שבעת ימים פרק ראשון יומא

מםורת הש״ם

יד.

א( ולעיל ב .סוכה כל ,[.לומר שאינו עובד גל היום .על הלילה אבל בלילה אס בא להקטיר למזה ומזין עליו טהור ונוגע טמא .מימה מזין עליו אינו
ג( )פרה סי׳׳ב מ׳׳נ
טהור על שיטבול רערב שמשו יטהר וא״כ למאי הוה
ע׳׳ש חלביס ואימוריס יקטיר :גזירה שמא יאכל .כל היוס אסור באכילמ
ונרא׳׳ש[ ,ג( נלה ט,.
ו( ן ובתים פ .צג .נלה ט ,[.קרשים מן התורה אבל באנינות הלילה משנקבר המח ביום אינה נוגע טמא טפי ממזין עליו ר״ל לה״ק מזין עליו ההזאה גורמת
ה( פרה פי׳׳נ מ׳׳ה ,י( ולקמן מ ל ב ד תורה אלא מ ל ב ד סופרים והכי שמעינן ליה לר׳ יהולה לו טהרה ונוגע מי חטאת גורמין לו טומאה אי נמי י״ל מזין עליו
מג,[:
טהור היינו טהור שנפלו עליו הזאה
במסכת זבחים )לף צט 0והכי קאמר
להר טהור לגמרי:
רבי יהולה כל היום הוא באנינומ לומר שאינו עובה כל היום גזירה שמא יאכל
ולא יקדב :והא מיגרשא.
מאי מזה נושא .וא״ת ומנא ליה
תורה אור השלם
להט א״ל רב אדא בר אהבה לרבא ומי גזר רבי
 . 1והזה הטהר על הטמא אוקימנא לאי חזי לה למתה קלים
קרא
למעקר
לגמרא
א
אומר
יהודה
>ר׳
והתנן
יאכל
שמא
יהודה
ביום השלישי וביום ועייל לבית הכנסת ומשר ליה לגיטא
ממשמעומיה לומר למזה טהור ומזה
השביעי וחטאו ביום לההיא רמתה גיטא למפרע :מי לא אף אשה אהרת מתקינין לו שמא תמות
לקרא היינו נושא אימר מזה ממש
השביעי וכבס
בגדיו וךחץ מיטרד .ובקלשיס בעינן שמחה אשתו ואי מייתא אשתו עביד עבודה ולא
י״ל מלכתיב והזה הטהור אלמא
במים וטהר בערב:
במדבר יט יט וגלולה לכתיב ) ב מ ל ג ר יח> לך נתתיס גזר רבי יהודה שמא יאכל אמר ליה הכי
רהמזה טהור ואף על גב ללרשינןי(
 .2כ ל זה נסיתי
מיניה טהור מכלל שהוא טמא לימל
בחכמה למשחה כלרך שהמלכים אוכלים תשתא התם כיון דיום הכפורים הוא דכולי
אחכמה והיא
אמרתי
רחוקח ממני :קהלת ז כג מוולין קלב :(:מתני׳ הוא זורק את
על טבול יום שהוא כשר בפרה
עלמא לא קא אכלי הוא נמי לא אתי
רגיל
שיהא
כלי
תמילין
של
הדם.
 .3והיתה ל ה ם לחקת
י״ל תרתי שמע מינה:
יכבס ומזומן בעבולת יוה״כ :ומטיב את למיכל הכא דכולי עלמא אכלי הוא נמי
עולם ומזה מי הנדה
אלא מאי מזה נושא .והא קמ״ל
בגדיו והנגע במי הנדה
יטמא עד הערב:
במדבר יט כא

הנרות) .א( מדשן מן אפר הפתילות
שכבו וכן כל יום ויום מטיבין ב ב ק ר
שנאמר נשמות ל[ בבקר בבקר בהטיבו את

הנרות וכל יום מקטידן קטורת
בהיכל פרס בשחרית ופרס בין

הגהות הב״ח
)א( דש״־ ל״ה ומטיב וכו׳
מדשנן מן האפר של
הפתילות (5):שם ל״ה ושאר
וכו׳ ואין אנשי המשמר:
)ג( שם ל״ה מקרינ וכו׳ ראש
הוא להקריב צ״ל ותינת
להקטיר נמתק) :ו( שם ל״ה
ונוטל מלק בראש נתלוקת
אכילת קדשים נוטל מנה יפה
כצ״ל והד׳׳א) :ה( שם ד״ה
נדתנן נתכוין יכו׳ אס יש וכי׳
כלומד ראדין וכוי .נ״כ וכמ״ג
פי״נ דפרה פי׳ איסכא ע״ש:
)ו( בא״ד דהיכא דלא נתכוון
לו וחזר ושינה אין צריך
כצ״ל (t) :שם ל״ה לא ישנה
יכו׳ נהמה שהזה עליה
אינה הזאה והוו להו כצי׳ל:
)ח( שם ד״ה אגנא שנותן
עליו כל שהוא וטהרו
כצ׳׳ל:

הערבים :ושאר כל הימים אם רצה.

