שבעת ימים פרק ראשון יומא

מסורת הש״ם

עין משפט
נר מצוה

א( ןגי׳ ע״י מגוג זו אעפ״י שיפה אלהים ליפת .שזכו פרסיים לבנות בית שני אין איני יודע אם נינוה העיר הגדולה וכוי .ותימה לי אמאי לא קאמר
גוממא ומדי כמשמעו
נמי איני יולע אם כלח העיר הגלולה טון דמספקא ליה ברסן
כמונומיוןי,:זו שכינה שורה אלא במקלש ראשון שבנה שלמה שבא מזרעו של שס:
מקדוניא[(5 ,
ג( סוטה לד] :ע״ש ל״ג סקיסהן גווייתא וסקיסתן ברייתא .אסבתה וסבתכא קאי ששמן שוה ונינוה שלפני פניו אס העיר הגלולה עלייהו קאי כ״ש לאיכא לספוקי
מנא וכ״ה כע״י[ ,ד( ]צ״ל והם מחוז מוקף הריס והחיצונה מקפת את הפנימית ורתוקה פנימית בכלח למינה קא סליק וי״ל אלרבה משוס למינה קא סליק אס איתא
אל[ ,ה( נצ״ל אל[ ,ו( ]גיר׳
לעלה קאי לא הוה ליה למימר היא
אכא חוץ י( מן היקף חיצונה לכל צל מאה
ע״י כי סליק רכי
העיר הגלולה אלא העיר הגלולה:
פרסי:
אלפא
החיצונה
והיקף
פרסי
להו[,
אמרה וכוי[] (1 ,צ״ל
אף על גב דיפת אלהים ליפת אין השכינה
]צי׳ל
צמ,[:נו(
ח( ]סנהדרין
חוץ מלשכת פרהדרין שבה היתה
מן הארן ההיא יצא .שלא
להיוח שורה אלא באהלי שם ופרםאי מנא לן
רנה[ ,י( ]מעשרות
דירה .ואס תאמר ליחשוב נמי
פ׳יג בעצח לור הפלגה :ושם אתימן וגוי.
1
מ״ז[ ,כ( כס״א
ליתא :איילי ללריש שמהמא נקט נמי להאי :דמיפת קאתו הכתיב בני יפת גומר ומגוג
לשכת בית אבן שבה היתה לירה
תון ,ל( נכרכות לה,[:
שמשים את ה א ר ; פשחישות .ומדי ויון ותובל ומשך ותירס גומר זה ]א! גרממיא
מ()דכריס כ,0
לכהן השורף את הפרה י״ל לא תשיב
בפסיעותיו :וששי .לשון השאח א ( מגוג זו קנדיא <א> מדי זו מקדוניא יון כמשמעו
שבנויות
אלא לשכות שבמקרש
בקולש אבל לשכת בית אבן בהר
והשבר )איכה  0והשי״ן אחל לבלו תובל זה בית אונייקי משך זו מוסיא תירם
תורה אור השלם
הבית הוה א״נ כיון ללא הוה בכל
ומגוג שורש בתיבה :תלמים .כשירות פליגי בה ר׳ סימאי ורבנן ואמרי לה רבי
 .1בני יפת גמר
שתא אלא אתת לכמה שנים לא
גרסינן:
לא
אחר
ר
ב
ד
המתרישה:
םימון ורבנן חד אמר זו בית תרייקי והה
ומדי דון ותבל ומשך
חשיב לירה :וכי תימא מדרבנן.
בראשית י כ מעניקין את החמה .דומה
ותיךס:
שצוארו אמר זו פרם תני רב יוםף תירם זו פרס
וא״ת מ ״ מ אכתי חיקשי לעיל נמי גבי
 .2ובני בוש סבא וחףלח נוקב ועולה בחלון הרקיע :אמר
2
םבתח ורעמת וםבתכא תני רב יוםף םקיםתן
וסבתה ורעמה
לשכת פרהלרין ליגזרו מהאי טעמא
שבאוםבתכא ר׳ יהושע בן לוי אמר רבי גרסינן:
ובני רעמה
