לה:

עין משפט
נר מצוה
מ א מיי׳ פ״ח מהלי כלי
המקדש הל׳ ז:
מא ב מיי׳ פ׳׳א מהל׳ ת״מ
הלכה ח וטוש״ע י״ד סי׳
רמי סעי׳ א[:
מב ג מיי׳ פ׳׳ב מהל׳ עכודת
יוה׳׳כ הל׳ ו ופ״ד הלבה
א:
ד ]מיי׳ שפ פ״כ הלכה זן:

רבינו חננאל
כחן שיש לו כתונת לובשה
ועובד
ובלבד

יחיד,

עבודת

שימסרנה לצבור יפה
בן

יפה.

ישמעאל

עשתה

לו אמו

מיחיבי גרסינן ברישא והדר גרסינן חגי ר ב שמואל :מיתיבי ולבשו בגדים אחרים .ולא גרסינן וקרבו אל אשר לעס דההוא קרא לא
גבי שירומ כתיב אלא גבי בגדים שאכלו בהן ולא אפשר לאוקומי ביוה״כ אלא מהאי קרא מוחיב ובצאחס אל חצר החיצונה וגר דאיכא
לאוקומי ביוה״כ דכמיב לעיל מיניה והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית י* ולא יעלה עליהם צמר הא ודאי ביום הכיפורים כמיב דאי בשאר
ימות השנה הא איכא מעיל דכוליה תכלת ופושן ואפוד דאית ביה תכלת וכתיב בתריה ובצאתם אל החצר החיצונה יפשטו את בגדיהם וגר
ולבשו בגדים אמרים וקא סלקא דעמיך
דהכי קאמר וכשיחזור ויכנס שם
ניהוש שמא לא ימםרנה יפה מיתיבי 1ולבשו בגדים אתרים ולא יקדשו את
בין הערבים ולבש בגדי בד אחרים
יפה קמ״ל .ואפי׳ לרבנן תעם בבגדיתם מאי לאו אחרים תשובין מתן
ולא אח הראשונים .ומשוס דלא רמזה
בר
דרבי יוסי בפרק הביח והעליה )נ״מ לא אתרים פתותים מתן תני א ( רב הונא
משה באורייחא והילכחא הוו גמירי
ד ף קימ (.דסבירא להו שומרי
ספיחים יחודח ואמרי לה רב שמואל בר יתודת א אתר
לה אחא יחזקאל ואסמכיה אקרא.
בשביעימ נוטלין שכרן ממרוממ
הלשכה ורבי יוסי אומר אף הרוצה שכלתת עבודת ציבור כתן שעשתח לו אמו
ולא יקדשו את העם דכחיב בסיפא
מילתא אחריתי היא וכשיתערבו עם
להחנדב בחנם עושה וקאמר דפליגי כתונת לובשת ועובד בח עבודת יתיר
העם ילבשו בגדי חול :מאי לאו
במיחש דילמא לא מסר לצבור יפה ובלבד שימםרנת לציבור 5׳פשיטא מחו

א( ולעיל כה .ע״שו ,ב( ן ר״ה
ז .נ״מ קיח.ן ,ג( ותוספת׳
ספ״אן ,ד( ולקמן עא:ן,
ה( כע״י שאין מניחין לך
הלך נתן להס ממין הרכה
כדי שיניתו אותו ומימיו וכר,
ו( וצ״ל הייתין (t ,בע״י כלוס
היה טרוד ביצרו ייתר מיוסף
וכר ,ח( ע״ז ה .סיטה ג,:
ט( ע׳ כע״ין ,י( ןזכתיס
כ( גי׳ ירו׳ ונתודה,
ל( ולקמן לו,[-

s

תני א ח ר שכלתה עבודת צבור

בה

אמר להם הממונה פרס שלישי יומא

מםורת הש״ם

פיאבי

אחרים

תשובץ

מהן.

