
 

 

 

 

 

  ת ובירושליםטומאת נגעים בבית כנס

 מטמאין בנגעים. ,שותפין ובית האשהבית הכנסת ובית ה: תניא'( ב א)י"

 ?נסיות ובתי מדרשות מטמאין בנגעיםיכול יהיו בתי כ: והתניאם?! ובית הכנסת מי מטמא בנגעי )ומקשה(

ִית"תלמוד לומר  ר לֹו ַהּבַ ֶׁ  יצאו אלו שאין מיוחדין לו! 1ד לו., מי שמיוח"ּוָבא ֲאש 

 .חייב במזוזה ,נסת שיש בה בית דירה לחזן הכנסתבית הכ: דתניא, הא רבנן. רבי מאירלא קשיא, הא  )ומתרץ(
 רבי מאיר מחייב, וחכמים פוטרין.  ,ושאין בה בית דירה

 ן, ולא קשיא, הא דאית בה בית דירה, הא דלית בה בית דירה. , הא והא רבנע"אואיב

ם" :תניא'( )י"ב א ְתכֶׁ )שאינה אחוזה , אחוזתכם מטמאה בנגעים, ואין ירושלים מטמאה בנגעים )=נחלתכם( 2"ֲאֻחּזַ

)שאין בה אלא מקום מקדש בלבד  )מרבותי(: אני לא שמעתי רבי יהודה. אמר להם. קסבר, לא נתחלקה ירושלים(

  3.טומאת נגעים(

  ?במאי קא מיפלגי

אין  דאמראן ן, אלא כל השבטים שווים בה. וכמ)לשבט יהודה ובנימי סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים תנא קמא

 סבר ירושלים נתחלקה לשבטים. רבי יהודה. ולים, לפי שאינה שלהם(משכירין בתים בירושלים, לעולי רג

 שיטות הראשונים

ן " ם"הרמבכתב  :ן ובית כנסתבית שותפיבנגעים טומאת  הֶׁ ש  ּבָ ּיֵּ ֶׁ ְדָרש  ש  ית ַהּמִ ת אֹו ּבֵּ סֶׁ נֶׁ ית ַהּכְ ִפין, ּבֵּ ּתָ ֻ ּ ית ַהש  ה, ּבֵּ ָ ּ ית ָהִאש  ּבֵּ

ְלִמיִדים  ִנין אֹו ַלּתַ יָרה ַלַחּזָ ָגִעים. -ּדִ ּנְ ִאין ּבַ ּמְ  4"ִמּטַ

ִיתאמרינן,  :דהפקרבית  ר לֹו ַהּבַ ֶׁ על צרות העין נגעים , דאתא קרא לאשמועינן, שי"רשופירש . וד ל, מי שמיוחּוָבא ֲאש 

 5.בספריולפי פשטיה דקרא, אתא למעוטי בית דהפקר, שאינו מטמא בנגעים, וכדאיתא , א"ריטבכתב ובתים. 

ֱאמַ , "כתבכתנא קמא, ו הרמב"ם: פסק טומאת נגעים בירושלים ּנֶׁ ֶׁ ָגִעים, ש  ּנְ ִאין ּבַ ּמְ ין ִמּטַ ץ אֵּ ַלִים ְוחּוָצה ָלָארֶׁ ָ ית ְירּוש  בֵּ ר: "ּבְ

ם" ְתכֶׁ ץ ֲאֻחּזַ רֶׁ ָגִעים.אֶׁ ּנְ ִאין ּבַ ּמְ ין ִמּטַ ל אֵּ ָראֵּ ץ ִיש ְ רֶׁ אֶׁ ּבְ ֶׁ י ַהּגֹוִיים ש  ָבִטים. ּוָבּתֵּ ְ ּ ָקה ַלש  ַלִים לֹא ִנְתַחּלְ ָ  6", ִוירּוש 

