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 יומא נט
 משה שווערד

 

 רש"ש מסכת יומא דף נט עמוד א .1

פוסקים הוא"כ תימה על . משמע לפי מסקנא זו דלכ"ע ל"י יד מרגלגמרא אלא מחוורתא כו' מ"ס הקפה ביד ומ"ס הקפה ברגל. 

מתניתין דדר"א  )בסי' תרע"ו(. ואולי משום שכתבו )שו"ע סי' תרנ"א( לענין נענוע דלולב דיקיף דרך ימין וכן לענין הדלקת נ"ח

ינן "ג ילפדס"ל הקפה ביד ואפ"ה משמע דל"פ על ת"ק בהקפת ימין )ועמש"כ לעיל(. ועי' ת"י דלפירושם מוכרח לומר דגם לריה

 יד מרגל אבל צ"ע להלום הסוגיא לפירושם:

 

 :   בענין כל פנות לא תהי' אלא מצד ימין: שו"ת חתם סופר חלק א )אורח חיים( סימן קפז .2

ם ראשוניאמנם הלום ראיתי יש נתלים לומר כי ה...הראשונים ז"ל החליטו לסדר הדלקת נר חנוכה משמאל לימין ראיתי כי כל

יא שהוא הסוגיא הה וקושיא זו הקשה כבר בספר חמד משה סי' תרע"ו ]סק"ג[ והניחה בצ"ע, ואיך נאמר כי המהרי"ל נעלם ממנו פירוש, נעלמה מהם סוגיא דיומא נ"ט ע"א

"ח רוגם מג"א ופ ,ובאמת יש משם ראיה להיפוך למ"ד הקפה ביד לא בעי' כל פנות שאתה פונה לצד ימין אמר שממנה יש ראיה לדבריועצמו הביאה ו

, כאשר אומר אבל האמת יורה דרכו, כי פירוש הסוגיא הוא כך   .ומכולם נעלמו פירוש הסוגיא, חלילה לחשוב כן מביאים אותה הסוגיא

מה ל הקדש יאשלשה פונים צפונה וגו', ומיירי במי שעומד פניו  לפינן ]שם נ"ח ע"ב[ מקרא דים שעשה שלמהדהנה הא דכל פנות וכו' י

רי עתה מאל, שהואחוריו למזרח ואז הוה צד צפון ימין שלו, ואם יתחיל להקיף לשמאל לדרום ומשם למערב וצפון, יהי' התחלת הקפתו משמאל ומסיים בש

ית והצפונ מאל שלו, ואם יתחיל להקיף מהדרום נמצא כשיבוא לקרן דרומית מערבית יהפוך פניו וילך פאת מערביתכשעומד ופניו למערב הרי דרום ש

אל, ע"כ סיים בשמנמצא שהתחיל בשמאל וממערב לצד מזרח, ואז יהי' שמאלו לצפון כי אז אחוריו למערב ופניו למזרח ואז הוה דרום ימין וצפון שמאלו, 

אך כל :   פו בימיןמצד צפון והוה תחלת הקיפו מימין שלו, ואח"כ כשיחזיר פניו יסיים בדרום לימין שלו ג"כ והוה תחלתו וסובאה המצוה שיתחיל הקיפו 

הב ני מזבח הזלכן הכהן העומד לפ, ע"כ יתחיל משמאל ויסיים בימין לקיים כל פנות שאתה פונה, משא"כ כשמקיף ביד ועומד במקומו, זה במקיף ברגלו

לו הוא ימין ש ב ואחוריו אל המזרח אי היה מקיף ברגל היה צריך להתחיל מן הצפון ולסיים בדרום כנ"ל, משא"כ כשמקיף ביד הרי לעולםפניו אל המער

הגלילי  א ר' יוסיאל.   צפון, ע"כ צריך לשנות ממה שהיה עושה אלו היה מקיף ברגל, ויתחיל בדרום שהוא שמאלו ויסיים בצפון ימינו והו"ל פונה לימין

