יומא עב
שאלה :מעיל שנים עשר מנא לן?
תשובה :דכתיב ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת ויליף תכלת תכלת מפרוכת ,מה
להלן ששה  -אף כאן ששה.
קושי :ונילף משוליו ורמוניו ,מה להלן שמונה  -אף כאן שמונה!
תירוץ :דנין כלי מכלי ,ואין דנין כלי מתכשיט כלי.
קושי על התירוץ :אדרבה ,דנין גופו מגופו ,ואין דנין גופו מעלמא!
תירוץ :היינו דאמרינן :לשאר בגדים ,שלא נאמר בהן שש.
שמות פרק כח פסוק לא
ית ֶאת ְמעִ יל ָה ֵאפוֹד כְּ לִ יל ְתּכֵלֶ ת:
)לא( וְ עָ ִשׂ ָ
אמירה :פרכת עשרים וארבעה ארבעה דשיתא שיתא  -לא דינא ולא דיינא.
שמות פרק כו
ית פָ ֹרכֶת ְתּכֵ לֶת וְ ַא ְרגּ ָָמן וְ תוֹלַעַ ת שָׁ נִי וְ ֵשׁשׁ מָ ְשׁזָר מַ ע ֲֵשׂה ח ֵֹשׁב ַיעֲשֶׂ ה א ָֹתהּ כְּ רֻ בִ ים:
)לא( וְ עָ ִשׂ ָ
שאלה :חושן ואפוד עשרים ושמונה מנא לן?
תשובה :דכתיב ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו ) (1זהב ) (2תכלת
)(3וארגמן )(4ותולעת שני )(5ושש משזר ,ארבעה דשיתא שיתא  -עשרין וארבעה ,זהב ארבעה -

הא עשרין ותמניא.
קושי :ואימא זהב נמי ששה!
תירוץ  :1אמר רב אחא בר יעקב :אמר קרא וקצץ פתילם ,פתיל פתילים הרי כאן ארבעה.
שמות פרק כח פסוק טו
ית ח ֶֹשׁן ִמ ְשׁ ָפּט מַ עֲשֵׂ ה ח ֵֹשׁב כְּ מַ ע ֲֵשׂה ֵאפֹד ַתּעֲשֶׂ נּוּ ָז ָהב ְתּכֵ לֶת וְ ַא ְרגָּמָ ן וְ תוֹלַ עַ ת שָׁ נִ י וְ ֵשׁשׁ מָ ְשׁזָ ר
וְ עָ ִשׂ ָ
ַתּע ֲֶשׂה אֹתוֹ:
שמות פרק לט פסוק ג
ַיְר ְקּעוּ ֶאת ַפּחֵ י הַ ָזּ ָהב וְ ִקצֵּ ץ פְּ ִתילִ ם לַ עֲשׂוֹת בְּ תוֹ הַ ְתּכֵ לֶת וּבְ תוֹ הָ ַא ְרגָּמָ ן וּבְ תוֹ תּוֹלַעַ ת הַ שָּׁ נִי וּבְ תוֹ
ו ַ
הַ שֵּׁ שׁ מַ עֲשֵׂ ה ח ֵֹשׁב:
תירוץ  :2רב אשי אמר :אמר קרא לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן.
היכי נעביד? נעביד ארבעה דתרי תרי  8=2x4הוו להו תמניא ,נעביד תרי דתרי תרי ,ותרי
דחד חד  - 2=1x2 + 4=2x2ועשית שיהיו כל עשיותיו שוות.
דין :אמר רחבא אמר רב יהודה :המקרע בגדי כהונה  -לוקה ,שנאמר לא יקרע.
קושי :מתקיף לה רב אחא בר יעקב :ודילמא הכי קאמר רחמנא :נעביד ליה שפה כי היכי דלא
ניקרע!
תירוץ :מי כתיב שלא יקרע?
שמות פרק כח פסוק לב
וְ הָ יָה פִ י ר ֹאשׁוֹ בְּ תוֹכוֹ שָׂ פָ ה יִ ְהיֶה לְפִ יו ָסבִ יב ַמע ֲֵשׂה א ֵֹרג כְּ פִ י ַת ְח ָרא יִ ְהיֶה לּוֹ ל ֹא ִי ָקּ ֵרעַ :
דין :אמר רבי אלעזר :המזיח חושן מעל האפוד ,והמסיר בדי ארון  -לוקה ,שנאמר לא יזח ולא
יסרו.

