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 יומא נב
 משה שווערד

 תוספות ישנים מסכת יומא דף נב עמוד א .1

י נמי לרבי א[ 2]אלא משכח טעמא אפילו סבירא לן כרבי יוסי [ 1] ?הוה מצי למימר דלאו אורח ארעאניעול בין המנורה לכותל. 

 :יוסי דאמר שלא היה אלא פרוכת אחת צריך לומר כן אבל לרבנן דאמרי שתי פרוכת היו לא עייל להדיא

 

 שערים מצויינים בהלכה .2

 
 

 ספר איזהו מקומן .3

 
 

 על יומא דף נב/א  "אביטר .4

דאלו  יםשאין להן הכרע מלשון התיבות כל היכא דליכא פסיקא דקראי או הפסק טעמ נראה פירושהה' מקראות אין להם הכרע. 

 השתא דאיכא פסיקא דקראי והפסק טעמים נתברר ספקו:

 

 תוספות מסכת יומא דף נב עמוד ב .5

 ...ים וקם והכי הוה ליה למימר שאת ארור מחר משוקד תימה הוא דלא נקטינהו כסדר שהן כתובים בתורה -שאת משוקדים מחר ארור וקם 

 

 תוספות רי"ד מסכת יומא דף נב עמוד ב .6

 וקשיא לי דתניא בתוספתא הבדים ביןכאימא  והא קתני נתן את המחתה בין הבדיםשם ומאי הגיע לארון מקום ארון. 

ו עם לשמאל חיצונה פרופה מן הדרום. והפנימית מן הצפון מהלך ביניהן עד שמגיע לצפון הגיע לצפון הפך פניו לדרום והולךה

. אלמא כי הבדים היו שם והיו בולטין בפרוכת כמי שני דדי אשה דחף את הפרוכת במתניוהפרוכת עד שמגיע לארון. 

 רך לדחוףואם בבית שני שלא הי' שם בדים מה צושיכנס בין שני הבדים. ומשום זה הי' צריך לדחוף את הפרוכת במתניו כדי 

 הפרוכת:
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 ספר איזהו מקומן .7

 
 

 ספר איזהו מקומן .8

 
 

 ספר איזהו מקומן .9

 
 

 ראשון הרא"ש על יומא פרק  .10

ושלמי עד ירוהכי איתא ב. אדרבה מתוך הירושלמי משמע שאינו צריך ואין זה בגמרא טמטם עיניו ויצא כתוב ובסדר אתה כוננת

פלל היה מתו. )שם ע"ב נג ע"ב( שלא ניטל הארון היה נכנס ויוצא לאורו של ארון משניטל הארון היה מגשש ונכנס מגשש ויוצא

 תפלה קצרה בהיכל שתהא השנה כתקנה. ולא היה מאריך בתפלתו שלא להבעית את העם המצפים לצאתו.

 

 רש"י מסכת יומא דף נב עמוד ב .11

פניו  לא היסב את [ק"משמע כשיוצא מקה] כך כשיצאכשהולך לדרום עד שהגיע לארון פניו כלפי דרום,  כשם שנכנס -דרך כניסתו 

 .לצאת, אלא יוצא דרך אחוריו, ופניו לארון

 

 ספר איזהו מקומן .12
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 יכין מסכת יומא פרק ה -תפארת ישראל  .13

 , עלרק בהיכל התפלל בקצרה, ל על גופניותמקום הרוחניות אינו מהראוי שישהה להתפל בבית החיצון. ר"ל בק"קכא( 

 ח"כ עלשיויי מזג השנה, שהוא סבה לבריאות, ואח"כ שיתקיים מלכותם ושררותם של ישראל, ואח"כ על פרנסתם והצלחתם, וא

 המטר שלא יחסר:

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל/א  .14

גד לבו כנ היה עומד בבית המקדש יכוין את בית הזההיה עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש שנאמר והתפללו אל ה

 ... יכוין את לבו כנגד בית הכפורתבית קדשי הקדשים בהיה עומד  בית קדשי הקדשים שנאמר והתפללו אל המקום הזה

 

 ]שם[ הגהות יעב"ץ .15

 
 

 גליוני מנחת חן .16

 
 

 שערים מצויינים בהלכה .17

 
 

 ספר איזהו מקומן .18
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 גליוני מנחת חן .19

 
 

 חת חןגליוני מנ .20

 
 

 גבורת ארי מסכת יומא דף נב עמוד ב .21

י' פף י"ב( ובפרק ב' דהוריות )דאתיא שמה שמה כו'. רש"י בשמעתין לא פי' דלמאי נפקא מינה אתיא לן כל הני בגזירה שוה. 

. דאתו כולהו בגזירה שוה מארון דנגנזו כמוהו. וק"ל לומר דאתי גזירה שוה על מה שיהיה לאחר מכאן דורות הרבה

מע שוכיון דידעינן בגזירה שוה שאצלו מונחים ממילא  ראה לי דעיקר גזירה שוה אתיין דכל הני מונחים אצל הארוןונ

מי נן הכא כדאמרינן גבי ארגז הואיל ומונח אצל הארון ממילא שמע מינא שנגנז עם הארו מינה הוא כשנגנז הארון נגנזו עמו

דות שכן העמפני העדות כל המשכן כולו קרוי עדות דכתיב אלה פקודי המשכן הא ואף על גב דגבי צנצנת ומטה אהרן כתיב בהו ל

 להכי אתיא גזירה שוה ללמד דעדות דכתיב גבי הני היינו ארון דווקא: )מילואים(

 

 

 