                                                
 י."שר שהנגעים באים על צרות העין. ,כלומר .מיוחדין לו, ואינו משאילן לשכניושכלי תשמישו,  . 1
ם . 2 ְתכֶׁ ץ ֲאֻחּזַ רֶׁ ית אֶׁ בֵּ ַגע ָצַרַעת ּבְ י נֶׁ ה ְוָנַתּתִ ם ַלֲאֻחּזָ ן ָלכֶׁ ר ֲאִני נֹתֵּ ֶׁ ַנַען ֲאש  ץ ּכְ רֶׁ ל אֶׁ י ָתבֹאּו אֶׁ  .(יד,לד , מצורע,ויקרא) ּכִ
  י."שר .(ז ב'"זבחים קטבמרינן בספרי, וכדא) טגבה הכסף מכל שבט ושב ,היבוסי ֲאַרְוָנה שכשקנה דוד את גורן מ . 3
 .(יד,יד עתרצהל' טומאת )ם "רמב :קורותמ . 4
 .(ה אלא לו"ד)א "ריטב :קורותמבספרי שלפנינו. ואינו  . 5
 .()הל' צרעת יד,יאם "רמב :קורותמ . 6

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר יא
 בי"| דף:  א| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 אם נתחלקה לשבטיםושלים רי

אולם,  ?ומה היה בחלקו של בנימין 7עזרות.הר הבית, הלשכות וה ?: מה היה בחלקו של יהודהתניא'( )י"ב א
ובית קדשי הקדשים. ורצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח והיכל, 

ף ָעָליו" 8בנוי. ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבלעה בכל יום, שנאמר ל ַהּיֹום חֹפֵּ . לפיכך זכה בנימין "ּכָ
ן", שנאמר (חלקושהיה הארון נתון ב) הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה כֵּ ָ ָפיו ש  תֵּ ין ּכְ  . "ּובֵּ

אינה שלהן. רבי : אין משכירין בתים בירושלים, לפי שדתניאתחלקה לשבטים, והאי תנא סבר ירושלים לא נ

 בעלי אושפזיכנין נוטלין אותן בזרוע.  טות. לפיכך, עורות קדשיםיאומר: אף לא מ 9צדוקאלעזר בר 

 אמר אביי: שמע מינה אורח ארעא למישבק איניש גולפא ומשכא לאושפיזיה. 

 הראשוניםשיטות 

ַליִ , "... הרמב"םכתב : ירושליםדינים המיוחדים ל ָ ירּוש  ְמרּו ּבִ אֶׁ ּנֶׁ ֶׁ ָבִרים ש  ּלּו ּדְ תֹוָכּה ְואֵּ ין ַמֲעִביִרין ּבְ ת, ְואֵּ ּה ַהּמֵּ יִנין ּבָ ין ַמּלִ ם: אֵּ
ין ַמש ְ  יםַעְצמֹות ָאָדם, ְואֵּ ּתִ תֹוָכּה ּבָ יִרין ּבְ יָנּה ... ּכִ ַחת, ְואֵּ ּדַ ית ִעיר ַהּנִ יָנּה ַנֲעש ֵּ ָגִעים, ְואֵּ ּנְ א ּבַ ּמֵּ ינֹו ִמּטַ ּה, ְואֵּ ֱחָלט ּבָ ִית נֶׁ ין ַהּבַ ְואֵּ

ְגָלה ֲער ָבִטים.ְמִביָאה עֶׁ ְ ּ ָקה ַלש  ּלֹא ִנְתַחּלְ ֶׁ  "ּוָפה, ְלִפי ש 

כתב  ם"הרמב אילוו 10.י"רש מדברי ראהנכן ו ים דווקא.לעולי רגל ש,פירו ,א"ריטבכתב  :בירושלים יםבתמשכירין אין 

ַליִ " ,בסתם ָ ירּוש  ְמרּו ּבִ אֶׁ ּנֶׁ ֶׁ ָבִרים ש  ּלּו ּדְ ין ַמש ְ  ...ם: ְואֵּ יםְואֵּ ּתִ תֹוָכּה ּבָ יִרין ּבְ  11"...ּכִ