דאי

לאו

תורה אור השלם
ובצאתם

.1

החיצונה

א ל
א ל

החצר
החצר

דרבנן סברי חיישינן הכא מודו דאנן דתימא ניהוש שמא לא ימםרנה יפה יפת
סהדי דכ״ג מסר ליה יפה שהוא גדול קמ״ל אמרו עליו על רבי ישמעאל בן
בפורה ויודע שיש למסור יפה ועוד פאבי שעשתת לו אמי כתונת של מאת
כיון שכל כבוד כהונה הוא שלו
מסר מנה ולובשה ועובד בת עבודת יחיד ומםרת
ליה יפה אגב חביבומ שעובד בה
וכן לבן בוכרי דאמר בפרק הקומץ לציבור אמרו עליו על ר׳ אלעזר בן חרסום
רבה )מנחות ד ף כא >:כל כהן ששוקל שעשתח לו אמו כתונת משתי ריבוא ולא
אינו פוטא ופריך כיון דלכתחילה לא חניחוחו אחיו הכהנים ללובשה מפני שנראת
מיחייב לאיתויי כי קא מייתי מעייל כערום ומי מתחזי וחאמר מר ייחוטן כפול
חולין לעזרה ומשני דמסר ליה לצבור ששת אמר אביי כתמרא במזגא ת״ר -עני
איכא למימר אפילו את״ל דסבירא ועשיר ורשע באין לדין לעני אומרים לו
ליה כרבנן דפ׳ הבימ והעליה
<ב״מ מפני מת לא עםקת בתורת אם אומר עני
ד ף קיח (.בההיא אפי׳ רבנן מודו
כיון שכל ישראל מביאין שקלים אינהו תייתי וטרוד במזונותי אומרים לו כלום עני
נמי נהי דפטירי מסרי לצבור יפה יפה חיית יותר מתלל אמרו עליו על תלל תזקן
בליון הש״ם
ועוד כיון שכל ריוח הקרבנות הבאים שבכל יום ויום חיה עושח ומשתכר
יש"־ ר״ה מיתיבי וכוי אתא
מן השקלים שלהם הוא גמרי ומסרי בטרפעיק חציו חית נותן לשומר בית
יחזקאל ואבטביה אקיא.
יפה :אנא השם .בירושלמי יש תמדרש ותציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי
וכעין מה דאיתא כתענית דף
דבראשונה אמר אנא השם ובשניה ביתו פעם אחת לא מצא לתשתכר ולא
ריבוא .מנה :האמר מר תוטן.
אנא בשם כסר נא וכר:
הניתו שומר בית המדרש לחכנם עלח
של בגדי כהונה כפול ששה לקמן
נוקמיה
ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע
בפרק בא לו <לף ע א  :ר  .פתמרא
הגהות הב״ח
הנראה מחוץ לכלי )א( רש'" ד״ה מיתכי ולכשו
במזגא .כיין
דברי אלהים היים מפי שמעיה ואבטליון אמרו אותו היום ערב שבת תית
כיי אל שערי החצר הפנימית
זכוכית ואע״פ שהזכוכית עבה כך היה
ותקופת טבת היתה וירד עליו שלג מן השמים כשעלה עמוד השחר אמר
בגדי פשתים ילבשו ולא
הפשתן מוצהב ונראה בשרו מתוכה :יעלה עליהס כיי וכצאתס אל
לו שמעיח לאבטליון אבטליון אחי בכל יום תבית מאיר והיום אפל שמא
החצר החיצונה וגו׳ יפשטו
לטני אומרים וכוי .כלומר אס באו
יום המעונן הוא הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובת עלו ומצאו עליו רום
אמ כו׳ יהלכחא הוו גמירי
ב״ד שלמעלה לחייב עניים ע״י הלל
להו אתא יחזקאל) :ב( ד׳׳ה
אמרו
שלש אמות שלג פרקוהו וחרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה
ועשירים ע״י ר׳ אלעזר וטרודי היצר עכודת יתיד כו׳ ול״ה וכלכל
מתני'
ראוי זה לתלל עליו את השבת עשיר אומרים לו מפני מת לא עסקת בתורה
ט׳ הד׳׳א) :ג( ר״ה סשיטא
על ידי יוסף יש פחחון פה לבעל הדין
כו׳ מוסרה לצמר ושל
יותר
היית
עשיר
כלום
לו
אומרים
בנכסי
תייתי
וטרוד
תייתי
עשיר
אומר
אם
לחייבם :טרפטיק .סלע מדינה שהוא
צבור היא:
חצי דינר כך מפורש בכתובות )סד:>.
מרבי אלעזר אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרםום שהניח לו אביו אלף עיירות
פירקוהו .פירקו משר השלג מעליו:
ביבשה וכנגדן אלף ספינות בים ובכל יום ויום נוטל נאד של קמח על כתיפו
אנגריא .עבודמ שר העיר .ועבודת
ומתלך מעיר לעיר וממדינת למדינת ללמוד תורח פעם אחת מצאוהו עבדיו
תום׳ ישנים
מוםף רש״י
עצמו הימה והם אינם מכירים בו כהן שעשתה לו אמו
ובעינא נמי למימר לעיל
אמרו
תורת
ללמוד
ואלך
חניחוני
מכם
בבקשת
לתן
אמר
אנגריא
בו
ועשו
וסבורים שהוא מיושבי העיירומ שלו כתונת .שהיו אמותיהן של
שעבודמ לילה הוא יבממיד
נשמט אמרינן קטורת קידס לו חיי רבי אלעזר בן חרםום שאין מניחין אותך ומימיו לא תלך וראת אותן
כהניס עישומ לכניהס משלהס
עליהם:
מוטלח
הארץ
אדוני
שעבודת
כמין כגדי כהינה ,להראות
לנרומ כו׳ וא״כ צריך
שיהא אלא יושב ועוםק בתורח כל חיום וכל חלילח רשע אומרים לו מפני מח לא
משדלתו .מפתה אותו .כי יפתה תפארת עושרן ונוי מלאכתן
הקטורת מכעוד יום וסי׳
מתרגמינן ארי ישדל <שמומ כב> :וכמה הן מהדרות מצות
דאס שהה האברים עד שאין עםקת בתורת אם אמר נאת תייתי וטרוד ביצריי )היה( אומרים לו כלום ״נאת
!יעיל כה .:.שמא לא
זמן להקריב שניהס
שלבשה לו .בשבילו :מתני׳ ראשו
יקריב תיית מיוסף אמרו עליו על יוםף תצדיק בכל יום ויום תיתה אשת פוטיפר
ימסרנה יפה יפה .בלב
הקטורת קודם ללילה קודם
לדרום ופניו למערב .מפרש בגמרא ל( שלם 1ר״ה ז ר ״ ה ק י ח  .:בא
לנרות ויקריב האברים בלילה :משדלתו בדברים בגדים שלבשה לו שתרית לא לבשה לו ערבית בגדים
)ע״כ שייך לדף ל״ד ע׳׳א(
לו .כהן גדול ,אצל פרו.
שעוקס ראשו לצד ההיכל וקא בעי
והיינו שלבשת לו ערבית לא לבשה לו שחרית אמרה לו השמע לי אמר לה לאו
אמר קרא לככש האחד.
להתוולות עליו כיוס הכסוריס,
להדיא
ליה
מוקי
לא
אמאי
טעמא
כלכתיכ וכפר כעלו וגו׳
קרא דאמרינן כפ׳ בתרא אמרה לו הריני תובשתך בבית תאסורין אמר לת ת׳ מתיר אסורים
זנבו למזרח וראשו למערב :והכהן
דמגילה )ד׳ נח (.אס
ו נ ח י ם כ  . :והכהן עומד
נאמר הריני כופפת קומתך ה׳ זוקף כפופים תריני מםמא את עיניך יה׳
ככש למה נאמר אחד מגמגס
ופניו למערב.
במזרה
במזרח .אחוריו למזרח:
עומד
אחד
כמב
היה רבי
אחוריו למזרח המזבח יפניו
למה מה יש למוש פוקה עורים נתנה לו אלף ככרי כםף לשמוע אליה לשכב אצלה
גמ׳
ימירא בשביל זה
למערכ כלפי ההיכל !שם!.
אם שמק מאמד והוה קאי לתיות עמה ולא רצה ולשמוע אליה לשכב אצלה בעוה״ז להיות עמת
אשל ערבימ וילמד
שמרימ לעוח״ב נמצא חלל מחייב את חעניים רבי אלעזר בן חרםום מחייב את חעשירים יוסף מחייב את
מערבית וקצת נ״ל דמשוס
דדי! הוא יותר שילמד ערבית הרשעים :מתני׳ י בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו לדרום ופניו למערב והכהן תום׳ ישנים )המשך(
משתרית יגס מצינו שמגלה
עומד במזרח ופניו למערב וםומך שתי ידיו עליו ומתודה וכך תית אומר אנא תשם עויתי פשעתי תטאתי לפניך מותר וקשה לרבי שלסי׳ זה
נשתרית ללמד על ערנית
משמע שסובר לר׳ יהודה לא
כמקום אחר לעיל כמנתת
אני וביתי אנא חשם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ככתוב אסר לנר שאין מתכוץ אלא
הנקר וכנסכו מעשה וגוי.
בלאורייתא ואילו כשכת סרק
ועד:
לעולם
מלכותו
כבוד
שם
ברוך
אתריו
עונין
והן
וגו׳
יכפר
הזה
ביום
כי
עבדך
משה
בתורת
מ״ש :חד נחונה ימד מדנה
כירה ודף מא >:קאמר המיחס
כתונת

