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 ,(ד) אינו מגדל שער פרוע בזמן אבלוהן: בו  חמש ההלכות הנוהגות
הצואר בשפתו התחתונה באבלות אינו קורע בגדיו למעלה באיזור 

ה לשאת בתולה ,(ו) אינו מטמא לקרוביו ,(ה) של הבגד מלמטה  ְמֻצוֶּ
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שטעה בהוראת דין והורה לעבור על אחת מכל מצוות התורה  אותו מביא כהן גדול זהו כינוי של פר החטאת 1

 ועליה עבר בעצמו. 
מתיר את חזרת הרוצח מעיר המקלט ולדעת  יש מחלוקת בגמרא: לדעת רבי יהודה מותו של הכהן הגדול 2

 חכמים לא.
. 'אונן' הוא מי שנמצא בתחילת ימי אבלו על אך אסור לו לאכול מן הקדשים או לחלוק  -רשאי להקריב  3

מות אחד משבעת קרוביו שהוא חייב להתאבל עליהם: אביו, אמו, אשתו, אחיו, אחותו, בנו ובתו. הכהן 
או מות אמו לעומת כהן הדיוט שאסור לו להימצא במקדש כשהוא לא מפסיק עבודתו על מות אביו  הגדול
 ואם עבד עבודתו פסולה. -אונן 

ב.  עמודיומא דף עג עמוד א ולא במסכת הוריות דף יב במסכת לא אינה מוזכרת בפירוש  הקטרת הקטורת 4
: 'בכל יום שירצה להקטיר הקטרת וז"לפרק ה הלכה יב  הרמב'םלבהלכות כלי המקדש מובאת  היא 

ואינו מקטיר ונוטל חלק בראש בקדשי המקדש כולן, כיצד כשירצה אומר זו החטאת שלי וזה האשם שלי, 
 עובד בפיס, אלא כל עת שירצה להקריב מקריב כל מה שירצה, והרי הוא בקדשי הגבול כשאר הכהנים'.

 .שנתמנה רק על ידי לבישת שמונת בגדי הכהונה ' הוא כהן גדול'כהן מרובה בגדים 5

 ושנאלץ להפסיק את עבודת שנמשח עד לחזרתו של הכהן גדול המכהן הוא כהן גדול' 'כהן משוח שעבר 6
 .במקדש

' הוא כהן הדיוט שמשחו אותו בשמן המשחה והלבישוהו שמונה בגדי כהונה כבגדי משוח מלחמהכהן ' 7
תפקידו  (.עג עמוד אדף יומא  כבעת מינויוכל חייו  כהונההבגדי  תשמונאת הוא ימשיך ללבוש ) הכהן הגדול

' אל העם: פעם על גבול הארץ היה לחזק את לב העם בצאתו למלחמה. פעמיים דיבר ה'כהן משוח מלחמה
ם במלחמה. תפקידו היה לחזק את בטחון העם בה', להחזיר מן המלחמה את הפטורים ממנה וללמד ופע

 (.ד-ספר דברים פרק כ פסוקים א)ראה הלכות מלחמה לפני יציאה למלחמה 