 גדולהכהן החניכת ממלא מקום 

קודם תמיד של  (כ"ה)ביופסול  )בכהן גדול(פשיטא אירע בו ( ואמרינן)ומתקינין לו כהן אחר.  :(במשנה)שנינו  א'()י"ב 

  12.שחרבתמיד של  (וחתית שמשהמ תא)שחר, מחנכין אותו 

 13?ותמיד של שחר, במה מחנכין אות )הקרבת(אלא אירע בו פסול אַחר 

                                                
ריסת הכהנים להלן מרגלי ועזרת ישראל כולה אחת עשרה אמה של מקום רגלי ד ,צד המזרחי רוחב הר הבית עזרת נשים כולה . 7

ושם המזבח מתחיל, משם ולמערב בחלקו של בנימין, אלא שבמקום מושב המזבח יוצאה רצועה מחלקו של יהודה ונכנסה  .ישראל
 י."שר לקרן מזרחית דרומית.

ןה' ְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד  :לג,יב פר' וזאת הברכה דברים, . 8 כֵּ ָ ָפיו ש  תֵּ ין ּכְ ל ַהּיֹום ּובֵּ ף ָעָליו ּכָ ַטח ָעָליו חֹפֵּ ּכֹן ָלבֶׁ ְ   .ִיש 
 .שמעוןמסורת הש"ס:  . 9

 ונכנסין לתוכן. אלא בחינם נותנין להן ,יםלים את בתיהם לעולי רגבתאין משכירין בעלי י כתב, "רש . 10
 .(ה דתניא אין משכירין"ד)א "ריטב. רמב"ם )הל' בית הבחירה ז,יד(. (ה אין"דו א', "מגילה כ)י "רש :קורותמ . 11
 . רש"י.ע עבודת יום הכיפוריםויהא מחונך לכהונה גדולה קודם שתגי ,שיעשה הוא תמיד של שחר בשמונה בגדים . 12
הרי עבודת יום הכיפורים שאחר התמיד בארבעה בגדים היא, ובמה הוא ניכר שהוא כהן גדול מעולם, והיכן יצא מהדיוטות שתהא  . 13

 .למאלא היו עושין בו אלא הזמנה בע ,ומכאן נשמע כי אף על פי שהיו מתקינין כהן אחר תחתיו . רש"י.עבודת היום נעשית בכהן גדול
 ריטב"א. עד שאירע בו פסול בכהן גדול. ,ולא היו מחנכין אותו במינוי כהן גדול לעבוד עבודה

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר יא
 בי"| דף:  א| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

 14אמר רב אדא בר אהבה: באבנט.

זה הוא אבנטו של כהן  ,)כל ימות השנה שהיה של כלאים( הניחא למאן דאמר אבנטו של כהן גדול)ומקשה( 

 מאי איכא למימר 16,לא זהו אבנטו של כהן הדיוט )בכל השנה( אלא למאן דאמר אבנטו של כהן גדול 15.הדיוט
 ?)מאי היכרא כהונה גדולה איכא להאי(

החיצון אחד מאיברי התמיד )במזבח ומהפך בצינורא  )בגדים(לובש שמונה  )קודם שיתחיל עבודת היום(ר אביי: אמ

ב יּוָמת")משום דאמר רב הונא: זר שהפך בצינורא, חייב מיתה  ;וכדרב הונא ועבודה היא() .(17במזלג רֵּ ר ַהּקָ אלמא ". ְוַהּזָ

 .(18עבודה הויעבודה ובי קר

, מחנכתו לכהונה בדהּ שאינה כשירה אלא בכהן גדול, וזה עוֹ  ,)עבודת יום הכיפורים עצמהורב פפא אמר: עבודתו מחנכתו 

 ,עבודתן מחנכתן. הכא נמי ,מכאן ואילך .משיחתן מקדשתן ,: כל הכלים שעשה משהתניאמי לא . גדולה(

 19עבודתו מחנכתו.

