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מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר טריב	 שליט"א 

יומא לב: בעני� קידוש ידי� ורגלי� ביוה"כ, ועוד 

 
א. בעני� קידוש ידי� ורגלי� ביוה"כ 

1. יומא לב:, וז"ל, "אמר רבי מני� לחמש טבילות ועשרה קידושי� שטובל כה� גדול 
ומקדש בו ביו� ת"ל כתנת בד קודש ילבש הא למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה 
שטעו� טבילה אשכח� מבגדי זהב לבגדי לב� מבגדי לב� לבגדי זהב מני� תנא דבי רבי 
ישמעאל ק"ו מה בגדי לב� שאי� כפרת� מרובה טעוני� טבילה בגדי זהב שכפרת� 
מרובה אינו די� שטעוני� טבילה איכא למפר� מה לבגדי לב� שכ� נכנס בה� לפני 
ולפני� היינו דקתני ואומר בגדי קודש ה� ורח	 את בשרו במי� ולבש� וחמש 
עבודות ה� תמיד של שחר בבגדי זהב עבודת היו� בבגדי לב� אילו ואיל הע� בבגדי 
זהב כ� ומחתה בבגדי לב� תמיד של בי� הערבי� בבגדי זהב ומני� שכל טבילה 
וטבילה צריכה ב' קידושי� תלמוד לומר ופשט ורח	 ורח	 ולבש האי בטבילה כתיב 
א� אינו עני� לטבילה דנפקא ליה מבגדי קדש ה� תנהו עני� לקידוש וליכתביה 
רחמנא בלשו� קידוש הא קמ"ל דטבילה כקידוש מה קידוש במקו� קדוש א� טבילה 

במקו� קדוש ורבי יהודה קידוש מנא ליה נפקא ליה."  
 

2. זבחי� כ., וז"ל, "שלא רחו	 ידי� ורגלי� מקדש בכלי שרת בפני� קידש בכלי 
שרת בחו	 או בכלי חול בפני� או שטבל במי מערה ועבד עבודתו פסולה." 

 
3. רמב"� פרק ב' מהלכות עבודת יוה"כ הלכה א', וז"ל, "כל הטבילות האלו 
והקידושי� כול� במקדש שנאמר ורח	 את בשרו במי� במקו� קדוש חו	 מטבילה 
ראשונה שהוא רשאי לטבול אותה בחול שאינה אלא להוסי� כוונתו שא� יזכור 
טומאה ישנה שבידו יפרוש ממנה בטבילה זו לשמה וכל כה� שלא טבל בי� בגדי� 

לבגדי� או שלא קדש בי� בגד לבגד ובי� עבודה לעבודה ועבד עבודתו כשירה."  
  

וש� בחידושי מר� רי"ז הלוי (מופיע באתר) 
 

4. רבינו חננאל ביומא ש�, וז"ל, "מ"ט כתב ורח	 את בשרו שהוא לשו� טבילה 
ללמד כי הקידוש כטבילה מה טבילה במקו� קדוש א� קידוש במקו� קדוש. ור' 

יהודה גמר ב' קדושי� לכל טבילה בק"ו כר' אלעזר ב"ר שמעו�." 
 

ב. בעני� עבודת המערכה בלילה 

  
5. תוס' יומא כט.�: ד"ה אלא, וז"ל, 

"משמע דמשו� דנעשו בלילה ותימה תיפוק 
ליה משו� דקרבו קוד� לתמיד של שחר 
ואמרינ� (לקמ� ד� לד.) מניי� שלא יהא דבר 
קוד� לתמיד של שחר דכתיב העולה עולה 
ראשונה וכ� בפ"ק דעירובי� (ד� ב.) דאמר 
שלמי� ששחט� קוד� פתיחת דלתות ההיכל 
פסולי� שנאמר ושחטו פתח אהל מועד ולמה 
לי קרא תיפוק ליה דקוד� תמיד שחט� דכיו� 
דלא נפתחו דלתות היכל א"כ לא נשחט 
התמיד דאע"ג דלא כתיב ביה ושחטו פתח 
אהל מועד משלמי� גמרי' דלא לשחוט ליה 
אלא בזמ� שהוא פתוח כדתנ� בתמיד (ד� ל:) 

