יומא יב
בית הכ סת ובית השותפין ובית האשה
 -מטמאין ב געים.

יכול יהיו בתי כ סיות ובתי מדרשות
מטמאין ב געים  -תלמוד לומר ובא
אשר לו הבית  -מי שמיוחד לו,

יצאו אלו שאין מיוחדין לו!
בית כ סת מטמא ב געים
רבי מאיר בית הכ סת ...ושאין בה בית

סתירה
תירוץ 1

בית כ סת לא מטמא ב געים
רב ן וחכמים פוטרין

דירה  -רבי מאיר מחייב,
תירוץ  :2הא והא
רב ן
תירוץ  :3הא והא
דלית בה בית דירה
קושי

דאית בה בית דירה

דלית בה בית דירה

דכפרים

דכרכים

ודכפרים מי מטמא ב געים? והת יא :ודכרכים אין מטמא ב געים?

לאחזה  -עד שיכבשו אותה ,כבשו
אותה ולא חלקוה  -לשבטים ,חלקו
לשבטים ולא חלקו לבית אבות ,חלקו
לבית אבות ואין כל אחד מכיר את
שלו ,מ יין? תלמוד לומר ובא אשר
לו הבית  -מי שמיוחד לו ,יצא אלו
שאין מיוחדין לו.
אלא מחורתא כדש ין מעיקרא.
)דחיית תירוץ (3

תירוץ

הב ת המחלוקת בברייתא בין ר' יהודה וחכמים:
ת א קמא
דעותיהם
אין ירושלים מטמאה ב געים
דעתו
מבוססת על:
כל אחד
מסתמך על
מקור ת אי:

ירושלים לא תחלקה לשבטים

והת יא :אחזתכם  -אחזתכם
מטמאה ב געים ,ואין ירושלים
מטמאה ב געים .אמר רבי יהודה :א י
לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד- .

הא בתי כ סיות ובתי מדרשות -
מטמאין ב געים ,ואף על גב דכרכים
י הו!
אימא :אמר רבי יהודה :א י לא
שמעתי אלא מקום מקודש בלבד
)שזה כולל בתי כ סיות(

רבי יהודה

א י לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד
ירושלים מטמאה ב געים
ירושלים תחלקה לשבטים

אין משכירין בתים בירושלים ,לפי מה היה בחלקו של יהודה  -הר הבית ,הלשכות
והעזרות .ומה היה בחלקו של ב ימין  -אולם,
שאי ה שלהן .רבי אלעזר ברבי
והיכל ,ובית קדשי הקדשים .ורצועה היתה יוצאה
שמעון אומר :אף לא מטות.
מחלקו של יהודה ו כ סת לחלקו של ב ימין ,ובה
לפיכך ,עורות קדשים  -בעלי
היה מזבח ב וי .וב ימין הצדיק היה מצטער עליה
אושפזיכ ין וטלין אותן בזרוע
דברי אביי על אותה ברייתא:
לבלעה בכל יום ,ש אמר חופף עליו כל היום.
למישבק
שמע מי ה אורח ארעא
לפיכך זכה ב ימין הצדיק ו עשה אושפיזכן
לאושפיזיה
אי יש גולפא ומשכא
לגבורה ,ש אמר ובין כתפיו שכן

כהן גדול ביום הכיפורים :ויקרא פרק טז פסוק ד
כת ת בד קדש ילבש ומכ סי בד יהיו על בשרו ובאב ט בד יחגר ובמצ פת בד יצ ף בגדי קדש הם
ורחץ במים את בשרו ולבשם:
כהן גדול ביום רגיל :שמות פרק לט פסוק כט
ואת האב ט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת ש י מעשה רקם כאשר צוה ה' את משה:
כהן הדיוט  -אין פסוק שמתאר ממה זה עשוי

ומתקי ין לו כהן אחר

קושי :פשיטא אירע בו פסול קודם תמיד של שחר  -מח כין אותו בתמיד של שחר .אלא ,אירע בו
פסול אחר תמיד של שחר במה מח כין אותו?
תירוץ  :1אמר רב אדא בר אהבה :באב ט.