 שיטות הראשונים

ר "...  20,כתירוץ רב פפא הרמב"םכתב : ו מחנכתועבודת סּול, ַיֲעבֹד ָהַאחֵּ ה ּפְ זֶׁ ֱאַרע ּבָ ִאם יֶׁ ֶׁ ר, ש  דֹול ַאחֵּ ן ּגָ ּוַמְתִקיִנין לֹו ּכֹהֵּ
יו. ְחּתָ נֹות  ּתַ ִהְקִריב ָקְרּבָ ֶׁ ַרע ּבֹו ַאַחר ש  אֵּ ֶׁ ין ש  ַחר ּבֵּ ַ ּ ש  ּלַ ֶׁ ִמיד ש  ם ּתָ סּול קֹדֶׁ ַרע ּבֹו ּפְ אֵּ ֶׁ ין ש  ֶׁ  -ּבֵּ ה ש  ינֹו ָצִריְך ִחּנּוְך, זֶׁ יו אֵּ ְחּתָ ְכָנס ּתַ ּנִ

ֹון. ּה ָהִראש  ַסק ּבָ ּפָ ֶׁ ֲעבֹוָדה ש  ַכּתּו, ּוַמְתִחיל מֵּ א ֲעבֹוָדתֹו ְמַחּנְ ּלָ  "..אֶׁ

ן , "הרמב"ם: כתב כלים עבודתן מחנכתן מֶׁ ֶׁ ש  ְלַבד ּבְ יָחָתן ּבִ ִ ְמש  א ּבִ ּלָ ּו אֶׁ ש  ר לֹא ִנְתַקּדְ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ֶׁ ה מֹש  ָעש ָ ֶׁ ש  ש  ְקּדָ י ַהּמִ לֵּ ל ּכְ ּכָ
ם וַ  חֵּ ָ ְמש  ֱאַמר: "ַוּיִ ּנֶׁ ֶׁ ָחה, ש  ְ ש  ש  אָֹתם" ַהּמִ ן )במדבר ז,א(ְיַקּדֵּ הֶׁ ּו ּבָ ש  ּמְ ּתַ ְ ש  ּנִ ֶׁ יָון ש  ן, ּכֵּ ּלָ ִלים ּכֻ א ַהּכֵּ ּלָ ג ְלדֹורֹות, אֶׁ ינֹו נֹוהֵּ ה אֵּ . ְוָדָבר זֶׁ

 " ש  ּקֹדֶׁ ְרתּו ָבם ּבַ ָ ר ְיש  ֶׁ ֱאַמר: "ֲאש  ּנֶׁ ֶׁ ּו, ש  ש  ן, ִנְתַקּדְ ְמַלאְכּתָ ש  ּבִ ְקּדָ ּמִ ם ִמְתַק  - ד,יב( במדבר)ּבַ רּות הֵּ ֵּ ש  ין.ּבְ ִ ש   21"ּדְ

                                                
אחרי , )ויקראבאותן ארבעה בגדים עצמן יש היכר לכהונה גדולה, שאבנטו של כהן גדול בעבודת יום הכפורים של בוץ הוא, כדכתיב  . 14

ד ַיְחּגֹר" (,דטז מות ט ּבַ  י."שר וזה עד עכשיו היה רגיל לעבוד בשל כלאים., "ּוְבַאְבנֵּ
 רש"י. איכא היכירא ביום הכפורים באבנט, לפי שאבנטו של כהן גדול משתנה ביום הכפורים להיות של בוץ. .שאין חילוק באבנטיהם . 15
 רש"י. .וריםנמצאו אבנטיהם שוין ביום הכפשההדיוט של בוץ,  . 16
 רש"י. .א, שממהר להתעכל מחמת הפיכה זויקירוב עבודה הד . 17
  . ריטב"א.וכיון דלענין זרות חשיבא עבודה, הוא הדין דחשיבא עבודה לענין בגדי כהונה רוש,פי . 18
 כהן גדול. ניכתחכיצד לעיל, ה' א', סוגיא וראה  . 19
אף דגם תירוצו דרב אדא אמת הוא להלכה, כמו דנקטינן כרבי, דאבנט של כהן הדיוט הוא של כלאים )ראה להלן(, וגם עצה של אביי  . 20