קושי :מתקיף לה רב אחא בר יעקב :ודילמא כי קאמר רחמנא  -חדקינהו ועבדינהו שפיר כדי
שלא יזח ולא יסורו!
תירוץ :מי כתיב שלא יזח ושלא יסורו?
שמות פרק כח פסוק כח
וְ יִ ְרכְּ סוּ ֶאת הַ חֹשֶׁ ן מטבעתו ִמטַּ בְּ ע ָֹתיו ֶאל טַ בְּ עֹת הָ ֵאפֹד בִּ פְ ִתיל ְתּכֵלֶת ִל ְהיוֹת עַ ל חֵ ֶשׁב הָ ֵאפוֹד וְ ל ֹא יִזַּ ח
הַ חֹשֶׁ ן מֵ עַ ל הָ ֵאפוֹד:

סתירה בבדי הארון :רבי יוסי ברבי חנינא רמי:
כתיב בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו וכתיב והובא את בדיו בטבעת.
פתרון :הא כיצד? מתפרקין ואין נשמטין.
חיזוק לפתרון :תניא נמי הכי :בטבעת הארן יהיו הבדים .יכול לא יהיו זזין ממקומן  -תלמוד

לומר והובא את בדיו בטבעת ,אי והובא את בדיו יכול יהיו נכנסין ויוצאין  -תלמוד לומר
בטבעת הארן יהיו הבדים ,הא כיצד? מתפרקין ואין נשמטין.
שמות פרק כה פסוק טו
בְּ ַטבְּ עֹת הָ ָארֹן יִ ְהיוּ ַהבַּ ִדּים ל ֹא יָסֻ רוּ ִממֶּ נּוּ:
שמות פרק כז פסוק ז
וְ הוּבָ א ֶאת בַּ דָּ יו בַּ ַטּבָּ עֹת וְ ָהיוּ הַ בַּ ִדּים עַ ל ְשׁ ֵתּי צַ ְלעֹת הַ ִמּזְ בֵּ ַח ִבּ ְשׂ ֵאת אֹתוֹ:
שאלה :אמר רבי חמא ברבי חנינא :מאי דכתיב עצי שטים עמדים,
תשובה  :1שעומדים דרך גדילתן.
תשובה  :2דבר אחר :עומדים  -שמעמידין את צפויין,
תשובה  :3דבר אחר :עומדים ,שמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין  -תלמוד לומר עמדים -
שעומדין לעולם ולעולמים.
שמות פרק כו פסוק טו
ית ֶאת הַ ְקּ ָר ִשׁים ל ִַמּ ְשׁכָּן עֲצֵ י ִשׁ ִטּים ע ְֹמ ִדים:
וְ עָ ִשׂ ָ
שאלה :ואמר רבי חמא בר חנינא :מאי דכתיב את בגדי השרד לשרת בקדש?
תשובה  :1אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט.
תשובה  :2רבי שמואל בר נחמני אמר דבי רבי שמעון תנא :בגדים שגורדין אותן כברייתן
מכליהן ,ומשרדין מהן כלום ,מאי היא? ריש לקיש אמר :אלו מעשה מחט.
קושי :מיתיבי :בגדי כהונה אין עושין אותן מעשה מחט אלא מעשה אורג ,שנאמר מעשה ארג!
תירוץ :אמר אביי :לא נצרכה אלא לבית יד שלהם .כדתניא :בית יד של בגדי כהונה נארגת
בפני עצמה ונדבקת עם הבגד ,ומגעת עד פיסת היד.
שמות פרק לה
לְאהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן וְ ֶאת ִבּגְ ֵדי בָ נָיו לְ כַ הֵ ן:
)יט( ֶאת ִבּגְ דֵ י ַה ְשּׂ ָרד לְ ָשׁ ֵרת בַּ קּ ֶֹדשׁ ֶאת ִבּגְ ֵדי הַ קֹּדֶ שׁ ַ
הסבר על הארון :אמר רחבה אמר רב יהודה :שלש ארונות עשה בצלאל ,אמצעי של עץ תשעה,
פנימי של זהב שמונה ,חיצון עשרה ומשהו.
קושי :והתניא אחד עשר ומשהו!
תירוץ :לא קשיא :הא  -כמאן דאמר יש בעביו טפח ,הא כמאן דאמר אין בעביו טפח.
שאלה :ומאי משהו
תשובה :זיר.
הסבר על הזר :אמר רבי יוחנן :שלשה זירים הן; של מזבח ושל ארון ושל שלחן.
 של מזבח  -זכה אהרן ונטלו,
 של שלחן  -זכה דוד ונטלו,
 של ארון  -עדיין מונח הוא ,כל הרוצה ליקח  -יבא ויקח ,שמא תאמר פחות הוא -
תלמוד לומר בי מלכים ימלכו )בהבנת התורה וחקיה ומשפטיה(
סתירה :רבי יוחנן רמי :כתיב זר וקרינן זיר,
פתרון :זכה  -נעשית לו זיר ,לא זכה  -זרה הימנו.
עוד סתירה :רבי יוחנן רמי :כתיב ועשית לך ארון עץ ,וכתיב ועשו ארון עצי שטים
פתרון :מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו.
שמות פרק כה
)י( וְ עָ שׂוּ אֲ רוֹן עֲצֵ י ִשׁ ִטּים ַאמָּ ַתיִם וָחֵ ִצי ָא ְרכּוֹ וְ ַאמָּ ה וָחֵ צִ י ָר ְחבּוֹ וְ ַאמָּ ה וָ חֵ צִ י קֹמָ תוֹ:
ית עָ לָ יו זֵר זָ ָהב ָס ִביב:
וּמחוּץ ְתּצַ פֶּנּוּ וְ עָ ִשׂ ָ
ית אֹתוֹ זָ ָהב טָ הוֹר ִמבַּ יִ ת ִ
)יא( וְ צִ פִּ ָ
דברים פרק י פסוק א
ית לְּ אֲ רוֹן עֵ ץ:
שׁנִים וַ ֲעלֵה ֵאלַי הָ ָה ָרה וְ עָ ִשׂ ָ
כָּרא ֹ
בָּ עֵ ת הַ ִהוא ָאמַ ר ה' ֵאלַי פְּ סָ ל ְל ְשׁנֵי לוּחֹת אֲ בָ נִ ים ִ

