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 חיות מהרי"ץ  .4

 
 

 רש"ש מסכת יומא דף פ עמוד א .5

ל שאלתי מחכם אחד דלפ"ז ה"ל להחמיר ולאכול בליל א' ש"פ מצה כנשם אלא דלא מחייבי קרבן עד דאיכא כזית גדול. 

והשבתיו . כי אולי יוגדל השיעורהיינו שלא לאכול דבר אחר זולתה רק ממנה לבד לשבעה מפני חשש זה  כמה דאפשר

 ואלאלא עיקרא דמילתא כתיב . ולטעמך בזמן המקדש נמי לא ה"ל לאתויי חטאת על כזית דחלב מפני חשש חולין בעזרה

למא )ספ"ב דר"ה( )ונ"ל דזהו דאמרינן בהוריות )ג רע"ב( או ד השופט אשר יהיה בימים ההם אין לך אלא שופט שבימיך

גות ה"ד הל' שגידיעה דההוא ב"ד דהורו בעינן ור"ל כיון דהם לא חזרו קרינן בהו ואל השופט כו' בימים ההם. ומהרמב"ם פי"ג מ

ת בזמן אך אם יביא הקרבן על אכילת כזיד הראשון שטעו וגירסא אחרת היה לפניו( מוכח דהאיבעיא דשם הוא בשידעו גם ב"

ין זה . )ועי' כעועוד דאז יחיו גם ב"ד הראשונים ויחזרו בהם. שתתחדש הלכה על שיעור גדול אז ודאי הוי חולין לעזרה

ם וא משוא חייב אף האוכלו בזה"ז הבסנהדרין )כט ב( בעובדא דרי"ש בר"י ור"ח( והא דהס"ד מעיקרא דאם ימעטו השיעור יה

"ד בדבשעה שאכלו שגג ג"כ בחלב דהיה סבור שהוא שומן וס"ד דדמי להא דריו"ח רבו בריש הוריות דאף אם עשה בהוראת 

ט וה שופפטור מ"מ אם נתחלף לו חלב בשומן ואכלו חייב ודחי והתניא כו' דזה אפי' לריו"ח נקרא לא שב מידיעתו מפני דה

 כעין שכ' המל"מ רפ"ב מהל' הנ"ל ע"ש: שבימיך והוא 
 

 שפת אמת מסכת יומא דף פ עמוד א .6

בגמ' האוכל חלב בזה"ז כו' וירבה בשיעורין, מכאן משמע דצריך לכתוב כדי שידע עכ"פ שהוא מחויב חטאת וכ"מ בשבת )י"ב 

מ"מ בקיום מ"ע ה בשיעורין ב( דר"י קרא והטה וכתב על פנקסו כו', מיהו אע"ג דהכא חיישינן שמא יבוא בי"ד אחר וירב
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דלעולם אין עליו חיוב אלא כפי השיעור של הבי"ד שבאותו זמן ]דאין לך אלא  למשל בכזית מצה א"צ להרבות ולאכול

 :רק לענין הבאת קרבן אם יהי' אז השיעור יותר גדול אין רשאי להביא קרבן שופט שבימיך[

   

 חזון איש ]כלים כג:י[ .7

 
 

 עמוד ארש"ש מסכת יומא דף פ  .8

וכן . מל"י כוונת אמרו של עונשין. הלא שיעורין של מ"ע כגון דאכילת מצה ופסח ג"כ הל". עונשין הל"משם שיעורין של 

ולי ואכמו עצם כשעורה כזית מן המת ודנבלה וכעדשה מן השרץ וטפח על טפח דטומאת אהל וכדומיהם ג"כ מהל"מ.  דטומאה

 כרתדלכן קאמר של עונשין דר"ל שיש בהן עונש דמלקות או  לא איסורא בעלמאמשום דס"ל ח"ש אסור מה"ת ואין בו לאו א

 : לאפוקי לאיסורא אין שיעור

 

 הערות מהרב אלישיב  .9
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 פני יהושע מסכת מגילה דף ג עמוד א  .10

מרו באותן הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה שא הא דאמרינן בתמורה )דף ט"ז ע"א(בגמרא אלא שכחום וחזרו ויסדום. 

