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4.5.2 

58b (תמיד קוד� לפסח  )ומוקי� אנפשיה59b ( �(תנו רבנ

 

ֵ� ֱא"ֶהי! ה' ִיְבַחר ֲאֶ�ר ַהָ�קֹו� ֶאל ִא� ִ�י )1��מוֹ  ְלְַ ��  ו, טז דברי�: ִמִ�ְצָרִי� ֵצאְת! מֹוֵעד ַהֶ*ֶמ� ְ�בֹוא ָ%ָעֶרבָ%ָעֶרבָ%ָעֶרבָ%ָעֶרב ַהֶ)ַסח ֶאת ִ'ְזַ%ח ָ

  ו, יב שמות: ָהַעְרָ%ִי�ָהַעְרָ%ִי�ָהַעְרָ%ִי�ָהַעְרָ%ִי�    ֵ%יֵ%יֵ%יֵ%י ִי2ְָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ֹ�ל ֹאתוֹ  ְוָ�ֲחט4 ַה3ֶה ַלֹחֶד� יֹו� ָע2ָר 1ְרָ%ָעה ַעד ְלִמְ�ֶמֶרת ֶכ�לָ  ְוָהָיה )2

  ד, כח במדבר :ָהַעְרָ%ִי�ָהַעְרָ%ִי�ָהַעְרָ%ִי�ָהַעְרָ%ִי�    ֵ%יֵ%יֵ%יֵ%י ַ'ֲע2ֶה ַהֵ*ִני ַהֶ�ֶב2 ְוֵאת ַבֹ%ֶקרַבֹ%ֶקרַבֹ%ֶקרַבֹ%ֶקר ַ'ֲע2ֶה ֶאָחד ַהֶ�ֶב2 ֶאת )3

ת ַעל ֲאֶ�ר ַלָ)ֹרֶכת ִמח74 ֹוֵעדמ ְ%ֹאֶהל )4 ַ:ת ה' ִלְפֵני ֹ%ֶקר ַעד ֵמֶעֶרבֵמֶעֶרבֵמֶעֶרבֵמֶעֶרב 4ָבָניו 1ֲהֹר ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ  ַיֲעֹר9 ָהֵעד8   כא, כז שמות: ִי2ְָרֵאל ְ%ֵני ֵמֵאת ְלֹדֹרָת� עֹוָל� ח8

  ח, ל שמות :ְלֹדֹרֵתיֶכ� ה' ִלְפֵני ָ'ִמיד ְקֹטֶרת ַיְקִטיֶרָ>ה ָהַעְרַ%ִי�ָהַעְרַ%ִי�ָהַעְרַ%ִי�ָהַעְרַ%ִי�    ֵ%יֵ%יֵ%יֵ%י ַהֵ>ֹרת ֶאת 1ֲהֹר 4ְבַהֲע"ת )5

  ז, ל שמות :ַיְקִטיֶרָ>ה ַהֵ>ֹרת ֶאת ְ%ֵהיִטיבוֹ  ַ%ֹ%ֶקרַ%ֹ%ֶקרַ%ֹ%ֶקרַ%ֹ%ֶקר    ַ%ֹ%ֶקרַ%ֹ%ֶקרַ%ֹ%ֶקרַ%ֹ%ֶקר ַסִ�י� ְקֹטֶרת 1ֲהֹר ָעָליו ְוִהְקִטיר )6

  ח, ה ויקרא :ַיְבִ@יל ְו"א ָעְר)וֹ  ִמ�4ל ֹרא�וֹ  ֶאת 4ָמַלק ִרא�ֹוָנהִרא�ֹוָנהִרא�ֹוָנהִרא�ֹוָנה    ַלַחָ?אתַלַחָ?אתַלַחָ?אתַלַחָ?את    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוִהְקִריבְוִהְקִריבְוִהְקִריבְוִהְקִריב ַהֹ�ֵה ֶאל ֹאָת� ְוֵהִביא )7

  י, ה ויקרא: לוֹ  ְוִנְסַלח ָחָטא ֲאֶ�ר ֵמַחָ?אתוֹ  ַהֹ�ֵה ָעָליו ְוִכֶ)ר ַ�ִ�ְ�ָ)טַ�ִ�ְ�ָ)טַ�ִ�ְ�ָ)טַ�ִ�ְ�ָ)ט    ֹעָלהֹעָלהֹעָלהֹעָלה    ַיֲע2ֶהַיֲע2ֶהַיֲע2ֶהַיֲע2ֶה    ַהֵ*ִניַהֵ*ִניַהֵ*ִניַהֵ*ִני    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת )8

  כ, יד ויקרא: ְוָטֵהר ַהֹ�ֵה ָעָליו ְוִכֶ)ר ַהִ�ְזֵ%ָחה ַהִ�ְנָחה ְוֶאת ָהֹעָלהָהֹעָלהָהֹעָלהָהֹעָלה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַהֹ�ֵהַהֹ�ֵהַהֹ�ֵהַהֹ�ֵה    ְוֶהֱעָלהְוֶהֱעָלהְוֶהֱעָלהְוֶהֱעָלה )9

  לא, ז ויקרא :4ְלָבָניו ְל1ֲהֹר ֶהָחֶזהֶהָחֶזהֶהָחֶזהֶהָחֶזה    ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה ַהִ�ְזֵ%ָחה ַהֵחֶלב ֶאת ַהֹ�ֵהַהֹ�ֵהַהֹ�ֵהַהֹ�ֵה    ִהְקִטירִהְקִטירִהְקִטירִהְקִטירוְ וְ וְ וְ  )10

