
 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .תמיד ד� כ ז
 
 , ַלָ+פ*ָנה ַל#*
 (ְרָ)ָעה,ַלִ&ְזָרח ַהְלִוִ#
 ִ"ָ ה) "יח�יז:כו', א(כיצד ילפינ� מהפסוק בדברי הימי

ִ/י
 ְ"ַנִי
 ְ"ָנִי
,ַלֶ.ְגָ)ה ַל#*
 (ְרָ)ָעה   "  ְ"ַנִי
 ַלַ/ְרָ)ר, (ְרָ)ָעה ַלְמִס2ָה�  ַלַ/ְרָ)ר ַלַ&ֲעָרב. ְוָלֲאס0
  :1א מקומות"שהלוי
 שומרי
 בכ
  

    לאביי  2לאיבעית אימא
  ַלִ(ְזָרח   ִ%ָ#ה

  ַלֶ/ְגָ+ה   ,ְרָ+ָעה

  ַל1ָפ0ָנה   ,ְרָ+ָעה
2ִי�   3שני�  ְ%ַנִי� ְ%ָנִי�   )ש� מקו�(ְוָלֲאס3

  ַלְמִס7ָה  ,ְרָ+ָעה

  )כלפי חו9 (ַל2ְַרָ+ר  )והשני לצוותא עמו(אחד   ְ%ַנִי�
  

  ?וכמה שומרי
 היו, כמה שערי
 היו לעזרה, "שערי ההעזרה' חמשה על ה"האי תנא דאמר ל
  

    ?כמה שערי�  ?כמה שומרי�
  לאביי  שבעה  4ושני� לא צריכי� שימור של לוי�, חמשה

  5לרבא  חמשה   חמשה

  
  :תמיד ד� כ ז

  ?הא
 היה כלאי
 באבנט
  

    באבנט כה> גדול של כל השנה  באבנט של כה> הדיוט
ג של כל השנה "ד דאבנט דכה"למ  היה כלאי�  6כלאי�היה 

  והדיוט שוי�

  ד דאינ� שוי�"למ  היה כלאי�  לא היה כלאי�
  

                                                           
אמנ � בב ית ה מקדש הי ו שו מרי� במק ומות אחר י� .  אכ>   פסוק זה  מדבר  על ה משכ> בזמ>  דוד 1

 .  אבל מני>  השומרי� הוא  אותו  דבר, וכמו  שאמרה ה בריי תא
  .א ללוי�"ונשארו כ, לכהני �' ומתוכ� ג, ד  שומרי�"כלתירו9 זה באמת נמנ ו כא>   2
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וב ית . ב ית אבטינ ס ובי ת הנ יצו9 ובית  המוקד: מ קומות' דכיו > שלמדנו  שהכהני� שומרי� בג 4

 . כ לוי�"שישמרו  ש� גלכ? לא צרי?  , כ שני� משערי העזרה"הניצו 9 ובי ת המוקד  ה� ג
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שר מצעות זו על גב זו ו כלאי� ב ע' שלא בעלאה וא פי' דהג� שיש איסור כל אי� אפי, ראשיה�
מ יש להעמיד שה ו מני חי�  תחת  ראשיה� לשאר בגדי  כהונ ה שא י >   "מ.  תחתיה� אסור מדר בנ>
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