ח דאפילו בדבר השכו כמה נביאים וזקנים שאלו והשיבו להם אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש בהם דבר מעתה אלמאל

 התם שאני דודאי לענין שאין רשות לנביא לשאול מפי הגבורה דינים אפ"ה שייך אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש

תם כדאיתא ה ר מיתת משה והיינו מטעמא דלא בשמים היאוהלכות ודאי שייך בו אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש לאח

בורה ה מפי הגהצופים אמרו כן בנבואלהדיא דמייתי נמי הך מלתא דלא בשמים היא דכולה חדא טעמא היא, ובכה"ג מקשה הכא למאי דקס"ד מעיקרא דמנצפ"ך צופים אמרוה היינו שאותן 

ון אלא כי. וחזרו ויסדום פי' מה שיסדום היינו שהביאו ראיות לדבריהםואהא משני שפיר שכחום  מש"ה מקשה והכתיב אלה המצות,

ביאו שהאמת הוא שבאותיות מנצפ"ך שהוא דבר חדש לגמרי בעל כרחך דמעיקרא נמי הוו מש"ה העידו הצופים על דבר זה וה

תן רה באו"ג אשכחן בתמו, ובכהגם כן ראיות לדבריהם דלאו עלייהו דידהו קא סמכינן אלא על אותן הראיות שהביאו לדבריהם

 הלכות גופייהו שנשתכחו שחזר עתניאל בן קנז והחזירן בפלפולו, כן נראה לי וק"ל:

 
 תורה תמימה ויקרא פרק כז פסוק לד  .11

 ( ]שבת ק"ד א'[:רטז מכאן שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה -אלה המצות 

 

 תורה תמימה הערות ויקרא פרק כז הערה רטז  .12
שתכחו הלכות נ אלפים , דאיתא שם, שלשתמתמורה ט"ז א'אבל לא כן משמע  ...מחוקק התורה בעיקרה, וכל הנביאים אחריו לא באו אלא לפרש ולהזהיר על תורת משה כי רק משה היה נביא

הרי  ע"כ. רשאי לחדש דבר מעתה, בימי אבלו של משה, אמרו לו ליהושע שאל ]באורים ותומים[, אמר להו לא בשמים היא, אמרו לו לשמואל שאל, אמר להם, אלה המצות, שאין נביא

א לנו קר ידיעתו באנו יודעים שורת הדין איך הוא, ועיוצ"ל דכיון שעתה אין , מפורש דאפי' חידוש הלכות נשכחות הם בכלל הדרשה אלה המצות וכו'

לה אאבל במגילה ג' איתא בענין דאיירי שם שהנביאים תקנו דינים מחודשים, ופריך והכתיב  ע"י הנביא, הוי זה בכלל חידוש דין.

ודשים ממש המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה, ומשני ששכחום וחזרו ויסדום, ור"ל כיון דלא תקנו דינים מח

וזה לכאורה סתירה מפורשת לגמ' דתמורה הנ"ל שמבואר , רק החזירו דינים ישנים אין זה בכלל הדרשה דאלה המצות

נביא וצ"ל בישוב הסוגיות, כי הנה בשני אופנים אפשר ל. שם דאפי' החזרת דינים ישנים הוי בכלל האיסור דאלה המצות

ת פ"י כללי התורה ומדותיה בסברא כשאר ת"ח. והנה זה פשוט, דבהחזרעפ"י הנבואה והא' ע -להחזיר דין ישן, האחד 

פ"י ורק בחזרה ע, ואין בזה אף שמץ איסור, דין עפ"י כללי התורה ובסברא בודאי לא גרע נביא משאר חכם בחכמת התורה

 בודאי מותר,ולפי זה צ"ל דבמגילה איירי שהחזירו הנביאים עפ"י דרכי וכללי התורה, וזה כמבואר.  הנבואה אסור,

 ובתמורה איירי לענין להחזיר עפ"י הנבואה

========================================================================= 
 

 תוספות ישנים מסכת יומא דף פ עמוד א .13

פירוש ול ריםלפי' רש"י שרגיל לפרש דלטמא אחרים מיירי נמי הכא לטמא אחכו'.  מטומאת אוכלין חוץכל השיעורין בכזית 

