
 

  יומא עב
  

  מעיל שנים עשר מנא לן? : שאלה
מפרוכת, מה  תכלת תכלתויליף  כליל תכלת ועשית את מעיל האפודדכתיב  :תשובה

  אף כאן ששה.  -להלן ששה 
  אף כאן שמונה! -ונילף משוליו ורמוניו, מה להלן שמונה  :קושי

  דנין כלי מכלי, ואין דנין כלי מתכשיט כלי. :תירוץ
  רבה, דנין גופו מגופו, ואין דנין גופו מעלמא! אד :קושי על התירוץ

  היינו דאמרינן: לשאר בגדים, שלא נאמר בהן שש.  :תירוץ
  

  לא פסוק כח פרק שמות
  :ְּתֵכֶלת ְּכִליל ָהֵאפֹוד ְמִעיל ֶאת (לא) ְוָעִׂשיָת 

  
  לא דינא ולא דיינא.  -פרכת עשרים וארבעה ארבעה דשיתא שיתא : אמירה

  
  כו פרק שמות

  :ְּכֻרִבים ֹאָתּה ַיֲעֶׂשה ֹחֵׁשב ַמֲעֵׂשה ָמְׁשָזר ְוֵׁשׁש ָׁשִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרָּגָמן ְּתֵכֶלת ָפֹרֶכת ְוָעִׂשיָת  )לא(
  

  חושן ואפוד עשרים ושמונה מנא לן? : שאלה
תכלת ) 2( זהב) 1(ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו דכתיב : תשובה

 -ארבעה  זהבעשרין וארבעה,  -, ארבעה דשיתא שיתא ושש משזר)5( ותולעת שני)4(וארגמן )3(
  הא עשרין ותמניא. 

  ואימא זהב נמי ששה!  :קושי
  , פתיל פתילים הרי כאן ארבעה. וקצץ פתילםאמר רב אחא בר יעקב: אמר קרא  :1 תירוץ

  
  טו פסוק כח פרק שמות
 ָמְׁשָזר ְוֵׁשׁש ָׁשִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרָּגָמן ְּתֵכֶלת ָזָהב ַּתֲעֶׂשּנּו ֹפדֵא  ְּכַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב ַמֲעֵׂשה ִמְׁשָּפט ֹחֶׁשן ְוָעִׂשיתָ 
  :ֹאתֹו ַּתֲעֶׂשה
  ג פסוק לט פרק שמות

 תֹו�ּובְ  ַהָּׁשִני ּתֹוַלַעת ּוְבתֹו� ָהַאְרָּגָמן ּוְבתֹו� ַהְּתֵכֶלת ְּבתֹו� ַלֲעׂשֹות ְּפִתיִלם ְוִקֵּצץ ַהָּזָהב ַּפֵחי ֶאת ַוְיַרְּקעּו
  :ֹחֵׁשב ַמֲעֵׂשה ַהֵּׁשׁש

 
  . לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמןרב אשי אמר: אמר קרא : 2תירוץ 

הוו להו תמניא, נעביד תרי דתרי תרי, ותרי  4x2=8 יכי נעביד? נעביד ארבעה דתרי תריה
  ועשית שיהיו כל עשיותיו שוות. - 2x2=4  +2x1=2 דחד חד

  
  . לא יקרעלוקה, שנאמר  -מקרע בגדי כהונה אמר רחבא אמר רב יהודה: ה: דין

מתקיף לה רב אחא בר יעקב: ודילמא הכי קאמר רחמנא: נעביד ליה שפה כי היכי דלא  :קושי
  ניקרע! 

  מי כתיב שלא יקרע? : תירוץ
  

  בל פסוק כח פרק שמות
  :ִיָּקֵרעַ  לֹא ּלֹו ִיְהֶיה ַתְחָרא ְּכִפי ֹאֵרג ַמֲעֵׂשה ָסִביב ְלִפיו ִיְהֶיה ָׂשָפה ְּבתֹוכֹו רֹאׁשֹו ִפי ְוָהָיה

  
לא יזח ולא לוקה, שנאמר  -אמר רבי אלעזר: המזיח חושן מעל האפוד, והמסיר בדי ארון : דין

  . יסרו
חדקינהו ועבדינהו שפיר כדי  -מתקיף לה רב אחא בר יעקב: ודילמא כי קאמר רחמנא : קושי

