שבעת ימים פרק ראשון יומא

מםורת הש״ם

־ב.

א( מגילה נו .נייק סב ,:דכרכים .שהוא מקום שווקים ומתקבצים שם ממקומוח הרבה והיא ירושלים לא נתחלקה לשבטים .תימה דבפרק איזהו מקומן
ב( מגילה כו] .אנות
)זבחים ד ף נג >:אמרינן דקרן דרומית מזרחית לא היה
לר׳׳נ עשויה לכל הבא להתפלל ואין לה בעלים מיוחדים :דכפרים .כל
פרק ל״ה[ ,ג( מגילה
כי .זכחיס נג :קימ ,:בעליו ניכרים והרי הוא כבית השותפין :ואין ירושלים מטמאה לו יסוד לפי שלא היה בחלקו של טורף וא׳׳כ למ״ד לא נתחלקה מאי
ד( ]עיי סוטה לז ,[.בנגעים .שאין אחוזה להם .קסבר לא נתחלקה לשבט יהודה ובנימין שנא דשאר מקומות של המזבח היה להם יסוד ומזרחית דרומית לא
ה( ]תיספתא מ״ש פ״א
היה לה יסוד ואין לתרץ דלדידיה היה
הי״א[ ,ו( ]כתוספתא אי׳ אלא כל השבטים שרן בה :אני לא
להם יסוד מכל צדדיו דאס כן אל יסוד
לשבטים:
נתחלקה
קסבר
שמעתי.
כר שמעין[ ,י( ולקמן
והא דכרכים והא דכפרים ודכרכים אין מטמא
1,6
מזבח העולה מאי עביד ליה דמשמע
שט [.חולין קלח .ותמיל אלא מקום מקדש בלבד .שכשקנה
ס:ן ,ח( ]שס ולקמן כג ,[:דוד את גורן מארונה היבוסי גבה בנגעים ותתניא אתוזתכם אתוזתכם מטמאה
שיש ליתן אותו במקום שיש לו מכלל
ט( שכועות יז ,:י(
אמר
]נשא הכסף מכל שבט ושבט כדאמרינן בנגעים *ואין ירושלים מטמאת בנגעים
 1כו[ ,כ( ןצ״ל חופף
דאיכא דוכתא דלא היה לו יסוד ר״ל
מקדש
מקום
אלא
שמעתי
לא
אני
יהודת
ר׳
ומפספס[ ,ל( שמות לט,
הכי גמירי שלא לעשות יסוד למזרחית
בספרי י( ובשחיטת קדשים ןזכחים קטז:[:
במאי קא מיפלגי .ר׳ יהודה ורבנן :בלבד הא בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאין
דרומית כדכמיב נלה׳׳א כח[ הכל בכתב:
הר הבית והלשכות והעזרות .צד בנגעים ואע״ג דכרכים נינהו אימא אמר רבי
הא דברכים הא דכפדים .לכאורה
תורה אור השלם
תרוייהו כרבנן מוקי להו דאי
ארץ המזרחי רוחב הר הביח עזרח נשים יהודה אני לא שמעתי אלא מקום מקודש
 .1בי תביאו אל
אידי ואידי כרבי מאיר אס כן כיון
כנען אשר אני נתן לבם כולה ועזרת ישראל כולה <> י״א אמה בלבד במאי קא מיפלגי תנא קמא סבר
:
צרעת
לאחזה ונתתי נגע
דאיבעימ אימא קמא אידי ואידי
של מקום רגלי דריסת הכהניס ירושלים ל א נתהלקת לשבטים ורבי יהודת
בבית ארץ
כרבנן מוקי להו והשתא מוקי תרוייהו