דף צניע )וכל מעשה תקפם וגבורתם פי' בשבת פרק המ רשב"ם ורבינו יעקב דמיירי בטומאת עצמן מיירי נמי הכא לטומאת עצמן

 צא א( ובפסחים פרק אלו עוברין )דף מו א(:

 

 תוספת יום הכיפורים מסכת יומא דף פ עמוד א .14

[ 2]ו' סוכה דף ה' תפסת מרובה מקום שאתה שומע אף המועט כרש"י פירש פ"ק ד[1]ואימא ביצת בר יוכני תפסת מרובה כו' 

ן דמכלתי והקשו על פי' זה מפ"ק דר"ה גבי עצרת כו' וראיתי בתוספות לפי שמדה מרובה אין לה סוףוהתוספות כתבו שם י"מ 

ה כו' פסת מרובולפי חילוק זה דכשהוא להחמיר אמרי' תלעיל פרק בא לו דף ע"א ע"ב דכתבו ליישב ההיא דפ"ק דר"ה יע"ש 

בר  דאם אתה אומר דלא יטמא טומאת אוכלין כי אם כביצת קשה סוגיא דהכא אבל כשהוא להקל אדרבה אנו תופסין המרובה

ראיתי . וואם כן אמרינן בכה"ג תפסת מרובה לא תפסת אדרבה היה לנו לתפוס את המרובה כדי להקל יוכני היא קולא גדולא

דאנו  ולע"ד יראה דהכא בסוגיא דידן הטעם[ 3]"ח דעמד בזה ולא פירש כלום יע"שא( בספר הליכות אלי סימן תשל"ח דף ס

 בכורותדדהאי דנקט ביצת בר יוכני היינו משום דחזינן ליה בפ"ט  דהוי דבר שאין לו סוףאומרים תפסת מרובה לא תפסת משום 

 ולך אחרואם כן אם אתה הכביצת בר יוכני דטבעה ס' כרכים ושברה ש' ארזים ודלמא יש ביצת מין אחר דתהיה גדולה יותר מ

"ת פסת מלביצת עוף גדול אין לדבר סוף דיש גדול כביצת בר יוכני ואפשר דיש גדול יותר ואין לדבר סוף ובכה"ג אמרינן ת

 ודוק: אע"ג דהוא להקל

 

 גליוני מנחת חן .15
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 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף פ עמוד א .16

 ה סבורגגתו. )פי' והאי דאכל קודם שנתחדשה הלכה לאו שב מידיעתו הוא שהרי היאינו שב מידיעתו אינו מביא קרבן על ש

 .לענין חיוב חטאת ואע"ג דחצי שיעור אסור מן התורה מ"מ בעינא שב מידיעתושיהא פטור מן התורה(, 
 

 סעיף יג  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעא .17

    ביעית.רכל שיסלקנו לצד אחד בפיו ויראה מלא לוגמיו, והוא רובו של  צריך לשתות מכוס של קידוש כמלא לוגמיו, דהיינו
 

 ביאור הלכה סימן רעא .18

 יק המחבראבל בסימן תרי"ב ס"ט העתעיין במ"ב וכן סתם השו"ע לעיל בסימן ק"צ והוא שיטת התוס' וש"פ  -והוא רובו וכו' 

מיו הוא דפרק יום הכפורים לא שמעינן אלא דכמלא לוג המובא שם בב"י דמגמרא והוא כדעת הר"ן פחות מרביעיתדשעורו הוא 

 יוב חטאתואפשר לומר דשם דמיירי לענין ח]תו"ש[  ותימה למה לא הביא המחבר כאן דעת הר"ן אפילו בשם י"אפחות מרביעית 

 מה הואטעיאבל הכא לענין קידוש דשיעור ה נקט השעור דהוא חייב לכו"ע ]דלענין איסורא אפילו כל שהוא אסור מן התורה[

 ...מדרבנן סמך אתוס' ושארי פוסקים דדי ברוב רביעית לאדם בינוני דזהו שעורו

 

 מקומןספר איזהו  .19

  
 

 ספר איזהו מקומן .20

  


