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 יומא סה
 משה שווערד

 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף סה עמוד א .1

הקשה ריב"א היכי חיילי והלא אינו יכול להפריש שתי חטאות זו אחר זו על חטא אחד הפריש שתי חטאות לאחריות. 

חריות , וי"ל דשאני הכא כיון דאמר שמפרישן לאואמרינן בפ' מי שהוציאוהו כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו

 ...לא מיקרי בבת אחת אלא כל אחת אחריות לחברתה וחייל קדושה אתרווייהו

 

 תוספות פסחים דף צז/ב  .2
טא אחד אות על חקשה לריב"א היכי דמי אי דאמר הרי זו חטאת וחזר ואמר הרי זו חטאת אין קדושה חל על השניה דאין אדם מביא שתי חט -הפריש שתי חטאות לאחריות 

ית לן אוע"כ  ו בהמות חטאות האמר רבה במי שהוציאוהו )עירובין ד' נ.( כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו ואפי' אחת מהן לא קדשהואי דאמר הרי אל

וקשה לן בשלא נאבדה החטאת אחת אמאי שני' תרע' והא לא  למימר כגון שאמר אחת מהן תהא חטאת והאחרת לאחריות

ונראה לר"י דכל כי האי גוונא גמירי  אם תאבד אבל אם לא נאבדה לא נתקדשההוקדשה אלא לאחריות החטאת דהיינו 

 :לה דרועה

 

 ספר איזהו מקומן .3

 
 

 הערות מהרב אלישיב .4
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 בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף סה עמוד א .5

ותו ברש בני העיר ששקלו את שקליהם כפי מה שעולה להם מחצית השקל לכל שנה ושלחום ביד שליח והוא שומר חנם ונגנבו

תקנת חכמים היא  שהרי אין נשבעין על ההקדשות אע"פ שמן הדין לא היה לנו להשביע את השליח בכךאו אבדו 

 ... שישבע כדי שלא יזלזלו בהקדשות

 

 יכין מסכת שקלים פרק ב -תפארת ישראל  .6

 לוח, אום ר"ל ראשונים לשיאלא שהראשונים יפלו לשקלי השנה, והאחרונים יפלו לשקלי שנה שעברה, ומספקא לן אט( הבאה. 

אע"כ הכא שאני ומ"ש מלקמן סי' כ"א,  ובזה יש לתרץ מה דק"ל הרי הו"ל הקדש בטעות, ראשונים לביאת ליד הגזבר

 דאפשר שהחליט שאם ימצאו הנאבדים יהיו אלו תחתיהן ודו"ק:

 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף סה עמוד א .7

כפר וכגון שנמצאת אחר כפרה דאי קודם כפרה הא אמרי רבנן דרועה אם נתשאין חטאת צבור מתה. הא ביחיד כה"ג תמות, 

דמתה  וא"ת א"כ מאי פריך ליה מפר ושעיר ביום הכיפורים [1]באבודה ומסתמא לא פליגי הני תנאי בפלוגתא דרבי ורבנן,

יום כיון דראויה ל לר' יהודה היינו משום דחטאת שכפרו בעליה דלמיתה אזלא כיון שנמצאו אחר כפרה כדפרישית, וי"ל

שלא  דלא דמי לחטאת חלב או דם שבאין על חטא מבורר וכיון שנתכפר החטא דין הוא, הכיפורים אחר אין זה כפרו בעליה

אן תקרב החטאת אבל פר ושעיר של יום הכיפורים שאינם באים על חטא ידוע אלא על טומאת מקדש וקדשיו ואפילו אין כ

"ת וא, חרובת היום לא שייך בהו למימר חטאת שכפרו בעליה אלא קריבין ביום הכיפורים אטומאת מקדש וקדשיו קריבין הן לח

לי ודה בעאמאי לא פריך ליה ממתני' נשפך הדם ימות המשתלח ולא אמרינן יקרב לשנה הבאה, וי"ל דשאני התם דנדחה דלר' יה

 או אבוד(.תני' לדהא דדמי ליה אייתי דהכא אבוד ומ , )א"נ י"לחיים נדחים אבל אבודה לא מיקרי דחוי דראוי הוא אם היה לפנינו

   

