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יומא ד לו.

איזה שטח בעזרה נקרא צפו הכשר לשחיטת קדשי קדשי?
1

לר' יוסי בר' יהודה
לר' אלעזר בר"ש
לרבי

החלק הצפוני
שכנגד המזבח
נקרא
נקרא
נקרא

החלק הצפוני שבכ"ב אמה
החלק הצפוני
בעזרת ישראל וכהני
שבי האול והמזבח
לא נקרא
לא נקרא
לא נקרא
נקרא
נקרא
נקרא

המקריב קרב עולה ,הא מתוודה הוא על העונות דלהל או לא?

לר' יוסי
הגלילי
4
לר' עקיבא

על שלא נת
על עו לקט
2
מעשר עני
שכחה ופאה
לרש"י :לא מתוודה
מתוודה
3
לתוס' :מתוודה
5
אינו מתוודה

על עשה ולאו
הניתק לעשה
מתוודה
מתוודה

על לאו
דנבילה
לר' ירמיה :מתוודה
לאביי :אינו מתוודה
אינו מתוודה

 1אד הנכנס משער ניקנור של העזרה ופניו אל המערב כל החצי לימינו הוא צפו ,כלומר מאמצע השער
ולימי עד כותל הצפוני של העזרה .אכ הנידו כא לעני המקו הכשר לשחיטת קדשי וכדכתיב )ויקרא
ֶר ְ' ַה ִ& ְז ֵַ #ח ָצפֹ ָנה" ,דהיינו מהו נקרא יר' המזבח .אול "בית החליפות" שה
א:יא( "וְ ָ* ַחט אֹת) ַעל י ֶ
המקומות הבולטי ממזרח ומערב באול מעל פני ההיכל )ההיכל היה רוחבו ע' אמה ,ואילו האול היה
יתר עליו בכל צד ט"ו אמה  ,ס' הכל ק' אמה ,ובחללי הללו היו מצניעי הכהני את הסכיני שלה
בכ"ד חלונות ,ונקרא "בית החליפות" משו שסכי בלשו ערבי נקרא "חילו.("-
 2פי' ,שבמקו להניח אות לעניי  ,הוא לקט לעצמו .ודברי האלו אי לה וידוי או עונש אחר ,וכיו
שכ ה נכללי בוידוי על העולה לר' יוסי הגלילי.
 3רש"י מחק מגירסת הברייתא את התיבות "מעשר עני" :א( משו שאינ בגירסת התוספתא במנחות.
ב( משו שיש למעשר עני וידוי  ,בשנת הביעור מעשרות )פסח של רביעית ושביעית ,שמתוודה" :וג
נתתיו ללוי"  ,זה מעשר ראשו" ,ליתו ולאלמנה" זה מעשר עני" .אכ התוס' )ד"ה ומעשר( תמהו למה
מחק זאת ,דא משו שלא מופיעי תיבות אלו בתוספתא במנחות ,שמא בברייתא אחרת כ נמצאות.
וא משו שיש למעשר עני וידוי ,מ"מ כיו שאי לו וידוי בפני עצמו  ,דוידויו הוא אגב מעשר שני ,שפיר
שיי' שיתוודה על זה בהקרבת העולה.
 4וביאר ר' ירמיה את יסוד מחלוקת  ,שהיא בלאוי שאפשר לקיי את העשה שבה רק קוד הלאו
ולא אחריו ,כגו לאו דנבילה דא -דכתיב ביה "לא תאכל כל נבלה לגר אשר בשערי' תתנה" ,מ"מ א
אכל את הנבילה לא יכול לתת אותה לגר ,ועל כרח' שהכוונה בעשה  ,הוא רק קוד עבירת הלאו .וכ
העשה של לקט שכחה ופאה ,א -שהוא כתוב אחרי הלאו ,מ"מ עשיית העשה שייכת קוד הלאו ,
להשאיר את הלקט שכחה ופאה )ולא דמי ל"לא תגזול" שהעשה ד"השב תשיב " שיי' דוקא אחר
הלאו( ,וכיו שכ סובר ר"ע שהוא לאו רגיל ולוקי עליו ולא שיי' בוידוי של עולה שאינו אלא על דבר
שלא פירטה בו התורה עונש .ואילו ר' יוסי הגלילי סובר דלאו דנבילה ולקט שכחה ופאה כיו שנכתב
העשה אחריה  ,אי לוקי עליו דאינו דומה ללאו דחסימה ,וכיו שאי בו מלקות שפיר שיי' בו וידוי
בעולה.
 5ר"ע אמר כלל "אי עולה באה אלא על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה" ,ומשו שעל עבירות אלו לא
נזכר בתורה שו עונש ,דבסת לאו יש מלקות ובחייבי כריתות ומיתות ג"כ יש עונש .אול בחייבי עשה
ולאו הניתק לעשה שאי מוזכר בה עונש ,לכ צרי' להתוודות עליה בעולה .אבל המעכב לקט שכחה
ופאה לעצמו בר מלקות הוא ,ואי מביא עולה לכפרתו.
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יומא ד לו:

לסת דמתניתי ולר"מ
לחכמי

כיצד הוא סדר הוידוי של כה"ג ביו"כ?
כיצד הוא הוידוי
עויתי פשעתי וחטאתי
חטאתי עויתי פשעתי

ומדוע
דכ" אמר משה "נושא עו %ופשע וחטאה"
1
דיש להקדי קוד את השגגות

 1הוקשה לחכמי על דעת ר"מ ,אי' אחרי שהזכיר את העונות שה זדונות ואת הפשעי שה המרדי ,
יזכיר את החטאי שה שגגות ,הרי א כבר מתכפרי הזדונות בוידוי פה ,מה יש להתוודות על הקל
הרי כ"ש שנתכפר .ולכ יש להתוודות מ הקל אל החמור ,דהיינו חטאי עוונות ופשעי  ,וכ מצינו
שהזכירו דוד ושלמה ודניאל .

