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יח.
◊!

אי מהתם, הוה אמינא: הני מילי עבודה דזר חייב עליה מיתה, אבל עבודה דאין זר חייב עליה מיתה 

אימא לא, קמ"ל.

אשכחן מחוסר בגדים, שתויי יין מנלן?^◊יח.

אתיא חוקה חוקה ממחוסר בגדים.!◊יח.

והא תנא ולהבדיל בין וגו' קא נסיב להִ ¿◊יח.

מקמי דליקום גזירה שוה.!◊יח.

ִ ¿יח. והא תנא, מחוסר בגדים הוא דקא יליף משתויי יין

!◊יח.
ה"ק: מנין שלא נחלוק בין מחוסר בגדים לשתויי יין ושלא רחוץ ידים ורגלים? תלמוד לומר חוקה חוקה 

לגזירה שוה.

אלא להבדיל למה לי?¿◊יח.

לכדרב!יח.

דרב לא מוקים אמורא עליה מיומא טבא לחבריה משום שכרות.[רב]▀!◊יח.

¿◊יח.
אכתי מהכא נפקא? מהתם נפקא: (ויקרא א) ונתנו בני אהרן הכהן ־ בכיהונו, לימד על כהן גדול שלבש 

בגדי כהן הדיוט ועבד ־ עבודתו פסולהִ 

אי ־ מהתם, הוה אמינא: ה"מ עבודה דמעכבא כפרה, אבל עבודה דלא מעכבא כפרה לא.!◊יח.

¿◊יח.
ואכתי מהכא נפקא? מהתם נפקא (ויקרא א) וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים וגו'. הכהנים בכיהונן, 

מכאן לכהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד ־ עבודתו פסולהִ 

אי מהתם, הוה אמינא הני מילי חיסור, אבל ייתור לא, קמ"ל.!◊יח.

ֹ .תנו רבנן:▀◊יח. היו מרושלין, מסולקין, משוחקים, ועבד ־ עבודתו כשירה

▀◊יח.
לבש שני מכנסים, שני אבנטים, חסר אחת, יתר אחת, או שהיתה לו רטיה על מכת בשרו תחת בגדו, או 

שהיו מטושטשין או מקורעין, ועבד ־ עבודתו פסולה.

יח:
מרושלין ־ כשרין, מסולקין ־ פסולין.רב יהודה אמר שמואל:♦▀◊

ִ והתניא:▀¿◊יח: מסולקין ־ כשרין

לא קשיא: כאן שסילקן על ידי אבנט, כאן דליתניהו מעיקרא כלל.רמי בר חמא:!◊יח:

אחד זה ואחד זה ־ פסולין.רב:♦▀◊יח:

¿◊יח:
רב הונא איקלע 

לארגיזא, רמא ליה בר 
מי אמר שמואל: מרושלין ־ כשרין, ומסולקין ־ פסולין?

ִ והתניא:▀¿◊יח: מסולקין ־ כשרין

בר מינה דההיא, דשנייה רמי בר חמא.א"ל:[רב הונא]!◊יח:

אלא לרב קשיאִ ¿◊יח:

וכי תימא: מאי מרושלין? מסולקין על ידי אבנט, ואבנט מיגז אגיז!יח:

אלא מסולקין קשיאִ ¿יח:

רב חדא תני: מרושלין שסילקן ע"י אבנט ־ כשרין.רבי זירא:!◊יח:

מרושלין שלא סילקן תנאי היאר' ירמיה מדיפתי::¿◊יח:

דתניא:▀¿◊יח:

(דברים כב) על ארבע כנפות כסותך ארבע ולא שלש, או אינו אלא ארבע ולא חמש? כשהוא אומר: 

אשר תכסה בה ־ הרי בעלת חמש אמור, הא מה אני מקיים ארבע? ארבע ולא שלש, ומה ראית לרבות 

בעלת חמש ולהוציא בעלת שלש? מרבה אני בעלת חמש ־ שיש בכלל חמש ארבע, ומוציא אני בעלת 

 ֹ שלש ־ שאין בכלל שלש ארבע
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ֹ ותניא אידך:▀¿◊יח: על ארבע כנפות כסותך ־ ארבע ולא שלש, ארבע ולא חמש

מאי לאו בהא קמיפלגי:▀¿יח:

יתר כמאן דאיתיה דמידמר סבר:▀¿יח:

כמאן דליתיה דמיִ ומר סבר:▀¿יח:

לא, דכ"ע כמאן דאיתיה דמי, ושאני הכא, דרבי רחמנא אשר תכסה בה.!◊יח:

ואידך האי אשר תכסה בה מאי עביד ליה?¿יח:

מיבעי ליה לכדתניא:[אידך]!◊יח:

[תניא]▀!◊יח:

(במדבר טו) וראיתם אותו ־ פרט לכסות לילה, או אינו אלא פרט לכסות סומא? כשהוא אומר: אשר 

תכסה בה ־ הרי כסות סומא אמור, הא מה אני מקיים וראיתם אותו? פרט לכסות לילה, ומה ראית 

לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה? מרבה אני כסות סומא ־ שישנה בראיה אצל אחרים, ומוציא 

אני כסות לילה ־ שאינה בראיה אצל אחרים.

ואידך?¿יח:

נפקא ליה מאשר.[אידך]!◊יח:

ואידך?¿יח:

אשר לא דריש.[אידך]!◊יח:

תנו רבנן:▀◊יח:
בד ־ שיהיו של בוץ, בד ־ שיהו חדשים, בד ־ שיהו שזורים, בד ־ שיהו חוטן כפול ששה, בד ־ שלא 

ילבש של חול עמהן.

אביי לרב יוסף:¿◊יח:
בשלמא שיהו של בוץ, הא קמ"ל: בוץ אין, מידי אחרינא לא, אלא בד שיהו חדשים, חדשים אין, שחקין 

לא

משוחקין ־ כשריםִ והתניא:▀¿◊יח:

אמר ליה:[רב יוסף]!◊יח:
וליטעמיך בד שיהו חוטן כפול ששה, בד ־ חד חד לחודיה משמעִ ? אלא הכי קאמר: בגדים שנאמר בהן 

בד ־ צריכין שיהו של בוץ, חדשים, שזורין, שיהא חוטן כפול ששה, יש מהן למצוה, יש מהן לעכב.

ממאי דהאי בד כתנא הוא?^יח:

דבר העולה מן הקרקע בד בבד.רבי יוסף ברבי חנינא:!◊יח:

אימא: עמראִ ¿יח:

עמרא מיפצל.!יח:

כיתנא נמי מיפצלִ ¿יח:

על ידי לקותא מיפציל.!יח:

מהכא: (יחזקאל מד) פארי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם לא יחגרו ביזע.]רבינא:!◊יח:

והא עד דאתא יחזקאל מנלן?רב אשי לרבינא:¿◊יח:

ולטעמיך, הא דאמר רב חסדא:[רבינא]!◊יח:

[רב חסדא]▀!◊יח:
דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו: (יחזקאל מד) כל בן נכר ערל לב 

וערל בשר לא יבא אל מקדשי

עד שבא יחזקאל מנלן?¿!יח:

אלא גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכיה אקרא!!◊יח:

הכא נמי גמרא גמירי לה כו'.!יח:
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מאי (יחזקאל מד) לא יחגרו ביזע?^יח:

לא יחגרו במקום שמזיעיןאביי:!◊יח:

כשהם חוגרין, אין חוגרין לא למטה ממתניהן ולא למעלה מאציליהן, אלא כנגד אצילי ידיהן.כדתניא:▀!◊יח:
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