שבעת ימים פרק ראשון יומא

מםורת הש״ם
א( פסחים ננו .זכתיס יא:
מנחות סט ,.ב( לקמן לא:
]חולין כט ,[.ג( לקמן נג:
זנחיס לח ,.ד( לקמן נח,:
ס( ]לקמן נט ,[.ו( צ״ל מורי,
 (tועי׳ ת״י שתרגס ארכעיס
יכנו ארכעין יצלוף,

תורה אור השלם
 .1ובהעלת אהרן את
הנדת בין העףבים יקטירנה
קטרת תמיד לפני י;
שמות ל ת
לדרתיבם:
 .2באהל מועד מחוץ
לפרכת אשר על העדה
יערך אתו אהרן ובניו
מערב עד ביקר לפני יי ךוקת
עולם לדירתם מאת בני
שמות כז כא
ישראל:
 .3ושעיר עזים אחד
לחטאת לי; על עילת
התמיד יעשה ונסכו:
במדבר כח טו

טו.

ב ע י ד ן הטבה תהא מקטר קטורת .הימה לי אמאי לא קאמר
מערב ע ד ב ק ר  .בנרות כתיב יערוך אותו אהרן ובניו מערב על
בהיטיבו את הנרות היינו חמש נרות ואחר כך יקטיר
בקר :תן לה .למנורה מלת שמן כלי שתהא לולקת כל הלילה ושיערו
חכמים חצי לוג לכל נר ונר רש בו כלי להלליק כל הלילה של תקופמ לבקטורמ מפסיק להו ויש לומר משוס ללרשינן לקמן בפ״ג)לף לג>:
טבת ואם יוחיר בקצרה יוחיר :אין ל ן עבודה שפשירה .כלומר אין בבקר בבקר בהיטיבו חלקיהו לשני בקרים פירוש חמש נרומ
לחולייהו ומפסיק והלר ב׳ נרות וא״כ
לך עבודת יום כשירה אחר הדלקמן
בהיטיבו הנרות מיירי נמי בשתי נרוח
דדדש הכי אומו מערב ועד בקר בעיהן הטבה תהא מקטר קטורת דאי לא
ועול י״ל לשינויא למשני עליפא ליה
ולא אחר מערב עד בקר :דפתיב תימא הכי בין הערבים דכתיב 1ובהעלות
למייתי ראיה לדבריו כלקאמר לאי לא
אותו .כדפרישית ועל כרחך בעידן
קאמר אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה תכי
חימא הכי :אימא סיפא הביאו
הדלקה תהא מיקטרא קטורת
אבל שחרימ בסדר משמעו של מקרא נמי דברישא מדליק נרות והדר מקטיר
לו את התמיד קרצו בוי .תימה לי
סדר העבודה בהיטיבו והדר יקטירנה :קטורת של בין הערבים וכי תימא תכי נמי
אמאי פריך מההיא לפ׳׳ג)לקמן לף לא>:
ר ב פפא אמר לא קשיא .סדר איוהתניא  2מערב עד במר א ת ן לה מדתה
ליפריך מההיא לפ״ב גופא לקתני
שתתא דולקת והולכת כל הלילה מערב ועד )לף כה (.מי שוחט מי זורק והלר מי
יומא אסדר יומא וכוי ז בהטבח שחי
מדשן מזבח הפנימי והמנורה ואבא
נרות הא דתנן קטרח ברישא רבנן בקר דבר אהר מערב עד בקר אין לך עבודה
שאול סבירא ליה לקמן פרק אמר
והא דתנן נרות ברישא אבא שאול :שכשרה מערב עד בקר אלא זו בלבד אלא
להס הממונה <לף לג (.גבי אביי מסדר
למתניתין דהכא .דפירקא קמא )יל.ו :מאי קאמר רהמנא בעיהן ההלקה תהא
מערכה ואליבא דאבא שאול דדישון
פייס .דמתניתין דסייסות השנדה
בפ׳ מקטר קטורת הכא נמי בעיהן הטבה תהא
מזבח הפנימי קודם להטבח חמש
שני )לף כה (.דקתני קטרמ לבסוף
כאבא שאול :אימא סיפא .דסדר מקטר קטורת ואבא שאול אמר לך שאני
נרות והטבת חמש נרומ קודם לדם
יומא קתני בפ׳ שלישי)לף לא (:הביאו התם דכתיב אותו רב פפא אמר לא קשיא
התמיד ויש לומר דילמא רב פ פא
לו את התמיד לכהן גדול ביום הא רבנן הא אבא שאול במאי אוקימתא
פליג עליה דאביי וסבירא ליה אפילו
לאבא שאול דם התמיד ברישא והדר
הכפוריס :קרצו .חתכו .חתך בו למתניתין דהכא כרבנן פיים כאבא שאול
דישון מזבח הפנימי:
הכשר שחיטה ברוב שנים ולא כולן אימא םיפא י ( ב תביאו לו את התמיד קרצו
אורויי בעלמא דקא מורי וםידרא
לפי שצריך הוא עצמו למהר וליטול ומרק אהר שהיטה על ידו נכנם לתקטיר את
הדר מתני לה .אץ להקשות
מזרק לקבל הדם שכל עבודת יום הקטורת ולתיטיב את הנרות אתאן לרבנן
הכפודס אינה כשירה אלא בו:
טון דלא תנא סידרא במתניתין אם כן