לא היה השוחט שוחט עד שהיה שומע קול 
שער הגדול שנפתח מיהו יש לדחות ההיא 
כשנפתחו הדלתות ונשחט התמיד ושוב סוגרו 
דלתיי� וי"ל דאיצטרי� קרא למיפסל משו� 
שחיטה דאי משו� קוד� התמיד ההוא 
בהקטרה דווקא איירי כדמוכח בר"פ תמיד 
נשחט (פסחי� ד� נט.) ועוד דכוליה קרא 
דוער� עליה העולה איירי בהקטרה ועוד 
אור"י דהא דאמר שלא יהא דבר קוד� 
לתמיד היינו למצוה והכי איתא בהדיא בפ' 
התכלת (מנחות ד� מט:) והא דלא פסלינ� 
בשמעתא משו� דהוי קוד� פתיחת דלתות 



ההיכל י"ל דלא מיפסל אלא בשחיטה 
כדכתיב ושחטו אבל במליקה וקמיצה לא 
והשתא למאי דאמרינ� דהעולה עולה ראשונה 
אינו אלא למצוה א"כ עליה השל� כל 
הקרבנות נמי לא הוה אלא למצוה ותימה 
דאמר בס"פ אלו דברי� (פסחי� ד� עג:) 
שחטו ונודע שמשכו הבעלי� את יד� יצא 
לבית השריפה ואי אמרת לא בעי עקירה 
פסולו מחמת מאי קא הוי משו� דשחטו אחר 
תמיד של בי� הערבי� וכו' הא אמרינ� 
דלמצוה בעלמא וי"ל א� הקריבו כשר אבל 
אסור להקריב האימורי� אחר התמיד ולהכי 

יצא הבשר לבית השריפה וכו'.  
ולפי תירו� זה דכל הקרב� פסול מחמת 
שאסור לזרוק הד� לכתחילה משו� גזירה 
ניחא מה שמקשה ריב"א דבפרק התכלת 
(מנחות ד� מט:) משמע דאינו אלא למצוה 
ובתוספתא [פ"ד] דפסחי� תניא כל הקדשי� 

שהקריב� קוד� תמיד של שחר או שעכב� 
אחר תמיד של בי� הערבי� פסולי� והשתא אי 
אמרינ� דההוא פסול דרבנ� ניחא ועוד תנ� 
בפרק תמיד נשחט (פסחי� ד� סג.) דקאמר 
ר"ש ושאר כל הזבחי� ששחט� על החמ� 
בזמ� פסח בי� לשמ� בי� שלא לשמ� פטור 
ומפרש טעמא בגמ' (ש� סד.) דבזמ� דמיחייב 
אזבח לא מיחייב אזבחי� ומאי איצטרי� 
לההוא טעמא תיפוק ליה דפטור משו� 
דזבחי� פסולי� ה� כיו� דשחט� בזמ� פסח 
דהוי בתר תמיד של בי� הערבי� כי היכי 
דפטר הת� פסח ששחטו במועד לשמו על 
החמ� משו� דזבח פסול הוא אבל למאי 
דפרישית דכשנשחט הזבח קוד� התמיד של 
שחר או אחר תמיד של בי� הערבי� שאסרו 
חכמי� לזרוק הד� משו� גזירה וממילא 

מיפסל זיבחא הוה ניחא."  

 

6. תוספתא פסחי� פרק ד הלכה ב, וז"ל, "כל הקדשי� שהקריב� קוד� תמיד של 
שחר או שעיכב� אחר תמיד של בי� הערבי� הרי אילו פסולי� שאי� ל� קוד� לתמיד 
של שחר אלא קטרת ואי� ל� שמתעכב אחר תמיד של בי� הערבי� אלא קטרת ופסח 

בערבי פסחי' ומחוסרי כפרה כדי שיאכלו בפסחי� לערב."  
 

7. ירושלמי יומא פרק ב' הלכה א', וז"ל, "ר' יעקב בר אחא אמר חילפיי שאל קומ	 
שנתנו על גבי מערכת לילה מה ה� ר' ירמיה אמר חילפיי שאל אימרי� שנתנ� על גבי 

מערכת לילה מה ה� ולא מתני' היא אי� ל� קוד� לתמיד של שחר אלא קטורת בלבד 
מתני' למצוה מה צריכה ליה לעיכוב." 