אחותכם:יד לד להלן מרגלי ישראל ושם המזבח
ויקרא
מתחיל משם ולמערב בחלקו של סבר ירושלים נתהלקה לשבטים ובפלוגתא
כ ד מאיר הוה ליה למימר ואי בעית
 .2לבנןמן
לבטחאמרעליוידידחפףיי בנימין אלא שבמקום מושב המזבח דהני תנאי נידתניא מה היה בהלקו של
ישכין
אימא אידי ואידי כר״מ ועוד כי פדך
כתפיו
ובין
היום
עליו כ ל
יוצאה רצועה מחלקו של יהודה יתודת תר תבית תלשכות ותעזרות ומה היה
לקמן ודכפריס מי מטמא בנגעים
דברים לג יב
שכן:
 .3ובא אשר לו הבית ונכנסת לקרן מזרחית דרומית :בהלקו של בנימין אולם ותיבל ובית קדשי
והתניא לאחוזה וכו׳ לימא ההיא רבנן
והגיד לכהן לאמר כנגע חופן* .כאדם המחחכך מחמת הקדשים ״ורצועה היתה יוצאה מהלקו של
היא ותימה לי א״כ פלוגמייהו דרכי
נראה לי בבית:
מאיר ורבנן בדכרכיס ומאי פ ד ך תו
ויקרא יד לה שאינו משיג חאותו לשון נזיר >)לא יתודת ונכנסת להלקו של בנימין ובה היה
מרבי יהודה דאמר אני לא שמעתי
אושפיזכן.
מב:(.
לף
)סיר
ראשו(
יחוף
מזבה בנוי ובנימין הצדיק תית מצטער עלית
אלא מקום מקדש דילמא כר״ מ
שהיה הארון נתון בחלקו :והאי לבלעה בכל יום שנאמר 2תופף עליו כל היום
סבירא ליה ועוד קשה לי דעל כרחך
תנא .דלקמן סבר לא נחחלקה
גליון הש״ם
של י ( לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן
מתרריהו פ ד ך דממילתא דת״ק נמי
נמ' במה מחנכי; .עי׳ והיינו תנאי :עורות קדשים.
תנא
והאי
שכן
כתפיו
ובין
שנאמר
לגבורת
דייק ירושלים דוקא אינה מטמא׳ הא
מנחות דף עח ע״א תוס׳ שלמי חגיגה ושמחה שעולי רגלים
ד״ת אחת :שם בצינורא.
ע׳׳נ שוחטין ואוכלין שם :גולפא .קנקן סבר ירושלים לא נתהלקת לשבטים דתניא
בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאים
עיין סנהדרין דף יד
ז>ג
אין משכירין בתים בירושלים לפי שאינה
תוס׳ דייה צינורא:
ואס כן כי משני אימא מקום מקודש
של חרס :ומשכא .עור בהמה
בלבד אכמי מת״ק מיקשי אלא על
שהוא שוחט ואוכל בבית בעל הבית :שלהן ר׳ אלעזר בר יי)צדוק( אומר אף לא
כרחך משוס הכי לא פ ד ך מת״ק
לאחוזה .גבי נגעים כתיב ) ו ק ר א ילו מטות לפיכך עורות קדשים בעלי אושפזיכנין
הגהות
דמצי לשנויי דכרבי מאיר סבירא ליה
הב״חלמ״ד אשר אני נותן לכס לאחוזה לביח נוטלין אותן בזרוע אמר אביי שמע מינה
)א( נמ׳ הניחא
א״כ דרבי יהודה נמי לישני ה ט מיהו
למשפחות:
אבות.