כרחך רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול אמר
להיטיב את הנרות .ועל
לדידיה לא צריכא לשינויא דלעיל דל(:
בשתים האחרונות קאמר דליכא לך רב פפא אין רישא וסיפא רבנן ומציעתא
דמשני ארומיא דמתניתין אמתניתין
למ״ד קטורת קודמת לממש הנרות :אבא שאול בשלמא אביי לא אמר כרב פפא
דממיד דיש לומר דלעולם מאי דקתני
רישא וסיפא .דסדר יומא רבנן רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול לא
במתניתין על הסדר שנה אותו וה״פ
וכר בתמיה נדכל מסכמ זו כמשנה מוקים לה אלא רב פפא מאי טעמא לא אמר
הא דלא תנא נמי הטבת ה׳ נרות
משום דלא הדא בכהן גדול:
אחת שעסוקה כולה בסדר כמות כאביי אמר לך תנא ברישא הטבת שתי
כמצליף .תימה במאי טעה
שהן הפסוקים סדורין והולטן[ :נרות והדר הטבת תמש נרות ואביי אמר לך
תנן
בהדיא
והא
תנא ברישא ופו' .נבתמיה[ דאוקי אורויי בעלמא הוא דקא מורי וםדרא תא הדר
אביי מתניתין דפ״ק בהטבת
בה ה ט כמצליף לקמן בפרק הוציאו לו
שתי תני ליה גופא בא לו לקרן מזרתית צפונית
נרות ודפרק שני בהטבמ ה׳ נרות:
)לף ע  0לא היה מכרן לא למעלה
ואביי אמר לך .האי דפ״ק דקתני נותן מזרתית צפונית מערבית דרומית נותן
ולא למטה אלא כמצליף ויש לומר
כל שבעמ הימים הוא זורק כר לאו מערבית דרומית ותני עלה ר״ש איש תמצפת
שבא לתרץ דהאי כמצליף היינו
ביוס הכסוריס קאי ולא קפיד משנה בתמיד בא לו לקרן מזרתית צפונית
כמנגדנא והכל במקום אחד וכמו
אסידרא אלא אורויי בעלמא י> מייד נותן מזרתית צפונית מערבית דרומית נותן
שפירש בערוך כמנגדנא שמרים ידו
ואינו מכה עד שיורדי(:
ומלמדנו שצריך כהן גדול להיות מערבת ואת״כ נותן דרומה מ״ט דר״ש איש
מאי לאו אפלגיה דמזבח .ואס
עסוק בעבודה כל שבעה כדי שיהא תמצפת אמר ר׳ יותנן משום תד דבי ר׳ ינאי
כן מצינו דמים שמציין
רגיל ומזומן בה ביום הכסודס אמר קרא 3ושעיר עזים אהד לתטאת לה׳ על
וסדרא דיומא הדר מני לה לכך
למטה ותציין למעלה דמתחילה
שנה עולת תתמיד יעשה ונסכו עולה היא ואמר
בפרק שני הטבת חמש ובס״ג שנה
נחן על הקרנוח ואחר כך על חצי
הטבת שתים :לחטאת לה' על רתמנא עביד בת מעשת תטאת הא כיצד
המזבח ורש״י לא פירש כן:
ואחת
עולת התמיד .מעשה חטאת על נותן אתת שתיא שתים כמעשת עולת שתים
עולת הממיד והחטאת טעונה פיסוק שהן שתים כמעשת תטאת וליתן שתים שתן ארבע כמעשת עולת וארבע
מתנות שהרי דמה ניתן על
ארבע שתן ארבע כמעשת תטאת לא מצינו דמים שמכפרין ותוזרין ומכפרין וכי מצעו
קרנות אף עולת התמיד יש בה
פיסוק מתנות לא שביטלו ממנו דמים שתציין הטאת והציין עולה אלא ע״כ תקישן הכתוב ר-כא נמי בעל כרתן
מעשה עולה שהרי עולה היא אלא הקישן תכתוב התם פיםוק מתנות בעלמא היא וניתיב אהת שתיא שתים
שניהן נוהגין בה :ארבע שהן ארבע .למטה כמעשה עולה שתים שתן שתים למעלה כמעשה הטאת לא מצעו
על ארבע קרנות :לא מצינו דמים דמים שהציין למעלה והציין למטה ולא והתנן ג ( ג הזה ממנו אתת למעלה ושבע
שמפפרים .כפרה אחת שלהן למטה י כמצליף מאי כמצליף מהוי רב יהודה כמנגדנא ולא ל> והתנן הזה
וחוזדן ומכפדן כפרה אחרת :ממנו על טתרו של מזבה שבע פעמים מאי לאו אפלגיה המזבה כדאמרי
א
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גליון הש״ם
תום׳ ד״ה אימא סיפא וי״ל
רילםא ר׳׳פ 8לינ .ק״ל לפ״ז
למאי צ״ל דאכיי ל״א כר״פ
דשא יסיפא רבנן ומציעמא
כא״ש הא כפשוטו לאניי
לשיטתו למסדר מערכה דא״ש
ממילא ליכא לשנויי דפייס
כאנא שאול דהא נאותה
משנה עצמה דזדקת דס קודס
דישון מזנח הפנימי והמנורה
ולא״ש אינו כן:

הגהות הב״ח
)א( גם׳ דהוא
)צ( רש״י ד״ה
דמזבח נגד:

פלגא:
אסלגיה

הגהות מהר״ב
רנשבורג
א[ רש״• ד״ה רכ פפא אמר
ל״ק .סדר יומא אסדר יומא
וכוי .נמתק תינס וכו׳ ונ״כ
צ״ל וכולהו:

מוסף רש״י
הובא בסוף המסכת

תום׳ ישנים
אין לך ענודה מערנ ועד
נקר אלא זו נלנד .סי׳
שיוכלו לאחר אותה כל כן
וכמנחוח סדך ה ד אכדם
ופדדס שכשדן כל הלילה
ומשני ליה ובתמיד נשחט )דף
נט (.איכא מאן דאמר דלא
איירי אלא כעבודת פנים כגון
קטרת אכל פסת מאיתר אחר
נרות ולדידיה איכא למימר
הכי נמי נאנריס ופרדס:
תן לה מידתה .פי׳ נקינטרס
שלעולם יתן תצי לוג שמן שכך
שיערו תכמיס ואס יותיר יותיר
וכתישי דנ״א כתנ שנלילי
תמוז היו עושי! פתילות ענות
ינלילי טנת נינוניות ומיהו
לשין תן לה מידתה משמע
שלכולם היו פתילות בינוניות
ודנ״א הניא ראיה דאמדנן
כירושלמי ר׳ שמואל כר רנ
יצמק כעי מעתה כתקופת
טנת תצי לוג לכל נר ותקופת
תמוז חצי ליג לכל נר א״ל יסא

פיסוק מתנות בעלמא הוא .הואיל

ושתיהן בקרן אחת אין כאן הוכחת

ה

יאינשי טהר טיהרא )א> הוא פלגא דיומא אמר רבת בר שילא לא
אגופיה

מעשה חטאת :וגיתיג אחת וכוי.
דם עולה נימן למטה מחוט הסיקרא ודם החטאת למעלה וכיון דהך מתנת בתרייתא המפסקת משוס מעשה חטאת עבידא
תהוי למעלה כתטאת :הזה ממנו לו׳ .לקמן בפרק חמישי נלף גג [:כשהוא מזה מדס הפר כנגד עובי של כפורת וקא ס״ד
אחת מאמצע עוביה למעלה ושבע מאמצעימה ולמטה :ומשני פמצלין* .האי למטה ולמעלה דמני לא אאמצעית קאי אלא ראשונה
נחן חחילה כלפי מעלה והשבע תחמיה זו למטה מזו כמצליף :כמנגדנא .כשליח ב״ד המכה ברצועה זו למטה מזו שאינו מכה במקום
אחד .ולשון מצליף לא נודע לי :הזה על טהרו של מזבח הפנימי שבע פטמים .כמו שנאמר ]ויקרא טז[ והזה עליו מן הדם וגר :אפלגיה ) ( .נגד
אמצע גובה קירו :טיהרא .צהרים פלגא דיומא .וכיון דשבע הזאות הזה המזה אי אפשר לצמצם שלא יהא מהן לא למעלה ולא למטה:
אגופיה
י