מ נ ה כוי .ו כ ן ד׳
חרסום

רבוא.

כפולין

אלעזר

לבש

כתונת

ואע״ג

שהיו

ששה,

מתוכה

גו

בן

משתי

החוטין

היה

כערום.

הניחוהו

בקי

לעילוינהו למה לי למכתב אחרים
דמשמע שלא יהיו דומין לראשונים:
לא פתותין מהן .לפי שעבודה הראשונה
חשובה ומכפרת וזו אינה אלא לפנות
את המקום שאין כבוד שיהיו מונחין
שם לפיכך שינה הכתוב בבגדים
הוצאת
יחיד.
טבודת
לפחות:
כף ומחפה שאינה צריכה לציבור אלא
לפי שמוטלפ עליו לפנופ אח המקום
לפיכך קורא לה עבודת יי( יחיד :ובלבד
שימסרנה לציבור .לסוף סוף מעבודפ
ציבור היא כך נראה בעיני .ואני
שמעתי עבודח יחיד מקרא פרשה
דמנן ]במתני׳[ )לקמן ד ף ס מ  :ו קורא
באיצטלית לבן משלו וקשיא לי בגוה
דלא תנן התם ובלבד שימסרנה לציבור:
פשיטא .דעובד בה כיון דאמרת
מוסרה לציבור »( דציבור היא :משתי

נראה
לא

ולפיכך

הכהנים לעבוד בה.
מילא

ירושלמי,

ר׳

אותה

אלעזר בן חרסום מים וסיבב

את

ה מ ז ב ח ז׳

תנו

פעמים.

רבנן עני ועשיר ו ר ש ע באין
כו׳ עד

לדין

הילל

ונמצא

מ ח י י ב א ת העניים ודי א ל ע ז ר

בן

חרסום

העשירים

את

ויוסף א ת הרשעים .ירושלמי

בתחלת
טעון

זה

הפרק ,תני

טבילה,

ישן

טעון

נתנמנם

קידוש ידים ורגלים ,ו א ו ק מ ו ה

ב כ ו ת ל וישן .ותני ר׳

שסמך

חייה אין ישיבה כ ע ז ר ה א ל א

למלכי ב י ת דוד ,וריש לקיש

]אמר[ ולא

למלכי

אפילו

ב י ת דוד ,והאי דכתיב ויבא
דוד

המלך

שיישב

עור

וישב

עצמו

לפני

הי,

בתפלה.

