
  טסיומא דף 
 לקרות רצה אם: וקתני. היא עבודה לאו דקריאה מכלל -  משלו לבן באצטלית מדקתני: דיוק ממשנתינו

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

  !  בהן ליהנות ניתנו כהונה בגדי: מינה שמעת, ראשיהן תחת אותן ומניחין ומקפלין פושטין: 2תשובה 
  . ראשיהן כנגד: אימא אלא, ראשיהן תחת תימא לא: פפא רב אמר: דחייה    
  . דמי שפיר הצד מן תפילין מינה שמעת: משרשיא רב אמר :דיוק מזה      
   - ראשיהן תחת דעתך סלקא דאי, ראשיהן דכנגד מסתברא נמי הכי :חיזוק לדחייה      
   מתהני הא - בהן ליהנות דניתנו נמי ונהי! אבנט איכא דהא, כלאים משום לי ותיפוק      
  ! מכלאים      
  ) השנה ימות בשאר( גדול כהן של אבנטו: דאמר למאן הניחא :קושי לחיזוק        
   זה לא גדול כהן של אבנטו: דאמר למאן אלא, הדיוט כהן של אבנטו הוא זה        
  ? למימר איכא מאי )ואין בו שעטנז( הדיוט כהן של אבנטו הוא        
   הוא והעלאה בלבישה כלאים: תימא וכי :דחייתותירוץ ומיד           
   אבל -  עליך יעלה לא )יט ויקרא(: והתניא - שרי בהצעה, דאסור          
  , כן לעשות אסור: חכמים אמרו אבל, תחתיך להציעו מותר אתה          
  . בשרו על אחת נימא תיכרך שמא          
   - ביני ביני מידי ליה דמפסיק: תימא וכי :עוד תירוץ ומיד דחייתו          
   משום רבי אמר לוי בן יהושע רבי אמר פזי בן שמעון רבי והאמר          
   וכלאים, זו גב על זו מצעות עשר אפילו: שבירושלים קדישא קהלא          
  . עליהן לישון אסור - תחתיהן          
  . מינה שמע, ראשיהן כנגד: מינה שמע לאו אלא :מסקנה כדחייה    
  ראשיהן תחת לעולם: אמר אשי רב :דחייה      
  ! מכלאים מתהני קא והא :קושי        
   האי: יהושע דרבי בריה הונא רב דאמר הא כי, הן קשין כהונה בגדי :תירוץ        
  . שריא - דנרש גמדא נמטא        
     בהן היוצא, כהונה בגדי: שמע תא: חיזוק לדחייה ובכך מסקנה אחרת      
       -  עבודה בשעת שלא בין עבודה בשעת בין, ובמקדש, אסור -  למדינה      
 . מינה שמע, בהן ליהנות ניתנו כהונה שבגדי מפני, מותר     
   בעשרים: והתניא? לא ובמדינה: קושי על ברייתא זו שהביאו כחיזוק        
   את כותיים שבקשו יום. למספד דלא, ]הוא[ גרזים הר יום] בטבת[ וחמשה        
     את והודיעו באו. להם ונתנו להחריבו מוקדון מאלכסנדרוס אלהינו בית        
   ומיקירי, כהונה בבגדי ונתעטף, כהונה בגדי לבש? עשה מה. הצדיק שמעון       
   זה מצד הולכים הללו הלילה וכל, בידיהן אור של ואבוקות, עמו ישראל        
  ...השחר עמוד שעלה עד זה מצד הולכים והללו        

  ב פסוק כח פרק שמות ן"רמב
 כחתן הכתוב שאמר כמו, ומפוארים נכבדים במלבושים ומפואר נכבד שיהיה -  ולתפארת לכבוד) ב(