 

ג. בעני� קיי� אברה� אבינו אפילו ערוב תבשילי� 

 
8. יומא כח:, וז"ל, "אמר רב ואיתימא רב אשי קיי� אברה� אבינו אפילו עירובי 

תבשילי� שנאמר תורותי אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה."  
 

9. רמב"� פרק א' מהלכות ממרי� הלכה ב', וז"ל, "כל מי שאינו עושה כהוראת� 
עובר בלא תעשה שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו ל� ימי� ושמאל וכו', אחד 
דברי� שלמדו אות� מפי השמועה וה� תורה שבעל פה ואחד דברי� שלמדו� מפי 
דעת� באחת מ� המדות שהתורה נדרשת בה� ונראה בעיניה� שדבר זה כ� הוא 
ואחד דברי� שעשאו� סייג לתורה ולפי מה שהשעה צריכה וה� הגזרות והתקנות 
והמנהגות כל אחד ואחד מאלו השלשה דברי� מצות עשה לשמוע לה� והעובר על כל 

אחד מה� עובר בלא תעשה."  
 

10. השגות הרמב"� לספר המצוות שורש א', וז"ל, "והנה בכא� הביא אותנו מש� 
העניי� לדבר במה שהרב מתמיה אותנו. הוא זצ"ל סבור שיש בכלל לאו דלא תסור 
כל מה שהוא מדברי חכמי� בי� שה� מצות כגו� מקרא מגילה ונר חנוכה או שה� מ� 
התקנות והסייגי� כגו� בשר עו� בחלב ושניות לעריות בי� שה� בקו� עשה כגו� שלש 
תפלות בכל יו� ומאה ברכות ולולב שבעה שבגבולי� ובי� שה� בלא תעשה כגו� כל 
שהוא משו� שבות בשבת ויו� טוב וכ� י"ט שני בגולה ותשעה באב כל מה שיאסור 
אותו התלמוד או יצוה עליו שאנחנו מוזהרי� להתנהג כדבריה� מלאו דלא תסורו 

וכו'.  
והנה הרב בונה חומה גבוהה סביב לדברי חכמי� אבל היא כפר	 נופל נבעה בחומה 
נשגבה אשר פתאו� לפתע יבוא שברה לפי שהיא סברא נפסדת ברוב מקומות 



בתלמוד. כי הנה לדעתו המשתמש במחובר כגו� שנסמ� על האיל� או שמטלטל 
המחט מחמה לצל בשבת או שאמר לגוי ועשה ואפילו הפסיע פסיעה גסה עובר הוא 
על עשה ועל לא תעשה מ� התורה וראוי הוא ללקות מלקות ארבעי� אלא שפטרו 
הרב ש� בספר שופטי� (ש� פ"א ה"ב) מפני שנית� לאזהרת מיתת ב"ד שכל חכ� 
שממרה על דבריה� מיתתו בחנק. והנה לדבריו לוקה הוא לדעת האומר בתלמוד 
לאו שנית� לאזהרת מיתת ב"ד לוקי� עליו כמו שהוזכר בפרק מי שהחשי� (קנד ב). 
וראוי לפי הדעת הזו להחמיר מאד בדברי סופרי� שכול� תורה ה� אי� ביניה� שו� 
הפרש ואי� בתורה דבר חמור יותר מ� השבות שלדבריה� אלא במחוייבי כרתות או 
מיתות לא בחייבי לאוי� שכל דבריה� לאו ועשה ה�. ורבותינו בכל התלמוד אומרי� 
הפ� מזה שהרי ה� דני� כל דברי סופרי� להקל. מה� באיסורי� כמו שאמרו (ביצה ג 
ב, וש"נ) ספיקא דאורייתא לחומרא וספיקא דרבנ� לקולא. והקלו בחשש איסורי� 
דדבריה� לומר שאני אומר בפרק ראשו� של פסחי� (ט ב) אימר דאמרינ� שאני 
אומר בדרבנ� בדאורייתא מי אמרינ� שאני אומר וכו', וכללו של דבר שדברי סופרי� 
חלוקי� ה� בכל דיניה� מדברי תורה להקל באלו ולהחמיר באלו. וא� היה העובר 
על דבריה� או שאינו מקיי� מצות שלה� עובר על עשה ועל ל"ת היה חומר גדול 

בה� ולא היו ראויי� לקולות הללו." 