 חידושי הריטב"א מסכת יומא דף סה עמוד א .8

שאין לומר  דומיא דחטאת יחיד אלא היכא דלית לה תקנתא בהקרבהוי"ל דמסתמא לא אמרה הלכה דאזלא חטאת למיתה  [2]

אבל בהא דאפשר לה בהקרבה לשנה אחרת , דתמותוע"כ או רועה או מתה ואתא הלכתא  שימתין עד שיעשה עבירה אחרת בשוגג

, אלא ודאי מדלא אמרינן הכי מכלל דחובות של שנה זו אינן קרבות לשנה האחרת לא אמרה תורה שתמות אליבא דרבי יהודה

יא ילתא הוהקשו בתוספות אמאי לא פריך ליה ממתני' דנשפך הדם ימות המשתלח ולא אמרינן יקרב לשנה הבאה, ותירצו דלאו מ

 דשאני התם שנדחה דבעלי חיים נדחין אבל אבד אינו דיחוי דלעולם ראוי הוא אילו היה לפנינו.

 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף סה עמוד ב .9

באה, הקרבנות צבור קאמרת שאני קרבנות צבור כדר' טבי. וא"ת א"כ שקלים של שנה זו נמי היאך יקנו מהם קרבנות לשנה 

ואומר  נה הבאה יקנו מאותן שקלים קרבן ויהיה הקרבן חדש משום הכי עולין לשנה הבאה(,)וי"ל דבמעות כיון דלכשיבא לש

זו  ריב"א דשקלים אחרים ששוקלים לא יתנום בלשכה בשנה זו אלא עם חדשים של שנה הבאה ואפילו נתנום בלשכה של שנה

 לא פשעו הבעלים בכך ופטורין לשנה אחרת.

   

 ד אעמו דף נבתוספות ישנים מסכת יומא  .10

 הו אביימתה. ואביי קרי להו לכהנים צבור ואף על גב דבפרק קמא דהוריות )דף ו א( קרי ל השותפיןאימא לפי שאין חטאת 

 וא"ת והא לקמן פרק שני שעירי )דף סה א( פריך אביי מהאשותפין הכא קרי להו צבור לבתר דשמעה מרב יוסף דהתם 

ב פר אלמא לא מחשיהא תינח שעיר פר מאי איכא למימר כדרבי טבי כו'  קרבנות צבורמילתא דפר ושעיר כו' ומשני שאני 

ו דלא הוי א"נ לענין תרומת הלשכה כ"ע מוד[2]. מ"ר. י"ל דאליבא דרבא איירי התם דלא קרי ליה קרבן צבור [1] קרבן צבור

 :של צבור ]דמ"מ משלו[ בעינן דאשר לו כתיב ולא שייך התם תרומה חדשה

 

 עמוד א דף ניומא  חידושי הריטב"א מסכת .11

ן הוא השותפי וי"ל דהתם אליבא דרבא פריך הכי דקרי ליה הכא קרבן השותפין, ועוד י"ל דלאביי קרבן ...ומאי נפקא לן מינה. 

ושיין עיקר קכההיא דהוריות וכההיא דפרק שני שעירים, והכא בפירכיה קרי ליה קרבן ציבור כפשטיה ולא דייק במילתא כיון דב

 לן מינה מידי. דלעיל לא נפקא
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 הערות מהרב אלישיב .12

 

 
 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף סה עמוד ב .13

הגריל ש( ומה ונייתי וניגריל. פי' ביום הכיפורים אחר יעשו גורל חדש )ואפי' אם ישתנה של שם לשם עזאזל אין בכך כלום דמה

שה שעיר הנעכלום א"כ למה ימותו והלא יכול לשנותו להקשה ריב"א א"כ שאין הגורל מועיל ביום הכיפורים זה לא מהני מידי, 

ין יום וי"ל דלענין זה מהני הגורל שלא יוכל לשנותו לקרבן אחר ואע"פ שאינו מועיל כלום לענ בחוץ או לשעירי רגלים,

 הכיפורים אף אם ישתנה של שם לשל עזאזל.