 כמו, התורה בזמן המלכים ילבשו כדמותן, הן מלכות לבושי הבגדים אלה כי, )י סא ישעיה( פאר יכהן
 כתונת והיא, פסים כדמות מרוקמת שפירושו, )ג לז בראשית( פסים כתנת לו ועשה בכתנת שמצינו
 בגדי שיעשו יאמר, ולתפארת לכבוד, האמת דרך ועל ...קדם מלכי כבן והלבישו, שפירשתי כמו תשבץ
 תפארת כי) יח פט תהלים( כדכתיב, עזם ולתפארת בתוכם השוכן השם לכבוד בהם לשרת לאהרן קדש
 מכובד, המקדש בית מקום שהוא, רגליו ומקום, בתפארת מפואר המקדש מקום שיהיה.. .אתה עזמו
 גם למטה אמר וכן, תפארתו בהם ומיחד מראה שיהיה, )כג מד שם( יתפאר ובישראל וכן. השם בכבוד
 תפארתי ובית מזבחי רצון על יעלו בקרבנות ואמר, )מ פסוק להלן( ולתפארת לכבוד כלם הבנים בבגדי
 ויתכן, לשמן עשייה צריכין הבגדים והיו. תפארתו בית והכבוד, רצונו המזבח והנה). ז ס ישעיה( אפאר
 מה שיבינו, חכמה רוח מלאתיו אשר לב חכמי כל אל תדבר ואתה אמר ולכן, כוונה צריכין שיהיו
  :מלחמתי בבית לפני מנצח דיוקנו דמות) א סט יומא( אמרו וכבר. שיעשו



  ח פרק נחמיה
 ֵסֶפר ֶאת ְלָהִביא ַהֹּסֵפר ְלֶעְזָרא ַוֹּיאְמרּו ַהָּמִים ַׁשַער ִלְפֵני ֲאֶׁשר ָהְרחֹוב ֶאל ֶאָחד ְּכִאיׁש ָהָעם ָכל ַוֵּיָאְספּו) א(

 :ִיְׂשָרֵאל ֶאת ’ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ֹמֶׁשה ּתֹוַרת
 ַלֹחֶדׁש ֶאָחד ְּביֹום ִלְׁשֹמעַ  ֵמִבין ְוֹכל ִאָּׁשה ְוַעד ֵמִאיׁש ַהָּקָהל ִלְפֵני ַהּתֹוָרה ֶאת ַהֹּכֵהן ֶעְזָרא ַוָּיִביא) ב(

 :ַהְּׁשִביִעי
 ְוַהָּנִׁשים ָהֲאָנִׁשים ֶנֶגד ַהּיֹום ַמֲחִצית ַעד ָהאֹור ִמן ַהַּמִים ַׁשַער ִלְפֵני ֲאֶׁשר ָהְרחֹוב ִלְפֵני בוֹ  ַוִּיְקָרא) ג(

 :ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ֶאל ָהָעם ָכל ְוָאְזֵני ְוַהְּמִביִנים
 ְוִחְלִקָּיה ְואּוִרָּיה ַוֲעָנָיה ְוֶׁשַמע ַמִּתְתָיה ֶאְצלוֹ  ַוַּיֲעֹמד ַלָּדָבר ָעׂשּו ֲאֶׁשר ֵעץ ִמְגַּדל ַעל ַהֹּסֵפר ֶעְזָרא ַוַּיֲעֹמד) ד(

  : ְמֻׁשָּלם ְזַכְרָיה ְוַחְׁשַּבָּדָנה ְוָחֻׁשם ּוַמְלִּכָּיה ּוִמיָׁשֵאל ְּפָדָיה ּוִמְּׂשֹמאלוֹ  ְיִמינוֹ  ַעל ּוַמֲעֵׂשָיה
 :ָהָעם ָכל ָעְמדּו ּוְכִפְתחוֹ  ָהָיה ָהָעם ָּכל ֵמַעל ִּכי ָהָעם ָכל ְלֵעיֵני ַהֵּסֶפר ֶעְזָרא ַוִּיְפַּתח) ה(
ִהים ’ה ֶאת ֶעְזָרא ַוְיָבֶר) ו(  ַאַּפִים ’הלַ  ַוִּיְׁשַּתֲחוֻ  ַוִּיְּקדּו ְיֵדיֶהם ְּבֹמַעל ָאֵמן ָאֵמן ָהָעם ָכל ַוַּיֲענּו ַהָּגדֹול ָהֱא

 :ָאְרָצה
 ְמִביִנים ְוַהְלִוִּים ְּפָלאָיה ָחָנן יֹוָזָבד ֲעַזְרָיה ְקִליָטא ַמֲעֵׂשָיה הֹוִדָּיה ַׁשְּבַתי ַעּקּוב ָיִמין ְוֵׁשֵרְבָיה ּוָבִני ְוֵיׁשּועַ ) ז(

