
  חבורת עיון -ק"ק בית אברהם 
ם  –תש"פ  אב הןחיי ם כ  תנחו

 

 

  5מנחות    –ת  דף־מקורו

 

  ״ אין מעבירין על המצוות ״ , ו ראש ־ יד ושל ־ סדר הנחת של 
 )לו.ת (מנחו

 

  לכתחילהא   

  ״ שתיםתנא כשהוא מניח ... יהו ״ גמרא מנחות (לו.),

 What changes from אמינא־הוה  to מסקנא?  What stays the same?  Is anything left ambiguous? 

  

  ״ששם מניח תפלין הכל חייבין בתפלין ... ״גמרא ערכין (ג:), 

  של)ה ״שם (ד ׳ תוס

 How many דיני תפלין does this  גמרא teach us? 

  

  ״ וקושר ...״, ׳ , ובפרט סוף הלכה ה )׳ ה-׳ ד הלכות ׳ תפלין (פרק ד ׳ ם הל״רמב

  ה וקושר) ״(ד שםכסף משנה , וב ה וכשהוא)״ה וקושר וד״(דשם  ם״ על הרמברבינו מנוח 

 What subtle  חידוש does ר׳  מנוח add?  Contrast him with תוס׳ ערכין and כסף משנה. 

 

  בדיעבד   ב

The following גמרא analyzes the סדר מערכה, the order in which 

morning עבודות were performed in the  בית המקדש.   [The full 

list – taught by אביי – appears at the top of  (.לג)]    

Specifically, once the  כהן completed  מזבח החיצון setup and 
entered the היכל building, he attended to the מזבח הקטרת before 

the מנורה.   

 Please examine the  בית המקדש map to the left – and 

particularly items 4, 6, and 12 – before tackling the גמרא in יומא. 

 

ודישון מזבח פנימי קודם  ״ריש לג:),  –גמרא יומא (סוף לג. 
  ״פתאמדרעא לטוט להטבת ... 

  ה היכי עביד ״ה עבורי, וד״ה אין מעבירין, ד״ובפרט ד  –שם    רש״י

  ה שלחן)] ״שם (לג. סוף ד [מאירי

כלומר שהפוגע בדבר הראוי למצוה לזכות בו  – שאין מעבירין על המצות 
רמז  . פ שלא התחיל עדיין להתעסק בה לא יעבור ממנה כדי להתעסק באחרת״אע

ל כל שאר ״לדבר ממה שכתוב במצות מצה ושמרתם את המצות קרי ביה מצוות ר
מצות גם כן בחובת השימור כלומר שלא תמתין להם להחמיץ את קיומן עד 

כ של ראש שהרי היד קרובה לו יותר מן הראש ואלו מניח של ראש תחלה  ״מכאן אמרו המניח תפילין מניח של יד תחלה ואח . שתתייאש מהן
 . א מעביר על המצותנמצ

 What general halachic principle does this גמרא discuss? 
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 )׳ ג סעיף ד״תע ׳ סי(אורח חיים  א״ רמו  שלחן ערוך

ושני  (וחומץ או מי מלח)מביאין לפני בעל הבית קערה שיש בה שלשה מצות ומרור וחרוסת וכרפס או ירק אחר 
ויסדר הקערה לפניו בענין שאינו צריך לעבור על  הגה: תבשילין, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה, ונהגו בבשר וביצה. 

תר מן המצה, והמצות מן המרור והחרוסת, והם יהיו יותר קרובים אליו  המצוה, דהיינו הכרפס יהא למעלה מן הכל והחומץ סמוך לו יו
והבשר נהגו שיהיה זרוע, ונהגו שהבשר יהיה צלי על הגחלים והביצה תהיה מבושלת.   ל).״(מהרי   מן הבשר והביצה

  .) (והוא הדין צלויה, וכן נוהגין בעירנו 

 

 

  ] )ה עבורי״ד (לג: התם[או תוס' ה וקשרתם) ״ד( ׳ תוס, וב הנ"ל גמרא מנחות (לו.)

  )׳ הלכה ח ׳ תפלין (פרק ד ׳ הל ם״רמב

  

   :)לג( התםד ״תוספות רי

  ׳ ג דבפ ״אע ׳פי – . מדרעא אטוטפתא   ? היכי עביד  . עבורי דרעא אטוטפתא אסור  , מ מדריש לקיש ״ ש  , אמר רבא 
בשלמא  ׳ואמרי ,כ חולץ של יד״כ מניח של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואח״תנא כשהיא מניח מניח של יד ואח ׳הקומץ בתרא אמרי

ה רבא שמע לה מדריש ״אפ  ,׳והדר והיו לטוטפות בין עיניך כוכ מניח של ראש דכתיב וקשרתם לאות על ידך  ״כשהוא מניח מניח של יד ואח
  .האי טעמא מסידרא דקרא דיש לומר קרא לאו אסידרא קפיד ׳דטפי ניחא לי ,לקיש משום דאין מעבירין על המצות 

 What problem does the ד״ רי  solve?    

 Do you see a connection to the following ׳תוס ?     אמר)]  ה ״דלו. הכא ( ׳ [תוס  

 

 

  )ה דדרעא״ה אין מעבירין וד״ד –ף ״ בדפי הרי  תפלין (ח: ׳ הל –וסף הכא י י נמוק

  

 How is the נמוקי יוסף similar to וקשרתם/עבוריה ״(ד ׳תוס(  and the ׳חם (הלכה ״רמב(  above, and how 

does he differ from them? 

 What underlies their מחלוקת?  