  לג, כט שמות :ֵה� ֹקֶד� ִ�י ֹיאַכל "א ְוָזר ֹאָת� ְלַקֵ@� ָיָד� ֶאת ְלַמEֵא ָ%ֶה�ָ%ֶה�ָ%ֶה�ָ%ֶה�    �8ַ)ר�8ַ)ר�8ַ)ר�8ַ)ר    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ֹאָת�ֹאָת�ֹאָת�ֹאָת�    ְוDְכל4ְוDְכל4ְוDְכל4ְוDְכל4 )11

  יח, כג שמות :ֹ%ֶקרֹ%ֶקרֹ%ֶקרֹ%ֶקר    ַעדַעדַעדַעד    ַחGִיַחGִיַחGִיַחGִי    ֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלב    ָיִליָיִליָיִליָיִלי    אאאאְו"ְו"ְו"ְו" ִזְבִחי ַ@� ָחֵמ7 ַעל ִתְזַ%ח "א )12

13( �   ה, ו ויקרא: ַהְ*ָלִמי�ַהְ*ָלִמי�ַהְ*ָלִמי�ַהְ*ָלִמי�    ֶחְלֵביֶחְלֵביֶחְלֵביֶחְלֵבי    ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ     ְוִהְקִטירְוִהְקִטירְוִהְקִטירְוִהְקִטיר    ָהֹעָלה ָעֶליהָ  ְוָעַר9 ַ%ֹ%ֶקר ַ%ֹ%ֶקר ֵעִצי� ַהֹ�ֵה ָעֶליהָ  4ִבֵער ִתְכֶ%ה "א %וֹ  '4ַקד ַהִ�ְזֵ%חַ  ַעל וָהֵא

  כה, לד שמות :ַהָ)ַסחַהָ)ַסחַהָ)ַסחַהָ)ַסח    ַחגַחגַחגַחג    ֶזַבחֶזַבחֶזַבחֶזַבח    ַלֹ%ֶקרַלֹ%ֶקרַלֹ%ֶקרַלֹ%ֶקר    ָיִליָיִליָיִליָיִלי    ְו"אְו"אְו"אְו"א ִזְבִחי ַ@� ָחֵמ7 ַעל ִתְ�ַחט "א )14

  י, כח במדבר: ְוִנְסH�ָ ַהָ'ִמיד ֹעַלת ַעל ְ%ַ�ַ%'וֹ ְ%ַ�ַ%'וֹ ְ%ַ�ַ%'וֹ ְ%ַ�ַ%'וֹ     ַ�ַ%תַ�ַ%תַ�ַ%תַ�ַ%ת    ֹעַלתֹעַלתֹעַלתֹעַלת )15

 

I. ברייתא: order of end of day of עבודה is נרות�קטורת�פסח�תמיד 

a. Rationale: פסח is defined as being brought at ערב (v. 1) and בה"ע (v. 2); תמיד is only "הערבי�  (v. 3) "בי

b. Challenge: פסח should then be the last of the day – after מנורה וקטורת; only פסח is בה"ע+ערב 

c. Answer: text marks נרות (and, by analogy, קטורת) as the latest עבודה (v. 4) 

d. ברייתא: follows assumption of question – פסח is final עבודה of the day 

i. Challenge: exclusivity of אותו (v. 4) 

ii. Answer: אותו excludes קטורת (v. 5 allows that קטורת may have been last  - even after נורת) 

1. And: v. 5 is interpreted to mean that when lighting the נרות, the קטורת should already be enflamed 

II. ברייתא: brackets of day of עבודה 

a. morning: nothing precedes תמיד של שחר ( בקר"ב"  – v. 3) except for קטורת ( "בבקר בבקר"  – v. 6) 

b. evening: nothing follows ע"תמיד של בה  except פסח ,נרות ,קטרות and… 

i. חוסר כפורי�מ : who forgot to bring his כפרה before ע"תמיד של בה  on  פסח to allow him to eat – יד בניס

ב"ישמעאל בנו של ריב ר' .1 ע"תמיד של בה wasn’t brought before כפרה any day of the year (if his מחוסר כפורי� : )  

a) Analysis: we understand ק"ת י"ר but what is – עשה דהשלמה trumps עשה דפסח ; ’s rationale?  

i. 'חסדא ר : referent is a poor מצורע who brings Jחטאת העו (only ד� goes to מזבח�no violation of השלמה) 

1. Must have: already brought (כבש) אש� מצורע 

2. Uniquely (per v9): עולת מצורע is brought before חטאת (and must have already been brought) 

a. Note: generally, חטאת precedes עולה, per vv. 7-8 

ii. פ"ר  and burn it the next day מזבח place animal atop כהני� :

1. Challenge1 (בר אבא �ינכה :(ר' שמ  may err and offer it that day 

a. Block:  כהני� זריזי ה

2. Challenge2: מחוסרי כפורי� gain nothing by placing atop מזבח without הקטרה 

a. Reason: no expiation with כהני� eating (v. 11); and no eating before burning (v. 10)  

b. Answer: since it is forbidden to burn, regarded similar to נטמאו האימורי�  

i. Therefore:   הקטרה eat before  כהני�

III. internal contradictions regarding הקטרה and הלנה 

a. ר' כהנא: v. 12 implies allowance to leave  burning all night – against קרב

i. v13: implies that all must be burnt before ע"תמיד של בה  is brought 

ii. resolution: if it wasn’t completely burned by time of תמיד של בה"ע 

b.  לרב(ר' ספרא( : v. 14 implies that פ"ק  may be burnt all night – against 

i. v15: implies that עולת חול (including ק"פ) may not be burnt on יו"ט (that night) 

ii. resolution (רב): verse refers to שחל בשבת פ"ק the – יד בניס  is תעולת שב  

  


