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בדין הוא דהלוכי נמי לא, וסיפא איצטריכא ליה:!◊סח:

פושטין ומקפלין ומניחין תחת ראשיהם.[סיפא]▀!◊סט.

פושטין ומקפלין ומניחין אותן תחת ראשיהן▀◊>סט.

ִ ¿סט. שמעת מינה: בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן

לא תימא תחת ראשיהן, אלא אימא: כנגד ראשיהן.רב פפא:!◊סט.

שמעת מינה תפילין מן הצד שפיר דמי.רב משרשיא:▀◊סט.

■◊סט.

הכי נמי מסתברא דכנגד ראשיהן, דאי סלקא דעתך תחת ראשיהן ־ ותיפוק לי משום כלאים, דהא איכא 

אבנִט ונהי נמי דניתנו ליהנות בהן ־ הא מתהני מכלאיםִ ? הניחא למאן דאמר: אבנטו של כהן גדול זה הוא 

אבנטו של כהן הדיוט, אלא למאן דאמר: אבנטו של כהן גדול לא זה הוא אבנטו של כהן הדיוט ־ מאי איכא 

למימר?

וכי תימא: כלאים בלבישה והעלאה הוא דאסור, בהצעה שרי¿סט.

והתניא:▀!סט.
(ויקרא יט) לא יעלה עליך ־ אבל אתה מותר להציעו תחתיך, אבל אמרו חכמים: אסור לעשות כן, שמא 

תיכרך נימא אחת על בשרו.

וכי תימא: דמפסיק ליה מידי ביני ביני¿סט.

▀!סט.
והאמר רבי שמעון בן פזי 

אמר רבי יהושע בן לוי 
אפילו עשר מצעות זו על גב זו, וכלאים תחתיהן ־ אסור לישון עליהן.

אלא לאו שמע מינה: כנגד ראשיהן, שמע מינה.▀סט.

לעולם תחת ראשיהןרב אשי:!◊סט.

והא קא מתהני מכלאיםִ ¿סט.

בגדי כהונה קשין הן!◊סט.

▀!סט.
כי הא דאמר רב הונא 

בריה דרבי יהושע:
האי נמטא גמדא דנרש ־ שריא.

תא שמע:▀!◊סט.
בגדי כהונה, היוצא בהן למדינה ־ אסור, ובמקדש, בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה ־ מותר, מפני 

שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן

שמע מינה.!סט.

ובמדינה לא?¿סט.

והתניא:О▀¿◊סט.

בעשרים וחמשה בטבת יום הר גרזים הוא, דלא למספד. יום שבקשו כותיים את בית אלהינו מלאכסנדרוס 

מוקדון להחריבו ונתנו להם. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי 

כהונה, ומיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהן, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים 

מצד זה עד שעלה עמוד השחר. כיון שעלה עמוד השחר אמר להם: מי הללו? אמרו לו: יהודים שמרדו בך. 

כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה, ופגעו זה בזה. כיון שראה לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחוה 

לפניו.

О▀▀¿סט.

אמרו לו: מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה? אמר להם: דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי. 

־ אמר להם: למה באתם? ־ אמרו: אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך גויים 

להחריבו? ־ אמר להם: מי הללו? ־ אמרו לו: כותיים הללו שעומדים לפניך. ־ אמר להם: הרי הם מסורים 

בידיכם. מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגררין אותן על הקוצים ועל הברקנים עד 

שהגיעו להר גריזים. כיון שהגיעו להר גריזים חרשוהו, וזרעוהו כרשינין. כדרך שבקשו לעשות לבית 

אלהינו. ואותו היום עשאוהו יום טוב.

אי בעית אימא ־ ראויין לבגדי כהונה!◊סט.

ואי בעית אימא ־ (תהלים קיט) עת לעשות לה' הפרו תורתך.!◊סט.

חזן הכנסת נוטל ספר תורה.▀>סט.

שמע מינה: חולקין כבוד לתלמיד במקום הרבִ ¿סט.

כולה משום כבודו דכהן גדול היא.אביי:!◊סט.

Talmud Navigator עמוד 1 יומא סט



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

יומא-בא לו כהן גדול

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

וכהן גדול עומד.▀>סט.

מכלל שהוא יושב?¿סט.

סט:
אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר (דברי הימים א' יז) ויבא המלך דוד וישב לפני ה'◌ִ והא אנן תנן:▀¿◊

בעזרת נשיםכדאמר רב חסדא:▀!◊סט:

הכא נמי ־ בעזרת נשים.!סט:

והיכא איתמר דרב חסדא^סט:

אהא דתניא:!סט:

▀!◊סט:
[תניא][רבי אלעזר בן 

יעקב]

היכן קורין בו ־ בעזרה, רבי אליעזר בן יעקב אומר: בהר הבית, שנאמר (נחמיה ח) ויקרא בו לפני הרחוב 

אשר לפני שער המים.