  שלא יזח ולא יסורו! 
  ושלא יסורו?  מי כתיב שלא יזח :תירוץ

 
  כח פסוק כח פרק שמות

 ִיַּזח ְולֹא ָהֵאפֹוד ֵחֶׁשב ַעל ִלְהיֹות ְּתֵכֶלת ִּבְפִתיל ָהֵאֹפד ַטְּבֹעת ֶאל ִמַּטְּבֹעָתיו מטבעתו ַהֹחֶׁשן ֶאת ְוִיְרְּכסּו
  :ָהֵאפֹוד ֵמַעל ַהֹחֶׁשן

  



 

  רבי יוסי ברבי חנינא רמי: : סתירה בבדי הארון
  . והובא את בדיו בטבעתוכתיב  הבדים לא יסרו ממנובטבעת הארן יהיו כתיב 

  הא כיצד? מתפרקין ואין נשמטין. : פתרון
תלמוד  -בטבעת הארן יהיו הבדים. יכול לא יהיו זזין ממקומן תניא נמי הכי: : חיזוק לפתרון

למוד לומר ת -יכול יהיו נכנסין ויוצאין  והובא את בדיו , איוהובא את בדיו בטבעת לומר
  . , הא כיצד? מתפרקין ואין נשמטיןהארן יהיו הבדיםבטבעת 

  
  טו פסוק כה פרק שמות

  :ִמֶּמּנּו ָיֻסרּו לֹא ַהַּבִּדים ִיְהיּו ָהָאֹרן ְּבַטְּבֹעת
  ז פסוק כז פרק שמות
  :ֹאתֹו ִּבְׂשֵאת ַהִּמְזֵּבחַ  ַצְלֹעת ְׁשֵּתי ַעל ַהַּבִּדים ְוָהיּו ַּבַּטָּבֹעת ַּבָּדיו ֶאת ְוהּוָבא

  
  , עצי שטים עמדיםאמר רבי חמא ברבי חנינא: מאי דכתיב : שאלה

  שעומדים דרך גדילתן. : 1תשובה 
  שמעמידין את צפויין,  -דבר אחר: עומדים : 2תשובה 
 - עמדיםתלמוד לומר  -דבר אחר: עומדים, שמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין : 3תשובה 

  שעומדין לעולם ולעולמים. 
  

  טו פסוק כו פרק שמות
  :ֹעְמִדים ִׁשִּטים ֲעֵצי ַלִּמְׁשָּכן ַהְּקָרִׁשים ֶאת ְוָעִׂשיתָ 

  
  ?בקדשאת בגדי השרד לשרת רבי חמא בר חנינא: מאי דכתיב  ואמר :שאלה

  בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט. אלמלא :1תשובה 
רבי שמואל בר נחמני אמר דבי רבי שמעון תנא: בגדים שגורדין אותן כברייתן : 2תשובה 

  מכליהן, ומשרדין מהן כלום, מאי היא? ריש לקיש אמר: אלו מעשה מחט. 
  ! מעשה ארגמיתיבי: בגדי כהונה אין עושין אותן מעשה מחט אלא מעשה אורג, שנאמר  :קושי

בית יד של בגדי כהונה נארגת אמר אביי: לא נצרכה אלא לבית יד שלהם. כדתניא: : תירוץ
 . בפני עצמה ונדבקת עם הבגד, ומגעת עד פיסת היד

  
                                                                                                                                                                                                                                            לה פרק שמות

  :ְלַכֵהן ָבָניו ִּבְגֵדי ְוֶאת ַהֹּכֵהן ְלַאֲהֹרן ַהֹּקֶדׁש ִּבְגֵדי ֶאת ַּבֹּקֶדׁש ְלָׁשֵרת ַהְּׂשָרד ִּבְגֵדי ֶאת) יט(
  

אמר רחבה אמר רב יהודה: שלש ארונות עשה בצלאל, אמצעי של עץ תשעה,  :הסבר על הארון
  פנימי של זהב שמונה, חיצון עשרה ומשהו. 

  ! אחד עשר ומשהווהתניא  קושי:
  כמאן דאמר יש בעביו טפח, הא כמאן דאמר אין בעביו טפח.  -לא קשיא: הא  תירוץ:

  ומאי משהו  שאלה:
  זיר.  תשובה:

  ן ושל שלחן. אמר רבי יוחנן: שלשה זירים הן; של מזבח ושל ארו הסבר על הזר:

  זכה אהרן ונטלו,  -של מזבח 
  זכה דוד ונטלו,  -של שלחן 

  יבא ויקח, שמא תאמר פחות הוא  -עדיין מונח הוא, כל הרוצה ליקח  -של ארון- 
  (בהבנת התורה וחקיה ומשפטיה)  בי מלכים ימלכותלמוד לומר 