וחץ:י ז אמרה קמיה ההוא מ ר ב ק  .להא גוייתא וםקיםתן ברייתא בין חדא לתדא מאח
ומאי איצטריך לפרושי טעמא משום
בראשית
3
 .3ותהי ראשית אתקפחא ד מ ה בר עולא :נפלו פרםי והיקפה אלפא פרסי ותהי ראשית
שלא יאמרו כהן גלול חבוש בבית
ממלכתו בבל
האסורים י״ל ללמאי לס״ר השתא
וארך כשדיים ביד פרסיים .בלשאצר ש ביד ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בבל
•אבד וכלנה בארץ
לשכת סרהלרין נמי מחייב ר׳ יהורה
שנער:
בראשית י י דרייש המדי וכורש הפרסי חתנו :כמשמעה ארך זה אוריכות ואכה זה בשכר
 .4מן דזאךץ ההוא
מהאי טעמא ולא מטעמא לשלא
יצא והלא כ מ ה לשכות היו שם .לשומרי כלנה זה נופר נינפי  4מן הארץ ההיא יצא
אשור ריבן אה נינוה ואת
יאמרו כ״ג חבוש אבל מימה לי מאי
הבית :גזירה היתה .לקמיה ]ע״ב[ מפרש
רחבת עיר ואת כלח:
בבית אשור נ יתני רב יוםף אשור זה סילק 4ריבן
קאמר וכי תימא מלרבנן מכל מקום
בראשית י יא גזירה שמא יאמרו כהן גדול
נינוה
כלה
ואת
עיר
רתובות
ואת
נינוה
את
תיקשי אכתי לרבנן אלרבנן מכ״ש
 .5ואת רסן בין נינוה ובץ האסורים הוא חבוש :אינו ביס.
כלח הוא העיר הגדלה :וגבי מזוזה בעינן בית חשוב :רבי כמשמעו רתובות עיר זו פרת דמישן כלת
להכא פטרי אפילו מלרבנן ולעיל
בראשית י יב
 .6ויקם יונה וילף אל יהודה מחייב .לענין מעשר דקיימא זו פרת דבורםיף  5ואת רםן בין נינוה ובין
מחייבי אפי׳ מלאורייתא ד״ל לרבנן
נינוה כדבר ץ
אררבנן לא קשה לשאני סוכה ללירת
ונינוה לן ל> אין הטבל מחחייב במעשר מלאכול כלה היא העיר הגדולה רםן זת אקטיםפון
גדולה
עיר
היתה
עראי היא לבקל יכול להיות שהוא יוצא
הבית
פני
שיראה
עד
עראי
אטלת
ממנו
היא העיר הגדולה איני יודע אם נינוה
לאלהים מהלך שלישת
ממנה כגון אס הוא מצטער או ירלו
יונה ג ג
;מים:
עד שנאמר »> בערתי הקודש מן הבית :העיר הגהולה אם רסן העיר הגהולה כשהוא
 .7ויעל! ב ע ב ויבא
6
גשמים וכהנה רבות אבל לשכת
בעירוב .אם פתותה לתצר שיש בה שאר
לאלהים
גהולה
עיר
היתה
ונינוה
אומר
חברון ושם אוזימן ששי
פרהלרין שהיה במוכה בקביעו׳ מחייבי:
דירות אוסרת על )בני( כולם אס לא
ילידי
ותלמי
הענק עירבה עמהן :ובמזוזה .ואע״ג דאינה מהלך שלשת ימים הוי אומר נינוה היא
רילמא
שניט
וחברון שבע
7
נבנתה לפני צען עשרה לימות החמה ולימות הגשמים :העיר הגדולה ושם אהימן ששי ותלמי
במדבר יג כב
מצרים:
ילידי הענק ״תנא אהימן מיומן שבאתים ששי שמשים את הארץ כשתיתות
אלא
 .8לבן שמעו עצת י;
8