עין משפט
נר מצוה
סו א מיי׳ פ׳׳ג מהלכות
תמילין הלכה יא:
םז ב מיי׳ פ״ד מהלכות
עמדת יוה׳׳כ הל׳ א:
 flDג ו מיי׳ פ״ג מהל׳
ענודת יוה׳׳כ הל׳ ה:

רבינו חננאל
רב פפא אמר לא קשיא
ולא תימא בקטרת מפסיק
להו ,אלא כולי עלמא
בדם התמיד מפסיק להו,
ומתניתין דהכא רבנן ,דתנן
מקטיר ואתר כך מטיב,
ופייס לאבא שאול דתני
מטיב ואחר כך מקטיר .איני
והתנן בפרק שאחר הפייס
הביאו לו את התמיד קרצו
ומירק אחר שחיטה על ידו
ונכנס להקטיר את הקטרת
ולהיטיב את הנירות אתאן
לרבנן .אמר רב פפא אין
רישא וסיפא ]רבנן[ ופייס
לאבא שאול איוקשיא ליה
לאפסוקינהו בקטרת ,דאי
ס״ד בקטרת מפסיק להו
קתני בפרק הראשון מקטיר
ומשלים הטבת שתי נרות
ועדיין לא שנא הטבת ה׳
נירות שהן קודם לקטרת
אבל בפרק שאחריו .אלא
רישא וסיפא רבנן ומציעתא
אבא שאול .ואביי אמר לך
לעולם מחני׳ כולה רבנן
ובקטרת מפסקי להו ,והכא
הוראה בלבד קתני שכהן
גדול הוא מקריב ]ומקטיר[
והוא מטיב ,וסדורם אחר
כך שונה אותו ,בפרק
השני שנה מטיב ה׳ נידות
ומקטיר ,ובפרק השלישי שנה
מקטיר ומשלים הטבת ב׳
נרות .גופא בא לו לקרן
מזרחית צפונית נותן מזרחה
צפונה כוי .ותני ר׳ שמעון
איש המצפה משנה בתמיד
מזרחית צפונית נותן מזרחה
צפונה מערבית דרומית נותן
מערבה ואחר כך נותן דרומה.
מאי טעמי דכתיכ ושעיר
עזים אחד לחטאת לה׳ על
עולת התמיד יעשה ,עשה
מעשה חטאת בעולת התמיד
קאמ׳ רחמנא ,לפיכך צריך
בה לעשות מעשח עולה
ומעשה חטאת .הא כיצד
נותן כחודו של קרן מורחית
צפונית אחת ונחשבת לו
כשתים שכך מעשה ההזאה
כל הזאה הנתנת בחורו
של קרן כשתי ההזאות
היא חשובה ,ודין העולה
שתים בחודם של קרנות
ונחשבות ארבע ,והחטאת
דינה ארבעה מתנות על
ארבע קרנות ,לפיכך אחר
כך נותן שתים שהן שתים,
אחת מערבה ואחת דרומה
כמעשה חטאת .ואע״ג שדם
החטאת נזרק למעלה מחציו
של מזבח ודם העולה היה
נזרק למטה מחציו של
מזבח ,כדתנן במדות פרק
ג׳ וחוט של סיקרא חוגרו
באמצע להבדיל בין דמים
העליונים לדמים התחתונים.
עולת התמיד כל דמיה
למטה היו נזרקים .כי
לא מצאנו דמי בהמה
אחת חציים למטה וחציים
למעלה .ואע״פ שהקיש
הכתוב העולה לחטאת ,נהי
דהיקישה לחלק בהזאות,
להבדלה עוד מקצתם למעלה
ומקצתם למטה לא מצאנו.
ואקשינן כ( והתנן המה ממנו
מדם הפר וכן מדם השעיר
אחת למעלה ושבע למטה