  
  , זירוקרינן  זררבי יוחנן רמי: כתיב : הסתיר

  זרה הימנו.  -נעשית לו זיר, לא זכה  -זכה : פתרון
   ועשו ארון עצי שטיםוכתיב  ועשית לך ארון עץ,ב רבי יוחנן רמי: כתי :עוד סתירה

  מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו.פתרון: 
  
  כה פרק שמות

  :ֹקָמתֹו ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָאְרּכֹו ָוֵחִצי ַאָּמַתִים ִׁשִּטים ֲעֵצי ֲארֹון ְוָעׂשּו(י) 
  (יא) ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו ְוָעִׂשיָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביב:

  א פסוק י פרק ריםדב
  :ֵעץ ֲארֹון ְּל� ְוָעִׂשיָת  ָהָהָרה ֵאַלי ַוֲעֵלה ָּכִראֹׁשִנים ֲאָבִנים לּוֹחת ְׁשֵני ְל� ְּפָסל ֵאַלי ה' ָאַמר ַהִהוא ָּבֵעת



 

  
  חכם. ינו תלמיד א -אמר רבא: כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו  מבית ומחוץ תצפנו עוד דרשה:
: נקרא נתעב, אמראביי ואיתימא רבה בר עולא : בעניין תלמיד חכם שאין תוכו כבורוהמשך 

  . יש שתה כמים עולהאף כי נתעב ונאלח אשנאמר 
למה זה מחיר ביד אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב : בעניין הזהעוד 

אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה,  - כסיל לקנות חכמה ולב אין
  ואין בהן יראת שמים. 

  מכריז רבי ינאי: חבל על דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתיה עביד.  :עוד בעניין הזה
  תא מיניכו, לא תירתון תרתי גיהנם. אמר להו רבא לרבנן: במטו :עוד בעניין הזה

 -, זכה וזאת התורה אשר שם משהאמר רבי יהושע בן לוי: מאי דכתיב  :עוד דרשה בעניין
  נעשית לו סם מיתה.  -נעשית לו סם חיים, לא זכה 

   –סמא דחייא, דלא אומן לה  -והיינו דאמר רבא: דאומן לה  :חיזוק לדבריו מדברי רבא
  סמא דמותא.
 ישרים משמחי לבפקודי ה' אמר רבי שמואל בר נחמני: רבי יונתן רמי, כתיב : עוד דרשה בעניין

  צורפתו.  -משמחתו, לא זכה  -, זכה אמרת ה' צרופהוכתיב 
צורפתו  -ריש לקיש אמר: מגופיה דקרא נפקא, זכה  :דרך אחרת לדרוש אותו דבר מהפסוק

  צורפתו למיתה.  -לחיים, לא זכה 
, אמר רבי חנינא: זה הלומד תורה בטהרה. יראת ה' טהורה עומדת לעד: דרשה נוספת בעניין

  נושא אשה ואחר כך לומד תורה.  ?מאי היא
  מר רבי חייא בר אבא: נאמנה היא להעיד בלומדיה. א עדות ה' נאמנה :ספתדרשה נו

  
אמר רבי אלעזר: שרוקמין  מעשה רקם מעשה חשב :ואריגי המשכן דרשה בעניין בגדי כהונה

  במקום שחושבין. 
מעשה מחט, לפיכך פרצוף אחד.  - רוקםתנא משמיה דרבי נחמיה:  :עוד דרשה על פסוקים אלו

 מעשה אורג, לפיכך שני פרצופות.  - חושב
  

  לו פסוק כו פרק שמות
  :ֹרֵקם ַמֲעֵׂשה ָזרָמְׁש  ְוֵׁשׁש ָׁשִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרָּגָמן ְּתֵכֶלת ָהֹאֶהל ְלֶפַתח ָמָס� ְוָעִׂשיתָ 

  
  א פסוק כו פרק שמות

 ַּתֲעֶׂשה ֹחֵׁשב ַמֲעֵׂשה ְּכֻרִבים ָׁשִני ְוֹתַלַעת ְוַאְרָּגָמן ּוְתֵכֶלת ָמְׁשָזר ֵׁשׁש ְיִריֹעת ֶעֶׂשר ַּתֲעֶׂשה ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת
  :ֹאָתם

  
  . באלו נשאלין באורים ותומים

ל משמש בהן משוח מלחמה משמש בהן, כי אתא רב דימי אמר: בגדים שכהן גדו :דרשה בנושא
  למי שבא בגדולה אחריו.  - ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריושנאמר 

  