 'ליקוטי הלכות'פא שהוא בתרא, ולדידיה אין צריך לתירוצא קמא, וגם דברייתא מסייע לו. אפשר לעשות, מכל מקום נקט דברי רב פ
 (. רמב"ם )הל' עבודת יוה"כ א,ג :מקורות. (ש", ועייזבח תודה)

 . )הל' כל המקדש א,יב(ם "רמב :מקורות . 21
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 אבנט של כהן גדול וכהן הדיוט

וחד  .של כלאים :חד אמר ,י אלעזר ברבי שמעוןכי אתא רב דימי אמר: אבנטו של כהן הדיוט, רבי ורב )י"ב ב'(
 אמר: של בוץ.

אלא אבנט, דברי רבי. רבי אלעזר  ,: אין בין כהן גדול לכהן הדיוטניאדתרבי הוא דאמר של כלאים, דתסתיים 
 ברבי שמעון אומר: אף לא אבנט. 

ום בי בשמונה, והדיוט בארבעה. אלא לאוטובא איכא: כהן גדול משמש  ,אימת? אי נימא בשאר ימות השנה
 הכפורים. 

 אמרי: לא, לעולם בשאר ימות השנה, ובהנך דשוין. 

דברי הכל של  ,דברי הכל של בוץ. בשאר ימות השנה ,יום הכיפוריםאמר: אבנטו של כהן גדול ב כי אתא רבין
, שרבי אומר: של יום הכיפוריםבין בשאר ימות השנה, בין ב ,לא נחלקו אלא באבנטו של כהן הדיוטכלאים. 
 אומר: של בוץ.  רבי שמעוןאלעזר ב רביו כלאים.

 שיטות הראשונים

ה "כרבי, וכתב  הרמב"םפסק  :אבנט של כהן הדיוט ֻהּנָ י ּכְ ְגדֵּ י ָלָבן.  -ּבִ י ָזָהב, ּוִבְגדֵּ ְדיֹוט, ּוִבְגדֵּ ן הֶׁ י ּכֹהֵּ ְגדֵּ ה ִמיִנים: ּבִ ָ לש  ְ ש 
ְעּתָ  ט. ְוַאְרּבַ ַעת, ְוַאְבנֵּ ת, ּוִמְכָנַסִים, ּוִמְגּבַ ּתֹנֶׁ ִלים: ּכֻ ָעה ּכֵּ ם ַאְרּבָ ְדיֹוט הֵּ ן הֶׁ י ּכֹהֵּ ְגדֵּ ה, ּבִ ָ ּ ש  ִ פּול ש  ן, ְלָבִנים, ְוחּוָטן ּכָ ּתָ ְ ִפש  ּלְ ֶׁ ם ש 

ר. מֶׁ צֶׁ ט ְלַבּדֹו ָרקּום ּבְ  22"ְוָהַאְבנֵּ

 בגדי הכהן הגדול ישנים

 : תנינאאמר רב נחמן בר יצחק: אף אנן נמי  )י"ב ב'(

רוֹ " ש ָ ", מה תלמוד לומר "ַעל ּבְ ש  רבי דוסא אומר:  .בנט להרמת הדשן, דברי רבי יהודהלהביא מצנפת וא 23?"ִיְלּבַ
דאבנטו של  ,חדא .דיוט. רבי אומר: שתי תשובות בדברלהביא בגדי כהן גדול ביום הכפורים, שהן כשרין לכהן ה

בגדים שנשתמשתה בהן קדושה חמורה  ,ועוד .זה הוא אבנטו של כהן הדיוטכהן גדול ביום הכיפורים לא 
"אלא מה תלמוד לומר  !תשמש בהן קדושה קלה? ש    .)שאף הם כשרים לעבודה( לרבות את השחקין ?"ִיְלּבַ

ם: דתניאואזדא רבי דוסא לטעמיה,  ָ יָחם ש  )אינם טעונים גניזה, דוסא אומר:  רבימלמד שטעונים גניזה.  24","ְוִהּנִ

