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  .יב ד� יומא
  ? בנגעי�תהא� ירושלי� מטמא

  
   ובכל מקו� מקודש�במקדש   בכל ירושלי�  

  אי  מטמא   דלא נחלקה לשבטי�!אי  מטמאת   לרבנ� 
  1אי  מטמא  )יהודה ובנימי (נחלקה לשבטי� ד !מטמאת   יהודה' לר

  

  :יומא ד� יב
  ?יה לכה� הדיוט תמידאכ� איזה אבנט ה, כ של בו�"וביוה, ג בכל השנה מכלאי�"אבנט של כה

  
  לרבי�  'לדחיית הגמ  לרב דימי  
  כלאי�  פשת   כלאי�  לרבי

  פשת   כלאי�  פשת   ש"אליעזר בר' לר
  

  ',וגו "0ִמְכְנֵסי ַבד ִיְלַ.( ַעל ְ.ָ-ר# ְוֵהִרי� ֶאת ַהֶ$ֶ(�) כתונת(ְוָלַב( ַה)ֵֹה� ִמ$# ַבד ) "ג:ויקרא ו(כתיב 
  ?לרבות" ִיְלַ.("מה באה תיבת 

  
  ?לרבות" ִיְלַ.("מה באה תיבת   

  להביא מצנפת ואבנט שאינ� כתובי� להדיא  יהודה' לר
  2כ כשרי� לכה  הדיוט"ג ביוה"בגדי לב  של כה' ללמד שד  דוסא' לר

  3לרבות בגדי כהונה שחוקי� וישני� שכשרי�  לרבי
  

  ?ה דינ�מ, וחזר הראשו� לכשרותו, כה� גדול שנפסל ומינו אחר ושימש תחתיו
  

  ?מה די� הכה� השני  ?מה די� הכה� הראשו�  
  4כל מצות כהונה גדולה עליו  חוזר לעבודתו כבראשונה  מאיר' לר
    5ג ולא לכה  הדיוט"אינו ראוי לא לכה  חוזר לעבודתו כבראשונה  יוסי' לר

                                                           
וממילא יד כל השבטי� ,  משו� שקנה אותו דוד בכס� שגבה מכל השבטי�,במקו� המקדש הטע� 1

יהודה בכל מקו� מקודש משו� ' דלמסקנא שמטהר ר, א"אול� טע� זה נצר� רק להו. היתה שוה בו
  .כ בי� במקדש ובי� בשאר בתי כנסיות הוא אותו טע�"א" אר� אחוזתכ�"שאינו בכלל 

מתאי� להיות אבנ� , כ העשוי מפשת�"ג ביוה"דאי� אבנט של כה) א: קושיות על פירוש זה' רבי הקשה ב 2
, דש הקדשי�ואי� יתכ� שבגדי לב� ששימשו לקדושה חמורה בק) ב. הדיוט שעשוי מכלאי�של כה� 

  .ישמשו לקדושה קלה לכה� הדיוט
אכ� . [לרבות ששחקי� כשרי�ו $ שהכוונה על כל העבודות, )ה את השחקי�"בד(י "בפירוש הראשו� פירש 3

בודת הרמת הדש� שיש לעשותה שהכוונה על ע, ובפירוש השני פירש ].מטושטשי� או מקורעי� פסולי�
 . ודחה את הפירוש הזה, לכתחילה דוקא בשחקי�

מ אסור לקרוע "מ, ג בכל יו�"כ וחביתי כה"ג ביוה"כ ואינו מקריב פר דכה"הג� שאינו עובד ביוה', פי 4
 . בגדי�'חוא� רוצה לעבוד טעו� . ואסור באלמנה, �וכ� אינו מטמא לקרובי, בגדיו ולגדל שערו באבלות

בגדי� ככה� ' ולא בד,  משו� איבה של הראשו�$בגדי� ככה� גדול ' לא בח, היינו שאינו עובד כללד 5
 .  בקודש ואי� מורידי�� משו� שמעלי$ הדיוט 