8

תלמי שמשים את הארץ תלמים תלמים <»  wדבר אהר אהימן בנה ענת
אשר ;עץ א ל אדום
ומחשבותיו אשר
חשב ששי בנה אלוש תלמי בנה תלבוש ילידי הענק שמעניקין החמה בקומתן אמר רבי יהושע בן לוי
א ל ישבי תימן אם לא
אם
הצאן
יסחבום צעירי
אמר רבי עתידה רומי שתפול ביד פרם שנאמר לכן שמעו עצת ה׳ אשר יעץ יי)על( אדום ומהשבותיו
ל א ישים עליהם
נוהם :כ אשר השב י)על( יושבי תימן אם לא יםהבום צעירי הצאן אם לא ישים עליהם נוהם מתקיף לה
ירמיהו מט
 .9האיל אשר ראית רבה בר עולא מאי משמע ההאי צעירי הצאן פרם הוא דכתיב )ו(האיל אשר ראית בעל הקמים )הוא(
בעל הקךנים מלבי
מדי מלכי מדי ופרם ואימא יון דכתיב והצפיר השעיר מלך יון יי כי סליק רב הביבא בר םורמקי אמרה
דניאל ח כ
ופרם:
 .10והצפיר השעיר קמיה דההוא מרבנן אמר ליה מאן דלא ידע פרושי קראי מותיב תיובתא לרבי מאי צעירי הצאן
מלך יון והקךן
הגדולה זוטרא דאהוהי דתני רב יוסף תירם זה פרם אמר רבה בר בר הנה אמר רבי יוהנן משום ר׳ יהודה
אשר בין עיניו הוא
המלך הראשון:
ברבי אלעאי עתיהה רומי שתפול ביד פרם קל והומר ומה מקדש ראשון שבנאוהו בני שם וחחריבוהו
דניאל ח כא
עת כשדיים נפלו כשדיים ביד פרסיים מקדש שני שבנאוהו פרסיים וההריבוהו רומיים אינו דין שיפלו
 .11לכן יתנם עד
יולדה ;לדה ויתר אחיו רומיים ביד פרסיים אמר רב עתירת פרם שתפול ביד רומי אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב בנויי
ישובון על בני ישראל:
מיכה ה ב ביד סתורי אמר לתו אין גזירת מלך היא איכא דאמרי אמר י )ליה( אינהו נמי הא קא סתרי בי כנישתא
 .12והכיתי בית
החרף תניא נמי הכי עתיהה פרס שתפול ביד רומי תדא דםתרי בי כנישתא ועוד גזירת מלך הוא שיפלו בונין
על בית הקיץ ןאבדו בתי
השן וםפו בתים רבים ביד םותרין דאמר רב יהודה אמר רב יאין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל תעולם כולו
נאם יי:
עמוס ג טו תשעה תדשים שנאמר לכן יתנם עד עת יולדה ילדת ויתר אתיו ישובח על בני ישראל :ת״ר כל הלשכות
שהיו במקדש לא היו להן מזוזה הוץ מלשכת פרהדרין שהיה בת בית דירה לכהן גדול אמר ר׳ יתודת
והלא כמה לשכות היו במקהש שהיה להן בית דירה ולא היה להן מזוזה אלא לשכת פרהדרין גזירה היתה
מ״ט דר׳ יהודה אמר >)רבא( קםבר רבי יהודת כל בית שאינו עשוי לימות ההמה ולימות הגשמים אינו בית
איתיביה אביי והכתיב והכיתי)את( בית ההורף על בית הקיץ א״ל בית תורף ובית קיץ איקרי בית םתמא לא
איקרי איתיביה אביי ייסוכת ההג בהג ר׳ יהודה מחייב וחכמים פוטרין ותני עלה ר׳ יהודה מתייב בעירוב ובמזוזה
ובמעשר וכי תימא מדרבנן בשלמא עירוב ומזוזה איכא למימר מדרבנן אלא מעשר מי איכא למימר מדרבנן
תום׳ ישנים דילמא
רבינו חננאל
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אץ השכינה שורה אלא באהלי שם ,ומקדש שני בניוה פרסאי דאתו מיפת דתני רב יוסף תירס זו פרס וכתיב בני יפת
גומר ומגוג וגוי .אמר רבי עתידה רומי שתיפול ביד פרס שנאי לכן שמעו עצת ה־ אשר יעץ )על( ]אל[ אדום ומחשבותיו
וגוי ,אם ]לא[ יסחבום צעירי הצאן .ופריש לה צעירי הצאן זוטרא דאחוה .ופרסאי מנא לן דמיפת קאתו דכתיב בני יפת
גומר ומגוג כו׳ גומר זו גרמומיא מגוג וו גינתא .מדי כמשמעו .יוון זו מקדוניא .תובל וו בית איניקי .והיא דגרסי׳ בע״ז
גבינות בית איניקי .ותירס זו פרס ,ותני רב יוסף תירס וו פרס .מקדש ראשון בנאוהו ישראל שהם בני שם והחריבוהו
כשדים נפלו כשדים ביד פרסיים מקדש שני שבנאוהו פרסיים כוי .אמר רב עתידה פרס שתפול ביד רומי תניא נמי כוי,
דאמר רב יהודה אמר רב אין בן דוד בא עד שתיפשוט מלכות הרשעה טי חדשים בכל העולם שנאמר לכן יתנם עד עת
יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון .ת״ר כל הלשכות שהיו במקדש לא היה בהן מזוזה חוץ מלישכת פרהדרין מפני שהיא בית
דירה לכהן גדול שבעת ימים בשנה .אייר יהודה וכי אין שם בית דירה אלא זו בלבד כוי .ואוקמה רבה אליבא דרי יהודה
)לימות החמה ולימות הגשמים( אלא אמרו כל שהיא בית דירה ]לימות החמה ולימות הגשמים[ חייבת ושאינה בית דירה
פטורה שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ,ביתך סתם כתיב .ואע״ג דכתיב בית החורף ובית הקיץ ,בית החורף ובית הקיץ
איקרי בית סתמא לא איקרי אלא העשוי לדירת ימות החמה וימות הגשמים .ומותיב אביי סוכת החג בחג ר׳ יהודה מחייב
וחכמים פוטרין .ותני עלה ר׳ יהודה מחייב בעירוב ובמזוזה ובמעשר .כלומר בית הוא דהא קיי״ל אין חייב בעירוב אלא
בית וכן במזוזה .והפירוד .נמי אינן חייבין במעשר עד שיראו פני הבית .ואם תאמר מדרבנן חייב

