
                                                                                                                                                                   

 הרב אילעאי עופרן

 ב"ה

 ?נתחלקה לשבטיםהאם ירושלים 

  א עמוד כו דף מגילה מסכת בבלי תלמוד

  –תיבה"  לוקחין הכנסת "בית

 של הכנסת בית אבל, כפרים של הכנסת בית אלא שנו לא: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר

 .. .דרבים ליה דהוה, ליה מזבני מצו לא - ליה אתו דמעלמא כיון, כרכין

, אליעזר לרבי שמכרוה בירושלים שהיה טורסיים של הכנסת בבית מעשה: יהודה רבי אמר, מיתיבי

 ! הוה דכרכים התם והא. צרכיו כל בה ועשה

 . עבדוה ואינהו, הוה זוטי כנישתא בי ההיא

  בנגעים... מיטמא ירושלים ואין, בנגעים מיטמא אחוזתכם - אחזתכם ארץ בבית: מיתיבי

 . בלבד מקודש מקום אלא שמעתי לא אני: יהודה רבי אמר

 ירושלים נתחלקה: סבר יהודה ורבי, לשבטים ירושלים נתחלקה לא: סבר קמא תנא? קמיפלגי במאי

   –תנאי  דהני ובפלוגתא, לשבטים

 אולם - בנימין של בחלקו היה ומה. והעזרות הלשכות, הבית הר - יהודה של בחלקו היה מה: דתניא

 ובה, בנימין של בחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו יוצאת היתה ורצועה. הקדשים קדשי ובית והיכל

 זכה לפיכך היום כל עליו חפף שנאמר, לבולעה יום בכל עליה מצטער הצדיק בנימין והיה, בנוי מזבח

 . לשכינה אושפיזכן ונעשה בנימין

 . לשבטים ירושלים נתחלקה לא: סבר תנא והאי

. מטות לא אף: שמעון אומר' בר אליעזר רבי. שלהן שאינן מפני, בירושלים בתים משכירים אין: דתניא

 . בזרוע אותן נוטלין אושפיזין בעלי - קדשים עורות לפיכך

  .באושפיזיה ומשכא גולפא אינש למישבק ארעא אורח מינה שמע: אביי אמר

 

  ב עמוד לו דף סוטה מסכת בבלי תלמוד

 תחלה יורד אני אומר זה, זה עם זה מנצחים שבטים היו, הים על ישראל כשעמדו: אומר מ"ר היה, תניא

 צעיר בנימין שם: שנאמר, תחילה לים וירד בנימין של קפץ שבטו, לים תחלה יורד אני אומר וזה לים

 לפיכך, רגמתם יהודה שרי: שנאמר, אותם רוגמים יהודה שרי והיו, ים רד אלא רודם תקרי אל, רודם

 ; שכן כתפיו ובין: שנאמר ,לגבורה אושפיזכן ונעשה הצדיק בנימין זכה

 

  א דרוש - בלק במדבר נחל ערבי

 נתחלקה שלא, כוללת קדושה היא שקדושתה לפי היינו, ישראל ארץ מכל ירושלים דעדיפא והטעם

 נתחלקה לא שירושלים מה והנה. ל"וכנ, בירושלים וזכות חלק ישראל לכלל ויש(, א יב יומא) לשבטים

 לכן, ישראל כל משל להיות צריך צורכיהן וכל והמזבח הקרבנות כי אחד טעם, טעמים' ב בו יש לשבטים

 סנהדרי דהיינו( יח, יז דברים) שעריך בכל שופטים מינוי על נצטוו ישראל שכל משום ועוד. נתחלקה לא

 בכל מצות מקיימין במה כ"א, פטורה קטנה דעיר( ב טז' גמ, ו"מ א"פ) בסנהדרין ואיתא, עיר בכל קטנה

 חלק להם יש השבטים שכל לפי, שעריך בכל דמיקרי, בירושלים שישבו גדולה בסנהדרי היינו, שעריך

 .בה

 

 א עמוד כב דף חגיגה מסכת בבלי תלמוד

  ?השנה ימות כל ושמן יין טהרת על נאמנין הכל מה מפני: יוסי רבי אמר, תניא



 .לעצמו אדומה פרה ושורף, לעצמו במה ובונה הולך ואחד אחד כל יהא שלא כדי

 

 שו"ת צפנת פענח

 

 

 

 

   ב פרק ב מלכים

ֹּאְמרּו( יט) י ַוי ה ֱאִליָשע ֶאל ָהִעיר ַאְנשֵׁ   מֹוַשב ָנא ִהנֵׁ

ִני ַכֲאֶשר טֹוב ָהִעיר  ְוָהָאֶרץ ָרִעים ְוַהַמִים רֶֹּאה ֲאדֹּ

 :ְמַשָכֶלת

   רכה רמז ב מלכים שמעוני ילקוט

 העיר מושב נא הנה אלישע אל העיר אנשי ויאמרו

  מאי. משכלת והארץ רעים והמים' וגו טוב

  אמר. יושביו על המקום חן חנן' ר אמר? טיבותיה

  חן, יושביו על מקום חן", הן חנות שלש" יוחנן' ר

 :מקחו על מקח חן, בעלה על אשה

 



 