בעזרת נשים.ואמר רב חסדא:▀!◊סט:

(נחמיה ח) ויברך עזרא את ה' האלהים הגדול▀◊סט:

מאי גדול?^סט:

שגדלו בשם המפורש.רב יוסף אמר רב:♦!◊סט:

(דברי הימים א' טז) ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם.רב גידל:♦!◊סט:

ודילמא שגידלו בשם המפורש?אמר ליה אביי:¿◊סט:

אין אומרים שם המפורש בגבולים.אמר ליה:[רב גידל]!◊סט:

ולא? והכתיב (נחמיה ח) ויעמד עזרא הספר על מגדל עץ אשר עשו לדבר▀¿◊סט:

שגדלו בשם המפורשִ ואמר רב גידל:▀¿סט:

הוראת שעה היתה.!◊סט:

(נחמיה ט) ויצעקו אל ה' אלהים בקול גדול▀◊סט:

מאי אמור?^סט:

רב ואיתימא רבי יוחנן:О!◊סט:

בייא, בייִא היינו האי דאחרביה למקדשא, וקליה להיכליה, וקטלינהו לכולהו צדיקי, ואגלינהו לישראל 

מארעהון, ועדיין מרקד בינן. כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא ־ לא איהו בעינן. ולא אגריה בעינן. 

נפל להו פיתקא מרקיעא, דהוה כתב בה אמת.

שמע מינה: חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת.רב חנינא:▀◊סט:

Оסט:
אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא, מסרוהו ניהליהו. נפק אתא כי גוריא דנורא מבית קדשי 

הקדשים.

אמר להו נביא לישראל: היינו יצרא דעבודה זרה, שנאמר (זכריה ה) ויאמר זאת הרשעה.Оסט:

Оסט:
בהדי דתפסוה ליה אשתמיט ביניתא ממזייא, ורמא קלא, ואזל קליה ארבע מאה פרסי. אמרו: היכי נעביד? 

דילמא חס ושלום מרחמי עליה מן שמיא.

Оסט:
אמר להו נביא: שדיוהו בדודא דאברא, וחפיוהו לפומיה באברא, דאברא משאב שאיב קלא, שנאמר (זכריה 

ה) ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה.

О◊סט:

אמרו: הואיל ועת רצון הוא נבעי רחמי איצרא דעבירה. בעו רחמי ואמסר בידייהו. אמר להו: חזו דאי 

קטליתו ליה לההוא ־ כליא עלמא. חבשוהו תלתא יומי, ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ ישראל ולא 

אשתכח. אמרי: היכי נעביד? נקטליה ־ כליא עלמִא ניבעי רחמי אפלגא ־ פלגא ברקיעא לא יהבי. כחלינהו 

לעיניה, ושבקוהו. ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה.

♦!◊סט:
במערבא מתנו הכי: רב 

גידל:
גדול שגדלו בשם המפורש

(נחמיה ט) האל הגדול הגבור והנורא.רב מתנא:♦!◊סט:

והא דרב מתנא מסייע לדרבי יהושע בן לוי▀סט:
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דאמר רבי יהושע בן לוי:▀▀◊סט:

למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה ־ שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה אמר (דברים י) האל הגדל הגבר 

והנורא, אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין ־ בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא דניאל, אמר: 

נכרים משתעבדים בבנין, איה גבורותיו? לא אמר גבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו 

שכובש את רצונו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו ־ שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא 

היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?

ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משהִ ¿סט:

מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו.רבי אלעזר:!◊סט:

וקורא אחרי מות ואך בעשור.▀>סט:

מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורהִ ורמינהי:▀¿◊סט:

לא קשיאֹ כאן ־ בכדי שיפסיק התורגמן, כאן ־ בכדי שלא יפסיק התורגמן.!◊סט:

מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה, ועד כמה מדלג ־ בכדי שלא יפסיק התורגמן.והא עלה קתני:▀¿◊סט:

הא בתורה ־ כלל כלל לאִ ¿סט:

לא קשיא, כאן ־ בענין אחד, כאן ־ בשני ענינין.אביי:!◊סט:

והתניא:▀■סט:
מדלגין בתורה בענין אחד, ובנביא בשני ענינין, כאן וכאן בכדי שלא יפסיק התורגמן, ואין מדלגין מנביא 

לנביא, ובנביא של שנים עשר מדלגין ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו.
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