הלכה וותיה דכס"ל לחד לישנא ילפינן יד מרגל וצריך להקיף ביד גם כן מצפון לדרום אעפ"י שמסיים בשמאל כדי שישוה עם הקפת הרגל, אך לא קיי"ל 

ועתה נראה ...:   ןכר' עקיבא, גם לאינך לישני ר' יוסי הגלילי גופי' לא פליג בהא, נמצא מוכח מסוגיא דהתם דהעומד במקומו מקיף משמאל ומסיים בימי

עדיף  נראה פשוט דמאותה סוגיא דיומא הנ"ל מוכח להדיא דהפנאה לימין   מה יהיה מקושית ט"ז שמעביר על המצות אם פונה משמאל לימין.

ולי דכא, לימא דאי לא תימא הכי, א"כ בתחלת הסוגיא דמקשה לימא פליגי בדרמי בר יחזקאל אי צריך לפנות לימין או ל.   מאין מעבירין על המצות

א אם ית ברישעלמא אית להו דרמי בר יחזקאל, הלא כתב רש"י שם ]ד"ה מהיכן[ דלר' עקיבא ב' פרכות היו שם והשניה היתה פרופה לדרום ופגע בדרומ

מין היא, דרך יי כן צריך למיעבד ברישא ההוא, כדמשני הש"ס בסוף אקושיא דהיכי דבעי ליעבד הכי נמי ה"ל לשנויי מיד בתחלה, ולפמ"ש דהפנאה דיד נמ

בההוא פגע  ן אם כןיש להוכיח גם כן למסקנא מה צריך לדחוק ר' יוסי הגלילי יליף יד מרגל, נימא דלא יליף, אלא דלדידיה פרוכת א' היתה ופרופה מצפו

 ...ברישא ואין מעבירין על המצות, אלא ע"כ דהפנאה לימין עדיף מהעברה על המצות ואין לחוש לקושית טורי זהב כלל

 ולה מזה להלכה ולמעשה: הע

בדרום וכן  ומסיים א.   המקיף ברגל מתחיל מצד שהוא לימין לו ומקיף באופן שגם סיומו הוא מימינו לפי הפוך פניו, כגון אם פניו למערב מתחיל מצפון

 בהיפוך.   סימן לדבר הכותב ס"ת מתחיל בימין ומסיים בימין באמצע שיטה בסוף הספר:   

מין והיינו שמאל לימועושה מצוה, כגון נר חנוכה ולולב, מתחיל משמאל ופונה לימינו.   סימן לדבר אותיות התורה שנכתבים ונמשכים  ב.   העומד במקומו

 כתיבה תמה שכ' בה סת"ם:   

ו מעותד מין שלה לעולם יג.   ימין והעברה על המצות ימין עדיף, ימין ודרך קצרה ימין עדיף, והרב"י לא כתב כן, ע"כ יראה לצדד עצמו באופן שיהי

 להפנות לדרך קצרה:   

 כלל ולעולם ם לימיןד.   כל זה בעומד בקודש, כגון העומד בבהכ"נ ורוצה לילך למקומו או לבימה יפנה לימין.   משא"כ הנכנס מחוץ לבהכ"נ אזי אין מקו

 דרך קצרה עדיף:   

 

 רבינו חננאל מסכת יומא דף נט עמוד א .3

חד מהן כלומר אירע קרי באאחד אומר בידי הקפתי ואחד אומר ברגלי הקפתי  ראשון במקדשששימשו  תניא ב' כהנים נשתיירו

 . ונכנס השני ושימש תחתיו ונשתיירו שניהן

 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף נט עמוד א .4

חלוקת מלא היה  הקשה ה"ר יהודה מהא דאמרינן בפ"ב דתמורה דמימות משה עד שמת יוסף בן יועזרשני כהנים גדולים וכו'. 

