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5.3.5 

33a (אביי מסדר) � 34b (היא 
 (צירו� דרבנ

 

 )א �וֹ �וֹ �וֹ �וֹ     �&ַקד�&ַקד�&ַקד�&ַקד    ַהִ"ְזֵ�חַ ַהִ"ְזֵ�חַ ַהִ"ְזֵ�חַ ַהִ"ְזֵ�חַ     ַעלַעלַעלַעל    ְוָהֵא%ְוָהֵא%ְוָהֵא%ְוָהֵא%: : : : �וֹ �וֹ �וֹ �וֹ     �&ַקד�&ַקד�&ַקד�&ַקד    ַהִ"ְזֵ�חַ ַהִ"ְזֵ�חַ ַהִ"ְזֵ�חַ ַהִ"ְזֵ�חַ     ְוֵא%ְוֵא%ְוֵא%ְוֵא% ַהֹ�ֶקר ַעד ַהַ$ְיָלה ָ#ל ַהִ"ְזֵ�חַ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה �ֹוַרת ֹזאת ֵלאֹמר ָ�ָניו ְוֶאת �ֲהֹר
 ֶאת ַצו )1
  ב, הא ו,  ויקר :ַהְ-ָלִמי* ֶחְלֵבי ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ  ְוִהְקִטיר ָהֹעָלה ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ  ְוָעַר+ ַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקר    ַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקר    ֵעִצי*ֵעִצי*ֵעִצי*ֵעִצי*    ַהֹ#ֵה
ַהֹ#ֵה
ַהֹ#ֵה
ַהֹ#ֵה
    ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ ָעֶליהָ     &ִבֵער&ִבֵער&ִבֵער&ִבֵער ִתְכֶ�ה

2(  ָ�ְלָח
 ֶאת ְו0ְַמ ְלָח
    ֹנַכחֹנַכחֹנַכחֹנַכח ַהְ"ֹנָרה ְוֶאת ַל3ָֹרֶכת ִמח&2 ַה-1 ְלָח
ַה-1 ְלָח
ַה-1 ְלָח
ַה-1 �יָמָנה ַהִ"ְ%ָ#
 ֶצַלע ַעל ַה-1ֵ 
ְלָח 
 ְוַה-1�ֵ�  לה ,כו שמות :ָצפֹו
 ֶצַלע ַעל ִ

  ז ,ל שמות :ַיְקִטיֶר7ָהַיְקִטיֶר7ָהַיְקִטיֶר7ָהַיְקִטיֶר7ָה    ַה7ֵֹרתַה7ֵֹרתַה7ֵֹרתַה7ֵֹרת ֶאת ְ�ֵהיִטיבוֹ  ַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקר    ַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקרַ�ֹ�ֶקר ַסִ"י* ְקֹטֶרת �ֲהֹר
 ָעָליו ְוִהְקִטיר )3

  לז ,כג ויקרא :ְ�יֹומוֹ  יֹו* ְ:ַבר &ְנָסִכי*&ְנָסִכי*&ְנָסִכי*&ְנָסִכי*    ֶזַבחֶזַבחֶזַבחֶזַבח    &ִמְנָחה&ִמְנָחה&ִמְנָחה&ִמְנָחה    ֹעָלהֹעָלהֹעָלהֹעָלה ה'לַ  ִאֶ-ה ְלַהְקִריב ֹקֶד% ִמְקָרֵאי ֹאָת* ִ�ְקְרא& ֲאֶ%ר ה' מֹוֲעֵדי ֵאֶ$ה )4

 ט<ח ,כד ויקרא:  עֹוָל*עֹוָל*עֹוָל*עֹוָל*    ָחקָחקָחקָחק ה' ֵמִאֵ-י לוֹ  ה&א ָקָדִ%י* ֹקֶד% ִ#י ָקֹד% ...ָ�ִמיד ה' ִלְפֵני ַיַעְרֶכ7& ַהַ-ָ�תַהַ-ָ�תַהַ-ָ�תַהַ-ָ�ת    ְ�יֹו*ְ�יֹו*ְ�יֹו*ְ�יֹו*    ַהַ-ָ�תַהַ-ָ�תַהַ-ָ�תַהַ-ָ�ת    ְ�יֹו*ְ�יֹו*ְ�יֹו*ְ�יֹו* )5

6( 
  טו ,ו ויקרא: ָ�ְקָטר ָ#ִליל ה'לַ  עֹוָל*עֹוָל*עֹוָל*עֹוָל*    ָחקָחקָחקָחק ֹאָת@ ַיֲע0ֶה ִמָ�ָניו ַ�ְחָ�יו ַהָ"ִ%יחַ  ְוַהֹ#ֵה

