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  .יד �דתמורה 
  ?מה ה� השינויי� המנויי� במשנתנו בי� קרבנות יחיד לקרבנות ציבור

  

    קרבנות יחיד  קרבנות ציבור
  לעני# תמורה  1עושי� תמורה  אי# עושי� תמורה

  לעני# זכרי� ונקבות  )2חטאת ושלמי�(בזכרי� ונקבות   רק בזכרי�

מלבד באחריות  (3ייבי�אי# ח
  )נסכיה� משקרב הזבח

 ובאחריות 4חייבי� באחריות#
  5נסכיה�

  לעני# אחריות

  לעני# לדחות השבת וטומאה  6אינ� דוחי�  דוחי�

  
  ?שחייב באחריות נסכיו, מני� שא� הקריב קרב� ציבור בלא נסכי�

  

    מאיזה פסוק  איזה זמ#ב
  לסתמא דגמרא  7)יח:במדבר כט" (ִמְנָחָת� ְוִנְסֵ-יֶה�"דמייתור   בלילה יביא�' שאפי

עָֹלה 5ִמְנָחה ֶזַבח ) "לח3לז:ויקרא כג(מדכתיב   8ביו� יביא�' שאפי
  9"'הִמְ;ַבד ַ:8ְתֹת . 5ְנָסִכי� 9ְַבר י�7 8ְי7מ7

  לריש לקיש

  
                                                           

יהוד ה '   ולדו ת קד שי� תלויי� במ חלוקת ר)  ב. עופו ת אי נ� עו שי� תמורה) א : אופני�'   מלב ד ג 1
, ד וקא  עיקר הזב ח עו שה תמורה) ג.  ו לרבנ#  אי#  עושי� תמורה יהו דה ע ושי� תמו רה' דלר , ורבנ# 

 .אבל תמורה עצמה אינה ע ושה תמורה אח רת
 ולכ > משכחת  בקרב# 3ו אילו  חטאת בס ת� אד� ה יא נק בה וב נשיא היא  זכר  , שלמי� לכל אד� 2

 .ג� של יחיד  ה� דוקא זכרי�, אול� עולת בהמה  ואש�). כ בצבו ר"משא(יחיד  זכר ו נקבה  
ב#   א ול� א� ה ביא  את ה קר. "א� עבר זמנ ו בטל  קרבנ ו" 3דכי ו # שזמנ�  קבוע  כתמידי� ו מוספי�   3

 . וכד להל3#חיי ב בא חריו ת נסכיו  , בלי נ סכי�
קרבנ ות שקבוע  לה� זמ# כ גו# עו לת יו לדת '  ו אפי, כל נד רי�  שאד� נוד ר הו א חיי ב בא חריו ת#',  פי 4

בי א� מא� לא  הביא ו� בי ו� ה שמיני  3וקרב נות  מצורע שצרי> ל הביא � ביו � השמיני לטהרת� 
  . אחר  יו� ה שמיני' אפי

דכיו#  שחיי בי�  באחריות  הקרב#   ,  מנח ת סו לת ו היי#  ו השמ# הבא י� ע� הק רב#היינו   ה,  נסכי ה� 5
  .חייבי � ג� באחריות  נסכיו 

שדינ� שדוחי� א> , � קרבנ ות יח יד ה קבוע לה� זמ#מלבד חבי תי כ ה# גד ול ופר יו�  הכפורי� שה 6
  ).י"ט ותפא"תוי ' ע(ק חולק עליו "אי# ת ,  מ קאמר לה במתניתי#"והג � שר, השבת ואת הטומאה

י אי>  משמע מהאי קרא "דנש ארו ב קושיא על רש, )ה מנ חת�" ד: ד � מד (במנח ות '  הי טב ב תוס' ע 7
כוונה  מזה שהתורה  כתב ה כמ ה פעמי� אכ#  כבר  תירצו הא חרוני � קושית� דה[, בלי לה' שאפי

יד  בנימי # למנחות  ' ע 3בלילה ' ר  שיש לה� תשלומי� אפיומ משמע שבא ל3" ִמְנָחָת� ְוִנְסֵ-י ֶה�"
דמה שאמר כא# מנחת� ונסכ יה� בלילה מנחת�  , )בדבור  הקוד�(ש� ' תו ס עוד העירו .)]ש�(

