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יט.
◊О

רב אשי, אמר לי הונא 

בר נתן:

זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא, והוה מדלי לי המיינאי ותיתייה ניהליה, ואמר לי: (שמות 

יט) ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו.

כי אתאי קמיה דאמימר, א"ל: אקיים בך (ישעיהו מט) והיו מלכים אומניך.[אמימר]О◊יט.

כהן שלקה באצבעו ־ כורך עליה גמי, במקדש אבל לא במדינה, ואם להוציא ממנה דם ־ כאן וכאן אסור.תנן התם:▀◊יט.

▀◊יט.
ר' יהודה בריה דרבי 

חייא:
 ֹ לא שנו אלא גמי, אבל צילצול קטן הוי יתור בגדים

לא אמרו יתור בגדים אלא במקום בגדים, אבל שלא במקום בגדים לא הוי יתור.רבי יוחנן:▀◊יט.

ותיפוק ליה משום חציצהִ ¿יט.

בשמא� א"נ, שלא במקום עבודה.!◊יט.

ופליגא דרבא אמר רב חסדא▀◊יט.

▀▀◊יט.
דאמר רבא אמר רב 

חסדא:

במקום בגדים ־ אפי' נימא אחת חוצצת, שלא במקום בגדים ־ שלש על שלש חוצצות, פחות מכאן אינן 

חוצצות.

אדרבי יוחנן ודאי פליגא, אדר' יהודה בריה דרבי חייא מי לימא דפליגא?¿◊יט.

שאני צילצול קטן דחשיב.!◊יט.

▀◊יט.

לישנא אחרינא אמרי לה, 

אמר ר' יהודה בריה דרבי 

חייא:

 ֹ לא שנו אלא גמי, אבל צילצול קטן חוצץ

רבי יוחנן:▀◊יט.
לא אמרו חציצה בפחות משלש על שלש אלא במקום בגדים, אבל שלא במקום בגדים ־ שלש על שלש 

חוצצות, פחות מיכן אינה חוצצת

והיינו דרבא▀יט.

לימא פליגא אדר' יהודה בריה דרבי חייאִ רב חסדא:¿◊יט.

שאני צילצול קטן דחשיב.!◊יט.

ִ ¿◊יט. ולר' יוחנן מאי איריא גמי? לשמועינן צילצול קטן

מילתא אגב אורחיה קמ"ל, דגמי מסי.!◊יט.

נכנסה לו רוח בבגדו, מהו? על בשרו בעינן והא ליכא, או דלמא דרך לבישה בכך?בעי רבא:^◊יט.

^◊יט.
כינה מהו שתחוץ? מתה לא תבעי לך דודאי חייצא, חיה מאי? מי אמרינן: כיון דאתא ואזלא רביתא היא 

ולא חייצא, או דלמא כיון דקפיד עלה חייצא?

עפר מהו שיחוץ? עפר ודאי חייִץ אלא אבק עפר מהו?^◊יט.

בית השחי מהו שיחוץ? על בשרו בעינן והא ליכא, או דלמא דרך לבישה בכך?^◊יט.

הכניס ידו לתוך חיקו, מהו? גופו מי חייץ או לא?^◊יט.

נימא מהו שתחוץ? נימא ודאי חייצִא אלא נימא מדולדלת, מהו?^◊יט.

יצא שערו בבגדו, מהו? שערו כגופו דמי או לאו כגופו דמי?בעי מר בר רב אשי:^◊יט.

בעי רבי זירא:^◊יט.
תפילין מהו שיחוצו? אליבא דמאן דאמר: לילה לאו זמן תפילין הוא לא תבעי לך, כיון דלילה חייצי ־ 

יום נמי חייצי, כי תיבעי לך ־ למ"ד: לילה זמן תפילין, מאי? מצוה דגופיה חייץ או לא חייץ?

איגלגל מילתא ומטא לקמיה דרבי אמיОיט.

תלמוד ערוך הוא בידינו: תפילין חוצצות.א"ל:[רבי אמי]!◊יט.

ֹ מיתיבי:▀¿◊יט. כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן ־ פטורין מן התפלה ומן התפילין
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מאי לאו אם הניחן אינן חוצצותִ ¿יט.

לא, אם הניחן חוצצות.!◊יט.

א"ה, פטורים? אסורים מיבעי ליהִ ¿יט.

כיון דאיכא לוים וישראל דלא מתנו ליה אסור, משום הכי תנא פטורין.!יט.

אם הניחן אינן חוצצותִ והתניא:▀¿◊יט.

לא קשיא: הא דיד, הא דראש.!◊יט.

¿יט.
מאי שנא דיד? דכתיב: (ויקרא ו) ילבש על בשרו, שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרו, דראש נמי כתיב: 

(שמות כט) ושמת המצנפת על ראשוִ 

שערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ששם מניחין תפילין.תנא:▀!◊יט.

