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  .כג ד� יומא
  ? באיזה אופ� מיירי,"כל תלמיד חכ� שאינו נוק� ונוטר כנחש אינו תלמיד חכ�"

  
  נוטר  נוק�  

  אסור לנטור  אסור לנקו�  בעני� ממו�
  , אלא זוכר לו בלבו, 1צרי# שלא לנקו� בעצמו  בעני� צערא דגופא

  2וכשבא אחד לנקו� את נקמתו שותק ולא מוחה בידו
  

  ?הוציא ע� האצבע שליש או גודל מה הדי�, אצבע הסמוכה לגודל יש להוציא את הבפייס
  

  הא� מותר להוציא גודל   אמה�הא� מותר להוציא שליש   
  אסור ולוקה בפקיע  אסור  בבריא

  אסור ולוקה בפקיע   אבל אי) מוני� רק את האצבע'מותר   3בחולי� ביחידי�
  

  :יומא ד� כג
  ? בעלי מומי� ותרומת הדש� כשרי� בכהני�4הא� הוצאת הדש�

  
  תרומת הדש�  הוצאת הדש�  

  פסולה בבעלי מומי)  לחכמי�
   כשרה:לריש לקיש  כשרה בבעלי מומי)  5אליעזר' לר

   פסולה:יוחנ�' לר
  

  ?יוחנ� וריש לקיש בהרמת הדש�' מה נחלקו רב
  

  בכמה בגדי� נעשית  הא� היא נקראת עבודה  
  בארבעה בגדי�  נקראת עבודה  יוחנ�' לר

    בכתונת ומכנסי� בלבד' ונעשית אפי  6ינה עבודהא  לריש לקיש
                                                           

 –ביסורי�  הנעלבי� ואינ� עולבי� שומעי� חרפת� ואינ� משיבי� עושי� מאהבה ושמחי� :וכדאיתא בסוגיי� 1
 ".רתווהביו כצאת השמש בגבווא") לא:שופטי� ה(עליה� הכתוב אומר 

  . שהביא עוד כמה פירושי� בעני� זה)ו"עמוד רפ(יוס� דעת ' ע 2
י ה� בני אד� היושבי� או שוכבי� לבד� מחו" למקו� המני� ולכ� לא איכפת ל� שיוציאו "יחידי� לפירש 3

  .ש"רש' וע. שני�
 על רצפת ולהשימודהיינו לחתות במחתה מהדש� המונח על המזבח , מלבד מצות תרומת הדש� בכל יו� 4

וכשהיה רבה בתפוח היו , ש� רבה על המזבח היו צוברי� אותו בתפוחכשהיה הד, העזרה ממזרח לכבש
 . וזה נקרא הוצאת הדש�$, מוציאי� את הדש� אל מחו" למחנה

 דג� אחרי� שה� בעלי מומי� $" ולבש בגדי� אחרי�) "ד:ויקרא ו(אליעזר דריש ממה שכתוב ' ר 5
שילבש להוצאת הדש�  $" אחרי�" מופליג על רבנ� שדורשי�. לעבודה זו ה� כשרי�, שפסולי� לעבודה

  .בגדי כהונה פחותי� ממה שהוא לובש בשעת עבודה
משו� דבעל מו� חשוב כמו , ק שבעלי מומי� פסולי� בה"ל לת" שבכל אופ� ס,)ה יש"בד(' וכתבו התוס 6

  .שאינה עבודה' א צרי% קרא להתיר בבעלי מומי� כא� אפי"ולכ� ג� לר, זר ואי% יקרב אל המזבח