ר  יום הכיפוריםשלא ישתמש בהן אלא(   )וכשרים להדיוט כל ימות השנה(.  אחֵּ

                                                
 .)הל' כלי המקדש ח,א(ם "רמב :מקורות . 22
ן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכנְ : "ו,ג , פר' צו,ויקרא . 23 רוֹ ְוָלַבש  ַהּכֹהֵּ ש ָ ש  ַעל ּבְ י ַבד ִיְלּבַ  ..."סֵּ
ל  (טז,כג' אחרי מות, , פרויקרא) נאמר בגמר עבודת יום הכיפורים . 24 בֹאֹו אֶׁ ר ָלַבש  ּבְ ֶׁ ד ֲאש  י ַהּבָ ְגדֵּ ת ּבִ ט אֶׁ ַ ד ּוָפש  ל מֹועֵּ ל אֹהֶׁ "ּוָבא ַאֲהרֹן אֶׁ

ש   םַהּקֹדֶׁ ָ יָחם ש   ."ְוִהנ ִ

 ת”בעזהשי
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 שיטות הראשונים

ה " וכתב, כדרשת רבי, מב"םהר: פסק בגדי כהונה שחוקים ֻהּנָ י ּכְ ְגדֵּ ְך  -ּבִ רֶׁ דֶׁ ִלים, ּכְ ָ ְלש  ֻ ים, ָנִאים ּוְמש  ִ ְהיּו ֲחָדש  ּיִ ֶׁ ִמְצָוָתם ש 
ת"  ֱאַמר: "ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָארֶׁ ּנֶׁ ֶׁ דֹוִלים, ש  י ַהּגְ ְגדֵּ ַאְבנֵּ .. .)שמות כח,ב; כח,מ(ּבִ ָקן ּבָ ים ְוִסּלְ ָהיּו ֲאֻרּכִ ֶׁ ָחִקין, אֹו ש  ֻ ּו ָהיּו ְמש  ֲעש  ּנַ ֶׁ ט ַעד ש 

תֹו ְוָעַבד  ִמּדָ ָרה. -ּכְ ֵּ ש   "ֲעבֹוָדתֹו ּכְ

ה צֹוִאי כתנא קמא, שטעונים גניזה, וכתב, " הרמב"ם: פסק טעונים גניזהאם בגדי כהונה  ֲעש ָ ּנַ ֶׁ ה ש  ֻהּנָ י ּכְ ְגדֵּ ד ִמּבִ גֶׁ ל ּבֶׁ  -ּכָ
יחִ  א ַמּנִ ּלָ ִסין אֹותֹו, אֶׁ ין ְמַכּבְ ִנין אֹותֹו ְואֵּ ין ְמַלּבְ לּו אֵּ ּבָ ֶׁ דֹול ש  ן ּגָ י ּכֹהֵּ ים. ּוִבְגדֵּ ִ ש  ֲחָדש  ִתילֹות ְולֹובֵּ ּגֹוְנִזין אֹוָתם.  -ין אֹותֹו ַלּפְ

יֹום ַהּצֹום  ן ּבְ הֶׁ ד ּבָ עֹובֵּ ֶׁ י ָלָבן ש  ֶׁ  -ּוִבְגדֵּ ם, ש  ָ ֹט אֹוָתם ש  ְפש  ּיִ ֶׁ ָמקֹום ש  א ִנְגָנִזין ּבְ ּלָ ה ְלעֹוָלם, אֶׁ ִנּיָ ְ ַעם ש  ן ּפַ הֶׁ ד ּבָ ינֹו עֹובֵּ ֱאַמר: אֵּ ּנֶׁ

ם"  ָ יָחם ש  ֲהָנָיה.)ויקרא טז,כג("ְוִהּנִ ן ֲאסּוִרין ּבַ  25", ְוהֵּ

 וחזר ונראההכהן נדחה 

  – אירע בו פסול, ומינו אחר תחתיו: תנו רבנן )י"ב ב'(

)לא פורע ולא פורם, ואינו מטמא לקרובים, חוזר לעבודתו. שני, כל מצות כהונה גדולה עליו  )כשחוזר לכשרותו(ראשון 