להיטיב ולהקריב את כל קרבן שירצה
מקריב ואין »> המשמר יכול לעכב
על ירו :מקריב תלק בראש .ראש
ג

הוא י > להקטיר ולהקריב כל חלק
שיבתר :ונוטל תלק )י( .בחלוקת
אכילת קלשיס :בראש .מנה יפה

מוםף רש״י
מתקינין לו .מזמנין לכהן
גדול לערכ יוה״כ)0וכה כד.(.

גמ׳ דרבי עקיבא.
שיבחר לו:
לקמן בשמעחין :היכי עביד עבודה.

כל שבעה הרי מזין עליו :על הטמא
ט ה ו ר ועל הטהור טמא .אם הזה

על הטמא נעשה טהור ואם הזה על
הטהור נעשה טמא ויליף טעמא
מעל הטמא ימירא כלמפרש לקמן:
וחכמים אומרים .על הטמא ללרשא
אתא לומר שאין ל ב ד הזאה אמורים
אלא בלבדם המקבלים טומאה אבל
בלבדס שאין מקבלים טומאה אין
הזאה הניתזת עליהן קרויה הזיה
ונפקא מינה שהשיריים שיש באזוב
שירי פסולי הן ואין להכשירן להזות:
כדתנן

תום׳ ישנים
ואי מתה אשתו עביד עכודה
ולא גזר ר׳ יהודה שמא יאכל.
וא״ח מה ענין זה לשאר
ימות השנה דליכא קפידא
ככהן גדול אבל הכא דגמרינן
ממילואים אין לנו להתקין כהן
אחר אז)בשביל כך שלא פירש
שכעה( ואיכא למימר דעדיפא
מינה קמשני .ה״ר אלחנן:
אטרודי מי לא מיטריד .פירש
בקונטרס אנן למשחה לגדולה
כדרך שהמלטס אוכלים בעינן
גו )לדבריו דהכא( סי׳ וכי
האי גוונא מי חיילא עליה
אנינוח ואפילו הוו כולי עלמא
אכלי לא הוה שייך למיגזר
שמא יאכל מדאי מותר לאכול
ותימה דלא אשכתן האי דרשא
על ט האי גוונא אלא על אין
נאכלין אלא צלי ובחרדל)חולין
דף קלב (:ועוד אלא מעתה
דטנעה ספינתו ניס הט
נמי והכי פריך בברכות )דף
יא (.על קריאת שמע ועוד
דתלמודא הוה ליה לפרושי
האי טעמא כיון דאכתי לא
איירי גהך שמעתא גי והכי
סירושא וט האי גוונא מי

נתכוון וכוי אם יש

באזוב

ישנה .כלומר )י> ראויין השיריים
להזומ על אלם שצריך הזאה )י( ללא
נתכוון )לו( וחוזר ושונה ואין צריך
לחזור ולהטביל :לא ישנה .לנססלו
במלאכה להזאה של בהמה  0אין
נשם[ הזאה עליה והוו להו כמיס
שנעשית בהן מלאכה :למזה טהור.
ללריש ה ט והזה הטהור אף לאחר
שהזה קראו טהור :הניחא למאן
דאמר כוי .פלוגתא היא בזבחים
בפרק התערובת ) ל ף פ  : ( .אגבא
דגברא .יי« כל שהוא שנותן