אין מן הדה לית שמע כלום
כן כיכאי היה ממונה על הסקיע וממזג את הפתילות יסכירא ליה להאי אמירא דעל הפקיע לאו הייני נגדא כדאמר לקמן
נסרק שני )דף כג.ו :נותן מזרתה צפונה .דעולה טעונה שתי מתנות שהן ארכע כדתניא כאיזהו מקומן )דף גג (:יכול
זורק זדקה אחת ת״ל סביב אי סביב יכיל מקיסו בחיט ת״ל וזרקו הא כיצד שתי מתנות שהן ארבע ואיכא סביב בקרנות:
הזה ממני אחח למעלה ושבע למטה .וחימה להר״ר אלחנן מאי ס״ד הא נהדיא קתני לקמן נסרק היציאו לו 1דף נג(:
והזה ממנו אתת למעלה ושבע למטה ולא היה מתכרן להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף י״ל דס״ד דהכי קאמר
לא למעלה ממש כמשכו של מעלה ולא למטה ממש :כמנגדנא .פי׳ כקונטרס כמלקה זה שאינו רוצה להכות הארבעים
במקום אחד וקשה שאין זה מפורש נשום מקוס בתלמוד אבל לא מיקשי מאי אחת למעלה ושבע למטה כיון חו למטה
נ( אולי צ״ל ואקשינן ימקצתס למעלה ומקצתם למטה
א( נראה לצ״ל רקשיא ליה לר״פ לומר לכולה רבנן דאפסיקינהו נקטירת וני׳
מזו ר״ל שיש לחלק כין אחח אי לשחיס שכאן מצדד גכ ידו למעלה וכאן מצדד גכ ידו למטה כדאמדנן סרק הוציאו לו
לא מצאני והתנן.
ודף נה (.ירכיני הזקן פי׳ כמננדנא כשמכה אותו שליקה מיטה על העמוד ומכין אותו שליש מלפניו ושני שלישים מאחודו
נמצא שאצבעותיו למעלה כשמכה מלפניו ואצכעומיו למטה כשמכה מאתודו יהט נמי כשהזה מלמעלה אצכעותיי למעלה יגכ
ידו למטה וכשהזה למטה אצבעותיו למטה וכולן היו נוגעות בקרקע ולא בכפורת כדאמדנן כפרק הוציאו לו )שס> יכן פי׳ בערוך :כמצליף .סי׳ כערוך יודע כמביא למעלה נמאן דמצליף בקונסא :הזה על טהרו כוי .פירש בקונטרס על חציי
וא״כ א״א שלא חהא אחת למעלה מחציו והאחרות למטה ורבינו תגנאל גדס איני והא תנן בפרק הוציאו )דף נח (:אחר שהזה למעלה ]בקרנות[ מזכח הזהכ חתר ומזה על טהרו של מזכח ז׳ סעמיס כו׳ אלמא מדס א׳ נותן למעלה בקרנות
המזבח ולמטה כחציו ועוד גרס כפר״ח והאיכא שידיס שהן למטה אחר שהזה על הקרנות ]ומשני[ שידים לא מעככי ואכן מיידנן כמלתא דמעכבא בדם דהיינו עיקר כפרה והאיכא שידים של דם הפר ושל דס השעיר הניתן כסניס ]דאיכא מ״ד[
כמצליף ,הנה למעלה ולמטה .ושנינן הא׳ רבי יהודה בפ׳ הוציאו ]לו[ את הכף מאי כמצליף כמנגדנא ,פי׳ כמכה שמעלה ידו
ומורידה וכל הכאה במקום אחד היא .ופירשנוה באתריה .איני והתנן בפרק הוציאו לו את הכף אחר שהוה למעלה בקרנות
מזבח הזהב וחזר והזה על טהרו של מזבח ז׳ פעמים ,מאי לאו בחציו של מזבח כמו שקורין בני אדם חציו של יום טיהרא,
כך קורץ חציו של מזבה טיהרו .הנה מדם אהד נותן למעלה בקרנות ולמטה בחציו .ושני לא טהרו גילויו הוא ,כלומר
מקום נקי שנראה ונתגלה זהבו והוא מקום שאין שם )טיבולי( ]עיכולי[ קטורת ,כמו השמים הנקיים שאין בהן עבים נקראין
טהורים כדכתיב .וכעצם השמים לטוהר.

א( צ״ל לשנע.