ו וי"ל שמא אם הי [1] ,אי הקפה ביד או ברגל פליגי ראשוןוהכא משמע דבמקדש  וסמיכה היתה מחלוקת ראשונה בישראל

 או א"נ ר' ישמעאל סבר דליכא פלוגתא אלא אי בעי הכי עביד אי בעי הכי עביד וכן משמע בירושלמי., עומדים למנין היו מסכימין על דעת אחת

 

 ב"א מסכת יומא דף נט עמוד אחידושי הריט .5

 ביד הכיעאלא דמר עביד הכי ומר  פירש ריב"א ז"ל דשני כהנים אלו לא נחלקו [2]שני כהנים גדולים נשתיירו בבית המקדש.

ט"ז בפ"ב ) דאי לא תימא הכי תיקשי לן הא דאמרינן בתמורהוהיינו לישנא דאמר אני הקפתי,  ומאן דעבד ככל חד מינייהו עבד

 והא דאיפליגו בסמיכה לסוף שניה דאיבצר ליבא. משה עד שמת יוסי בן יועזר לא היתה מחלוקת בישראל א'( מימות
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  ספר איזהו מקומן .6

[3]    

 
 

 שערים מצויינים בהלכה .7

 
 

 ספר איזהו מקומן .8

 

 
 

  6עיין מראה מקום 

 

 תוספות יום טוב מסכת אבות פרק ה .9

א בטהרה ולמה יארע לו קרי אחר שהיה מזרזין אותו כל שבעת הימים והו יש מי שהקשה -ולא אירע קרי לכ"ג ביום הכפורים 

. ויביםאוהתשובה כי יצר הטוב ויצר הרע מתקוטטים זה עם זה כשני . כל היום ההוא וזקני העם כל הלילה לא יחשו מלזרזו

 עת פטירתן יתחזקווהרבה מן האנשים ב יתחזק על עמדו בראותו כי כלתה אליו הרעה וכשאחד מהן קרוב להיות מנוצח

עמ"ש . כ"כ במד"ש בשם החסיד ז"ל. וולזה היה קרוב מאד להיות הכהן בעל קריוידברו דברים טובים כאילו הם בריאים. 

 רי:קבריש דמאי בדבור והחומץ שביהודה וכו' לתרוצי הא דמתקנים לו כהן אחר. דתנן בריש יומא ופירש הר"ב שם משום 
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 ספר איזהו מקומן .10

 
 

 ת מסכת יומא דף נט עמוד אשפת אמ .11

 בגמ' התם יהיב על גגו מ"ט אמר קרא כו', צ"ע ל"ל קרא להכי תיפוק לי' משום דאין מעבירין על המצות:
   

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף נט עמוד א .12
י הוה ועד, ואכי נפיק בההוא פגע ברישא. מתוך פרש"י משמע דלא גרסינן ליה דמגופיה דקרא נפיק ליה דיסוד מערבי הוא כנגד פתח אהל מ

ד קשה גרסינן ליה הוה משמע טעמא משום דאין מעבירין על המצוות ולקמן אמרינן ילמד סתום מן המפורש משמע דמפורש בהדיא, ועו

הכבש  ידתו מןמן הכבש ליציאתו מן ההיכל ומהיכן פשוט לו זה יותר מזה דאי טעמא משום דבההוא פגע ברישא ביר ]דאמרינן[ ילמד ירידתו

 וא"ת א"כ נמי ביסוד דרומית פגע ברישא, ועוד דבזבחים בריש קדשי קדשים קאמר שיריים בהדיא כתיב בהו אשר פתח אהל מועד,

 וי"ל דלא שייך אין מעבירין על המצות אלא כשיש, ן על המצותתיקשי לך קרא למה לי תיפוק לי משום דאין מעבירי

א עא אטוטפתוכן עבורי דר שאינו יודע מהיכן יתחיל וכגון מצות ד' קרנות כגון דישון מזבח הפנימי ומנורה שתי מצות לפניו