לבית
אחוזה:
אורה ארעא למישבק איניש גולפא ומשכא
אכנטו של כ״ג זה הוא
הא לא קשיא דמת״ק ליכא למידק
אכנטי של כהן הדיוט .ואין כל אחד ואחד .שלא חלקו
בנגעים
מטמא
מי
ודבפרים
לאושפיזיה
מידי הא בתי כנסיות ובתי מדרשות
נ״נ ע׳ לעיל תחילת דף אחוזת המשפחה לגברים :כדשנין
ו (3) :דשי״ דייה הר מעיקרא .דאיח ביה דירה :פשיטא ותתניא לאהוזת עד שיכבשו אותה כבשו
מטמאים דדילמא נקט ירושלים אע״ג
הכית כוי ועזרת
ישראל אירע .בכהן גדול פסול ביוה״כ אותה ולא הלקוה לשבטים הלקו לשבטים
דלא קדישא כולי האי כמו בתי כנסיות
כולה וי״א אמה כי׳ להלן
מדריסת רגלי ישראל :קודם תמיד של שחר מחנכי! אותו ולא הלקו לבית אבות הלקו לבית אבות
ובתי מדרשות לכמה עניניס וכ״ש
בתי כנסיות ומדרשות מיהו הא קשיא
לזה המשמש תחמיו בתמיד של שחר ואין כל אהד מכיר את שלו מניין ת״ל  3ובא
ומאי פ ד ך מרבי יהודה וי״ל כיון דלא
רבינו חננאל שיעשה הוא תמיד של שחר בשמונה אשר לו תבית מי שמיוהד לו יצא אלו שאין
הוזכרו שוס תנאים דפליגי בהא
ודחינן הא דתניא מטמאין בגדים רהא מחונך לכהונה גדולה מיוהדין לו אלא מהוורתא כדשנין מעיקרא:
מילתא כי אם רבי מאיר ורבי יהודה
דכפרים והא דתניא אין קודס שיגיע עבודת יום הכפורים :ומתקינין לו כהן אהר :פשיטא אירע בו
מסתמא בר פלוגתא דרבי מאיר הוא
מטמאץ דכרכין .איני והא במה מחנכין אותו .ה ד עבודת יום
בארבעה פסול קודם תמיד של שהר מהנכין אותו
ירושלים
ר׳ יהודה והיינו רבנן דברייתא דלעיל
דכרכיםאני היא הכפורים שאחר התמיד
ואמר רבי יהודה
לא בגדים היא ובמה הוא ניכר שהוא בתמיד של שהר אלא אירע בו פסול אהר
ובר פלוגתיה דרבי יהודה הוא ר״מ:
שמעתי אלא בית המקדש
8
בלבד .ודייקינן מינה הא כהן גדול מעולם והיכן יצא מהדיוטות תמיד של שהר במה מתנכין אותו אמר
בשלמא
במאי קא מיפלגי.
בתי כנסיות ובתי
מדרשות שתהא עבודת היוס נעשית בכהן רב אדא בר אהבה באבנט יא( הניתא
מעיקרא ט הוה ס״ד דר׳
םטמאין בנגעים .ופרקינן
יהודה מקום מקדש דוקא קאמר
אימר אייר יהודה אני לא גדול :באבנט .באותן ד׳ בגדיס ״למאן דאמר אבנטו של כהן גדול זה
שמעתי אלא מקום מקודש
איכא למימר דפליגי בהא מ״ק סבר
ובתי עצמן יש היכר לכהונה גדולה שאבנטו הוא אבנטו של כהן הדיוט אלא למאן
אפילו כתי כנסיות
ח
כל ירושלים אין מטמא בנגעים משוס
בוץ
של
יוה״כ
בעבודת
גדול
כהן
של
מדרשות בכלל .במאי
דאמר י אבנטו של כהן גדול לא זהו
פליג׳ תנא קמא סבר
דקדישא לאכילת קדשים קלים ומעשר
אינה הוא כדכתי׳ וייקרא טוו ובאבנט בד יחגיר אבנטו של כהן הדיוט מאי איכא למימר
מטמאה אלא
שני וטון דמיוחדת לקדשי גבוה לא
אחוזתכם וזה עד עכשיו היה רגיל לעבוד בשל
5
וירושלים ,כולה אינה
בצינורא
׳
ומהפך
שמונה