עליו

מטהרו :אבל במנא .שהוא מטבל
ראשי גבעולי אזוב בו צדכה שיעור:
שיטביל

אתי למיכל וכי האי גוונא מי היילא עליה
אנינות והא מיגרשא נהי האנינות לא תייל
עליה אטרודי מי לא מיטריד :מ ת נ י ' כל
שבעת הימים הוא זורק את הדם ומקטיר
את תקטורת ומיטיב את הנרות ומקריב את
הראש ואת הרגל ושאר כל הימים אם
רצה להקריב מקריב שכהן גהול מקריב
הלק בראש ונוטל הלק בראש :ג מ ׳ מאן
תנא אמר רב הםדא דלא כרבי עקיבא
דאי ר״ע הא אמר טהור שנפלה עליו
הזאה טמאתו היכי עביה עבוהה דתניא
והזה הטהור על הטמא על הטמא טהור
ועל הטהור טמא דברי ר׳ עקיבא והכמים
אומרים אין הדברים הללו אמורין אלא
בדברים המקבלים טומאה מאי היא כדתנן
> י נתכוון להזות על הבהמה והזה על האדם
אם יש באזוב ישנה נתכוון להזות על האהם
והזה על הבהמה אם יש באזוב לא ישנה
מ״ט דר׳ עקיבא נכתוב רהמנא והזה הטהור
עליו מאי על הטמא שמע מינה על תטמא
טהור ועל הטהור טמא ורבנן האי לדברים
המקבלין טומאה תוא דאתא אבל הכא
קל והומר הוא אם על הטמא טהור על
הטהור לא כל שכן ור׳ עקיבא היינו דקאמר
שלמת אמרתי אהכמה והיא רהוקה ממני
ורבנן ההוא >למזה ולמזין עליו טהור ונוגע
בהן טמא ומזה טהור והכתיב ומזה מי
הנהה יכבס בגהיו מאי מזה נוגע והכתיב
מזה והא כתיב נוגע ועוד מזה בעי כיבוס
בגדים נוגע לא בעי כבום בגדים אלא מאי
מזה י נושא ונכתוב רתמנא נושא מ״ט כתיב
מזה הא קמ״ל ׳דבעינן שיעור הזאה הניהא
למ״ד יי הזאה צריכה שיעור אלא למ״ד הזאה
אין צריכה שיעור מאי איכא למימר אפילו למ״ד
הזאה אין צריכא שיעור הני מילי אגבא
דגברא אבל במנא צריכה שיעור דתנן כמה
יהא בהן ויהא כהי הזאה כדי שיטבול
ראשי
א

:

ג

1

נ

2

ה

ג

3

ח

ה(

ט

לעל ללרי כשיעור הזאה
תימה לי א׳׳כ מאי טעמא הלר ביה
ממאי לאמר מאי מזה נוגע אי משוס
לקשיא ליה והכמיב נוגע והכתיב
מזה ועול מזה בעי כיבוס נוגע לא
בעי כיבוס לימא הא לכמב נוגע
ולא כתב ביה ט ט ס היינו כי לא
נוגע כשיעור הזאה ומזה לבעי
כיבוס היינו כי נגע כשיעור הזאה
ואין למרץ למש׳׳ה לא מוקמינן ליה
בנוגע וכלפריש משוס לנוגע לא
בעי כיבוס אפילו כי נגע בכשיעור
מלכתיב והנוגע במי הנלה יטמא
ולא כתב ביה כיבוס ומי הנלה
משמע מיס הרארן להזות שיש בהן
כשיעור להא ולאי ליתא למי הנדה
לא משמע הכי לאי לא תימא הכי
א״כ כי פריך ונכתוב נושא מאי קא
משני הא קמשמע לן על ללרי
כשיעור הזאה אכתי מיקשי לך
ליכתוב והנושא מי נלה יכבס בגליו
למי הנלה משמע שיש בהן כלי
הזייה ועול אי מי הנלה משמע
לוקא שיש בהן כלי הזייה אס כן
אין בהן כלי הזייה לא יטמא במגע
כלל והא לימא לבריש מסכת
כלים משמע למטמו במגע לתנן
התס אבות הטומאות השרץ וכו׳
על ומי חטאת שאין בהן בלי הזייה
הרי אלו מטמאין אלם וכלים במגע
ואין מטמאין במשא ואין למרץ לה״ק
מאי מזה נושא אף נושא והוא הלין
במגע לשקולין הן והי מינייהו מפקת
לאס כן מאי פריך ולכתוב נושא לישני
אי הוה כתב נושא הוה אמינא לוקא
במשא ולא במגע להט כתב מזה
להשתא אתי מרוייהו ועול הלשון
אינו משמע כן לקאמר על ללרי
כשיעור הזאה ולא קאמר על
לנגע כשיעור הזאה לענין כיבוס
בגלים ונ״ל ללהט לא אוקמא במגע
ולענין טבוס לא״כ הוה משמע