 אי לאו דגלי קרא בהדיא. לא קבעינן מהאי טעמא אבל לקבוע מקום למצוה אחתאסיר, 
 

 ם דף נג עמוד ארש"י מסכת זבחי .13

צפון באי נמי [ 2] ואין המזבח לפני הפתח כלום אלא אמה של יסוד דרומי[ 1] -קסבר כוליה מזבח בצפון פתח ההיכל קאי 

ן ניו מכוורואה יסוד דרומי לפ דכי נפיק מן הפתחואמה אחת מהן יסוד דרומי אישתכח  העזרה קאי והוו חמש אמותיו כנגד הפתח

 וליה פתח בדרום מזבח קאי והיא היא כל פתח ההיכל לדרומו של מזבח הוא.ואית דגרס כ באמצע הפתח
 

 גליוני מנחת חן .14

 



 4 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף נט עמוד ב .15

 ש מעילהיהקשה ר"ת דבמעילה פרק ולד חטאת אמרינן המקיז דם לבהמת קדשים מועלין בו אלמא אף לפני כפרה אין בו מעילה. 

ה אין , והא דתני התם דם בתחלייכא כפרה אבל לאחר שחיטה אף לפני כפרה אין מועלין בובדם, ותירץ דהתם מחיים דלא ש

 מועלין בו יצא לנחל קדרון מועלין בו היינו מדרבנן.

 

 שערים מצויינים בהלכה .16

 
 

 שערים מצויינים בהלכה .17
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 סימן יז  -קדשים  -ספר מקדש דוד  .18

בדם דדהטעם דקדשים פסולים אסורים בהנאה משום דדינן בשריפה נראה י( ובדם פסול אם הוא ג"כ אסור בהנאה יש לחקור 

אכילה פסול לא שייך זה דלא אשכחן שריפה בדם פסול אלא ישפך לאמה כדאשכחן בכמה דוכתי וטעם דקדשים לא ניתנו אלא ל

נן א ילפירק מדרבנן דהושתיה ג"כ לא שייך בדם ואף בדם טהור זה דאמרינן לא נהנין ולא מועלין נראה דהאי לא נהנין הוא 

 אה דאףמקרא מעילה )י"א.( דלפני כפרה כלאחר כפרה ולאחר כפרה מותר בהנאה לגמרי דהא נמכרין לזבלין ובפשוטו ג"כ נר

 יוצאיןודם פסול מותר בהנאה לגמרי דהא דם פסול נשפך לאמה וכן כל שירי הדם אמרינן ביומא )נ"ח ע"ב( דנתערבין באמה 

ה ין באמזבלין ודוחק לומר שהדמים הפסולים הנשפכין לאמה היה להם מוצא אחרת ובפשוטו הכל מתערבלנחל קדרון ונמכרין ל

ותרין מנפסלו ויוצאין לנחל קדרון ויחד שם נמכרין לזבל דמותרין בהנאה ובירושלמי סוטה )פ"ג הלכה ג'( דייקינן דמי סוטה ש

 ל שנשפך לאמה מותר בהנאה:לגבל את הטיט מהא דאמרינן דהמים נשפכין לאמה ע"ש ומוכח דכ

ה מקרא י"ל דזהו דוקא למאן דמפקא ל אף איסור הנאה הוא רק מדרבנן והנה מ"ש דזה דאמרינן דדם קודם זריקה לא מועלין

כפרה לא"נ מקרא דלכפר  אבל מאן דמפקי בזבחים )מ"ו ע"א( מקרא אחרינא מלכם שלכם יהא דיהיה דלפני כפרה כלאחר כפרה

 ...:ובהנאה אסורים מדאורייתא פשר דרק ממעילה אימעטו ולא מהנאהא נתתיו ולא למעילה

 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף נט עמוד ב .19

אע"ג פרה, ואין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו. וא"ת אדרבה אין לך שלא נעשית מצותו ואין מועלין בו ולא נמעט לפני כ

עגלה ו"ל דאשכחן דשן שאין מועלין בו עד שעת מצות תרומת הדשן דאיכא קדשים קלים היינו משום דלא אקרו קדשי ה', וי

 ערופה עד אחר ירידתה.

 

 רש"י מסכת יומא דף נט עמוד ב .20

כיון ד [1]לה,הוא כהוייתו, לפני כפרה כלאחר כפרה, לאחר כפרה אין בו מעי -כי הדם הוא בנפש יכפר )שם /ויקרא יז/(  -הוא 

 '.דנעשית מצותו תו לא קרינן ביה קדשי ה

   

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף נט עמוד ב .21

ועלין עולם מאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו. תימה מנלן דפסקה ממנו מעילה כיון דליכא קרא למעוטי הוה ליה למימר ל

שמע מ בו, וכ"ת משום דאיצטריך תרי קראי בתרומת הדשן ועגלה ערופה למימר דאין למדין מהן בעלמא, סוגיא דתלמודא לא

וי"ל דנפקא לן מחטאות המתות  [ 2] הכי מדפריך והרי תרומת הדשן מכלל דלאו טעמיה משום דיליף מתרומת הדשן,

 .והכי נמי כל דבר שנעשה מצותו אין מועלין בו דדרשינן בת"כ שאין מועלין בהן כיון שאין ראויין למצותן
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ו הערופה לא כתיב ושמדם צותו ומועלין בו. הקשו בתוספות מהיכא נפקא לן הא, דאי משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין או משואין לך דבר שנעשה מ

טאות המתות קא לן מחדתרי מיעוטי כתיבי, ור"י ז"ל פירש דנפ משמע לפום סוגיין דמהתם תיתי לן דהא הדר פרכינן והרי תרומת הדשן וכו' ואמרינן טעמא דשני כתובין הבאין כאחד וטעמא

דשי תיב מקורש"י ז"ל פירש דטעמא משום דבמעילה כ דדרשינן בת"כ שאין מועלין בהן כיון שאין ראויין למצוה, והכי נמי כל דבר שנעשית מצותו אין מועלין בו,

 .ה' וכיון שכבר נעשית מצותו לא קרינן ביה מקדשי ה', ונכון הוא
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א יכא טובדהא א וליכא למימר אדרבה אין לך דבר שלא נעשית מצותו ואין מועלין בואין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו. 

 ...ר. אבל שלמים ליכא למימר דהיינו טעמא דלא איקרוב( קדשים. מ" כגון עגלה ערופה שאינה אסורה עד שתרד לנחל איתן
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ום אסור מש אלמא אסור בהנאה, וכיון דבהנאהדכתיב בו )שם /ויקרא/ ו( ושמו אצל המזבח דטעון גניזה,  -והרי תרומת הדשן  

 מעילה נמי אית ביה. -קדושתו 
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 ד' יא:(ין בו לאחר שנעשית מצותו ובפרק ולד חטאת במעילה )הקשה ר"י דהכא משמע דתרומת הדשן מועל -והרי תרומת הדשן 

ו' זבח וכתנן דישון מזבח הפנימי והמנורה לא נהנין ולא מועלין וקאמרינן בגמרא בשלמא מזבח החיצון דכתיב ושמו אצל המ

רה לא ימי והמנוומפרש ר"י משום דקתני דישון מזבח הפנ [1] והשתא קשה דמשמע דמזבח החיצון נמי לא נהנין ולא מועלין

למא אלמא מצוה לדשנן ואהא קאמר בש לפי שהדישון מוציאו מידי מעילה לפי שנעשית מצותו משמע דווקא בתר דישון מועלין

ד.( לה )ד' מזבח החיצון מצוה לדשנו דכתיב ושמו אצל המזבח ואדרבה אפילו מעילה אית ביה מדכתיב ושמו ודרשינן בסוף תמור

ין ולא אלא נהנוריצב"א מפרש דלאו אדיוקא קאי אלא [ 2]ר אבל מזבח הפנימי מנלן שמצוה לדשנוושמו בנחת ושמו שלא יתפז

  ...דליכא למימר לא נהנין מדרבנן כמו לא נהנין שבהש"ס  מועלין מדאורייתא קאי


