יומא סט
דיוק ממשנתינו :מדקתני באצטלית לבן משלו  -מכלל דקריאה לאו עבודה היא .וקתני :אם רצה
לקרות בבגדי בוץ  -קורא .שמעת מינה :בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן!

דחייה :דילמא שאני קריאה ,דצורך עבודה היא
עניין זה נשאלה כבר בעבר :דאיבעיא לן :בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן ,או לא ניתנו
ליהנות בהן?
תשובה  :1תא שמע :לא היו ישנים בבגדי קודש .שינה הוא דלא ,הא מיכל – אכלי –
ז"א ליהנות ניתנו
דחייה :דילמא שאני אכילה ,דצורך עבודה היא ,כדתניא) :שמות כט( ואכלו
אתם אשר כפר בהם מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין.
קושי על הדחייה :שינה הוא  -דלא ,הא הלוכי  -מהלכי!
תירוץ :בדין הוא דהלוכי נמי לא ,וסיפא איצטריכא ליה :פושטין ומקפלין

ומניחין תחת ראשיהם.

תשובה  :2פושטין ומקפלין ומניחין אותן תחת ראשיהן ,שמעת מינה :בגדי כהונה ניתנו
ליהנות בהן!
דחייה :אמר רב פפא :לא תימא תחת ראשיהן ,אלא אימא :כנגד ראשיהן.
דיוק מזה :אמר רב משרשיא :שמעת מינה תפילין מן הצד שפיר דמי.
חיזוק לדחייה :הכי נמי מסתברא דכנגד ראשיהן ,דאי סלקא דעתך תחת
ראשיהן  -ותיפוק לי משום כלאים ,דהא איכא אבנט! ונהי נמי דניתנו ליהנות
בהן  -הא מתהני מכלאים!
קושי לחיזוק :הניחא למאן דאמר :אבנטו של כהן גדול זה הוא אבנטו של
כהן הדיוט ,אלא למאן דאמר :אבנטו של כהן גדול לא זה הוא אבנטו של
כהן הדיוט )ואין בו שעטנז( מאי איכא למימר?
תירוץ ומיד דחייתו :וכי תימא :כלאים בלבישה והעלאה הוא דאסור,
בהצעה שרי  -והתניא) :ויקרא יט( לא יעלה עליך  -אבל אתה מותר

להציעו תחתיך ,אבל אמרו חכמים :אסור לעשות כן ,שמא תיכרך נימא
אחת על בשרו.

עוד תירוץ ומיד דחייתו :וכי תימא :דמפסיק ליה מידי ביני ביני -
והאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי אמר רבי משום
קהלא קדישא שבירושלים :אפילו עשר מצעות זו על גב זו ,וכלאים
תחתיהן  -אסור לישון עליהן.
מסקנה )כדחייה( :אלא לאו שמע מינה :כנגד ראשיהן ,שמע מינה.
הבנה אחרת :רב אשי אמר :לעולם תחת ראשיהן
קושי :והא קא מתהני מכלאים!
תירוץ :בגדי כהונה קשין הן ,כי הא דאמר רב הונא בריה דרבי יהושע:
האי נמטא גמדא דנרש  -שריא.
תשובה  :3תא שמע :בגדי כהונה ,היוצא בהן למדינה  -אסור ,ובמקדש ,בין בשעת עבודה בין
שלא בשעת עבודה  -מותר ,מפני שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן ,שמע מינה.
קושי על ברייתא זו :ובמדינה לא? והתניא :בעשרים וחמשה ]בטבת[ יום הר גרזים