במגע לענין כיבוס ובמשא טהור
גמור והא לא אשכחן טומאה ללא מטמיא אלא במגע לענין כיבוס ובמשא טהורה אע״ג לשרץ מטמא במגע ולא במשא מ ״ מ לא בעי
כיבוס להט אוקמי במשא לבמשא בעי כיבוס ובמגע לא בעי כיבוס לאשכחן טומאה טוצא בה לנבילה מטמא אלס ולא בעי טבוס
ובמשא בעי כיבוס אי נמי נ״ל למי הנלה משמע הכי ומשמע הכי בין יש בהן כשיעור בין אין בהן כשיעור ולהט לא מצי לאוקמא
במגע להא כתיב והנוגע במי הנרה יטמא ומשמע אפילו בכשיעור יטמא גדלא טומאה קלה בלא כיבוס בגלים והשתא נמי ניחא
הא לקאמר על ל ל ד כשיעור הזאה לאי הוה כמב והנושא מי הנלה יכבס בגליו הוה אמינא בין יש בהן כשיעור בין אין בהן:
ורמינהו

עין משפט
נר מצוה
מיי׳ פ״א מהלכות
נו
עבודת יוה׳׳כ הל׳ ה:
נח ב ג מיי׳ פ״ה מהל׳ כלי
המקדש הל׳ יכ ]ופ׳׳י
מהל׳ מעשה הקרבנות הל׳
ימו:
נט ד מיי׳ פ״י מהלכות פרה
אדומה הל׳ ת:
ס ה ו ז מיי׳ שס פמ׳׳ו הלכה
א:
םא ח מיי׳ פ׳׳י מהלכות פרה
הלכה מ:
ס ב ט מיי׳ שס פט׳׳ו הלכה
א:

רבעו חננאל
פי׳ ר׳ יהודה בתימה אומר כל
היום מקריב לומר שאינו
עובד כל היום גזירה שמא
יאכל .כל שבעת ]הימים[ הוא
זורק את הדם כוי .אמר רב
חסדא מתני׳ דלא כרבי
עקיבא דאי ר׳ עקיבא הא אמר
טהור שנפלה עליו הזאה
נטמא .השתא כיון שהוזה על
כהן גדול נטמא היכי עביד
עבודה כוי .ר׳ עקיבא מאי
היא דתניא והזה הטהור על
הטמא .הזה על הטמא טהור
ועל הטהור טמא דברי ר־
עקיבא .וחכמים אומרים אין
דברין חללו אמורין אלא
בדברים שמקבלין טומאה
מאי היא כדתנן ,בפרה פרק
י״ב נתכוין להוות על האדם
והזה על הבהמה אם יש
באזוב ישנה ,להוות על
הבהמה והזה על האדם אם
יש באזוב לא ישנה .זה הכלל
דבר המקבל טומאה הזאתו
חוזרת עליו ודבר שאינו
מקבל טומאה אין הזאתו
חוזרת עליו .פי׳ אם נתכוון
להזות על אדם או על כלים
המקבלין טומאה והזה על
)או( בהמה או כלי אבנים
]שאין[ מקבלים טומאה
)שאין הזאתו חוזרת עליו
טומאה( אין הזאתו חוזרת
עליו לטמאו ועדיין טהור
הוא ,ואם יש באזוב ישנה,
שאני קורא בו והזה הטהור.
אבל נתכוין להזות על דבר
שאינו מקבל ]טומאה[ והוה
על דבר המקבל טומאה,
הזאתו חוזרת עליו ]ו[טמאו
ואינו יכול לחוור ולהזות ,ולא
עוד אלא שטבילת אזוב
פסולה ,זח טעם רבנן .אכל
המוה על הטהור בטהרתו
עומד ולא נטמא .מצאנו
בשחיטת קדשים פרק שני
בתחלתו פי׳ דברים הללו.
תניא שרפה אונן ,מחוסר
כפורים כשרה ,יוסף הבבלי
אומר אונן כשרה מחוסר
כפורים פסולה ,ואוקימנא
בהאי קרא פליגי והזה הטהור
על הטמא ,טהור מכלל שהוא
טמא ,מר סבר מכלל שהוא
טמא טמאה כולה] .ו[מר סכר
טומאה דהא פרשה .מאי
טעמא דר׳ עקיבא מדהוה ליה
למיכתב והזה הטהור עליו
וכתב על הטמא ש״מ על
הטמא טהור ועל הטהור טמא
טהורין
שמטמא
ומפני
בהזאה כדרך שמטהר טמאין
בהזאה ,אמר שלמה אמרתי
אחכמה והיא רחוקה ממני.
ורבנן האי והזה הטהור על
הטמא לדברים המקבלין
טומאה הוא דאתא .כלומר
לא תיחשב הזאה אלא אם
תפול בדבר המקבל טומאה,

אבל הכא קל וחומר על
הטמא כש־זה עליו טהור ,על הטהור לא כל שכן כשיזה עליו שיהיה טהור .והאי דקאמר שלמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה
ממני למזה ומזין עליו שניהן טהורין הם ,אבל הנוגע והנושא מי הנדה שניהם טמאין .ועל זה אמר שלמה והיא רחוקה ממני,
כלומר מפני מה המזה טהור והנוגע והנושא טמאים ,והאי דכהב קרא ומזה והנושא הוא ,והאי דכתב לנושא בלשון מזה
לאשמועינן דאינו טמא הנושא מי הנדה אלא אם ישא שיעור הזאה ,והוא כדי שיטבול ראשי גבעולין.