תני

שעיבדו

לשום

קמיע

לכתוב

עליו

מזווה

מותר

רשב״ג

אוסר .חני

כלי עד שלא
מותר

הדיוט

משנשתמש

לגבוח.

בו

החיצונה
א ת

א ל ה ע ם

בגדיהם

יפשטו

א ש ר

המה

מעזרתם

ב ם והניחו

אותם

בלשכת

הקדש

ולבשו

בגדים

אחרים ולא

יקדשו

א ת ה ע ם בבגדיהם:

י ח ו ק א ל מ ד יט

ל .ע ש ה

משפט

לעשוקים

נ ת ן ל ח ם ל ר ע ב י ם יי מ ת י ר

אסורים:
.3

תהלים ק מ ו ו

ין פ ק ח

זקף

ע ו ר י ם י;

כ פ ו פ י ם יי א ה ב צ ד י ק י ם :

תהלים קמו ח

.4

כי

עליכם

ביום

לטהר

חטאתיכם

הזה

יכפר

א ת כ ם מכיל

ל פ נ י יי ת ט ה ר ו :

ויקרא ט ז ל

העושה

נשתמש

בו

לנבוה,

אבל

הדיוט

אסור

אבנים ש ח צ ב ם לשום

מ ח אסורין ב ה נ א ה  ,ל ש ו ם חי
מת

ולשום

מותרין

הזורק כ ל י לפני

מת,

ל ת ו ך ד׳

בהנאה.

מטתו

אמות

של

אסור

בהנאה ,חוץ לד׳ אמות מותר
בא לו

בהנאה.

אצל

פ ר ו ו פ רה י ה ע ו מ ד כין ה א ו ל ם
ולמזבח

כוי.

ה>

,

2

3

ט,

י ג
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וצריכי .והא דאמרינן לקמן

בפרק כא לו)דף ע (:שני איליס הן אחד האמור כאן ואחד האמור נחומש הסקודיס ימאי אחד מיוחד שנעדרי יחד נחינה יחד
מרבה וצריכי ההוא ר׳ אלעזר כר״ש לאי היינו רבנן להכא דלדידהי מקרא אחר נפק אלא סכירא להי כרבי דהמס יר׳ אלעזר בר״ש
כרכי להכא :אפילו תימא כשהגיע לצירוף לנר שאין מתכוץ מותר .וכגון ללא הוי פסיק רישיה ואפילו בפסיק רישיה ולא( מיחוקמא
וכגון שאין הכלי שלו וכלאמלינן נהנונה )לף קג (.לא צריכא לקעניל נארעא לחכריה מיהו לר׳ יהירה מיהא יכול להיות אסור
מטעס מלאכה שאינה צריכה לגופה לחייכ עליה לר׳ יהולה להכא ינהכונה לא איידי אלא לר״ש לוקא :ומי אמר אכיי הכי והאמר
כוי .וא״ת מאי פריך מנהרת להד פסיק רישיה לצירוף ללא הוי פסיק רישיה לאי הוה פסיק רישיה הוי חייב לר׳ יהולה ככלי לחכריה
משוס מלאכה שאינה צריכה לגופה כלסיר׳ וחירץ ה״ר אלחנן להט פריך מלאסור מן התורה לבר שאין מתכוין בפסיק רישיה יש
לנו לאסור מסתמא מדרבנן אפילו לא הוי פסיק רישיה ודני חיק דאביי לא היה ידע מעיקרא חילוק נין פסיק רישיה ללא פסיק
רישיה כדאמרינן נאם לא הניא )שבת דף קלג (.יאע׳׳ג דרכי יהודה ממי־כ כמלאכה שאינה צריכה לגיפה הייני כגין שמתכוין לעשות
גוף המלאכה ואינו צריך לגיסה כגון הורג נחשיס ועקרבים ןע״י מנעל[ בס״פ כל כתבי הקודש )דף קכא (:אכל הכא שאינו מתכוין
לצרף היה סבור שאין בה חיוכ מלאכה שאינה לגופת ימכל מקיס פריך דלח״ב משוס דכי שאין ממניין לר׳ יהודה דאסיר מן התורה
כפסיק רישיה וה״ה הכא ידוחק הוא זה לומר שיטעה התלמוד ככך ותירין ה״ר אלחנן נכו! ועיקר :הני מיל׳ ככל התורה כולה אבל
הנא צירוף דרבנן ואין שנות במקדש .בקונטרס לא גריס ואין שבות במקדש דתיפוק לי כיון דצירוף דרבנן הוא דבר שאין מחמץ
א( צ״ל שפינה ממנו.

