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  .ג ד� יומא
  ].ב"ר קש"ה פז"תוד['? י ולתוס"ב לרש"ר קש"מה הביאור בסימ� פז

  
  'ת בתוס" רלשיטת  י"לשיטת רש  

  1 ולא כבסוכות שאי$ פיס לפרי החג!פיס לעצמו   פ
   לבר( שהחיינו!זמ$ לעצמו   ז
  ולא סגי מה של$ בחג סוכות, שטעו$ לינה   אי$ ש� חג הסוכות עליו!רגל לעצמו   ר
  2 אי$ קרבנו שוה לקרבנות החג!עצמו קרב$ ל  ק
  3 שאי$ שירו שוה לשאר ימי החג!שיר לעצמו   ש
  !ברכה לעצמו   ב

  שהיו מברכי� ומתפללי� לחיי המל(
 ברכת המזו$ ותפלה 

  שמזכיר בה� שמיני עצרת
  

  :יומא ד� ג
  , עצמושל הא� הכוונה שיקח משה או אהר� מ, כשנאמר בתורה בלשונות דלהל�

  ?בורי מהצחיקשהכוונה או 
  

  ויקחו ל!  קח ל! ועשה ל!  
  משל ציבור  משל עצמ(  יאשיה' לר

  4 משל ציבור:בכל התורה  יונת�' לר
   משל עצמו:כ"במילואי� ויוה

  משל ציבור

  
  ?ת או רק מעלה"הוא מה, ג ביו� הכפורי� ולכה� העושה את הפרה"הא� פרישת שבעה לכה

  
  בפרה  כ"ביוה  

  5"לעשות" דכתיב !ת "מה  "לכפר" דכתיב !ת "מה  עאלישמ' ולר, יהושע ב� לוי' לר
  6מעלה בעלמא  "לכפר" "לעשות" דכתיב !ת "מה  יוחנ�' לר

  

                                                           
ונמצא שכל , ד משמרות"ויש כ, וכל משמרת מקריבה פר אחד, בסוכות מקריבי� שבעי� פרי� 1

והיה בדי� לכאורה שאחת משתי ,  אחרונותהמשמרות מקריבות שלש פעמי� חו� משתי משמרות
והמשמרת , יסיאלא כול� חוזרי� לפ, ואי� הדי� כ�. המשמרות האלו יקריבו את הפר של שמיני עצרת

  .שזוכה היא המקריבה
ואילו . ד כבשי�"שמקריבי� בכל יו� ויו� כמה פרי� ושני אלי� וי, בכל החג יש קרבנות מרובי�', פי 2

 .איל אחד ושבעה כבשי�בשמיני עצרת מקריב רק פר אחד ו
ולא נתפרש מה . ואילו בשמיני עצרת אינו מעני� אסי�,  עניי�י� גזל מתנותנהחג מדבר מעדבכל ימי ', פי 3

למנצח על "שבבית הכנסת אומרי� : סופרי� איתא' שבמס, כתבו) ה שיר"ד(' ובתוס. הוא שירו
 .ויתכ� שאותו שיר היו אומרי� ג� במקדש" השמינית

 ".כביכול משל" אני רוצה יותר משלה�"לומר למשה ש, בלשו� זוומה שנאמר  4
דהיינו , " ַלֲע,ת ְלַכ1ֵר ֲעֵליֶכ�'הַ/ֲאֶ-ר ָעָ,ה ַ+*(� ַהֶ'ה ִצָ$ה " )לד:ויקרא ח(לואי� כתיב יבפרשת מ', פי 5

  .כ" כ� צוה לעשות לדורות במעשה פרה ולכפר ביוה3 לעשות במילואי�' כמו שצוה ה
 .ת"ואינו מה, קילו בה לעשותה בטבול יו� החמירו בה להפריש את הכה� שבעה ימי�מפני שה 6