]הוא[ ,דלא למספד .יום שבקשו כותיים את בית אלהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו
להם .באו והודיעו את שמעון הצדיק .מה עשה? לבש בגדי כהונה ,ונתעטף בבגדי כהונה,
ומיקירי ישראל עמו ,ואבוקות של אור בידיהן ,וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו
הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר...
נחמיה פרק ח
ֹאמרוּ לְעֶ זְ ָרא הַ סֹּפֵר ְל ָהבִ יא ֶאת
)א( וַ יּ ֵָא ְספוּ כָל הָ עָ ם כְּ ִאישׁ ֶאחָ ד ֶאל הָ ְרחוֹב אֲ ֶשׁר לִפְ נֵי שַׁ עַ ר הַ מָּ יִ ם וַ יּ ְ
תּוֹרת מ ֶֹשׁה אֲ ֶשׁר צִ וָּ ה ה’ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל:
סֵ פֶ ר ַ
תּוֹרה לִ פְ נֵי ַה ָקּהָ ל מֵ ִאישׁ וְ עַ ד ִאשָּׁ ה וְ כֹל מֵ ִבין ל ְִשׁמֹעַ בְּ יוֹם ֶא ָחד לַ ח ֶֹדשׁ
)ב( וַ יָּבִ יא עֶ זְ ָרא ַהכֹּהֵ ן ֶאת הַ ָ
הַ ְשּׁ ִביעִ י:
)ג( וַ יּ ְִק ָרא בוֹ ִלפְ נֵי ָה ְרחוֹב אֲ ֶשׁר לִפְ נֵי שַׁ עַ ר הַ ַמּיִ ם ִמן הָ אוֹר עַ ד ַמחֲ צִ ית הַ יּוֹם ֶנגֶד הָ אֲ נ ִָשׁים וְ הַ נּ ִָשׁים
תּוֹרה:
וְ הַ ְמּבִ ינִ ים וְ ָאזְ נֵי כָל הָ עָ ם ֶאל סֵ פֶר הַ ָ
אוּריָּה וְ ִחל ְִקיָּה
)ד( וַ ַיּ ֲעמֹד עֶ זְ ָרא הַ סֹּפֵר עַ ל ִמגְ דַּ ל עֵ ץ אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ לַ ָדּבָ ר ַו ַיּ ֲעמֹד ֶאצְ לוֹ מַ ִתּ ְתיָה וְ שֶׁ ַמע וַ ֲע ָניָה וְ ִ
וּמישָׁ ֵאל וּמַ לְ כִּ יָּה וְ ָחשֻׁ ם וְ חַ ְשׁבַּ ָדּנָה זְ כַ ְריָה ְמשֻׁ לָּ ם:
וּמ ְשּׂמ ֹאלוֹ פְּ דָ יָה ִ
וּמַ עֲשֵׂ יָה עַ ל י ְִמינוֹ ִ
)ה( וַיִּ פְ ַתּח עֶ זְ ָרא ַהסֵּ פֶר לְעֵ ינֵי כָל הָ עָ ם כִּ י מֵ עַ ל כָּל ָהעָ ם הָ יָה וּכְ פִ ְתחוֹ עָ ְמדוּ כָל הָ עָ ם:

)ו( וַיְ בָ ֶר עֶ זְ ָרא ֶאת ה’ הָ אֱ ִהים ַהגָּדוֹל וַ ַיּעֲנוּ כָל הָ עָ ם ָאמֵ ן ָאמֵ ן בְּ מֹעַ ל ְידֵ יהֶ ם וַ יִּ ְקּדוּ ַויִּ ְשׁ ַתּחֲ וֻ ַלה’
ַאפַּ יִם ָא ְרצָ ה:
הוֹדיָּה מַ עֲשֵׂ יָה ְקלִ יטָ א עֲזַ ְריָה יוֹזָ בָ ד חָ נָן פְּ לָ איָה וְ הַ לְוִ יִּ ם
)ז( וְ יֵשׁוּעַ וּבָ נִ י וְ ֵשׁ ֵר ְביָה י ִָמין עַ קּוּב ַשׁבְּ ַתי ִ
ַתּוֹרה וְ ָהעָ ם עַ ל עָ ְמ ָדם:
ְמ ִבינִים ֶאת הָ עָ ם ל ָ
תוֹרת הָ אֱ ִהים ְמפ ָֹרשׁ וְ שׂוֹם ֶשׂ ֶכל וַ יּ ִָבינוּ בַּ ִמּ ְק ָרא:
)ח( וַיִּ ְק ְראוּ בַ סֵּ פֶ ר ְבּ ַ
נחמיה פרק ט
וּבשַׂ ִקּים ַואֲ דָ מָ ה עֲלֵ יהֶ ם:
)א( וּבְ יוֹם עֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ עָ ה ַלח ֶֹדשׁ הַ זֶּ ה נ ֶֶא ְספוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּצוֹם ְ
יהם:
יהם וַ עֲוֹנוֹת אֲ ב ֵֹת ֶ
ֹאת ֶ
יִּתוַדּוּ עַ ל חַ טּ ֵ
)ב( וַ יִּ בָּ ְדלוּ זֶ ַרע ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל ְבּנֵי נֵכָר ַויַּעַ ְמדוּ ַו ְ
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים לַ ה’
וַדּים ִ
תּוֹרת ה’ אֱ הֵ יהֶ ם ְרבִ עִ ית הַ יּוֹם ְוּר ִבעִ ית ִמ ְת ִ
)ג( וַ יָּקוּמוּ עַ ל עָ ְמדָ ם וַיִּ ְק ְראוּ בְּ סֵ פֶ ר ַ
אֱ הֵ יהֶ ם:
יאל ְשׁבַ נְ יָה בֻּנִּי ֵשׁ ֵרבְ יָה בָּ נִי כְ ָננִי וַיִּזְ עֲקוּ בְּ קוֹל גָּדוֹל ֶאל ה’
)ד( וַ יּ ָָקם עַ ל מַ עֲלֵ ה הַ לְ וִ יִּם יֵשׁוּעַ וּבָ נִי ַק ְד ִמ ֵ
אֱ הֵ יהֶ ם:
הוֹדיָּה ְשׁבַ נְ יָה פְ ַת ְחיָה קוּמוּ בָּ רֲ כוּ ֶאת ה’
יאל בָּ נִי חֲ ַשׁ ְב ְניָה ֵשׁ ֵר ְביָה ִ
ֹאמרוּ הַ לְוִ יִּם יֵשׁוּעַ וְ ַק ְד ִמ ֵ
)ה( וַיּ ְ
וּת ִהלָּ ה:
רוֹמם עַ ל כָּל בְּ ָרכָ ה ְ
וּמ ַ
בוֹד ְ
אֱ הֵ יכֶ ם ִמן הָ עוֹלָ ם עַ ד הָ עוֹלָ ם וִ יבָ ְרכוּ ֵשׁם כְּ ֶ
ֶיה
ית ֶאת הַ שָּׁ מַ יִ ם ְשׁמֵ י הַ שָּׁ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם הָ ָא ֶרץ וְ כָל אֲ ֶשׁר עָ ל ָ
)ו( ַא ָתּה הוּא ה’ לְ בַ ֶדּ את ַא ָתּה עָ ִשׂ ָ
וּצבָ א ַהשָּׁ מַ יִ ם לְ ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים:
הַ יּ ִַמּים וְ כָ ל אֲ ֶשׁר בָּ הֶ ם וְ ַא ָתּה ְמחַ יֶּה ֶאת כֻּלָּם ְ
)ז( ַא ָתּה הוּא ה’ הָ אֱ ִהים אֲ שֶׁ ר בָּ ַח ְר ָתּ בְּ ַאבְ ָרם וְ הוֹצֵ אתוֹ מֵ אוּר כַּ ְשׂ ִדּים וְ ַשׂ ְמ ָתּ ְשּׁמוֹ ַא ְב ָר ָהם:
את ֶאת לְ בָ בוֹ נֶאֱ מָ ן ְלפָ נֶי וְ כָ רוֹת עִ מּוֹ ַהבְּ ִרית ָל ֵתת ֶאת ֶא ֶרץ הַ כְּ ַנעֲנִ י הַ ִח ִתּי ָהאֱ מ ִֹרי וְ הַ פְּ ִרזִּ י
)ח( וּמָ צָ ָ
יְבוּסי וְ הַ גִּ ְרגּ ִָשׁי ל ֵָתת ְל ְזַרעוֹ וַ ָתּ ֶקם ֶאת ְדּבָ ֶרי כִּ י צַ ִדּיק ָא ָתּה:
ִ
וְ הַ
זכריה פרק יג
)ב( וְ הָ יָה בַ יּוֹם הַ הוּא נְ אֻ ם ה’ צְ בָ אוֹת ַאכְ ִרית ֶאת ְשׁמוֹת הָ עֲצַ בִּ ים ִמן הָ ָא ֶרץ וְ ל ֹא יִ זָּ כְ רוּ עוֹד וְ גַם ֶאת
יאים וְ ֶאת רוּחַ הַ טֻּ ְמ ָאה ַאע ֲִביר ִמן הָ ָא ֶרץ:
הַ נְּ בִ ִ