יט:
מחוסר כיפורים.▀>

מנלן?^יט:

אמר קרא: (ויקרא יב) וכפר עליה הכהן וטהרה, טהרה ־ מכלל שהיא טמאה.רב הונא:!◊יט:

ושלא רחוץ ידים ורגלים.▀>יט:

אתיא חוקה חוקה ממחוסר בגדים.▀◊יט:

ת"ר:▀◊יט:
כהן גדול שלא טבל ושלא קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה ועבד ־ עבודתו כשרה, ואחד כהן 

גדול ואחד כהן הדיוט שלא קידש ידיו ורגליו שחרית ועבד ־ עבודתו פסולה.

מכדי חמש טבילות ועשרה קדושין דאורייתא, וחוקה כתיב בהו, ליעכבוִ רב אסי לרבי יוחנן:¿יט:

אמר קרא. (ויקרא טז) ולבשם, לבישה מעכבת, ואין דבר אחר מעכב.א"ל:[רבי יוחנן]!◊יט:

צהבו פניו.[רב אסי]Оיט:

וי"ו אאופתא כתבי לך, אי הכי, דצפרא נמי.א"ל:[רבי יוחנן]¿◊יט:

חזקיה:!◊יט:
אמר קרא: (שמות ל) והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדורותם, דבר המעכב בזרעו מעכב בו, דבר 

שאינו מעכב בזרעו אין מעכב בו.

רבי יונתן:!◊יט:
מהכא: (שמות מ) ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו, דבר המעכב בבניו מעכב בו, דבר שאינו מעכב בבניו 

אין מעכב בו.

רבי יונתן מ"ט לא אמר מדחזקיה?¿יט:

ההוא לדורות הוא דכתיב.אמר לך:[רבי יונתן]!◊יט:

ואידך מ"ט לא אמר מהאי?¿יט:

מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא[חזקיה]!◊יט:

▀!◊יט:
דאמר רבי יוסי ברבי 

חנינא:

כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו ־ אין מקדשין בו, שנאמר: ורחצו ממנו משה ואהרן 

ובניו.

ֹ ת"ר: [רבנן]♦▀◊יט: כיצד מצות קידוש? מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש

ֹ רבי יוסי ברבי יהודה:♦▀◊יט: מניח שתי ידיו זו על גב זו ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו ומקדש

הפלגתה, אי אפשר לעשות כן.אמרו לו:¿◊יט:

שפיר קאמרי ליהִ ▀◊יט:

וחבירו מסייעו.רב יוסף:!◊יט:
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מאי בינייהו?¿יט:

עמידה מן הצד איכא בינייהו.אביי:!◊יט:

¿◊יט:
רב סמא בריה דרב אשי 

לרבינא:
וליתיב מיתב ולקדשִ 

אמר קרא: (שמות ל) לשרת, ושירות מעומד הוא.!◊יט:

ת"ר:[רבי]♦▀◊יט:
קידש ידיו ורגליו ביום ־ אין צריך לקדש בלילה, בלילה ־ צריך לקדש ביום, דברי רבי שהיה רבי 

. ֹ אומר: לינה מועלת בקידוש ידים ורגלים

אין לינה מועלת בקידוש ידים ורגלים.רבי אלעזר ברבי שמעון:♦▀◊יט:

ֹ תניא אידך:[רבי]♦▀◊יט: היה עומד ומקריב על גבי מזבח כל הלילה ־ לאורה טעון קידוש ידים ורגלים, דברי רבי

כיון שקידש ידיו ורגליו מתחילת עבודה, אפילו מיכן ועד עשרה ימים אינו צריך לקדש.רבי אלעזר ברבי שמעון:♦▀◊יט:

▀יט:

וצריכא, דאי אשמעינן קמייתא, בההיא קאמר רבי, דפסק ליה מעבודה לעבודה, אבל בהא דלא פסק ליה 

־ אימא מודי ליה רבי לרבי אלעזר ברבי שמעוןֹ ואי אשמעינן בהא, בהא קאמר רבי אלעזר ברבי 

שמעון, אבל בהא אימא מודי ליה לרבי, צריכא.

מאי טעמא דרבי?^יט:

דכתיב: (שמות ל) בגשתם.[רבי]!◊יט:

מ"ט דרבי אלעזר בר"ש?^יט:

דכתיב: (שמות ל) בבואם.[רבי אלעזר בר"ש]!◊יט:

ואידך נמי הא כתיב: בבואםִ ¿יט:

אי כתיב בגשתם ולא כתיב בבואם, הוה אמינא על כל גישה וגישה, כתב רחמנא: בבואם.[רבי]!◊יט:

ואידך נמי הא כתיב: בגשתםִ ¿יט:

אי כתיב בבואם ולא כתיב בגשתם, הוה אמינא אפילו אביאה ריקנית.[רבי אלעזר בר"ש]!◊יט:

אביאה ריקנית, הא כתיב: לשרתִ ¿יט:

אלא בגשתם מיבעי ליה לכדרב אחא בר יעקב[רבי אלעזר בר"ש]!◊יט:

דאמר רב אחא בר יעקב:▀!◊יט:
הכל מודים בקידוש שני כשהוא לבוש מקדש, דאמר קרא: או בגשתם, מי שאינו מחוסר אלא גישה 

בלבד, יצא זה שמחוסר לבישה וגישה.

(שמות ל) להקטיר אשה למה לי?¿◊יט:
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