 . אלא מהפסוק דלהל#דהרי ל מחר  לא דרשינ#  מהאי קר א, אינו  בדוק א, ונסכי ה� למחר
וא� היה  . ל דג� בלילה"קמ, דהוה  אמינא דדו קא ביו� שהוא זמ# הקרה, צריכו תא' ועשתה הגמ 8

  .מכיו#  שבקדשי� הלילה הו ל> אחר ה יו�, אומר דוק א לילה לא הייתי  יודע  יו� שלמחרת
דבה כי מי ירי ש � פסוק   (וט יקריב  את נ סכי" פסוקי� אלו לומר  שביו' בדדרשינ# ס מוכי � ד',  פי 9
שהיתה  שא� שכח לה קריב � בשבת 3"  'שבתות ה" ט ג� את נ סכי " כ  ביו"ומלבד זה  יקרי ב ג, )ז"ל

  . את הקרב# א� הקריב  כבר  , שמע מינה  שחייב בא חריו ת נסכי�. ט"יקריב� למחרת בי ו, אתמול
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  :  ידד�  תמורה 
  ?מה די� קרבנות נזיר לעניני� דלהל�

  

    י�נידבהא� ה� נידרי� ו  הא� קרבי� בבמת יחיד
  לחכמי�  י�נידבאינ� נידרי� ו  �1 אלא בבמת ציבוראינ� קרבי

  מאיר' לר  י�נידבנידרי� ו  קרבי�

  

  
  ].ה אלא"תוד [?איזה קרבנות קרבי� בבמה גדולה ואיזה לא, )בזבחי�(לתנאי� דלהל� 

  

�חובות ציבור   פסחי� 
  2חטאות

חובות ציבור הקבוע 
   עולות�לה� זמ� 

ות נדבנדרי� ו  3חובות דיחיד
�   דיחיד

  

  יהודה' לר  קרבי�  קרבי�  קרבי�  י�קרב  קרבי�

  רבנ� בתראיל  קרבי�  אינ� קרבי�  קרבי�  קרבי�  קרבי�

  שמעו#' לר  קרבי�  אינ� קרבי�  קרבי�  אינ� קרבי�  קרבי�

  

  
  ].ה אלא"תוד[? מ וחכמי� דסוגייתנו"כאיזה תנאי� בזבחי� סוברי� ר

  

    י בזבחי�"לשיטת רש  'לשיטת תוס
 דקרבו בבמה 3יהודה ' כר

  חובות יחיד' גדולה אפי
 דלא קרבו 3כרבנ# בתראי 

  4עולה ושלמי�במה רק ב
 נזיר הוא קרב# 3לחכמי� 

  חובה

 דלא קרבו 3כרבנ# בתראי 
  בבמה רק עולה ושלמי�

  נידב נזיר נידר ו3מאיר ' ר  33333

  

                                                           
כדי  הוא רק ,   על כרח> מה שהל> אבשלו� לחברו#,שלדעת חכמי� אלו) ה אלא"ד(' וכתב ו התו ס 1

 .כיו#  שלא הית ה ש� הבמ ה גדו לה, אבל לא להקרי ב ש�, יא כב שי� מש�להב
כ פר ה על� דבר  , וב י# ש אי# ק בוע ל ה� זמ#, חדשי�   בי#   הקבו ע לה� זמ# כש עירי  הרגלי� ור אשי2

 .ז"ושעירי ע
 . כגו#  חטאות ואשמות בכו ר ומעשר3
 סברת� כרבנ# 3ניד ב י שרבנ# ה סובר י� שקרב#  נזיר אינו  נידר  ו"דלשיטת רש', הקשו התוס 4

בתראי שלא קרב ב במה בי# ב במת ציבור  ובי#  בבמת יחי ד בשביל יחיד  אלא עולה ושלמי� בלבד 
ל "הניח א לרבנ# ב תראי עצמ� יד . כיצ ד הק ריב א בשלו� את קרב#  נזירו תו, )י�ני דבשה� נידר י� ו(

�  נאמר א 3ל שהוא ק רב# ח ובה  " אלא לרבנ#  קמאי דס,  נידבדה�  סובר י� שקרב#  נזיר   הוא נ ידר  ו 
 . יהי ה קשה3 ל כרבנ# ב תראי שלא הקר יבו ב במה  בשביל יחי ד רק  עולה ושלמי�"י דס"כרש