לובש
אביי
אמר
חשיבא ליה אחוזתכם ורבי יהודה
כלאים :הניחא למ״ד אבנטו של כהן
אהוזה שלא
בהחלקה ,גדול .של כל ימות השנה היה של וכדרב הונא טידאמר רב הונא י זר שהפך
ולפיכך אינה מטמאה
סבר דווקא מקום מקדש שהוא מחנה
בנגעים ,ור׳ יהודה
סבר כלאים כדכתיב ל( ואת האבנט שש משזר בצינורא תייב מיתה ורב פפא אמר
שטנה לאכילת קדשי קדשים אבל
נתחלקה ,כדתניא מה היה
ירושלים מטמאה וכל שכן בתי כנסיות
בחלקו של יהודה הר הבית ותכלת :זהו אבנטו של כהן הדיוט .שאין
עבודתו
ומדרשות אבל השתא דאמרינן דרבי
והלשכות והעזרות ומה חילוק באבנטיהם איכא היכירא ביום
היה בתלקו של בנימין
אולם והיכל כוי .ותנא קמא הכפוריס באבנט לסי שאבנטו של כהן גדול משתנה ביום הכפוריס יהודה אמר אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד ובכלל זה יש כמו
כי האי תנא ,דתניא אין להיות של בוץ :אלא למאן דאמר .לקמן אבנטו של כהן גדול כן בתי כנסיות ומדרשות אס איתא דטעמא דת״ק הוי משוס דירושליס
משכירין בתים בירושלים בכל השנה לא זהו של הדיוט שההדיוט של בוץ נמצאו אבנטיהם קדושה לאכילת קדשים קלים ומעשר שני לא הוי ליה לר׳ יהודה למימר
לפי שאינן שלהם כלומר
לא נתחלקה ירושלים .ר׳ שרן ביום הכפוריס ומאי היכירא כהונה גדולה איכא להאי :אמר האי לישנא אלא מקום מקודש כיון דטעמא דת״ק נמי הוי משוס דירושליס
אלעזר ב״ר צדוק אומר אף אגיי .קודם שיתחיל עבודת היום שהוא בבגדים השרן בהדיוט מקום מקודש היא להט איצטריך למימר דפליגי במילתא אחריתי:
לא מטות ,לפיכך עורות
אלא
קדשים קלים בעלי לובש שמונה בגדים ויהפוך במזבח החיצון אחד מאיברי התמיד
אושפיזין נוטלין אותם במזלג של ברזל דקירוב עבודה היא שממהר להתעכל מחמת הפיכה זו ועבודה היא כדרב הונא ונמצא שנתחנך לכהונה גדולה
בזרוע ומפני שנוטלין מהן קודם לכן :בצינורא .במזלג :חייב מיתה .משום והזר הקרב יומח )3מלכר יח> אלמא קרובי עבודה הוי עבודה:
העורות וקנקנים שמריקים
עבודתו
מהן היין לפיכך אין
ג

כ

עין משפט
נר מצוד׳
מ ב א ב מיי׳ פי״ל
טימאת
מהלכות
צרעת הלכה יא ופ״ז מהל׳
כית הכתירה הלכה יל
]ופ״ט מהל׳ רוצח הל׳ ד[:
ג ]מיי׳ פ״ז מהלי כית
הנחירה הל׳ יד[:
מ ג ד מיי׳ פייט מהלכית
ניאח מקדש הלכה ד:

מוםף רש׳׳י
ואין ירושלים מטמאה
בנגעים .דלאו אחוזה היא
כדאמרינ! לקמן דסבירא
ליה להאי תנא לא נחחלקה
ירושלים לשבטים ולא נפלה
בנורצ לא ליהודה וצא
לבנימין שגילה מ .:.אני
לא שמעתי .שלא יהא
מקום
מטמא ,אלא
מקדש בלבד .משוס
דנית של קודש הוא ,וגני
נגעים ינא אשר לו הבית
ירושלים
אבל
בעינן,
מטמאה בנגעים ,דסגר
נתחלקה לשבטים ואחוזתכם
קרינא ליה !שם( .אלא
מקום מקודש .אף בתי
כנסיית משמע ;שם! .הר
בכניסתו מצד
הבית.