קושי על התירוץ:
התירוץ לא מתסדר אם אומרים
התירוץ מסתדר אם אומרים
אב ט של כהן גדול ביום רגיל )כלאים(= אב ט אב טו של כהן גדול )כלאים( לא זהו אב טו של
כהן הדיוט )פשתן(
של כהן הדיוט )כלאים(
כי אז אב ט של כהן גדול ביום הכיפורים הוא
כי אז יש הבדל בין האב ט של כה"ג ביום
הכיפורים )פשתן בלבד( לבין זה של כהן הדיוט אותו אב ט שלובש כהן הדיוט כל הש ה
תירוץ  :2אמר אביי :לובש שמו ה ומהפך בצי ורא
חיזוק לתירוץ :וכדרב הו א ,דאמר רב הו א :זר שהפך בצי ורא  -חייב מיתה.
תירוץ  :3ורב פפא אמר :עבודתו מח כתו.
חיזוק לתירוץ :מי לא ת יא :כל הכלים שעשה משה  -משיחתן מקדשתן ,מכאן ואילך -
עבודתן מח כתן .הכא מי  -עבודתו מח כתו.
העברת מסורת במחלוקת לגבי האב ט של כהן הדיוט:
מסורת ראשו ה:
חד אמר :של כלאים
כי אתא רב דימי אמר:

אב טו של כהן הדיוט ,רבי
ורבי אלעזר ברבי שמעון
יסיון להבין מי אמר מה

חד אמר :של בוץ
)פשתן(

דרבי הוא

דת יא :אין בין כהן גדול לכהן הדיוט אלא
אב ט ,דברי רבי .רבי אלעזר ברבי שמעון אומר:
אף לא אב ט

דחייה
מסורת אחרת במחלוקת
שממ ה ברורה מי אמר
מה
כי אתא רבין אמר:

על איזה מקרה בכהן גדול מדברת הברייתא?
 אי ימא בשאר ימות הש ה  -טובא איכא:
כהן גדול משמש בשמו ה ,והדיוט בארבעה.
אלא לאו  -ביום הכפורים.
לא ,לעולם בשאר ימות הש ה ,ובה ך דשוין
)מתייחס ל 4הבגדים ששוים בי יהם(.
אב טו של כהן גדול ביום הכפורים  -דברי הכל של בוץ ,בשאר ימות
הש ה  -דברי הכל של כלאים .לא חלקו אלא באב טו של כהן הדיוט,
בין בשאר ימות הש ה בין ביום הכפורים .שרבי אומר :של כלאים,
ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר :של בוץ.

חיזוק לדבריו
אמר רב חמן בר יצחק :אף א ן מי ת י א :על בשרו ,מה תלמוד לומר
ילבש  -להביא מצ פת ואב ט להרמת הדשן ,דברי רבי יהודה .רבי דוסא
אומר :להביא בגדי כהן גדול ביום הכפורים ,שהן כשרין לכהן הדיוט .רבי
אומר :שתי תשובות בדבר ,חדא :דאב טו של כהן גדול ביום הכיפורים
לא זה הוא אב טו של כהן הדיוט ,ועוד :בגדים ש שתמשתה בהן קדושה
חמורה תשמש בהן קדושה קלה? אלא מה תלמוד לומר ילבש  -לרבות את
השחקין.
הערה על הברייתא האחרו ה :ואזדא רבי דוסא לטעמיה ,דת יא :והניחם שם ,מלמד שטעו ין
ג יזה .רבי דוסא אומר :שלא ישתמש בהן יום הכיפורים אחר.

ת ו רב ן :אירע בו פסול ומי ו אחר תחתיו
רבי יוסי
רבי מאיר
ראשון  -חוזר לעבודתו ,ש י  -אי ו ראוי לא לכהן
ראשון חוזר לעבודתו ,ש י  -כל מצות כהו ה
גדול ולא לכהן הדיוט
גדולה עליו
חיזוק לדברי ר' יוסי על ידי מעשה :אמר רבי יוסי מעשה ביוסף בן אלם בציפורי שאירע בו פסול
בכהן גדול ,ומי והו תחתיו .ואמרו חכמים :ראשון  -חוזר לעבודתו ,ש י  -אי ו ראוי לא לכהן גדול
ולא לכהן הדיוט.
 כהן גדול  -משום איבה
 כהן הדיוט  -משום מעלין בקודש ולא מורידין.

