יומא עג
באלו נשאלין באורים ותומים.
הלכה של רב דימי :בגדים שכהן גדול משמש בהן משוח מלחמה משמש בהן ,שנאמר )שמות כט(
ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו  -למי שבא בגדולה אחריו.
קושי  1על רב דימי :מתיב רב אדא בר אהבה ,ואמרי לה כדי :יכול יהא בנו של משוח מלחמה
משמש תחתיו ,כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו – תלמוד לומר )שמות כט( שבעת ימים
ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל אהל

מועד  -מי שראוי לבא אל אהל מועד.

ואם איתא ,מיחזא חזי!
)הנחה בסיסית לדבריו שמי שלובש בגדים יכול ראוי לבוא לקודש הקדשים על פי ויקרא טז:לב
וְ כִ פֶּר הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר י ְִמשַׁ ח אֹתוֹ וַ אֲ ֶשׁר יְמַ לֵּא ֶאת יָדוֹ לְ כַ הֵ ן ַתּחַ ת ָא ִביו וְ לָ בַ שׁ ֶאת ִבּגְ ֵדי ַהבָּ ד ִבּגְ ֵדי הַ קֹּדֶ שׁ(:
תירוץ :אמר רב נחמן בר יצחק :הכי קאמר כל שעיקר משיחתו לאהל מועד ,יצא זה
שעיקר משיחתו למלחמה.
קושי  2על רב דימי :מיתיבי :משוח מלחמה אינו משמש לא בארבעה ככהן הדיוט ,לא

בשמונה ככהן גדול!
-

תירוץ :אמר ליה אביי :אלא זר משוית ליה?  -אלא ,ככהן גדול  -משום איבה ,ככהן הדיוט
משום מעלין בקדש ולא מורידין) .אבל לא מעיקר הדין – מעיקר הדין הוא לובש (8
קושי על אביי :אמר ליה רב אדא בר אבא לרבא :והאי תנא דלית ליה איבה ,ולא קא
משמש ,דתניא

כהן גדול

מרובה בגדים )ולא
נמשח(

ופר הבא על כל המצות
ופר יום הכפורים
ופר יום הכפורים
ועשירית האיפה
ועשירית האיפה
לא פורע ולא פורם ,אבל לא פורע ולא פורם,
אבל פורם הוא
פורם הוא מלמטה,
מלמטה ,וההדיוט
וההדיוט מלמעלה
מלמעלה
ואין מטמא לקרוביו
ואין מטמא לקרוביו
ומצווה על הבתולה
ומצווה על הבתולה
ומוזהר על האלמנה
ומוזהר על האלמנה
ומחזיר את הרוצח
ומחזיר את הרוצח

כהן גדול שירד
ופר הבא על כל
המצות
לא פורע ולא פורם,
אבל פורם הוא
מלמטה ,וההדיוט
מלמעלה
ואין מטמא לקרוביו
ומצווה על הבתולה
ומוזהר על האלמנה
ומחזיר את הרוצח

ומקריב אונן ואינו
ומקריב אונן ואינו אוכל ,ומקריב אונן ואינו
אוכל ,ואינו חולק
אוכל ,ואינו חולק
ואינו חולק
ונוטל חלק בראש,
ונוטל חלק בראש,
ונוטל חלק בראש,
ומקריב חלק בראש
ומקריב חלק בראש
ומקריב חלק בראש
ומשמש בשמנה כלים ומשמש בשמנה כלים
ומשמש בשמנה כלים
ופטור על טומאת מקדש ופטור על טומאת
מקדש וקדשיו
וקדשיו
וכל עבודות יום
וכל עבודות יום
הכפורים אינן
הכפורים אינן כשירות
כשירות אלא בו
אלא בו

משוח מלחמה

לא פורע ולא פורם ,אבל
פורם הוא מלמטה,
וההדיוט מלמעלה
ואין מטמא לקרוביו
ומצווה על הבתולה
ומוזהר על האלמנה
ומחזיר את הרוצח )רק
לפי ר' יהודה

אינו משמש בשמונה
בגדים

ופטור על טומאת
מקדש וקדשיו
וכל עבודות יום
הכפורים אינן כשירות
אלא בו

תירוץ :כי לית ליה איבה  -בדכוותיה ,בדזוטר מיניה  -אית ליה.
אחרים שדגלו בשיטת רב דימי :יתיב רבי אבהו וקאמר לה להא שמעתא משמיה דרבי יוחנן.
תגובה לדבריהם :אהדרינהו רבי אמי ורבי אסי לאפייהו.

דעה אחרת בבגדי משוח מלחמה :כי אתא רבין אמר :נשאל איתמר .תניא נמי הכי :בגדים שכהן
גדול משמש בהן  -משוח מלחמה נשאל בהן.