 :ָעְמָדם ַעל ְוָהָעם ַלּתֹוָרה ָהָעם ֶאת
ִהים ְּבתֹוַרת ַבֵּסֶפר ַוִּיְקְראּו) ח(   : ַּבִּמְקָרא ַוָּיִבינּו ֶׂשֶכל ְוׂשֹום ְמֹפָרׁש ָהֱא

  
  ט פרק נחמיה

 :ֲעֵליֶהם ַוֲאָדָמה ּוְבַׂשִּקים ְּבצֹום ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ֶנֶאְספּו ַהֶּזה ַלֹחֶדׁש ְוַאְרָּבָעה ֶעְׂשִרים ּוְביֹום) א(
 :ֲאֹבֵתיֶהם ַוֲעֹונֹות ַחֹּטאֵתיֶהם ַעל ַוִּיְתַוּדּו ַוַּיַעְמדּו ֵנָכר ְּבֵני ִמֹּכל ִיְׂשָרֵאל ֶזַרע ַוִּיָּבְדלּו) ב(
ֵהיֶהם ’ה ּתֹוַרת ְּבֵסֶפר ַוִּיְקְראּו ָעְמָדם ַעל ַוָּיקּומּו) ג(  ’הלַ  ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִמְתַוִּדים ּוְרִבִעית ַהּיֹום ְרִבִעית ֱא

ֵהיֶהם  : ֱא
 ’ה ֶאל ָּגדֹול ְּבקֹול ַוִּיְזֲעקּו ְכָנִני ָּבִני ֵׁשֵרְבָיה ֻּבִּני ְׁשַבְנָיה ַקְדִמיֵאל ּוָבִני ֵיׁשּועַ  ַהְלִוִּים ַמֲעֵלה ַעל ַוָּיָקם) ד(

ֵהיֶהם  :ֱא
ֵהיֶכם ’ה ֶאת ָּבֲרכּו קּומּו ְפַתְחָיה ְׁשַבְנָיה הֹוִדָּיה ֵׁשֵרְבָיה ֲחַׁשְבְנָיה ָּבִני ְוַקְדִמיֵאל ֵיׁשּועַ  ַהְלִוִּים ַוֹּיאְמרּו) ה(  ֱא

 :ּוְתִהָּלה ְּבָרָכה ָּכל ַעל ּוְמרֹוַמם ְּכבֹוֶד ֵׁשם ִויָבְרכּו ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם ִמן
 ַהַּיִּמים ָעֶליהָ  ֲאֶׁשר ְוָכל ָהָאֶרץ ְצָבָאם ְוָכל ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ֶאת ָעִׂשיתָ  ַאָּתה את ְלַבֶּד ’ה הּוא ַאָּתה) ו(

 :ִמְׁשַּתֲחִוים ְל ַהָּׁשַמִים ּוְצָבא ֻּכָּלם ֶאת ְמַחֶּיה ְוַאָּתה ָּבֶהם ֲאֶׁשר ְוָכל
ִהים ’ה הּוא ַאָּתה) ז(  :ַאְבָרָהם ְּׁשמוֹ  ְוַׂשְמָּת  ַּכְׂשִּדים ֵמאּור ְוהֹוֵצאתוֹ  ְּבַאְבָרם ָּבַחְרָּת  ֲאֶׁשר ָהֱא
 ְוַהְיבּוִסי ְוַהְּפִרִּזי ָהֱאֹמִרי ַהִחִּתי ַהְּכַנֲעִני ֶאֶרץ ֶאת ָלֵתת ַהְּבִרית ִעּמוֹ  ְוָכרֹות ְלָפֶני ֶנֱאָמן ְלָבבוֹ  ֶאת ּוָמָצאתָ ) ח(

  :ָאָּתה ַצִּדיק ִּכי ְּדָבֶרי ֶאת ַוָּתֶקם ְלַזְרעוֹ  ָלֵתת ְרָּגִׁשיְוַהּגִ 
  

  יג פרק זכריה
א ָהָאֶרץ ִמן ָהֲעַצִּבים ְׁשמֹות ֶאת ַאְכִרית ְצָבאֹות ’ה ְנֻאם ַההּוא ַבּיֹום ְוָהָיה) ב(  ֶאת ְוַגם עֹוד ִיָּזְכרּו ְו

  :ָהָאֶרץ ִמן ַאֲעִביר ַהֻּטְמָאה רּוחַ  ְוֶאת ַהְּנִביִאים