 .רבי מאיר. דברי וזהר על האלמנה, ומשמש בשמונה בגדים(ומ

)כלומר אינו משמש במקדש לא אומר: ראשון חוזר לעבודתו. שני, אינו ראוי לא לכהן גדול, ולא לכהן הדיוט  רבי יוסי

 .מורידין , משום מעלין בקודש ולא, משום איבה. כהן הדיוט)לא(. כהן גדול בשמונה ככהן גדול, ולא בארבעה ככהן הדיוט(

)בשמונה בגדים , שאם עבר ועבד רבי יוסי. ומודה רבי יוסייוחנן: הלכה כ אמר רבה בר בר חנה אמר רבי '(ג א)י"

)שהרי כהן גדול הוא, אלא שאמרו חכמים לא ישתמש משום איבה. אבל בארבעה ודאי עבודתו , עבודתו כשרה ככהן גדול(

 .פסולה, שנחשב מחוסר בגדים(

 שחוזר לעבודתו. ,שאם מת ראשון ,ומודה רבי יוסי .ר רב: הלכה כרבי יוסייהודה אמ מר רבא

 . )דלא חיישינן( קא משמע לן 26הויא ליה צרה מחיים, פשיטא! מהו דתימא

 שיטות הראשונים

סּול, ַיֲעבֹ "כרבי יוסי, וכתב,  הרמב"ם סקפ: אירע פסול בכהן גדול ה ּפְ זֶׁ ֱאַרע ּבָ ִאם יֶׁ ֶׁ ר, ש  דֹול ַאחֵּ ן ּגָ ר ּוַמְתִקיִנין לֹו ּכֹהֵּ ד ָהַאחֵּ
יו. ְחּתָ ּפּוִרים .ּתַ דֹוָלה ָעָליו, -. ָעַבר יֹום ַהּכִ ה ּגְ ֻהּנָ ר, ְוָכל ִמְצוֹות ּכְ ִני עֹובֵּ ֵּ ּ ר ַלֲעבֹוָדתֹו, ְוַהש  ֹון חֹוזֵּ י ָהִראש  ד  27ֲהרֵּ ינֹו עֹובֵּ אֵּ ֶׁ א ש  ּלָ אֶׁ

דֹול. ְוִאם ָעַבד  ן ּגָ כֹהֵּ ֹון  -ּכְ ת ָהִראש  ָרה. ְוִאם מֵּ ֵּ ש  יו.זֶׁ  -ֲעבֹוָדתֹו ּכְ ְחּתָ ה ּתַ ִני ִמְתַמּנֶׁ ֵּ ּ  "ה ַהש 

                                                
 .()הל' כלי המקדש ח,ה רמב"םמקורות:  . 25
זה  ,ים, כאשה שהיא צרה לחבירתה, דאמרהויא ליה צרה מחי ,י אמרת ישמש אחריויתת ראשון, דאמשום איבה נפסיל אף לאחר מ . 26

  . רש"י.מצפה מתי ימות וישמש הוא
דלישנא דכל מצות ! ותירץ, והוי כמזכי שטרא לבי תרי ,ולא שבק מלמינקט לישנא דרבי מאיר ,שפסק כרבי יוסיהקשה הכסף משנה,  . 27

, שהוא עובד בכהן גדול. שני, שהוא אסור בדברים שכהן גדול אסור בהם. ורבי יוסי לא פליג כהונה גדולה עליו כולל שני דברים: אחד
, דהא מדינא עובד בדברים שכהן גדול אסור בהם מודה עליה אלא במאי דאמר שהוא עובד בכהן גדול. אבל במאי דאמר דאסור

 . (. כס"מהונה גדולה עליו, גם שאינו ראוי לכהן הדיוט)וכלול בדברי הרמב"ם, במה שכתב כל מצות כ בכהן גדול אי לאו משום איבה

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר יא
 בי"| דף:  א| פרק:  יומאמסכת: 


