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  .מו ד� יומא
  ?באיזה אופ	 מיירי, אברי עולה שנתותרו עושה לה	 מערכה בפני עצמ	

  
  לא משלה בה� האור   משלה בה	 האור   

  2עושה לה� מערכה בפני עצמ�: אברי� כשרי�  1עושה לה� מערכה בפני עצמ�  ללשו	 הראשו	
   משאיר אות� על מערכת�:3אברי� פסולי�

  משאיר אות� על המערכה הגדולה   עצמ�עושה לה� מערכה בפני  לאיכא דאמרי
  

  ? אליבא דרב הונא,י הא� תמיד דוחה את השבת"ללישנא קמא דרש
  

�תחילתו      
  שחיטה והקרבה של תמיד של שבת

�סופו    
   להקטיר אבריו4תמיד של ערב שבת

  6דוחה  דוחה  5לרב חסדא
  7ש דוקא" ומעל� מע'אינו דוחה   דוחה  לרבה

  

                                                           
אלא ג� , שלא תאמר שישארו על המערכה הגדולה,  אברי� פסולי�והחידוש של בר קפרא גבי 1

�  .).זבחי� פד' ע. (לה� עושה מערכה בפני עצמ
 שא� לא משלה בה� האור ,)בפירוש הראשו�(פירשו ) ה אבל"בד(' אכ� התוס, י"כ� הוא לפי פירש 2

�בעי משלה לא  ו'שנא קמא כשרי� יומה שמשמע שלפי ל, לא יתכ� שיעשה לה� מערכה בפני עצמ
. האורבה� אבל כשרי� לא צרי- לומר שעושה לה� מערכה בפני עצמ� היכא שמשלה , ק"ה, האור

  ).אבל כתבו שפירוש זה הוא דוחק(
לא , א� עלו ירדו' אול� הפסולי� שדינ� שאפי, "א� עלה לא ירד"דמיירי בסוג פסול ש, י"פירש 3

 .קא מיירי
וכל הקרבתו דוחה , ול� בתמיד של שבת אי� חילוקא, בזה שיי- חילוק בי� תחילתו לסופוק ר 4

  .שבת
שבכל תמיד בי� של שבת ובי� של חול , היינו את הטומאה 'ומה שאמר רב הונא שאינו דוחה  5

מסוגיא ' ועל זה הקשו התוס. אבל הקטרתו אינה דוחה, דוקא זריקת דמו דוחה את הטומאה
ועוד הקשו שנמצא שרב חסדא . דמוכח דהקטרת אימורי� דוחה את הטומאה:) ד� עו(דפסחי� 

 שתחילתו דוחה טומאה ,ד ותמידמפרש את דברי רב הונא שמחלק בי� תחילתו וספו בכל תמי
ואילו רבה מפרש את דברי רב הונא שתחילתו . ולא מיירי דוקא באברי תמיד שניתותרו, וסופו לא

ש "ואילו סופו מיירי דוקא באברי� של ע, היינו הקרבת תמיד של שבת בי� זריקה ובי� הקטרה
 .שניתותרו

ש "אמרו שתמיד של בי� הערבי� של עז דברי רב הונא מסכימי� ע� דברי בר קפרא ורבא ש"ולפ 6
 אליבא דרבה ולא אליבא היינו '" ופליגא דרב הונא"' ומה שאמרה הגמ. אבריו נקטרי� בשבת

  .דרב חסדא
  . דהיינו הקטרת האימורי�'אול� את הטומאה דוחה ג� סופו  7
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  .יומא ד� מו
  ,הא� תמיד דוחה את השבת ואת הטומאה, )'ולפירוש התוס(י "רא דרשללישנא בת

  ].ה תחילתו"תוד[ אליבא דרב הונא 
  

�תחילתו      
  הקטר חלבי� של תמיד של שבת

�סופו    
  ערב שבת דתמיד הקטר חלבי� של 

  1דוחה  דוחה  לרב חסדא
  2 ולא עושה לה� מערכה בפני עצמ�'אינו דוחה   דוחה  לרבה

  
  :יומא ד� מו

  מכבה גחלת שחתה במחתה מעל המערכה הגדולה לצור  הקטרת הקטורת או הדלקת המנורהה
  ?הא� חייב מלקות

  
  4כשכיבה אחר שהורידה לאר"  3כשכיבה בראש המזבח  

  חייב: ללישנא קמא  חייב  לאביי
   פטור:לאיכא דאמרי

  חייב: ללישנא קמא  לרבא
   פטור:לאיכא דאמרי

  פטור
  
  

                                                           
1 �ה אלא מקטיר� על המערכ, אבל את הטומאה אינו דוחה לעני� לעשות לה� מערכה בפני עצמ

ומה .  כיו� שכשרי� ה�'אבל את השבת ה� דוחי� ועושי� לה� מערכה בפני עצמ� , הגדולה
דהא רב הונא אליבא דרב , קאי נמי על דברי רב חסדא '" ופליגא דרב הונא"לעיל ' שאמרה הגמ

ואילו לבר קפרא , ל שדוקא אברי� כשרי� עושה לה מערכה בפני עצמ� אבל בטומאה לא"חסדא ס
ש שלפי רבה פליג רב הונא על בר "וכ. רי� בי� פסולי� עושה לה� מערכה בפני עצמ�ולרבא בי� כש

ל שקרב על "ואילו לרב הונא ס, ל שג� בשבת עושה לה� מערכה בפני עצמ�"דאיהו ס, קפרא ורבא
 .המערכה הגדולה

 לעשות  שבתאלא הכוונה שאינ� דוחי�, ש"י שהוא לעני� שמעל� מע"ולא כפירוש הראשו� ברש 2
 .משאיר� על המערכה הגדולהאלא , � מערכה בפני עצמ�לה

שכבר ' ואפי, "ְוָהֵא: ַעל ַה9ְִז0ֵַח 67ַקד 40 לֹא ִתְכ0ֶה) "ה:ויקרא ו(ע חייב משו� דכתיב "בזה לכו 3
מ כיו� שעדיי� הוא בראשו של מזבח "מ, חתה את הגחלי� האלה מעל המזבח ונתנ� במחתה

  .ע חייב"לכו
 כיו� שנותקה הגחלת 'וקא כשנטל אותה למצוה אז יש לדו� דאולי הוא פטור אכ� כל זה ד 4

ע חייב כמו שסת� רב נחמ� "אול� א� הוריד גחלת מעל המזבח בסת� וכיבה אותה לכו, למצותה
 . בש� רבה בר אבוה