 

 הערות מהרב אלישיב .14
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 סימן כד  -קדשים  -ספר מקדש דוד  .15

 וגם מפרש איזה לשם ואיזה ומוכח מדבריהם נמי דההגרלה עושה ב' דברים שעושה אותן כמו קן סתומה ... כתבו בת"י

אבל קביעותן לאותן השעירים מהני אף ליוה"כ הבא וא"י לשנותן לשעיר  ורק פירושן לא מהני לשנה הבאה לעזאזל

אע"ג דאין הגורל קובע משנה  לא מהני ונראה בטעמו של דבר דמקצת הגרלה מהני ליוה"כ אחר ומקצתו הנעשה בחוץ

רק  ונראה דזה דהגרלה קובעת שאי אפשר לשנותן לשעיר הנעשה בחוץ אינה משום דההגרלה עצמה עושה זאתלחברתה 

היו אלו שידאף למ"ד הגרלה מעכבת היינו רק דלהתפרש איזו לשם ואיזו לעזאזל לא מהני קריאת שם וצריך דוקא הגרלה אבל לקובען  ע"ז מהני קריאת שם

ו דע"י מעשי א"כ כיון שמגריל עליהם אין לך יחוד גדול מזה השעירים לשם ולעזאזל הוא קביעות כשאר קרבנות שהוא ע"י זה שמיחדן לכך

 חוץ מפניוזה דאמרינן דב' שעירי יוה"כ עד שלא הגריל עליהן חייבין עליהם ב הוא מוכיח שמיחדן לשם ולעזאזל וזה מהני אף ליוה"כ אחר

קי"ל דם משום עים לשעיר הנעשה בחוץ ומשמע אף כשיחדן שיהיו לשם ולעזאזל שהרי קורא אותן ב' שעירי יוה"כ ומ"מ יכול לשנותן לשעיר הנעשה בחוץ נראה הטשראו

כשאר  י שיחדןקרבן אחר אעפ"דק"צ סכין מושכתן למה שהן וקודם לכן יכול לשנותן לקרבן אחר אעפ"י שיחדן וכן שעירי יוה"כ עד שלא הגריל עליהם יכול לשנותן ל

ו אפשר ת וה איק"צ אך זהו רק משום תנאי ב"ד שיהיה אפשר לשנותן כמ"ש תוס' שבועות )י"ב ע"ב( אך זה דוקא קודם הגרלה אבל לאחר הגרלה שכבר עשה בהם מצ

 :לשנותן
 

 הערות מהרב אלישיב .16

 
 

 ה שערים מצויינים בהלכ .17

 
 

 ברבי עקיבא איגר מסכת יומא דף סה עמוד  .18

הן כי מיתת קשה לי, דהא גם אם מקיבעא לא מקרי מתו בעליה, ע"תוס' ד"ה גזירה משום חטאת כו' דאפילו את"ל מקופיא כפרה. 

 פרות.שו גבי קיני גם מ"ש עוד דא"א לידע שפיר, קשה לי, הא אם לא נדע באמת לא חיישינן למיתה דשמא מת ל"ח כדפרכינן לעיל )דף נה(. אחד דהוי רק מתו מקצת בעלים

 

 רש"ש מסכת יומא דף סה עמוד ב .19

. עליההגה"ש הקשה דאפי' את"ל מקיבעא מכפרי הא לא הוי רק מתו מקצת בתד"ה גזירה. דאפילו את"ל מקופיא מכפרי כו'. 

ת עצמו אי "גכדמוכח להדיא בהוריות )ו( הא בל"ז הך תירוצא אינו עולה לדידיה דהא אפי' מת כה ול"נ דאף דלר"ש מתו מקצת השותפין אינה מתה

בור הקודם תוס' בדש"כ הליה דמקרבינן ליה לפרו כדאיתא לעיל )נ( וע"כ מיתרצא בשינויא דר"ז דל"פ על שינויא ומשום גזירה ימותו אלא מפני דאיכא תקנתא דרעיה כמ

טאת ום דה"ל חות שם דמת א' מב"ד פטורין וטעמא משא"ל דס"ל כהברייתא בהורי ולפ"ז דהך תירוצא אינו אלא לר' יהודהבשם הר"י מאורליינש ולדידיה באמת רועה. 

 . ואף דלא אתיא הך ברייתא כוותיה דהא ל"ל דב"ד מביאין כלל. מ"מ בהא א"ל דס"ל כוותה:שמת אחד מן השותפין כדאיתא שם
     

 שערים מצויינים בהלכה  .20

 


