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  .ט �ד מגילה

  ?מה ה� התירוצי� שנאמרו בסוגיא על הסתירה בי� המשנה לברייתא

  

  עד שיכתבנו בכתב אשורית : ברייתא  ספרי� נכתבי� בכל לשו�: משנתנו  

 ששינה ג� את הכתב�בגופ� שלה�    שלא שינה את הכתב�בגופ� שלנו   לרבא
1

  

ג"אליבא דרשב  אליבא דרבנ�  לאביי
2

  

"והיו" דכתיב בהו �תפילי� ומזוזות   �" תנ�בספרי�  'תירו� ג
3

  

  "ככתב� וכלשונ� "�במגילת אסתר   �" תנ�בספרי�  ' תירו� ד

�" תנ�בספרי�  לרב אשי
4

יהודה'  ואליבא דר�בנביאי� וכתובי�   
5

  

  

  :מגילה ד� ט

  ?מה ההבדלי� בי� הכהני� הגדולי� דלהל�

  

 פר   

הבא על כל המצות
6

  
  כ "פר יוה

 ועשירית האיפה
   ולעשות להקטיר

  בגדי�' עבודה בח

  משוח 
 בשמ� המשחה

  נוהג בו  נוהג בו  נוהג בו

מרובה בגדי�
7

   אי� נוהג בו: ולחכמי�'למתני 
  נוהג בו: מאיר' לר

  נוהג בו  נוהג בו

  כה� שמילא 
מקו� ועבר
8

  
  נוהג  בו:מ"ר ול'למתני  אי� נוהג בו  אי� נוהג בו

אי� נוהג בו: יוסי' לר
9

  

  

                                                           

1
ג של "דא� הברייתא מדברת בגופ� שלה� מדוע היא מחדשת שפסול דוקא בכה, תירו� זה' ודוחה הגמ 

  .מקרא שכתבו מקרא א� כתבו בגופ� שלה� הוא פסול' אפי, מקרא שכתבו תרגו� ותרגו� שכתבו מקרא
2

 ואילו בלשו� יווניתפ מתיר ב"שהוא עכ' ה הגמאלא שמקש, שסובר שאי� נכתבי� ספרי� בכל לשו� 
 ".תבנו בכתב אשוריתכעד שי"הברייתא כתוב 

3
דאי אפשר להעמיד את הברייתא שפוסלת בתפילי� ומזוזות כיו� שהברייתא , תירו� זה' הגמודוחה  

ואי� לנו לשו� תרגו� בתפילי� ומזוזות שאפשר לומר שהוא שינה אותה , כתבה תרגו� שכתבו מקרא
  .ללשו� מקרא

4
תוב בכל ג א� התירו לכ"ק ורשב"וסובר שמחלוקת ת, יהודה דלהל�' תנא דמתניתי� חולק על דעת ר 

  .ולא רק בתורה,  הוא בכל הספרי�יווניתלשו� או רק ב
5

ובספר תורה התירו משו� , שסובר שנביאי� וכתובי� נשארו באיסור� הראשו� ורק באשורית מותר 
ואליבא דתנא קמא נכתב בכל לשו� . יווניתמעשה שהיה ע� תלמי המל� שתורגמה מחמתו התורה ל

דומיא  (יווניתג לא התירו אלא " שהוא רשב� ואילו אליבא דרבותינו , ) הותר כל לשו�יווניתדכיו� שהותר (
 ).דמעשה שהיה

6
ולא שעירה וכשבה (דינו שמביא פר , כה� משיח שהורה היתר בדבר שזדונו כרת ועשה בעצמו כהוראתו 

 ).כיחיד

7
 . שלא נמשחו�כהני� ששימשו מזמ� יאשיהו ואיל� שגנז את שמ� המשחה  

8
דאז מחזירי� את , ושוב עבר פסול הראשו�, ומינו אחר תחתיו, בכה� גדול המשמשכגו� שאירע פסול  

 .הכה� הראשו� לשמש והשני נקרא כה� שעבר

9
 משו� מעלי� בקודש � ולא להיות כה� הדיוט ,  משו� איבה�ג "ל שכה� שעבר אינו ראוי לא להיות כה"ס 

 .ולא מורידי�
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  :תענית ד� ט

  ?בבית עולמי�במשכ� במדבר ודלהל� הא� קרבי� בבמה קטנה או בבמה גדולה או רק דברי� 

  

  פסחי� וחובות  
 שקבוע לה� זמ�
1

  
  נדרי� ונדבות 

של יחיד
2

  
  קרבנות ציבור 

שאי� קבוע לה� זמ�
3

  

  אי� קרבי�  קרבי�  אי� קרבי�  במה קטנה

  אי� קרבי�:ש"למתניתי� ור  קרבי�  קרבי�  במה גדולה
   קרבי�:לחכמי�

  קרבי�  קרבי�  קרבי�  במשכ� בית עולמי�

  

                                                           

1
 .דהיינו כל קרבנות התמיד והמוספי� וכדומה 
2

דהא בסמו� מוקמינ� למתניתי� , שאי� זה כולל נזירות ומנחות) ה מני"בד(' אכ� כתבו התוס 
 . ל דאי� קרב בבמה קטנה מנחות ונזירות"ש ואיהו ס"כר
3

 .ז"כגו� פר העל� דבר של ציבור ושעירי ע 