עוד דרשה :מבית ומחוץ תצפנו אמר רבא :כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו  -אינו תלמיד חכם.
המשך בעניין תלמיד חכם שאין תוכו כבורו :אביי ואיתימא רבה בר עולא אמר :נקרא נתעב,
שנאמר אף כי נתעב ונאלח איש שתה כמים עולה.
עוד בעניין הזה :אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מאי דכתיב למה זה מחיר ביד
כסיל לקנות חכמה ולב אין  -אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה,
ואין בהן יראת שמים.
עוד בעניין הזה :מכריז רבי ינאי :חבל על דלית ליה דרתא ,ותרעא לדרתיה עביד.
עוד בעניין הזה :אמר להו רבא לרבנן :במטותא מיניכו ,לא תירתון תרתי גיהנם.
עוד דרשה בעניין :אמר רבי יהושע בן לוי :מאי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה ,זכה -
נעשית לו סם חיים ,לא זכה  -נעשית לו סם מיתה.
חיזוק לדבריו מדברי רבא :והיינו דאמר רבא :דאומן לה  -סמא דחייא ,דלא אומן לה –
סמא דמותא.
עוד דרשה בעניין :אמר רבי שמואל בר נחמני :רבי יונתן רמי ,כתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב
וכתיב אמרת ה' צרופה ,זכה  -משמחתו ,לא זכה  -צורפתו.
דרך אחרת לדרוש אותו דבר מהפסוק :ריש לקיש אמר :מגופיה דקרא נפקא ,זכה  -צורפתו
לחיים ,לא זכה  -צורפתו למיתה.
דרשה נוספת בעניין :יראת ה' טהורה עומדת לעד ,אמר רבי חנינא :זה הלומד תורה בטהרה.
מאי היא? נושא אשה ואחר כך לומד תורה.
דרשה נוספת :עדות ה' נאמנה אמר רבי חייא בר אבא :נאמנה היא להעיד בלומדיה.
דרשה בעניין בגדי כהונה ואריגי המשכן :מעשה רקם מעשה חשב אמר רבי אלעזר :שרוקמין
במקום שחושבין.
עוד דרשה על פסוקים אלו :תנא משמיה דרבי נחמיה :רוקם  -מעשה מחט ,לפיכך פרצוף אחד.
חושב  -מעשה אורג ,לפיכך שני פרצופות.
שמות פרק כו פסוק לו
ֲשׂה ר ֵֹקם:
ית מָ ָס לְפֶ ַתח הָ אֹהֶ ל ְתּכֵ לֶת וְ ַא ְרגּ ָָמן וְ תוֹלַעַ ת שָׁ נִי וְ ֵשׁשׁ מָ ְשׁזָר ַמע ֵ
וְ עָ ִשׂ ָ
שמות פרק כו פסוק א
ֹשׁב ַתּע ֲֶשׂה
וּתכֵלֶת וְ ַא ְרגּ ָָמן וְ תֹלַעַ ת שָׁ נִי כְּ רֻ בִ ים ַמעֲשֵׂ ה ח ֵ
וְ ֶאת הַ ִמּ ְשׁכָּ ן ַתּעֲשֶׂ ה עֶ ֶשׂר יְ ִריעֹת ֵשׁשׁ מָ ְשׁזָ ר ְ
א ָֹתם:
באלו נשאלין באורים ותומים.
דרשה בנושא :כי אתא רב דימי אמר :בגדים שכהן גדול משמש בהן משוח מלחמה משמש בהן,
שנאמר ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו  -למי שבא בגדולה אחריו.

