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יומא ס) .המשנה( עד סא) .ש(6
ביאורי מושגי
'משמעות דורשי איכא בינייהו' – לרוב מחלוקת בפרשנות הפסוק יוצרת הבדל בדי .ע זאת ישנ מקרי שבה הפרשנויות
השונות מובילות לאותה נקודה ולאותו די במקיר אלו כל ההבדל בי הפרשניות הוא רק כיצד מביני את הפסוק

המשנה
שינה את סדר העבודות

באיזה עבודות הסדר מעכב

אי לשנות את הסדר )וא שינה יחזור ויעשה כסדר הראוי(

ר' יהודה :עבודות בגדי הלב שמתבצעות בקודש

נשפ #הד באמצע ההזאות

ר' נחמיה :כל עבודות בגדי הלב )שבכל מקו שה(

ת"ק:
כל סט הזאות )ההזאות שבק"ק ,ההזאות שעל הכפורת ,ההזאות שעל
מזבח הפנימי( נחשב יחידה עצמאית – וצרי #לחזור לראש הסט

ר"א ור"ש:
כל הזאה נחשבת יחידה עצמאית – וצרי #לחזור להזאה שבה הפסיק

המקור לשיטת התנאי :
'והיתה זאת לכם לחוקת

עולם…

אחת בשנה'

חוקת'
מלמד :באופ עקרוני  סדר העבודות מעכב,
'זאת'
ממעט :סדר עבודות בגדי הזהב  לא מעכב
'אחת'
ממעט :ר"י :סדר העבודות שבחו'  לא מעכב
ר"נ :סדר שפיכת השיירי  לא מעכב

הסבר זה הוא לפי ההנחה ש:
ר"ע :עצ שפיכת השיריי לא מעכב,
ר"י :עצ שפיכת השיריי מעכב.
אבל קשה כיוו שר' יוחנ קבע:
שר"נ בעצמו סבר שעצ שפיכת השיריי מעכבת  וא
כ #מדוע הוא ממעט את סדר שפיכת השיריי

ר' חנינא:
חפ את הקטורת )מהמזבח החיצו( לפני שחיטת הפר  לא הועיל
)ויחזור ויחפו אחרי שחיטת הפר(

תגובת ר' יהודה למיעוט של ר"נ:
שפיכת השיירי חשובה כמו נתינת הד )וכש שא לא נת ד לא
כיפר כ #ג א לא שפ #לא כיפר(.

לכ:
א סדר העבודות בחו' מעכב  סדר שפיכת השיריי מעכב,
וא סדר העבודות בחו' לא מעכב  סדר שפיכת השיריי לא מעכב.

חפינת הקטורת נעשתה לצור #פני )הקטרת הקטורת
בקודש הקודשי ( ולכ ג ר' יהודה מודה שסדר

החפינה מעכב
לפי הסבר זה א צרי #לשחוט מחדש פר יש
צור #ג לחפו מחדש )והמשנה שלנו לא כתבה
זאת כיוו שהיא אלא התייחסה לדיני הקטורת(

עולא:
שחט את השעיר )בעזרה( לפני הזאת ד הפר  לא הועיל
)ויחזור וישחוט עוד שעיר אחרי הזאת ד הפר(

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

קושיה:
המשנה קבעה' :הזה מהשעיר לפני הפר – יחזור ויזה מד השעיר'
למרות ששחט שעיר לפני הזאת הד  אינו צרי #לשחוט שוב שעיר,
תשובה:
מדובר בהזאות שעל הפרוכת )שנעשו אחרי שחיטת השעיר(
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