הבאת ברייתא :תנו רבנן :כיצד שואלין?
השואל פניו כלפי נשאל,
והנשאל פניו כלפי שכינה.
השואל אומר :ארדף אחרי הגדוד הזה
והנשאל אומר :כה אמר ה' עלה והצלח.
רבי יהודה אומר :אין צריך לומר כה אמר ה' אלא עלה והצלח,
אין שואלין בקול  -שנאמר ושאל לו,
ולא מהרהר בלבו שנאמר ושאל לו לפני ה' .אלא כדרך שאמרה חנה בתפלתה ,שנאמר :וחנה היא
מדברת על לבה.
אין שואלין שני דברים כאחד ,ואם שאל  -אין מחזירין אלא אחד ,ואין מחזירין לו אלא ראשון ,שנאמר
היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול וגו' ויאמר ה' ירד.
קושי :והא אמרת אין מחזירין אלא ראשון!
תירוץ :דוד שאל שלא כסדר ,והחזירו לו כסדר .וכיון שידע ששאל שלא כסדר  -חזר ושאל
כסדר ,שנאמר היסגרו בעלי קעילה אתי ואת אנשי ביד שאול ויאמר ה' יסגירו.
המשך הברייתא :ואם הוצרך הדבר לשנים  -מחזירין לו שנים ,שנאמר וישאל דוד בה' לאמר
ארדף אחרי הגדוד הזה האשיגנו ויאמר לו רדף כי השג תשיג והצל תציל,
ואף על פי שגזירת נביא חוזרת ,גזירת אורים ותומים  -אינה חוזרת ,שנאמר במשפט האורים.

למה נקרא שמן אורים ותומים? אורים  -שמאירין את דבריהן ,תומים  -שמשלימין את דבריהן.
ואם תאמר :בגבעת בנימין מפני מה לא השלימו?
הם שלא ביחנו אם לנצח אם להנצח ובאחרונה שביחנו  -הסכימו ,שנאמר ופינחס בן אלעזר

בן
אהרן עמד לפניו בימים ההם לאמר האוסף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימן אחי
אם אחדל ויאמר ה' עלו כי מחר אתננו בידך.

שאלה :כיצד נעשית?
תשובה  :1רבי יוחנן אומר :בולטות,
תשובה  :2ריש לקיש אומר :מצטרפות.
קושי :והא לא כתיב בהו צד"י!
תשובה :אמר רב שמואל בר יצחק :אברהם יצחק ויעקב כתיב שם.
קושי :והא לא כתיב טי"ת!
תשובה :אמר רב אחא בר יעקב :שבטי ישורון כתיב שם.

קושי על ר' יוחנן וריש לקיש :מיתיבי :כל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ושכינה שורה עליו  -אין
שואלין בו ,שהרי שאל צדוק ועלתה לו ,אביתר ולא עלתה לו ,שנאמר ויעל אביתר עד תם כל
העם וגו'.

תירוץ :סיועי הוה מסייע בהדייהו.
ואין שואלין אלא למלך.
שאלה :מנא הני מילי?
תשובה :אמר רבי אבהו :דאמר קרא ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט
האורים וגו'
הוא  -זה מלך,
וכל בני ישראל אתו  -זה משוח מלחמה,
וכל העדה  -זו סנהדרין .הדרן עלך בא לו כהן גדול.

משנה .יום הכפורים אסור באכילה ,ובשתיה ,וברחיצה ,ובסיכה ,ובנעילת הסנדל ,ובתשמיש המטה
והמלך והכלה ירחצו את פניהם ,והחיה תנעול את הסנדל ,דברי רבי אליעזר,
וחכמים אוסרין.
האוכל ככותבת הגסה ,כמוה וכגרעינתה ,והשותה מלא לוגמיו  -חייב.
כל האוכלים מצטרפין לככותבת ,וכל המשקין מצטרפין למלא לוגמיו .האוכל ושותה אין מצטרפין.
קושי :אסור? ענוש כרת הוא!
תירוץ :אמר רבי אילא ,ואיתימא רבי ירמיה :לא נצרכה אלא לחצי שיעור.

קושי על התירוץ:
 הניחא למאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה,
 אלא למאן דאמר חצי שיעור מותר מן התורה ,מאי איכא למימר?
דאיתמר
ריש לקיש
רבי יוחנן
מותר מן התורה
אסור מן התורה
חצי שיעור
מותר מן התורה,
כיון דחזי לאיצטרופי -
הטעם
אכילה אמר רחמנא  -וליכא
איסורא קא אכיל
הניחא לרבי יוחנן ,אלא לריש לקיש מאי איכא למימר?
תירוץ :מודה ריש לקיש שאסור מדרבנן.

