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 תמורה יד
  קושי  ציבור קרבנות  יחיד קרבנות

אין עושה ו -וכללא הוא? והרי עופות, דקרבן יחיד : קושי  עושין תמורהואין   עושין תמורה
  תמורה! 

  י. בבהמה קתנ -כי קתני : תירוץ
  קרבן יחיד הוא ואין עושה תמורה! ד -והרי ולד : עוד קושי

  . הולד עושה תמורהא, דאמר ירבי יהודה ה -הא מני : תירוץ
ואין תמורה  -והרי תמורה עצמה, דקרבן יחיד היא : קושיעוד 

  עושה תמורה! 
  עיקר זיבחא קתני. ב -כי קתני : תירוץ
השתא דאתית להכי, אפילו תימא : גם לקושי הקודמתתירוץ 

  קתני. בעיקר זיבחא -רבנן 
ה זכר אתיא נקבו -והרי עולה, דקרבן יחיד וכללא הוא? : קושי  בזכרים  בין בזכרים בין בנקבות

  לא אתיא! 
 בבהמה, ואין -תמות וזכרות האיכא עולת העוף, דתניא: : תירוץ

  . תמות וזכרות בעופות
כר לא זונקבה אתיא  -והרי חטאת, דקרבן יחיד היא : קושיעוד 

  אתיא? 
  האיכא שעיר נשיא, דמייתי זכר. : תירוץ

  זכר אתי נקבה לא אתי? ד -והאיכא אשם יחיד : קושיעוד 
ין ביחיד בין בציבור, אשם קרבן דשוי ב -כי קאמרי רבנן  תירוץ:

  ביחיד איתיה בצבור ליתיה;  -
 -קתני, ומאי ניהו  יש בקרבנותמי קתני כל קרבנות? : 2תירוץ 

  כר מייתי.ז -קבה מייתי, ואי בעי נ -שלמים, ואי בעי 
חייבין באחריותן 

  אחריות נסכיהםוב
אין חייבין באחריותן 

ולא באחריות 
נסכיהן, אבל חייבין 

באחריות נסכיהן 
  משקרב הזבח

  

אינן דוחות לא את 
השבת ולא את 

  הטומאה
והלא  דחיית ר' מאיר:

יתי כ"ג, ופר של חב
יוה"כ, קרבנות היחיד 

שבת ודוחין את ה -הן 
 -ואת הטומאה! אלא 

  שזמנו קבוע.

דוחין את השבת ואת 
  הטומאה

  

 

  מלמד שכל היום כשר למוספין  ביומודבר יום 

  ום ולא הביאן אינו חייב באחריותןמלמד שאם עבר הי  ביומו

  ו מחרבלילה אאפשר      מנחתם ונסכיהם
  

   מלבד שבתות ה'  :מחר שאפשר ריש לקיש לומד מפסוק אחר
  ; יהםומנחתם ונסכלא, אמר קרא  -אין, ובלילה  -, הוה אמינא: ביום מלבד שבתות ה'וצריכא, דאי כתב רחמנא, 

  לא.  -אין, ביממא  -, הוה אמינא: בלילה מלבד שבתות ה'ולא כתב  מנחתם ונסכיהםואי כתב רחמנא 
  משום דבקדשים לילה הולך אחר היום, צריכי -ומאי שנא 
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  מנחתם ונסכיהם  סתירה
  פשר בלילה או מחרא
  

דברים שדרכן ליקרב 
ביום, כגון הקומץ 

  הלבונה ומנחת נסכים

  

  ליקרב –כאן   ליקדש -כאן   רמי בר חמא
  

י, והא קרובי מיקרב -אי מיקדש קדשי קושי: 
א אין קדוש אל -זה הכלל, כל הקרב ביום תניא: 

בין ביום  קדוש בלילה, -ביום, וכל הקרב בלילה 
  ?דוש בין ביום בין בלילהק -בין בלילה 

 מנחת נסכיםסמי     רב יוסף
  מהא מתניתא

כי סליק רב דימי, אשכחיה לרב ירמיה : קושי
דיתיב וקאמר משמיה דרבי יהושע בן לוי: 

מנין לנסכים הבאים עם הזבח שאין קריבין 
, מה לנסכיכם ולשלמיכםות"ל  -אלא ביום 

י אביום. אמר:  -כים ביום, אף נס -שלמים 
  אשכחיה דכתיב איגרתא, שלחי ליה לרב יוסף

נסכים הבאין בפני   רב דימי
  עצמן

הקריבים עם נסכים 
  הזבח

  

  
  