המזרח ,כל מת שיש שם
פניי קרר הר הבית שאין
לה שס אתר )שסי.
הלשכות .שבתוך החיל,
והעזרות .שלשתן עזרת
נשים ועזרת ישראל הן אחת
עשרה אמה שישראל רשאין
ליכנס לפנים מן השער,
ואתריהס לצד מערב לעזרת
כהניס י׳יא אמה שבין
לריסת רגלי ישראל למזכח
אולם
החיצון ישם;.
והיכל .מצל מערב ,עכשיו
יותר בנתייס מקום המזבח
ל״ב אמה ובין האולם
והמזבח כ״ב אמה שלא
פירש של מי הוא ,חזר
ופירש רצועה יוצאה כי׳
לימרך כאן רצועה זו לכלה
ליהודה אבל צפוני של מזבח
ודרומי ומערבו של בנימין,
מג(:
יבמסכת זבחים
ליהודה
שאין
אמדנן
אלא
הרצועה
נאיתה
המזרחית מקום היסוד
ילכך לא היה יסוד למזרחי
של מזבח )םגילה שם!.
ורצועה היתה יוצאה
מחלקו של יהודה.
לדרומי של מזבח ,שחלקו
של יהודה היה במזרח,
כדחניא מה היה בחלקו של
יהודה הר הניח בכניסתי
יתלשכות שנו והעורוח,
עזרת נשיס כולה ועזרת
ישראל ,שנים ועשרים אמה
של מקום דריסת רגלי
הנהנים ומקום דריסת
רגלי ישראל מיקרו עזרות,
נמצא חלקי של יהודה
כמזרח המזכח יכצדו לדרוס
והמוכח אוכל כחלקו אמה
במזרח ,אלא שלצד קרן
מזרחית צפונית היה כלה
חלקו של יהודה אותה אמה
כרחוק מן הקרן אמה
והרצועה היחה יוצאה
כדרום למזכח ונכנסת
בחלקי של מימין ,שממקום
הדריסה ולמערב היה חלקו
של בנימין ,אלא שרצועה זי
היתה ליהודה נאה בתוך
חלקו של בנימין בדרומו של
מזבח ומזבח אוכל בה אמה
והיא אמה שהיה כניסת
היסוד ראר להיות בה,
כדאמר מר )מדות פ״ג
מ״א( עלה אמה וכנס אמה

זהו יסוד ,כל אורן כותל מזרחי בעובי אמה היה אוכל תלקו של יהודה וכן כותל דרומי לבד אמה סמיך לקרן לרומית מערבית,
ולבל אמה סמוך לקרן מזרחית צפונית !זבחים נג :ושט׳׳מ שש .ובנימין הצדיק .צופה נרות הקלש שכן עמיל להיות ימצטער
עליה !חגילה שם! .חופף עליו .אלם המצטער חופף ומחחכך במריו ,לשון שפשוף כמי נזיר חיפף ומפספס ושם( לפריטי״ר
לגרנטו׳׳ר נלע״ז כאלם המחשב ולואנ וזבחים נד .!.ונעשה אושפזיכן לגבורה .שכיח קלש־ הקלשיס כנר כחלקי!סוטה לז...
אבנטו של כהן גדול .ראה לעיל י א.

