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 יומא נח
 משה שווערד

 

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

לא דענא דאחת ולא שתים מדם הפר וכו'. תימה אפילו אי לא כתיב אחת כיון דכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן ממילא י

ן שמעו אלעזר ור' יתן אלא מתנה אחת, וי"ל דמיירי כגון שנשפך דם הפר והביא אחר שלא יתחיל אלא ממקום שפסק כדאמר ר'

 לקמן בפירקין.

 

 חידושי הריטב"א מסכת יומא דף נח עמוד א .2

עמים דמהיכא תיתי שיזה ב' פ פשיטא הקשו בתוספות הא למה לי קראאחת ולא שתים מדם הפר אחת ולא שתים מדם השעיר.  

סק הוא ן )ס"א א'( ממקום שפדסבירא ליה כמאן דאמר לקמ ותירצו דלא נצרכה אלא להיכא שנשפך הדם בין ההזאות, מכל אחד

את אמר דחטואי רבי יונתן סבירא ליה כמאן דאמר מתחלה הוא מתחיל כמאן ד, מתחיל דחיטוי אחד אמר רחמנא ולא שני חיטויין

 אחת אמר רחמנא ולא שני חטאות. 

 

 תוספות הרא"ש מסכת יומא דף נח עמוד א .3

רינא ישנא אחלר התם מין במינו אינו חוצץ, וי"ל משום דקאמר התם וא"ת והא רבא הוא דקאמ...מין במינו חוצץ או אינו חוצץ. 

 דמפרש טעמיה דרבא משום דכל לנאותו אינו חוצץ, ורבה נמי פליג ארבא, ולהכי מיבעיא ליה הכא.

 

 חידושי הריטב"א מסכת יומא דף נח עמוד א .4

, ו חוצץפילו לרבא דאמר התם דבמצות אינמין במינו חוצץ או אינו חוצץ. פירוש קא מיבעיא ליה אם חוצץ לענין קדשים וא

 והיינו דנקיט לה סתמא ולא מייתי עלה ההיא פלוגתא דרבה ורבא, ולא מייתינן עלה הכא אלא מילי דקדשים.

 

 הלכה כא רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק א .5

רי הדם מפני שהסיב חלול וההניח סיב בתוך המזרק וקיבל כשר, , נתן מזרק לתוך מזרק וקיבל כשר, מין במינו אינו חוצץ

 .   יורד לתוך המזרק ואין כאן חציצה אבל אם עשה כן בקמיצת המנחה וקמץ מתוך הסיב פסולה

 

 כסף משנה הלכות פסולי המוקדשין פרק א .6

ק וך מזר]כא[ נתן מזרק לתוך מזרק וקיבל כשר. בפ' הוציאו לו )דף נ"ח( בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הניח מזרק בת

מר בפרק ואעפ"כ כיון דאשכחן לרבא דא [1] ודחי ליה ובעא למיפשטהבל בו את הדם מהו מין במינו חוצץ או אינו חוצץ וקי

בעא מיניה דרך  דאמרינן בפ' הוציאו לו איכא דאמרי הכי ועוד [ 2].לולב הגזול )דף ל"א( דמין במינו אינו חוצץ פסק רבינו כן

 :אחת שני כלים ושירותתנא דבי ר' ישמעאל ואת כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ת"ש ד שירות בכך או אין דרך שירות בכך

 

 [ 1לגבי ] :לדבריו ברשימות לחידושי הריטב"א[MM#4] אין ראיה מדברי רבא שם לענין קדשים דהכא   

 

 [ עיין 2לגבי ]MM#7דלדבריו אין ראיה מלשנא בתרא, ע"ש דמעמידה בציור דאין חציצה , 

 

 ת יומא דף נח עמוד אתוספות הרא"ש מסכ .7

פשיט ומסתמא שמיע ליה מד וא"ת אמאי לא פשיט מהך ברייתא ללישנא קמא דמין במינו אינו חוצץשני כלים ושירות אחת. 

בר אחר ל ידי דולקיחה ע וי"ל דשמא מיירי הכא כגון שאוחז כלי החיצון באותו ענין דהוי כמו בית יד לכלימיניה ללישנא בתרא, 

 .הילכך אפי' אי מין במינו חוצץ שמה לקיחהבכה"ג שמה לקיחה 

 

 לחם משנה הלכות פסולי המוקדשין פרק א .8

היה לו ובכך  ]כא[ מין במינו אינו חוצץ וכו'. אע"ג דללישנא בתרא דפרק הוציאו לו פשיטא ליה הא והבעיא הוי אי דרך שירות

ת כיון וא"מ"מ לא חשש רבינו ז"ל בכך.  אחרוןשהוא הענין המסופק בלשון  לרבינו ז"ל לכתוב ולהודיענו דדרך שירות בכך

יב ן דהושדרבינו ז"ל פסק דמין במינו אינו חוצץ א"כ מתני' דנתן את המלא בריקן מפרשינן לה כפשטה כמו שהיה סבור הפשט

 א"כו ואהדהא לכאורה תירוצא דחיקא  מזרק מלא לתוך מזרק ריקן ולא מפרשינן עירה דם הפר לתוך דם השעיר כדי לערבן יפה

פה תערבו ידאמר שם ומחזיר הכל למזרק שהיה בו דם הפר כדי שי רבינו ז"ל איך פסק בפ"ב מה' עבודת יוה"כ כי ההוא תירוצא

 :כיון דהמתרץ תירץ כן ולא בדרך דחייה איתמר וי"ל דמ"מ משמע ליה לרבינו דקושטא דמילתא הכי הוי. יפה
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 ספר איזהו מקומן .9

 
 

 ספר איזהו מקומן .10

 

 

 יזהו מקומןספר א .11

 

 

 אות ג  -מצוה קלט  -ספר מנחת חינוך  .12
ם כן קדשים גה]ג[ עוד מבואר בש"ס שם, דפר ושעיר של יום הכיפורים שהיזה בקדש הקדשים כדינו והוציא להיכל להזות, ואחר כך חזר והכניסו לקדש 

ד ומר. עולי ליה שלא במקומו, ונפשט זה גם כן באם תמצי נפסל בהכנסה זו, אע"ג דהיה מקומו מ"מ עתה דנפיק ואין צריך להזות בקדש הקדשים הו

 ו, או דילמאהכנסה זמבואר שם, אם היזה על הפרוכת בהיכל ויצא חוץ למזבח הזהב להזות עליו וחזר והכניסו, זהו איבעיא, כיון דחד מקום הוא לא נפסל ב

ק בפרים פורים, רויצא למזבח וחזר והכניסו, לאו דוקא בפר ושעיר יום הכייציאה כתיבה בה, ועלתה בתיקו. ונראה פשוט דאיבעיא זו דהיזה על הפרוכת 

 -ל' י"ב רבנות ההנשרפים ושעירים הנשרפים גם כן איבעיא זו, דלהזאות אלו ואלו שוים, היינו המקומות הפרוכת ומזבח הזהב, עיין ר"מ פ"ה ממעשה הק

עומד  רוכת היהאך באמת זה טעות דדוקא בפר ושעיר של יום הכיפורים, דבשעת הזאה על הפי"ג, א"כ שייך איבעיא זו גם כן בפרים ושעירים הנשרפים. 

ה ויצא, קראה ז לפנים ממזבח הזהב ומזה, וגזרה עליו התורה ויצא, היינו להזאות המזבח היה יוצא חוץ למזבח, אע"ג דחד מקום הוא מ"מ כיון דהתורה

מזבח, האות של כתיב ויצא, כי גם בהזאות של הפרוכת היה עומד חוץ למזבח הזהב ולא יצא כלל להז א"כ החזרה הוה ליה ביאה, אבל בפרים הנשרפים לא

וברור.  זה פשוטוא"כ בודאי חד מקום הוא, אף דהכניסו קרוב לפרוכת, מ"מ כיון דלא כתבה התורה לשון יציאה הוה ליה חד מקום, עיין יומא נ"ח ע"ב, 

ים ם ושעיררוכת של פר ושעיר יום הכיפורים, היה עומד הכהן לפנים ממזבח הזהב, ובהזאות הפרוכת של פריוזה מבואר בש"ס שם מקראי, דבהזאת הפ

פרים  וצ"ע גדול שלא הביא הר"מ דין זה בפ"ה ממעשה הקרבנות הי"ג גבי הזאות .הנשרפים היה עומד הכהן חוץ למזבח הזהב ומזה

ד לפנים עבודת יום הכיפורים ג"כ לא הביא בפירוש דשם צריך לעמוובהל' . ושעירים הנשרפים דהיה צריך לעמוד חוץ למזבח

 לל, והואאבל כאן בפ"ה גבי פרים ושעירים לא הביא זה כ, אך אפשר לכוין דין זה בדבריו שם בפ"ד ה"ב עי"ש, ממזבח הזהב

 :נלמד מקרא בש"ס דיומא שם, והשמיט זה וצ"ע גדול, ונושאי כליו לא הרגישו בזה
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 מןספר איזהו מקו .13
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 הערות מהרב אלישיב .14
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 ספר איזהו מקומן .15
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 אמיץ כח
 נשמת אדם: כלל קמה הלכות יום כפור .16

שבע על טהרו  מה שכתוב...  בסדר עבודה שלנו המתחיל אמיץ כח יש כמה דברים שצ"ע ואני הגהתי במחזור שלי

  ...והזה בקרניו ד' ושבע על טהרווהגהתי שם  זה דלא כהלכה דמתחלה הזה על הקרנות ואחר כך על טהרו ובקרניו ארבע

 

 רש"י מסכת מנחות דף טז עמוד ב .17

שבע ללמזבח  פר ושעיר פנים וחישב עליו ונשפך הדם לאחר הזאות פנים והביא פר ושעיר א' להיכל וא' -בד' פרים וד' שעירים 

ל וא מתחימן השני בפנים ובמקום שפוסק הדבכל א' קרבו מתירין דהא כולם כשרים וא"צ לחזור ולהזות  הזאותיו וכן לקרנות

 כדאמרינן במסכת יומא בפרק הוציאו לו )דף סא(.

 

 שטמ"ק שם ]אות ב'[ בהשמטות .18

 

 

 ים של שלמה
 תוספות ישנים מסכת יומא דף לח עמוד א .19

בו כל  שעשה שלמה שהיה פר"ח ומפרש בפ"ב דשחיטת קדשים )דף כא ב( שהיה מושך ומדלה הכיור מלא מים מן היםדהוו משקען ליה בגלגלא. 

ההיא כפרקינן הלילה שלא יפסלו מימיו בלינה וגרסי' בירושלמי הים היה בית הטבילה לכהנים שנאמר הים לרחצה לכהנים כו' ואקשינן לאו כלי הוא ו

ת של שלמה בבי ולא ידענא אם היה ים דא"ר יהושע בן לוי אמת המים היתה מושכת לו מעין עיטם והיו רגלי השוורים פחותים כרמונין

 *(:שני

 

 תוי"ט על מסכת מדות פרק ה משנה ד  .20

הונתן ירוש הר"ר ובס"א גרסינן בור הגולה. ובסוף מסכת עירובין בפיוקשיא לי מאי האי בור קבוע.  -לשכת הגולה שם היה בור קבוע כו' 

פל גדול י כמין סהגולה כמו וגלה על ראשה דזכריה ד' שפירש"ראיתי שהעתיק לשכת הגולה שם בור והגולה קבוע בו והגלגל נתון עליו ע"כ. ולגירסא זו 

ו גלגל שבהעגול. ע"כ. והוא מה שאנו קורין בל"א עמיר ששואבים בו במקצת מקומות ע"י גלגל. ]וז"ל הראבי"ה ונראה שנקראת לשכת הגולה על שם 

 עכ"ל[: ה אז ים שעשה שלמהמפני שלא היובני הגולה כרו שם בור לשקעו  משלשלים הכיור. כדי שלא יפסל בלינה

 

 מ"אין מעבירין עה
 שפת אמת מסכת יומא דף לג עמוד א .21

הכנה  בגמ' אמר אביי כו' סברא לא ידענא, קצת קשה אמאי לא נימא כיון דהקטרה היא בשחר והדלקה בערב מסתברא להקדים

ס"ל  יאביונ"ל דודאי גם ין ג"כ, של הקטרה להכנה של הדלקה, והי' מכאן סייעתא לשיטת הרמב"ם דבשעת הטבה בבקר מדליק

ק ס"ל דר ורבא אלא דס"ל דאפי' אם כבר עבר לפני המזבח והוא אצל המנורה יחזור להמזבחכדר"ל דאין מעבירין עה"מ 

כדמשמע מדברי התוס' במגילה )ו' ב( דבדיעבד ליכא טעמא ] וממילא אם עבר יקדים הטבהמטעמא דאין מעבירין הוא 

ושב בהכי מיש הטו"א שם י"ל דאביי ורבא כאן פליגי בהא אי בכה"ג נמי שייך טעמא דאין מעבירין[ וולמ" דאין מעבירין עה"מ

 ולמ"ש נמי מה שהקשו התוס' והריטב"א דל"ל טעמא דמכשיר עדיף בהקדמת שני גזירין בלא"ה קודם משום דאין מעבירין כו'

 א"ש דנ"מ להקדים אפי' כבר נכנס לפנים כמ"ש:

 

 לכהשערים מצויינים בה .22

  


