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 יומא נא
 משה שווערד

 תוספות יומא דף נא/א  .1

בל פסח א נראה משום דחטאת ואילו של אהרן לא הוה ליה למיתנינהו בלשון זבח סתמא דלא אשכחן דאיקרי זבח -נוקמה בפסח 

 ... כתיב פסח הוא תימה לי לוקמה בפסח ראשון

 

 תוספות רא"ש על יומא דף נא/א  .2

ג מו שנוהכ, ואי בעי למימר חנן היכי מיתוקמא בפסח הא קתני ונוהג בצבור כביחידהקשה ה"ר אלורב ששת וכו' נוקמה בפסח. 

הגת ולה נוביחיד בפסח שני כך נוהג בציבור בראשון, אדרבה הראשון הוא עיקר, בשלמא הא דמוקי לה באילו של אהרן ניחא דע

 יבור אע"פוה"ק ונוהג בצ לא מעכבא ניחא דאכילה וי"ל דלר' נתן דאמר בפסחים כל ישראל יוצאים בפסח אחדבציבור כביחיד, 

 שאין כולן אוכלין כביחיד:

 

 שערים מצויינים בהלכה .3

 
 

 אלישיבהערות מהרב  .4

 
 

 על יומא דף נא/א  יטב"אר .5

ץ ותיר חיןדצבור אינן נד הקשה ה"ר אלחנן דא"כ היכי קתני שנוהג בצבור שהרי אין פסח שני אלא ביחידיםונוקמה בפסח שני 

 ו כק"צאליבא דר' נתן דסבר דאכילה אינה מעכבא וכל ישראל יוצאים בפסח א' ומש"ה קרי קרבן צבור שדינ ר"י ז"ל דאתיא

 שאין אכילה מעכבת בו:
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 כלל יב  -ספר אתוון דאורייתא  .6

ן ילוק ביע דהא דקיי"ל דבכה"ת אין חד בו ידובר בענין מדות הקדשים דבעי' בהו שינה לעכב ושאין למידין בהם למד מן הלמד ומהו הנקרא קדשים לענין המדות האלה:

 ראוי להסתפק אם הלמ"מ הוא בקדשים דכל שלא שינה ואילו גבי קדשים בעי' שינה עליו הכתוב לעכב לכתחלה לדיעבד

"ה ד "ד ע"בוראיתי בתוס' זבחים ד ואי מקרא ילפי' לי' ראוי לדעת מהו המקרא הזה או מקרא ילפי' לי' בו הכתוב אינו מעכב

בה אלקיך נד ר נדרת לד'דמייתי התם קראי דלכתחילה בעי' זביחה לשמה בקדשים ופריך דא"כ היכי דשחט שלא לשמה ליפסלו ומשני אמר קרא מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשאימא דאהא 
עכב ו הכתוב לליפסלו הא בקדשים קי"ל דבעי' שינה עליהאי נדבה נדר הוא אלא אם כמו שנדרת עשית יהא נדר ואם לאו נדבה יהא והקשו שם התוס' דמאי פריך דהיכא ששחט שלא לשמה 

ו ז"ל הרי דסבירא לה עכ"ל וכתבו ע"ז בסוף הדיבור וז"ל ואי נאמר דבכל דוכתי דמצרכינן שינה לעכב היינו מהכא מדכתיב מוצא שפתיך וכו' אתי שפיר הא דפריך דליפסלו

דבשלמא אי הלמ"מ היא  תורה דנבעי שינה לעכבלומר דמקרא ילפי' לי' וק"ל דא"כ מדוע לא ילפי' מקדשים אכל ה

זהו רק משום ד דז"א ואין לומר דחולין מקדשים לא ילפי'קשה  אבל אי מקרא ילפי' לי' שפיר בקדשים ניחא דאין דנין מהלכה

וגירושין  בל תרומהירושין דמה להנך שכן ישנן חול אצל קדשים אוכדמוכח להדיא בר"פ האיש מקדש דלא ילפי' שליחות בקדשים מתרומה וג דקדשים חמירי אבל קולא אדרבה נוכל לילף מק"ו

רשב"א חולין ועיין ב "י שליח יעוי"ש וצע"קמקדשים שפיר ילפי' בק"ו דמה קדשים דחמירי מהני שליחות תרומה וגירושין דקילי לא כ"ש דמהני לולי הפירכא דמה לקדשים שכן רוב מעשיהם ע
פורש להדיא הנ"ל דמ נו עובר עליו זהו רק בקדשים אבל בחולין עובר דחולין מקדשים לא ילפי' בין לקולא ובין לחומרא עכ"ל וצע"ג מש"ס ר"פ הא"מפרק כל הבשר שכ' דהא דדם שבישלו אי

 פרק מיוי"ל דהא דבעלמא קי"ל דאין חילוק בדאורייתא בין לכתחלה לדיעבד י"ל דמקורו הוא מדרשא דר' אילא בירושל איפכא:

וות אם עשיתן כמצוותן הן מצ דאלה המצוותן פ' כל שעה דלענין שאין יוצאין במהב"ע דריש התם קרא האורג והובא בר"

א"כ הרי לא  והאדם לא עשה את הדבר ההוא וע"כ כל שהצריך הכתוב דבר לכתחלה במצוה ואם לאו אינן מצוות עכ"ל

 עכב ע"כ מכחלכא קרא דמוצא שפתיך וגו' המורה להיפוך דבעי' שינה אלא דהא אי ושפיר לא יצא אפי' דיעבד עשה כמצוותן וממילא אינן מצוות כלל

 ושיש חילוק בזה בין חולין לקדשים ודו"ק: ולא לחולין דמוצא שפתיך אתי לקדשים הדומים לוסתירת המקראות האלה שפיר אמרי' דקרא 

 

 תוספות יומא דף נא/ב  .7

ת י נראה דמשמע להו לרבנן פי' דקרא והבדילה הפרוכול תימה וליעבוד פרוכת אחת שעוביה אמה -ועבוד שתי פרוכת  

א לולהכי  לכם בין הקדש וגו' )שמות כו( שמצד חיצון של פרוכת יהא קדש ומתחילת עוביה ולפנים יהא הכל קדש קדשים

ים מצי למיעבד פרוכת אחת שעוביה אמה ולאוקמה במקום אמה טרקסין דילמא קדושתה כלחוץ ונמצא דמתחילת עוביה ולפנ

חלל דחלל שחוצה לה קדש ו והבדילה הפרוכת היינו בין חלל לחלל[1]אבל רבי יוסי סבירא ליה ... נו הכל קדש קדשיםאי

אי נמי דילמא פשיטא ליה דקדושת אמה טרקסין כלפנים נמצא [2] דעביד עוביה אמה שלפנים הימנה קדשי הקדשים

 דלדידיה דמתחילת עוביה ולפנים הוי קדש קדשים:

 

 ומא דף נא/ב על י"א ביטר .8

ץ ולר"י דלא עביד אלא פרוכת אחת אית לן למימר דלדידיה ליכא האי ספיקא וק"ל דקדושתיה כלפנים או כלחו[ 3]...

 . אלא דלא איתפרש לן אי כלפנים ס"ל או כלחוץ

 

 תוספות רא"ש על יומא דף נא/ב  .9
רים ואחת אמה לפנים עשבר דלא מספקא להו ואי קדושתיה כלפנים שמו הפרוכת כלפי חוץ והיה חלל ההיכל לפני ומספקא להו קדושתיה אי כלפנים אי כלחוץ. ולכך עשו שתי פרוכות ור' יוסי ס

אותה ומה במקום הח דבלאו הכי היתה קדושתואי קדושתיה כלחוץ שמו הפרוכת כלפי פנים והיה אורך ההיכל מ"א אמה, ואין לחוש במה שמוסיפים על אויר ההיכל או בית קדשי הקדשים כיון 

לכו וא"ת ולרבנן נהי דמספקא להו למה עשו שתי פרוכות בשלמא כלפי פנים לא היו יכולים לעשות הפרוכת דשמא י קדושה,

שי הכהנים על מקום החומה והוא קדוש קדושת פנים אבל לצד חוץ למה לא עשו הפרוכת מאי נפ"מ אם הוסיפו על בית קד

 . ריב"א:ם החומה ויקטיר קטורת ונמצא מקטיר קטורת בחוץהקדשים, וי"ל דשמא ילך ביום הכיפורים על מקו

 

 שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן תנ .10

ור בדבר הנקבים שיש ביסוד כותל מערבי של הר הבית שאסבדבר אשר העיר הרב ר' מעשיל נ"י מיושבי ירושלים תובב"א 

 כבש"ס זבחים )דף ביאה במקצת שמה ביאהלבעל קרי ולכל מי שטומאה יוצאה עליו מגופו להכניס אצבעו בנקבים יען 

ה דאיתא הום כמו העזרהתא( תשובה.   הנה יש לברר בזה איזה ספיקות.   האחד אם עובי חומה של הר הבית נתקדש.   הב' אם הר הבית קדיש רק ע"ג הרצפה או קדיש עד ל"ב ע"ב(:   

ם בביאה גדין זה  ן ביאה במקצת שמה ביאה הוא גם בהר הבית.   הד' אם הא דשהה בעזרה כשיעור השתחוי' חייב אםבזבחים )כ"ד ע"א( כי קדיש דוד עד ארעית תהומא קדיש.   הג' אם די
יכי ה בי החומהים לקרקע עזרה אלא עובמקצת:   ב( והנה פסחים )פ"ה ע"ב( החלונות ועובי החומה כלפנים ומפורש שם בגמ' )פ"ו ע"א( דהיינו בחומת עזרה דקאמר בשלמא חלונות בשו

"י מה' עזרה ובפהה' בית הבחירה בחומת משכחת לה ומשני משכחת לה בשורא ובר שורא.   הנה דבחומת עזרה מיירי.   ורש"י במשנה פירש בחומת ירושלים.   ורמב"ם הביאה פ"ו ]ה"ג[ מ

 י לחלק ביניהם:   מעה"ק ה"ה וכן ספ"ב מה' מע"ש בחומת ירושלים.   אך בחומת הר הבית לא מצינו.   ולכאורה מהיכא תית

   אך ביומא )נ"ב ע"א( באמה טרקסין הוא כותל המפסקת בין היכל ובין ק"ק מספקא להו אם קדושתו כלפנים אם כלחוץ.ג( 

ואם באנו ליתן טעם .   ע"כ לאו כולהו בחדא מחתא מחתינהו.   ולכאורה כיון דעובי חומה כלפנים ה"נ יהי' כמו ק"ק

כמפורש ריש סנהדרין ורפ"ב דשבועות  וחומת ירושלים כיון דיכולין להוסיף עליהם בדבר נוכל לומר משום שלהעזרה

ע"כ קידשו אותם ממנ"פ אם כך שורת הדין וברמב"ם פ"ו מה' בה"ב ה"י ז"ל יש לב"ד רשות להוסיף על העיר ועל העזרות.   

אך .   לילך להחמיר לכאן ולכאןטוב.   ואם לאו הא בידם לקדש ע"כ בודאי קידשו אותם שלא יהי' ספק בדבר ונצטרך 

או יש לחלק בשלמא עזרה יש בה קולא להיתר .   תלוי בספיקא דאמה טרקסין חומת הר הבית דלא מצינו שיכולין להוסיף

אכילת ק"ק ושחיטת קדשים קלים וכן חומת ירושלים לאכילת קדשים קלים ומע"ש ע"כ קידשו אותם.   אבל הר הבית שאין בה 

ד( ובירושלמי פרק כיצד צולין ]פסחים נו ע"א[ בהא דלא קידשו שערי ירושלים מפני המצורעים שיהו מגינים עליהן בחמה מפני החמה חקר למה ו אותה:   שום קולא לא קידש

כאורה דפשיטא לי' דעובי חומה נתקדשה דאי לא לא קידשו שערי הר הבית כי הזבים יש להם מקום בכל ירושלים.   ומסיים מדהעמידו סנדלים בשערי הר הבית מוכח דלא נתקדשו.   ומוכח ל

פק.   והוכיח מהא שנתנו שם סנדלים דלא קדשו נתקדשה מה טעם צריך בעובי פתח.   אך י"ל דירושלמי נמי ס"ל דין עובי החומה כדין אמה טרקסין.   ומבעיא לי' בשערי הר הבית שיתקדשו מס
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נדליו להר הבית הוא איסור תורה.   דיליף לה מקרא דומקדשי תיראו וסד"א לחומרא.   העולה מזה דמסברא מקום חומת הר הבית קדיש אפי' מספק.   דמפורש פ"ק דיבמות ]ו ע"ב[ דלילך בס
 :   מיהו יש לחלק בין אמה טרקסין שהמחיצה שייכא גם אל היכל כמו אל ק"ק.   משא"כ מחיצת הר הבית שאין לה שייכות אל ירושלים רק להר הביתמספק.   

 

 סימן א  -קדשים  -פר מקדש דוד ס .11

וכות ב' פר ה( ובהיכל עצמו איכא ספק על האמה טרקסין שבין ההיכל לבית קה"ק אי קדושתו כלפנים או כלחוץ ובבית שני עבוד

 הפרוכת דמש"ה היו צריכים לעשות ב' פרוכות משום דכתיב והבדילהוביניהן אמה וכתבו התוס' יומא )נ"א ע"ב( ד"ה ועבוד 

 פק לפיכךוכיון דהוי ס ומתחילת עוביה ולפנים יהא הכל ק"ק הקודש וגו' ומשמע שמצד חיצון של פרוכת יהיה קודש לכם בין

ויש  והנה לפ"ז איכא ספק על ב' הפרוכות לאיזה יש דין פרוכת אם לחיצונה או לפנימית הוצרכו לעשות ב' פרוכות ע"ש

"ה פאלא בירושלמי יומא  ן דאין הדם צריך ליגע בפרוכת שפירבשלמא לתלמודא דיד לעיין בהזאות של יוה"כ היכא עביד

ע כיון א"כ למ"ד צריך שיהא נוגהלכה ד' איכא פלוגתא דאמרינן שם אית תני צריך שיהיו נוגע ואית תני א"צ שיהא נוגע 

 דאיכא ספק לאיזה יש דין פרוכת א"כ צריך ליתן על שתיהן ולא אשכחן שצריך ליתן ולחזור וליתן וצ"ע:

אין שרוכות יומא שם ד"ה מספקא לא ס"ל כהתוס' הנ"ל וכתבו ז"ל ולרבנן נמי אי לא הוי מספקא להו לא הוי עבדי ב' פ ובת"י

ת ך עבודלחוש אי מוסיפין על אויר ההיכל או בית קה"ק וא"ת בשלמא לצד פנים אסור לעשות פרוכת דדילמא נכנסים שם לצור

 הבדים למה לא יעשוה מה יש לחוש י"ל כי פעמים יכנוס שם להקטיר קטורת בין היכל והוא קדוש קדושת פנים אלא לצד חוץ

כל ונראה מזה דס"ל דמצד הפרוכת עצמה יכול לעשות בשבולטין בפרוכת כמין ב' דדי אשה וא"כ היה מקטיר בחוץ עכ"ל 

יר שם קטורת של מקום שירצה מבפנים או מבחוץ ורק משום גזירה שמא יכנוס לשם בשעת עבודת ההיכל או שמא יקט

צונה לפני ולפנים וצריך ב' פרוכות כדי שיהיו לו היכר א"כ לשיטת הת"י אתו שפיר דיכולים ליתן הדם על הפרוכת החי

 :ואף אי אמה טרקסין קדושתה כלחוץ י"ל דין פרוכת ויכול ליתן שם הזאותיו
' ה בשלמא להתוסנגדן בעליכי"ג פרוכות היו במקדש כו' שנים בדביר ושנים כנגדן בעליה למה היה צריך ב' פרוכות אך על הת"י יש לעיין מהא דאמרינן בכתובות )ק"ו.( וביומא )נ"ד.( אמר רב 

צריך ב'  "י דלמטהוכות מטעם ספק אך להתדעל הב' פרוכות הוי ספק לאיזה יש דין פרוכת א"כ אף למעלה כיון דאף שם צריך פרוכת להבדיל בין הקודש לבית קה"ק א"כ גם שם צריך ב' פר

ריכה צמה היא  ו פעם אחת ביובל לידעפרוכות רק משום היכר בשעת עבודת ההיכל ובשעת עבודות דלפני ולפנים א"כ בעליה דליכא עבודות כלל דאין נכנסים לשם אלא פעם אחת בשבוע א

ן למספקא ה כלפנים או כלחוץ הוא משום דוהנה זה דמספקא לן באמה טרקסין אי קדושתי כדאמרינן בפסחים )פ"ו.( א"כ למה צריך שם ב' פרוכות:

בי ות ועובפי' המקרא כדאמרינן ביומא )נ"ב.( ובעזרה פשיטא לן דמקום החומה כלפנים כדאמרינן בפסחים )פ"ה ע"ב( דהחלונ

היכל לושין קלעים עדאמרינן שם דכשהיו בונין היו ובההיכל לא נתפרש אי עובי הכתלים כלפנים או כלחוץ והנה יש לדייק ממ"ש רש"י ז"ל בשבועות )ט"ז.( על הא  החומה כלפנים

נו הבונים את שלא יזו פנים מעובי החומה כדיוקלעים לעזרות אלא שבהיכל בונין מבחוץ ובעזרה בונין מבפנים וכתב רש"י ז"ל דמש"ה היו בונין בהיכל מבחוץ היינו שהיו הקלעים פרוסים ל
לעשות  היה צריךד"ל דעובי החומה של ההיכל הוא כלפנים דאי כלחוץ למה לרש"י ז"ל לומר הטעם שלא יזונו עיניהם תיפוק ליה כיון עיניהם מההיכל ע"ש ומזה יש לדייק דס"ל לרש"י ז

פשר להכניסן ם איך אם כלפניעובי החומה אינהקלעים כדי שיהיו לו דין היכל ויהא יכול להקריב כדאמרינן שם בגמרא א"כ ודאי שאי אפשר להכניס בהקלעים רק מה ששייך לההיכל ואי מקום 

ים ע"ל וקלעלקדושה ראשונה קידשה  בהקלעים ]ובעזרה זה שבונין בפנים הוא משום דבעזרה מקום עובי החומה כלפנים כדאמרינן בפסחים[ ואף לפי מה דדחינן שם בגמרא דלעולם ס"ל
לחודא  שת המקוםאף אי קידשה לע"ל דבשביל הזאות הפנימיות צריך להיות בית דוקא ולא סגי בקדו לצניעותא בעלמא ע"כ זה קאי רק אקלעים דעזרות אבל קלעים להיכל ע"כ צריך לעשות

גי סדבעזרה  ים רק לצניעותא בעלמאכדאמרינן בזבחים )מ' ע"א( דאם נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה דבעינן אוהל מועד א"כ ע"כ צריך לעשות קלעים להיכל ורק לעזרה א"צ הקלע

ואים אותו כל העם רהמזבח ולחודא וא"צ קלעים כדאמרינן שם בגמרא דאוכלין ק"ק אעפ"י שאין קלעים והקלעים הם רק לצניעותא בעלמא והיינו כדי שלא יהא כהן עומד ע"ג  בקדושת המקום

ם לאידך גיסא לדייק ג ל יש לדייק דס"ל דעובי החומה כלפנים אך ישמבחוץ כדאמרינן בזבחים )נ"ט ע"ב( ומדכתב רש"י ז"ל הטעם דבהיכל בונין מבחוץ הוא משום שלא יזונו עיניהם מן ההיכ

 ו איפכא ]והנהת קה"ק איר ההיכל וגורעים מביאי עובי החומה כלפנים א"כ איך עושין הקלעים לפנים הא ממעט בהיכל ושמא בזה אין קפידא וכמ"ש הת"י בפרוכת דאין לחוש אי מוסיפין על או

קפלין מלרגל היו קדשים שהקדישום בעליהם לשמים דלא היו ימים מועטים עד שחיפו את ההיכל כולו בטבלאות של זהב שהם אמה על אמה בעובי דינר זהב ובפסחים )נ"ז.( אמרינן בעורות 
כתחילה ודאי עכב מ"מ למדמדת עובי הכתלים אינו אותן ומניחין אותן ע"ג מעלה בהר הבית ע"ש וי"ל דמש"ה לא קבעום ולא ביטלום לגבי כותל דא"כ היה מוסיף על עובי הכתלים ואף אי נימא 

ית קה"ק דזה בהיכל או הין הטעם דממעט באויר אסור כן דמוסיף אבנין וכתיב הכל בכתב כו' וכמו אמה טרקסין דלא היה אפשר בבית שני להוסיף על עוביו כדאמרינן בפ"ק דב"ב )ג'.( והתם א

 הכתלים דהוי מוסיף אבנין[: לא איכפת לן כמ"ש הת"י אלא דאין להוסיף על עובי

 

 אלישיבהערות מהרב  .12
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 אלישיבהערות מהרב  .13

 

 
 

 תוספות רי"ד מסכת יומא דף נא עמוד ב .14
מאלו( שימינו )לשחמשה של משה חמשה מימינו ושם לעולם כר' יוסי ס"ל. וא"ל שולחנות צפון ודרום מונחין מפרש קרא הכי הכא בשולחנו של משה רבינו שיהי' פניו לצפון יהי' לו השלחנות 

שני  שולחנות שעשה שלמה הי' בבית יבא למזרח ושמאלו למערב דומיא דמזבח העולה שהעולה לכבש ופניו לצפון יבא ימינו למזרח ושמאלו למערב ומהכא מהכא דעזרה

של  מנהוקשיא לי מדתנן ובשקלים בפ' ששי שלשה עשר שולחנות הי' במקדש ש דהא מתני' בבית שני מוקמינן מדקתני פרכת

ת שיש בבית המטבחים שעליהן מדיחין את הקרבים ושנים במערב הכבש האחד של שיש ואחד של כסף על של שיש נותנין א

ם האברים ועל של כסף כלי שרת ושנים באולם מבפנים על פתח הבית אחד של שיש ואחד של זהב. על של שיש נותנין לה

 למא לאא ש ולא מורידין. ואחד של זהב מבפנים שעליו לחם הפנים תמידהפנים בכניסתו. ועל של זהב ביציאתו שמעלין בקוד

 הי' בהיכל אלא שלחן אחד בלבד בבית שני:
 

 מהרש"א על יומא דף נא/ב  .15

יש לדקדק לפי זה דא"כ בד"ה שלחנות צפון כו' וא"ת אף בין המזבח כו' באמצע ההיכל כו' אלא משוך קימעא כלפי חוץ עכ"ל. 

והמזבח היה  דכיון שהיו השלחנות מגיעין י' אמות דהיינו עד חצי רוחב ההיכל ד צפון בין שלחן למזבחמה הרויח כ"ג לילך מצ
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א"כ ע"כ כשהיה הולך מצד צפון היה מקיף המזבח והלך באלכסון עד שהגיע לדרום  עומד באמצע ההיכל משוך לצד מזרח

כמו כן היה יכול להלוך מצד דרום בין  תהשלחנות והיה הולך שם אצלן עד שמגיע לצפון למקום הפריפה של הפרוכ

וי"ל  מנורה למזבח ולהקיף המזבח ולילך באלכסון עד השלחנות והולך אצלן עד שמגיע לצפון למקום הפריפה של הפרוכת

שלא היה משוך לצד מזרח ולא קשיא ליה אלא שאין דהמזבח לא היה עומד ממש באמצע ההיכל אלא דתחילת כותל המזבח מצד צפון היה מתחיל באמצע ההיכל וכן נראה מפרש"י דלמאי דס"ד 
קמא שהיה משוך המזבח לצד מזרח נמי דרך בין השלחנות למזבח ולא קשיא ליה שהרי לא היה המזבח באמצע ממש אלא דתחילת כותל צפון של המזבח מתחיל מאמצע ההיכל והשתא למאי דאו

היכל דהיינו נגד סוף השולחנות וא"כ לא היה מקיף את המזבח כשהיה הולך לצד צפון אבל לצד דרום היה מקיף המזבח הרבה לא היה ממש באמצע אלא שכותלו לצד צפון היה מתחיל מאמצע ה

 מצד דרום ומערב עד שהיה מגיע באלכסון עד השלחנות ודו"ק:

 

 רש"ש מסכת יומא דף נא עמוד ב .16
ר שהיה נושא ה. וביותפו של כ"ג אמה עי' מנחות )צט( ברש"י ד"ה אלא למ"ד מזרח. ובשבת )צט( בתד"ה אמתא יתירד"ה שולחנות צפון. עי' מהרש"א. אבל עדיין לא תיקן כלום דהלא רוחב גו

צד הצפוני ל דו היה צ"לדרום המזבח. ולשיטת בידיו הכף והמחתה. וא"כ ע"כ כשהיה מגיע לשולחנות היה נצרך להתעקם לצד דרום ולילך נגד רוחב המזבח מכוון. והרי כמו זה היה יכול לילך

נאמר  דאף שלא היה מרויח כלום לקצר דרכו בהתהלכו לצפון )ואם נ"ל ולענין קושייתו של מזבח היה משוך מחצי ההיכל ולדרום בכמו אמה.

שלא  דהמזבח היה עומד מכוון באמצע ההיכל היה מרבה עוד בעיקומו אמה משאם היה הולך בדרום והמהרש"א ל"ד בקושייתו

 רש"י:ע"ש בגמ' ופ מ"מ צפון חשיב טפי כדאשכחן בשלהי סוכה דהנכנסין חולקין בצפוןפסיד עוד( היה מרוויח דאדרבה שה
 

 רבינו חננאל מסכת יומא דף נב עמוד א .17

 מוניםהקשת הרהלא תראה כי בכל השנה הצריכו ]הכ'[ לכהן במקום שליח  ור' יוסי אמר לך חביבין ישראל שלא הצריכן ]הכתוב[ לזה.

לו ת ונשמע קוכדכתיב והיה על אהרן לשר שעה שיבא אל הקדש ללבוש המעיל שהוא כשליח המגיד כלומר רוצה ליכנסבתוך הפעמונים כי ב

 :ועכשיו ביוה"כ בבואו לפני ולפנים לא הצריכו לזה המעיל לפיכך לא חיישינן להא דקאמר ר' יהודה בבואו אל הקודש וגו'
 

 רש"י מסכת יומא דף נב עמוד א .18

ש נגע לבבו שנאמר אשר ידעון אי, אלא כל אחד ואחד מתפלל על עצמו -בין ישראל שלא הצריכן הכתוב לשליח ור' יוסי אמר לך חבי

 הלכך חביב הוא שלוחן ליכנס לפומבי. ופרש כפיו אל הבית הזה )מלכים א ח(,

 

 תוספות ישנים מסכת יומא דף נב עמוד א .19

ואין  מתפלל לעצמו שנאמר אשר ידעון איש נגע לבבו וגו'שכל אחד  פירש רש"יחביבין ישראל שלא הצריכן הכתוב לשליח. 

שלא  על כן נראה כפירוש ר"ח דאדרבה בהא כתיב חביבותא טפי גבי נכרים דכתיב ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי נראה

לא היה ון בפנים ח להודיע שהוא בא אבל ביוה"כ היה נכנס בבגדי לבהצריכן הכתוב לשליח ביום הכפורים שבכל שנה היו פעמוני זהב ורמון כשנכנס להיכל להשמיע קול כאדם ששולח שלי
 נשמע קולו בבואו אל הקודש ולכך כיון דאיכא חביבות כל כך מצי עייל להדיא. מ"ר:

 

 אלישיבהערות מהרב  .20
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 מהרי"ץ חיות ]עירובין נד[ .21

 

 
 

 

 

 