משכירין מיטות לישן בהם אלא ישינים במטות בעל הבית .ואקשינן ודכפרים מטמאו בנגעים כוי .ופרקינן לא קשיא אי אית
בה בית דידה מיטמאה ואי לית בה בית דירה לא מיטמאת .ומתקינין לו כהן אחו תחתיו כוי .פשיטא אירע בכהן פסול קודם
תמיד של שחר .הנה נתרבה בבגדים ועבד עבודה נקבע בכהונה גדולה ועובד עבודות היום כדקיימא ל; כל עבודת יוה״כ
א־נה כשרה )ולא( ]אלא[ בכהן גדול .אלא אם אירע בו פסול אחר תמיד השחר ,במה נקבע בכהונה גדולה עבודת היום בד׳
כלים הוא ככהן הדיוט נמצאת עבודת יום הכפורים כשרה ככהן הדיוט .אמר רב אדא בר אהבה נקבע בכהונה גדולה )כמו(
]כמה[ שחיגר אבנט של כלאים שהוא מותר בכהן גדול והוא אסור לכהן הדיוט .ואמר הניהא למאן דאמר אבנטו של כהן
גדול כוי .ונדחה ואמר אב״ לובש שמנה ומהפך בצינורא .פ״ א( עצי נורא שנמצא כי נתרבה בבגדים ועבד עבודה ונקבע בכהונה גדולה .והיפוך צינורא היא עבודה ,וכדרב הונא דאמר זר שהיפך בצינורא חייב מיתה.
א( וכן הניאו המוס׳ פ״ זה נשס ונינו בסנהדרי] לי״ד ע״נ נל"? צינולא וז״ל שס יריית פי׳ צינורא עצי נורא.

תום׳ ישנים
הא כתי כנסיות יבתי מדרשות מטמאין .יא״ת כל זמן דקיימ-נן דכית המקדש קאמר מ״ש כהמ״ק מירושלים אי משוס דירישליס
נחלקת לשכטיס כיח המקדש נמי נחלק ]כדתניא[ מה היה בחלקו של יהודה כו׳ י״ל דנהי מתחילה נחלק הוא לשבטים מ״מ לבסוף
]מזרה צתןן כלאמרינן במלרש)ילקוט וזאת הברכה ואכוח לר״נ פרק ל״ה( שלא חלקו דושנה של יריחו ליחנה למי שיהא בהמ״ק בנר
כמלקו אי נמי ״יל לטעמא ררכי יהילה כלאמרן יצאו אלו שהם קלש ילכן ממעט ירישליס אבל אין נראה לומר כ! א()להא( משוס
קלושה פטר ר׳ יהילה הר הבית ממזוזה לבעינן כיתך חיל וכן יבא אשר לו הבית ניכעי נמ׳ חול א״כ לא היה לגזור שלא יאמרו כה!
גלול חבוש בכית האסיריו הוא לליכא למיגזר הכי אלא כשיהא פטור ממזוזה ללשכת פרהלרי! משוס ללירה בעל כרמיה לא שמה

לירה ואס היינו מפרשים שסובר המקשה טעס לרבי יהולה משוס ליצאו אלו שהן קלש הכא לא הוה ילע האי גזרה :מה היה נתלקו
של יהולה כוי .וא׳ית חיקשי מהכא למאן לאמר בשנהלרין סרק חלק <לף קיא (:לאין תולקין עיר לשני שבטיס לאילו ירושלים נשלקה
לשבט יהודה ובנימין י״ל דע״פ הדיבור היה כן דגמירי דסנהדרין כחלקי של יהולה ושכינה בחלקו של בנימין והיה להם להיות
סמוכין זה לזה :אף לא מטות .פירש ה״ר יוסף לפי שמקום המטות אינו שלהם ולפי זה משמע דה״ה שאר תשמישי! כעין תיבות:
יצאו אלו שאין מיותדין לי .יפליג אברייתא דלעיל דמחייבא כית השיחפין כמזוזה אי נמי שאני הכא דלא נחנרר חלקם מעולם:
במה מחנטז אותו כוי .ללא בעי למימר כשמן המשחה מחנכי! אותי שהרי בביח שני לא היה שמ 1המשחה שהרי יאשיהו גנזו:

