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 ושגיםביאורי מ

 עקרונית מהמנחה ולמעלה הותר להכין אוכל לסעודת שבירת הצום גם כאשר ההכנה היתה לפצח - קניבת ירק
 .אגוזים או להוציא את הענפים מהירק
כ למוצאי הצום ויש " והבעיה היא מצד זה שהפעולות היו מתבצעות מיוהןכל הפעולות הללו מותרות מצד עצמ

 . כיוון שהכנת האוכל יש בה מן העינוי אין זה הכנה מקודש לחולאולם. בכך משום הכנה מקודש לחול
תשרי הוא ' כ כפי שהחיוב לאכול בט"שבירת הצום היא חלק מהמערכת של יוה: ניתן להוסיף רובד נוסף של הסבר

 .ל"ואכמ. לכן כשמכינים אוכל לסעודה שאחרי הצום אין בכך הכנה מקודש לחול. כ"חלק מהמערכת של יוה
 

זריקת הדם על , הולכת הדם למזבח, קבלת הדם, שחיטה:  עבודות הללו4 עיקר הקרבת הקרבן הוא -ים הקטר אבר
 . בסיום המלאכות הללו הורצה הקרבן. המזבח

 -ובשאר הקרבנות את החלבים,  את כל הבשר-בעולה (לאחר המלאכות הללו יש להקטיר על המזבח חלק מהקרבן 
 .)חלקים שומניים מאוד בקרבן

 .רת החלבים ניתן לעשות גם בלילהאת הקט. בודות שמרכיבות את הקרבת הקרבן חייבים לעשות ביום הע4את 

 :כ"הקרבת חלבי שבת ביוה
 .מותרת: ישמעאל' ר
 .אסורה: עקיבא' ר

 -' שבת בשבתו'
מכאן שחלבי השבת : ישמעאל' ר

 .מוקטרים ביום כיפור
מכאן שחלבי השבת : עקיבא' ר

אבל , מוקטרים ביום טוב
 .לא ביום כיפור

יה בשאלה האם ע תלו"י ור"ת של רקוהמחל
 : ט"קרבנות נדבה קרבים ביו

 . ט"ניתן להקריב קרבנות נדבה ביו: י"ר
ט " על חלבי שבת ביולא צריך ריבוי לכן 

 .כ"לומדים מהפסוק על יוהולכן 
 . ט"לא ניתן להקריב קרבנות נדבה ביו: ע"ר

ט " מיוחד על חלבי שבת ביוצריך ריבוי לכן 
 .כ" ניתן ללמוד מהפסוק על יוהולא

 . בערב שבתהיו תוקעים - יוצא ביום שישי ט"כשיו
 . במוצאי שבתהיו מבדילים - יוצא ביום ראשון ט"כשיו
 :אבל

 . בערב שבתלא היו תוקעים - יוצא ביום שישי כ"כשיוה
 . במוצאי שבתלא היו מבדילים - יוצא ביום ראשון כ"כשיוה

 

  - ע"לפי ר
 .קדושתם זהה שהרי -כ לשבת "ברור למה לא תקעו בין יוה

 
  - ישמעאל' לפי ר

ההפרש בקדושה  ,כ קלה מקדושת שבת"על אף שקדושת יוה
כהנים ' ( ובשבילם אין צורך לתקועמשמעותי רק  לכהנים

 ).'זריזים הם

עיין ביאור (כ לשבת הוא ההיתר לקנוב ירק "ן יוההבדל נוסף בי
 ,)מושגים

אולם תפקיד התקיעה הוא להודיע על  איסורים ולא על היתרים 
 .ולכן לא תקעו כדי ליידע את העם על היתר הקניבה

 : היתר קניבת ירק מהמנחה
 .כ שחל בשבת"יוהבתקף גם : יוחנן' ר
 .חולכ חל ביום "יוהכשתקף רק :  הונאבר

 . כלל וכללאין לקנוב ירקכיוון שההיתר מביא לידי תקלה : רבא