נו צ״ל לאמאי פריך ליה מלאמר 1; .צ״ל לכנות.

אי שפינהי כו׳ ומיחס שפינהו
גמ׳
לא יתן לתוכו מיס כל עיקר מפני שהוא מצרף ורבי יהולה היא לאמר דכר שאין מתמי! אסור ואין נראה לדחות דצירוף דהתס מיידי
כצירוף גלול להוי לאורייתא ועול מלאמרינן כשילהי טרה כל היכא לכי קא מכרן איכא איסורא לרבנן כי לא מכוץ שרי ר׳ שמעון
לכתמלה מכלל דר׳ יהודה סליג עליה ועול נ> לולאי פריך ליה אלאמר אכיי לא נצרכה אלא לר׳ יהולה לאמר לכר שאין מתכוין כו׳
מקשי דהא שמעינן ליה לר׳ יהודה במשנה בפרק שני דביצה <דף כג (:דכר שאין ממניין אסור ועוד דהט היה ליה למימר הני
מילי נאיסורא לאורייתא אבל הכא צירוף לרבנן הוא ועול שמיחק גירשת כל הססריס על כן נראה לדני לסרש הט הנ־ מילי בכל
התירה כולה לאסל ר׳ -הולה לכר שאין ממכוץ מן התורה כגון גכי כלאיס למיכר׳ כסית ללא שייך מלאכת מתשנת אבל צירוף לבר
שאין מתכיין אץ איסור בו אלא מדרבנן יכן כל לכר שאץ מתכיץ לגני שבת מלאכת מחשבת בעינן יאץ שבית נמקלש יהשתא סריך
שפיר מההיא לבהרת לאסל ר׳ יהולה התם לכר שאין מתכוין אי לאו קרא אבל המשנה של ביצה לא קשיא מידי דודאי מדרבנן אסר
ר׳ יהילה לכר שאין מתכוין וליק לישנא לככל לוכתא קאמר לכר שאין מתכין אסיר או מותר ולא נקט סטור יחייב כמו גבי מלאכה
שרינה צריכה לגופה וגירסת הספרים ניתא בפשיטות אך קשה לרכי על מאי לפי׳ ללכר שאין מתכיין אסיר היינו מלרכנן מלאמרינן
נפרק ספק אכל בכריתות ודף כ:ו החיתה גחליס כו׳ חייב ר׳ אלעזר וכר׳ צדיקו אומר חייכ שתיס כו׳ וקאמר רב אשי כגון שנתכדן
> לכסית והיכערי מאליהן למ״ק סכר לה כר׳ שמעון לאמר לכר שאץ מתכיין סטור ור׳ אלעזר כרי צדיק שכר לה כר׳ יהילה
לאמר לכר שאין מתכוין חייב ומלקאמר חייב ופטור אלמא כי קא פליגי בלאוריימא סליני ונראה לי ללאו מילתא היא לבסוף המוציא
ג

