
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .לד ד� יומא
 
  ?ומדוע, או להיפ�, למוספי
הא
 בזיכי� קודמי

  
  
  ?ומדוע  ?מה קוד

  1 ומשמע לאחר$" ביו�"ב בבזיכי� ידכת  מוספי� קודמי� לבזיכי�  ישמעאל' לר
  2מחביתי�" חוקה" "חוקה"גמר   בזיכי� קודמי� למוספי�  עקיבא' לר

  
  ?מתי מקטירי
 את הקטורת

  
  הערבי
בתמיד של בי�   בתמיד של שחר  

   ונסכי�, קטורת,מקטיר אברי�  נרות'  מטיב ה, קטורת,ד� התמיד  לרבנ�
   ונסכי�, קטורת,מקטיר אברי�   מקטיר אברי�, קטורת,מטיב שתי נרות  לאבא שאול 

  

  :יומא ד� לד
  ?ומה הדי� בציבור שהיה לה� נסכי� רק לאחד מה�, מהיכ� לומדי� חיוב נסכי� לקרב� התמיד
  ].ה רבי"תוד[

  
  מה הדי� ביש נסכי
 רק לאחד מה
  יכ� לומדי
מה  

   דלנסכי� הוא העיקר$בשל בי� הערבי�   3של שחר מבי� הערבי�  לרבנ�
   דלנסכי� הוא העיקר$בשל שחר   4של בי� הערבי� משל שחר  לרבי

  
  , ברייתא מחממי
 לו עששיות של ברזלביהודה ' ג זק� או איסטניס לר"היה כה

  ?ורה יש כא� איסור צירו� הא לכא!באיזה אופ� מיירי 
  

  ?למה אי� כא� איסור צירו�  ?באיזה אופ� מיירי  
  דאי� כא� צירו� דנתקררו מעט  שלא הגיע לשיעור צירו�  לרב ביבי
    5דבר שאי� מתכוו� מותר  בהגיע לצירו�' אפי  לאביי 

                                                           
כתוב בה� ומזה נלמד לאחר את הבזיכי� ש, ולא קרוב לזמ� הבוקר,  משמע בעצומו של יו�"ביו�"ד 1
 .יותר ממוספי�" ביו�"
קֶֹד) ) "ט:ש� כד(וגבי בזיכי� כתוב , " ָ'ִליל ָ%ְקָטר'הָחק ע#ָל� ַל" )טו:ויקרא ו(גבי חביתי� כתוב ' פי 2

כ "כ. בזיכי� ג, ש דכמו שחביתי� קודמי� למוספי�"וילפינ� מהאי גז". ָחק ע#ָל�' הָקָדִ)י� ה-א ל# ֵמִאֵ,י 
 .קודמי� למוספי�

ומזה , "ת ַהִהי� ַלֶ'ֶב/ ָהֶאָחדיְוִנְס'# ְרִביִע) "ז:במדבר כח(ילפי לה מדכתיב גבי תמיד של בי� הערבי�  3
 .ה בתמיד של שחר שלא כתוב בו נסכי�"ילפינ� שה

  ".ֶאת ַהֶ'ֶב/ ֶאָחד ַ%ֲעֶ/ה ַב0ֶֹקר" )ד:ש�(וכדכתיב , ושל שחר נקרא כ�, "ֶב/ ָהֶאָחדַלֶ'"כיו� דכתיב בפסוק  4
, מ צירו2 הוא רק איסור דרבנ�"מ, "דבר שאינו מתכוו� אסור"ל שג� "יהודה גופיה ס' דא2 שר, י"פירש 5

מבואר :) שבת מא (דבפרק כירה, )ה הני"בד(' והקשו התוס. ובאיסור דרבנ� בדבר שאי� מתכוו� לא גזרו
וא2 שאפשר לתר3 דעששיות דהכא שאינ� כלי� גריעי , בדרבנ� אליבא דאביי גופיה' יהודה אפי' שאסר ר

:) ד2 מו(מ קשה ממה דמוכח הת� "מ, ובזה לא גזרו כלל כיו� שאי� הצירו2 עושה בה� גמר מלאכה כלל
מדרבנ� כשלא מתכוו� ' וו� אפיל שבכל דבר שאסור כשהוא מתכ"יהודה ס' אבל ר, ל הכי"ש ס"דדוקא ר

 ".משו� שאי� שבות במקדש"ולכ� פירשו שהטע� שהותר כא� הוא . כ יש בו איסור"ג