חיילא עליה אנינות ואפילו
הוה שייך למיגזר כייס הכפירים שמא יאכל יאע״ג דכולי עלמא לא אכלי הכא לא שייך למיגור דלאו אונן הוא ומשני איטרודי מי
לא מיטריד לפי שלא גרשה אלא על תנאי ולצורך שעה ומצטער הוא על כך הלכך אי הוה שייך למיגור הוה פריך שפיר דאיח
לן הכא למיגזר פן יאכל כשעוסק בעבודה והוא אסור משוס יוה״כ וכן פירש הר״ב פור׳׳ת :דאי ר״ע טון דאמר טהור שנפלה
עליו הזאה כו׳ ערד ענודה .הקשה ה׳׳ר אלחנן דילמא דתנא דלן ]ליפן ליה הזאה כל שבעה )ואפילו( ]ומשוס[ הט עובד א״כ
היט ןאתיא[ דלא כר׳ עקיבא :רש׳׳י גרים נתכוין להזות על הבהמה והזה על האלם אס יש באזונ ישנה .דטון דהזה על דבר
המקבל טומאה לא נפסלו בהן דלא חיישינן לכוונתו אבל גשנתכוון להזות על האדם והזה על הבהמה נפסלו במלאכה ולכך אס יש באזוב לא ישנה אגל קשה להרב ארי״ה דססול מלאכה לא שייכא אחר שהניה האפר במים דתנן במסכת סרה )ס״ד מ״דו פרה
נפסלת במלאכה עד שתעשה אפר מיס נססלין במלאכה עד שיתן כה! אסר וכספרי מפיק ליה מקרא יכול ן אפילו ן קדשי ת״ל מי נדה ככר הס מי נדה ושמא יש ססיל מלאכה כאן מדרבנן אבל לא תיקשי למה אינו טמא משוס נושא כשהזה על הבהמה לטון
שנטלה לצורך הזאה על דבר המקכל טומאה לא הד כמו שאר נושא אבל רנינו תננאל גורס בע״א להפך וגריס מתכוון להזות על הכהמה לא ישנה פירוש לסי שהאדס טמא משוס נושא והמיס טמאיס וא״ת כיון שהאדם טמא משוס נושא מנא ליה שהמ־ם
הן פסולין דלמא לא ישנה משוס דטמא הוא וי׳׳ל דממילא הן נפסלין כשעוסק כהן טמא אע״פ שאינו נוגע כס ועוד דלישנא לא ישנה משמע ליה שפיר אמי חטאת דאסי׳ אחר לא ישנה נתכוון להזות על האדס כו׳ ישנה דאזלינן בתר כוונתו ולא נפסלו ככך:
ומאי מזה נושא .וא״ת אימא מזה ממש וי״ל דוהזה הטהור על הטמא משמע שהמזה טהור בכל ענין :ועוד מזה בעי טגוס בגדים ונוגע לא בעי טכיס בגדים .סי׳ ולכך אין להעמיד מזה כנוגע ובמשנה דריש מסכת כלים תני נהדיא דנוגע כמי חטאת לא בעי
שיעור הזאה רק נושא מי חטאת לבדו ומקשים טון דהכא לא מוקמי מזה כנוגע משוס דליכא כינוס בגדס כנוגע כמו כמזה א״כ בנדה בפי יוצא דופן ודף מב :ושס( גכי והאוכל מנבלתו יכבס בגדיו דכתינ בנבלת בהמה טהורה ומוקמי ליה לימן שיעור לנוגע
ולנישא כאוכל ל( כזית יהיכי מוקמינן שיעור אכילה בנוגע טון דלא כתיב ביה טניס בנדיס כמו כאוכל וכנושא גרידא הוה לן לאוקמי דכתיב ביה כיבוס גגדיס ואימר רבי דהכא לא פריך כלל מדננוגע לא כתיב בגדיס ובמזה כתיב אלא ה״פ מזה בעי כיבוס
א( צ״ל שלא פירש שנעה בשניל כך.

 aצ״ל ילמריי הכי .ג> צ״ל ונראה להכי פירושו.

ל( צ״ל דנכז־ח.

