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  .נא ד� יומא

  ?מה הדי
 בפסח ראשו
 ושני לעני
 הדיני דלהל

  
  לעני
 טומאה  לעני
 שבת  


  דוחה  דוחה  פסח ראשו
  1 אינו דוחה:לתנא קמא  דוחה  פסח שני

  2 דוחה:יהודה' לר
  

  :יומא ד� נא
  ?"אשר לו"פעמי ' מה ילפינ
 מהא דכתיב בפרשת פר כה
 גדול ג

  
  
  ?מה ילפינ
  ?היכ
 מוזכר כ

  משלו הוא מביא את הפר ולא מציבור  )ו:ויקרא טז (ֲאֶ!ר ל�ְוִהְקִריב )ֲהרֹ% ֶאת ַ#ר ַהַחָ!את   .א
  ג� לא מהכהני� א� שמתכפרי� בו  )יא:ש� (ֲאֶ!ר ל�ְוִהְקִריב )ֲהרֹ% ֶאת ַ#ר ַהַחָ!את   .ב
  ג� בדיעבד מעכב שיהיה שלו  )ש� (ֲאֶ!ר ל�ְו4ַָחט ֶאת ַ#ר ַהַחָ!את   .ג

  
והמזבח באמצע משו$ , והמנורה סמו$ לכותל הדרומי, השולח
 היה עומד סמו$ לכותל הצפוני

  ?ג אל קודש הקדשי"כ היה סדר הליכת הכה"כיצד א, כלפי מזרח
  

  ?ל"וכפי איזה סברא ס  ?כיצד היה סדר הליכתו  
  פרוכות היו ' ק דמתניתי% דב"כסברת ת  בי% המזבח למנורה שבדרו�  יהודה' לר

  3צונית פתחה בדרו�והחי
  4בי% שולח% שבצפו% למזבח  מאיר' לר

  בי% שולח% לכותל הצפוני  יוסי'  ר& ליש אומרי
  היתה' יוסי דמתניתי% דפרוכת א' כסברת ר

   ופתחה בצפו%
  

                                                           
כ אי� יתכ� שבפסח שני כ� "א, ל דהרי דחינו את האד� הזה מפני טומאתו שלא יקריב בפסח ראשו�"ס 1

 .ומאהנתיר לו לעשות בט
ובזה שונה פסח שני מפסח . בטומאה' וא� לא הצלחנו יעשה אפי, ל שאנו מנסי� שיעשה בטהרה"ס 2

. ביחיד' ואילו פסח שני דוחה את הטומאה אפי, ראשו� דפסח ראשו� דוחה את הטומאה רק ברוב ציבור
דא� , טל לגמרייהודה אומר שכמו שפסח ראשו� אנו דואגי� שלא יתב' שר, )ה דוחה"בד(' וכתבו התוס

 יעשה !כ� בפסח שני אנו דואגי� שלא יתבטל לגמרי וא� הוא שוב טמא , רוב ציבור טמא עושה בטומאה
  .י"ק ור"לבאר בכמה פירושי� את מחלוקת ת' ועוד האריכו התוס. בטומאה

 כ אינו"ל דאיכא שתי פרוכות וא"איהו סא" ד(והטע� שלא היה מהל� ישר בי� המנורה לכותל הדרומי  3
משו� שחיישינ� שלא יתלכלכו בגדיו , )יכול לזו� עיניו מבית קודש הקדשי� א" שהיה הפתח לכיוו� דרו�

  .מהעש� שנדבק על הכותל הדרומי מחמת המנורה
ל שהעשרה "משו� שס, מ לא היה מהל� סמו� לקיר הצפוני בי� השולח� לכותל"מ, יוסי' ל כר"וא" דס 4

ותופסי� את כל החצי הצפוני של ההיכל עד , ו� לכיוו� הדרו�שולחנות שעשה שלמה היו מונחי� מהצפ
ואיבעית . באופ� שאי אפשר להל� צמוד לכותל הצפוני ועל כרחו נכנס בי� המזבח לשולח�, ר ממשיהק

מ משו� כבוד שכינה אי� דר� אר# שיהיו "מ, מערבלמזרח עומדי� מצד ד שהיו "א" א� נפרש כמ, אימא
  .� ויזו� עיניו מקודש הקדשי� כל הדר�פניו מול הפתח הפתוח שבצפו


