מי כיור
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מי כיור זבחים כא
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אף למתירין

עמוד השחר:
פוסל מי הכיור
לעבודת לילה

עמוד השחר:
פוסל מי הכיור
לעבודת יום ולילה

שקעו המים בבור
לפני עמוד השחר

למחר מי הכיור כשר
לקידוש רק לעבודת לילה

שקעו המים בבור
אחרי עמוד השחר

למחר מי הכיור פסול
לקידוש אפי' לעבודת לילה

שקעו המים בבור
לפני עמוד השחר

למחר מי הכיור כשר
לקידוש לעבודת יום ולילה

שקעו המים בבור
אחרי עמוד השחר
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למחר מי הכיור פסול
לקידוש אפי' לעבודת לילה

בס"ד

שיטת רש"י

מי כיור זבחים כא

ורבי יוחנן אמר:
כיור כיון ששקעו שוב אין מעלהו

קס"ד דקאמר ר' יוחנן
דאפי' לעבודת לילה
דמיפסל בה העלתו

סתירה בר' יוחנן

והא"ר אסי א"ר יוחנן משמיה דאילפא
כיור שלא שקעו מבערב מקדש ממנו
לעבודת לילה ולמחר אינו מקדש

מאי אינו מעלהו
לעבודת יום
אבל לעבודת לילה חזי

וקא סלקא דעתך השתא
שבהעלת הלילה
תפסלם לעבודת מחר
אי הכי היינו
דרבי חייא בר יוסף
איכא בינייהו גזירת שיקוע

רבי יוחנן סבר לה כרב חסדא
העלת לילה אינה פוסלם לעבודת מחר
אם שקעו לפני עלות השחר
למחר מי הכיור כשר
לקידוש לעבודת יום ולילה
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רבי חייא בר יוסף
העלת הלילה פוסלם לעבודת מחר

מצוה לשקע מי הכיור לפני
השקיעה גזרה שמא יפשע
ולא ישקענו לפני עלות
השחר ויגרמו להן ליפסל
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אם שקעו לפני עלות השחר
למחר מי הכיור רק כשר
לקידוש לעבודת הלילה

בס"ד

מי כיור זבחים כא

שיטת רש"י
והאמר רבי יוחנן
קידש ידיו לתרומת הדשן למחר אין צריך
לקדש שכבר קידש מתחילת העבודה
אלמא לאחר שמעלה מי הכיור
לקדש לתרומת הדשן
לא צריך לחזור ולשקעו

סתירה בר' יוחנן

רבי יוחנן אמר
כיור כיון ששקעו שוב אין מעלהו

בשלמא לרבא
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הא ר' אלעזר ברבי שמעון

הא רבי

כשם שאין לינה מועלת בקידוש ידים ורגלים

כשם שלינה מועלת בקידוש ידים ורגלים

כך אין לינה מועלת במי כיור

כך לינה מועלת במי כיור

משום הכי לא חש לשיקועו

משום הכי חש לשיקועו
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בס"ד

שיטת רש"י

והאמר רבי יוחנן
קידש ידיו לתרומת הדשן למחר אין צריך
לקדש שכבר קידש מתחילת העבודה

אלמא לאחר שמעלה מי הכיור
לקדש לתרומת הדשן
לא צריך לחזור ולשקעו

סתירה בר' יוחנן

הא רבי
מאי שנא התם דמשקע ליה

דמסלק ליה והדר משקע ליה

אי הכי למה נאמר 'למחר אינו מקדש'
אלא א"כ שקיעה פוסל מי כיור

עמוד השחר פוסל מי כיור
ר' יוחנן לא איירי בתקנת מי כיור
אלא בהלכות קידוש דמודי רבי מקרות
הגבר עד צפרא לא פסלה לינה

סתירה בר' יוחנן

היינו דרב חסדא

א"ר אסי א"ר יוחנן משמיה דאילפא
כיור שלא שקעו מבערב מקדש ממנו
לעבודת לילה ולמחר אינו מקדש
הכי קאמר 'אין צריך לקדש למחר'
דאין לינה מועלת בקידוש כר' אלעזר

איכא בינייהו מצות שיקוע
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רבי יוחנן אמר
כיור כיון ששקעו שוב אין מעלהו

אלא לאביי
קשיא דרבי אדרבי

הא רבי
מאי שנא הכא דלא משקע ליה

לר' יוחנן מצות שיקוע מבערב כדי
שימצאנו משוקע בקידוש תרומת
הדשן ויהא נזכר לחזור ולשקעו

מי כיור זבחים כא

לרב חסדא לא החמירו בו כל כך ואין
מצות שיקועו אלא סמוך לזמן פסולו
קודם עמוד שחר
www.swdaf.com