�ֲע0ֶה ַהֵ-ִני ַהֶ#ֶב0 ְוֵאת: ה'לַ  ֵ%ָכר ֶנֶס+ ַהBֹ�ַ +Cֵֶד% ָהֶאָחד ַלֶ#ֶב0 ַהִהי
ַהִהי
ַהִהי
ַהִהי
    ְרִביִעתְרִביִעתְרִביִעתְרִביִעת    ְוִנְס#וֹ ְוִנְס#וֹ ְוִנְס#וֹ ְוִנְס#וֹ  )7ַ 
 ח<<ז ,כח במדבר: ה'לַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵ-ה ַ�ֲע0ֶה &ְכִנְס#וֹ &ְכִנְס#וֹ &ְכִנְס#וֹ &ְכִנְס#וֹ     ַהֹ�ֶקרַהֹ�ֶקרַהֹ�ֶקרַהֹ�ֶקר    ְ#ִמְנַחתְ#ִמְנַחתְ#ִמְנַחתְ#ִמְנַחת ָהַעְרָ�ִי* ֵ�י

  יא ,יב דברי* :ה'לַ  ִ�ְ:ר& ֲאֶ%ר ִנְדֵריֶכ*ִנְדֵריֶכ*ִנְדֵריֶכ*ִנְדֵריֶכ*    ִמְבַחרִמְבַחרִמְבַחרִמְבַחר    ְוֹכלְוֹכלְוֹכלְוֹכל...ָתִביא& ָ%ָ"ה ָ%* ְ%מוֹ  ְלַ%ֵ#
 �וֹ  ֱא)ֵהיֶכ* ה' ִיְבַחר ֲאֶ%ר ַהָ"קֹו* ְוָהָיה )8

  ג ,יב ויקרא :ָעְרָלתוֹ  0ַ�ְר ִי"ֹול ַהְ-ִמיִני &ַבGֹו* )9

  

I. אביי’s presentation of the order of the מערכה, following אבא שאול’s approach 

a. Great fire: on outer מזבח (v. 1 – implies 2 fires, 1st is greater which accomplishes more כפרה) 

b. Small fire: on SW corner of מזבח – used for fire for קטורת 

c. 2 *גזירי עצי: placed on main fire – the מכשיר for the קטורת 

i. Note: both are "בבקר בבקר" , but completing wood is first 

d. Inner מזבח: cleaning out (
  )הטבת הנרות (before מזבח הקטורת of (דישו

i. Since: he encounters the מזבח פנימי first since it is east of the מנורה >
שלח  line as per v. 2 

ii. Principle:  על המצוות 
  אי
 מעבירי

1. Application: always pick up תש"י before [רש"י] תש"ר or place appropriately in bag [ר"ת]) 

e. 5 נרות: the doubled בבקר of the logs is unnecessary, apply 1 to ד* התמיד and 1 to נרות 

i. Note: now have 3 "בבקר"  � come first 

f.  *התמידד : has 2 בבקר and is מכפר, precedes 2 נרות 

g. 2 נרות: require at least 2 נרות left for final הטבה; break into 2 in order to create more excitement 

h. קטורת: follows נרות as per v. 3, precedes *אברי since it has doubled אברי* ,בבקר only has one 

i.  התמידאברי : finishing תמיד של שחר is first on מזבח as per v. 1 

j.  התמידמנחת  (v. 4) מנחה and its עולה following the– תמיד that accompanies מנחה :

k. ג"כביתי ח  (brought daily; ½ in morning, ½ in evening):  all מנחות together 

l.  תמידנסכי : wine libation accompanying תמיד – following  
 (v. 4) נסכי* and its קרב

m. �מוס: precedes *בזיכי (dispute among *תנאי) as per *ביו* ביו (v. 5) making later (::בבקר בבקר�early) 

i. Challenging החוק : from 
 ביו* ביו* in consideration of מוס� (v. 6) but won’t make it before חביתי

n.  לבונהבזיכי : burnt on מזבח  

o.  ע"של בהתמיד : afternoon תמיד 

II. Analysis of order of קטורת (morning – between *ד* ואברי; afternoon, between *אברי and libation) 

a. Morning: follows 
 weren’t exacting with sequence) ,נרות before קטורת (though they stated רבנ

b. Afternoon: following v. 7, just like תמיד של שחר, follows offering (but not *אברי) 

c. Question: could תמיד של שחר be inferred from *הערבי 
 ?or the inverse של בי

i. כמי*ח : infer שחרית from בה"ע, since הכבש האחר is האחד – בה"ע=the best 

ii. רבי: infer בה"ע from שחר, since הכבש האחד is שחרית; the “best” learned from v. 8  

1. 
 חובה and for נדבה v8 needed for :רבנ

III. Analysis of final clause – the hot water prepared for כה"ג who was old or dainty 

a. Tradition: they would heat up iron vessels and put them in on יו"כ 

b. Challenge: this is �מצר (a מלאכה of מכה בפטיש, since it completes the forming of the vessel) 

i. Answer1: taken out before it reaches �צירו 

ii. Answer 2 (אביי): even if it reaches �צירו – 
 דבר שאי
 מתכוי

1. Challenge:  אביי says that the allowance to perform ברית מילה even if it means cutting 

the צרעת (v. 9) is against the problem of 
 דבר שאי
 מתכוי

2. Defense: �צירו is a rabbinic prohibition, 
 מותר is דבר שאי
 מתכוי


