצר העריות הבינו הע שלא נית לבטלו
משו קיו העול ולכ רק החלישו אותו שלא
יהיה בי קרובי משפחה.

הברכות שביר' הכה"ג
ברכת התורה )הברכה שמרכי אחרי קריאת התורה(
עבודה ,הודאה ,ומחילת העוו )כמו הנוסח שמברכי בתפילה(
על המקדש ,על הכהני  ,על ישראל )ברכות ייחודיות(
על שאר התפילה )רינה ,תחינה ,בקשה מלפני' על עמ' ישראל שצריכי להיושע(
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