כ ז א מיי׳ פ״ו מהלכות
ס׳׳ת ומזוזה הלכה א
והלכה ו:
כ ח ב מיי׳ שס הל׳ ט
טוש״ע י׳׳ד סי׳ רפו
סעיף יא:

גליון הש״ם
נטי בית םתמא לא
איקדי .כעין זה חולי! קלט
ע״נ וש״נ :תום׳ ר״ה איני
יודע וכו׳ ו־״ל אדרבה
משום דמינה סליק .עיין
תשונמ הראנ׳׳ח ח״א סימן
מ :ד״ה חוץ כוי שבנויות
כקדש .עיין לעיל ת ע״נ
תוס׳ ל״ה לאי:

הגהות הב״ח
כו׳
)א( גט׳ )מלי
כמשמעו( תא׳׳מ ונ״ב
ס״א מדי כמשמעו יון
זו מקדוניא וכן עיקר:
)ב( שם ל״א .תא״מ.
ונ״ג רש״י ל״ג ליה:
)ג( יש״י ל״ה נפלו כו׳
בלשאצר שהיה מכשדיפ
נ פ ל כיד:

הגהות הגר״א
]א[ גמ' גרממיא .צ״ל
גרמניא )ועמ״ש בא׳׳ר
רס״ב מגעים(] :כ[ שם
)לכר אחר( חא״מ )וכן
מחקו רש״י(:

מוסף רש״י
זה סילק .שם עיר
מיומן
)כתובות י.!:
שבאחים .גבור שנהם,
כמו שיל הימין חשוכה
מן השמאל )סוטה לז.0
הארץ
את
שמשים
כשחיתות .שמקום רגליו
מעמיק כאק מרוכ כוכלו
וניכר שס כטמא וכשחת,
ולשון ששי לא פורש לנו
מאי למי לשחיתות ,ונראה
לשון עמולי שש ,שהם
ככלים ומקום מעמלם
תלמים.
)שם.!:
ניכר
כמלס המחרישה שמעלה
כארן
ומעמיק
העפר
!שם( .שמעניקין ה ח מ ה
מרוכ גוכה
בקומתן.
קומתן לומה כאילו צוארס
נוקנ ועונק כנקכ שההממה
יוצאה נו <שם! .לכן
יתנם עד עת יולדה
ילדה .היינו ט׳ מלשים,
כלמתרגמינן ככן יתמסרון
כעידן לילדתא למילד,
וכתינ )מיכה ה> ועמל
ורעה נעוז ה׳ וגוי דשנו
כי עמה יגדל ,וממרגמינן
וימונון מניני גלוומהון
)סנהדרין צח .(:על בני
ישראל .היינו כל העולס
שישראל מפוזרים כו !שםו.

זו אקטיפפון כך גי׳ הקונטרס א( ואפילו אי גרס קטיססון כלא אל״ף אי! זו קטיספון לגיטין)לף ו .ושם( ועירוכין)לף נז C
דהאי מארץ אשור וההיא דהתס נארן כשדים הוה ועוד אומר רכינו הזקן דשמא י״ל שאשור כנה נניניס כדמשמע קרא אשור
יסדה לצייס )ישעיה כנ( פירוש לצורך כעלי ספינות ואפשר שיסד זה הננין :איני יודע אס רסן גדולה או נינוה .אכל נכלח
לא נסתפק אס היא גדולה לפי שסכר שנינוה גדולה היא כשכיל הפסוק או רסן שכנניינה מדכר הפסוק אכל כלח אינו מדכר
אלא מזכירה :חוץ מלשכת פרהדרין .וא׳׳ת הא איכא נמי לשכת כהן השורף את הסרה שהיתה בצסונה מזרחה והיא הימה
כקודש כדאמרינן)פרה פ״ג מ״ 0שהיו עושי! ככש מהר הכית להר המשחה ותכן נמי)מדות פ״א מ׳׳ג( שער המזרחי שפרה
וכל מסעדיה יוצאין להר המשתה וגמרינ! ממלואיס ואומר רכינו הזקן דהואיל וליתה ככולה שתא לא קחשינ ולשכת כימ אנטינס
נמי דאמרינ! שהיה ניח דירה לכהן גדול לא קחשיכ שלא היה שס עיקר דירה :וכי תימא מדרבנן .מימה דאכמי לא מירן כלום
דלעיל כלשכח פרהדרין לא מחייכ דכי יהודה אלא גזירה שמא יאמרו כה! גדול חכוש ככימ האסורין והכא מחייכ מדרננן סוכה
אטי בימ וליכא למימר דגזירה נמי דקאמר לעיל גזרה לשכת פרהדרין אטו נימ דהא כמה לשכומ היו שס לניח דירה ולא גזריגן
כהו אטו כימ ואומר רנינו הזק! דנסוכה המסורה לכל גזרינן אטו כיח אכל לשנח פרהדרין מסורה לזרתי! וכשכיל כך לא יניחו
מלהניח מזוזה ככמיהס ואינשי דעלמא לא מסקו אדעמייהו שאין שס :וכי מימא מדרבנן .מימא ואכמי קשיא דרכנן אדרכנן
דלעיל מתייכי והכא פטרי מיהו לא מסיק אדעתא הך קושיא ינמי לא משני ליה:
,

א( לפנינו נרש״י ליחא ונגיטין לף ו׳ מביא זה התוס׳ ל״ה ומני נשם רש״י גס נגמ׳ הגי׳ שש ובעירוב] אקטיספין נא׳ אנצ ננ״י הוא כלי אי.

