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 "ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים" –א' פרק  תמידמסכת 
        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––    כה, בכה, בכה, בכה, ב .1

   ַמְתִניִתין   כה,ב

ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ה ְמקֹומֹות ַהּכֲֹהִנים ׁשֹוְמִרים ּבְ לֹׁשָ ׁשְ ית ַאְבִטיָנס  :ּבִ    ,ּבֵ
יצֹוץ ית ַהּנִ    ,ּבֵ
ית ַהּמֹוֵקד    .ּבֵ

יצֹוץ ָהיּו ֲעִלּיֹות  ֵבית ַאְבִטיָנס ּוְבֵבית ַהּנִ ם , ּבְ    .ָהרֹוִבים ׁשֹוְמִרים ׁשָ
ית ַהּמֹוֵקד ה  :ּבֵ יּפָ    ,ּכִ

דֹול ָהָיה    ,ּוַבִית ּגָ
ל ֶאֶבן ף רֹוְבִדין ׁשֶ    .מּוּקָ

ית ָאב ִנים     :ִזְקֵני ּבֵ םְיׁשֵ    ,ׁשָ
ָיָדם חֹות ָהֲעָזָרה ּבְ    .ּוַמְפתְּ

ָאֶרץ וֹ ּת ְס ּכִ  ִאיׁש   :הִפְרֵחי ְכהּונָּ     .ּבָ
ִבְגֵדי קֶֹדׁש  ִנים ּבְ    ,לֹא ָהיּו ְיׁשֵ

ִטין א ָהיּו ּפֹוׁשְ יֶהם ,ֶאּלָ ַחת ָראׁשֵ יִחין אֹוָתן תַּ    ,ּוַמּנִ
ְכסּות ַעְצָמן ין ּבִ סִּ    .ּוִמְתּכַ

  
      - ֵמֶהן ֵאיַרע ֶקִרי ְלֶאָחד   כו,א

יָרה^ יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לוֹ  ַחת ַהּבִ ה ַההֹוֶלֶכת לֹו תַּ ִסיּבָ ּמְ    ,ּבַ
אן אן ּוִמּכָ    ,ְוֵנרֹות ּדֹוְלִקין ִמּכָ

ִביָלה יַע ְלֵבית ַהטְּ הּוא ַמּגִ    ,ַעד ׁשֶ
ם    ,ּוְמדּוָרה ָהְיָתה ׁשָ

בֹוד ל ּכָ א ׁשֶ סֵּ       - ּוֵבית ַהּכִ
בֹודוֹ  ם ָאָדם -ּול ָנע   ְמָצאוֹ  :ֶזה ָהָיה ּכְ ׁש ׁשָ ּיֵ    ,יֹוֵדַע ׁשֶ

תּוַח  ם ָאָדם -ּפָ ֵאין ׁשָ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
   ,ָיַרד ְוָטַבל

ג ּפַ    ,ָעָלה ְוִנְסתַּ
דּוָרה ֶנֶגד ַהּמְ ם ּכְ    .ְוִנְתַחּמַ

ב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים א ְוָיׁשַ    ,ּבָ
ָעִרים ָהיּו ׁשְ ִחים ַעד ׁשֶ    ,ִנְפתָּ

   .יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לוֹ 
  

הּוא רֹוֶצה ִלְתר ַח וֹ ִמי ׁשֶ ְזּבֵ ים ְוטֹוֵבל   -ם ֶאת ַהּמִ ּכִ    ,ַמׁשְ
ה ּלֹא ָיבֹא ַהְממּוּנֶ    .ַעד ׁשֶ

  
ה א ַהְממּוּנֶ ָעה ּבָ ֵאיֶזה ׁשָ    ?ְוִכי ּבְ

  
וֹות ים ׁשָ ל ָהִעתִּ    ,לֹא ּכָ

ֶבר רֹות ַהּגֶ א ִמּקְ הּוא ּבָ ָעִמים ׁשֶ    ,ּפְ
ָפָניו אֹו ֵמ     .ַאֲחָריואֹו ָסמּוְך לֹו ִמּלְ

א ְוָדַפק ֲעֵליֶהן  ה ּבָ ְתחּו לוֹ  -ַהְממּוּנֶ    .ְוֵהן ּפָ
ַבל ָיבֹא ְוָיִפיס" :ָאַמר ָלֶהן טָּ    ".ִמי ׁשֶ

ָכהָזָכה  -ֵהִפיסּו  ּזָ    .1111ִמי ׁשֶ
        

מָ              אָר ּגְ

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ן ֵקְדָמה ִלפְ  :ָאַמר ְקָרא ּכָ ׁשְ    ,ֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה"ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהּמִ

ׁש   ְקּדָ ֶמֶרת ַהּמִ ה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ׁשְֹמִרים ִמׁשְ    ,מֹׁשֶ
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ֶמֶרת ּבְ    .(במדבר ג, לח) 2222ְלִמׁשְ

                                                        
  שיטה מקובצת, גירסת המשיות. 1
ְק  2 ֶמֶרת ַהּמִ ה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ׁשְֹמִרים ִמׁשְ ן ֵקְדָמה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ֵרב יּוָמתְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהּמִ ר ַהּקָ ָרֵאל ְוַהּזָ ֵני ִיׂשְ ֶמֶרת ּבְ ׁש ְלִמׁשְ   ּדָ

  המפרש
אורויי במעשה דתמיד עבודת . משום דבעי למתי' בשלשה מקומות

כהים קט תחלה שמירתן ומקום שכיבתן עד שהוא מסדר כל 
הסדר שבתחלה טובלין וכו' כאשר הוא מסודר במשה ובגמ' פקא 
לן מקרא דבית המקדש צריך שימור דאי לא פקא לן מקרא הוה 
אמיא דלא צריכי שומרים דאין עיות במקום עשירות ואי גבי כלי 

אחרים ועוד דהוה אמיא דבחד שומר סגי. ומקום המקדש קו 
הכי  שמירתן היא בבית אבטיס ובבית היצוץ ובבית המוקד:

. בית אבטיס היא גרסין בבית אבטיס ובבית היצוץ היו עליות
לשכת מפטמי הקטורת כדתן בפ''ק דיומא (דף יח:) הוליכוהו 

פיה שהיא לעליית בית אבטיס גבי כהן גדול ללמדו לשם הלכות ח
אחת מעבודות קשות שבמקדש כדמפרש ביומא (דף מט:) ולפי 
שהיו אומין על מעשה הקטרת קראת על שמם ומספקא לן ביומא 
במקום עליית בית אבטיס היכן היא דאמרין בפ''ק דיומא (דף 
יט.) שתי לשכות היו לכהן גדול לשכת פרהדרין ולשכת בית אבטיס 

ידעא אי לשכת פרהדרין בצפון אחת בצפון ואחת בדרום ולא 
ולשכת בית אבטיס בדרום או לשכת בית אבטיס בצפון ולשכת 
פרהדרין בדרום ושם היה כהן גדול ישן וביומא (דף ח:) מפרש למה 

היו  . לא שמעתי בו טעם למה קרא כן:בית היצוץ קרא כן:
. לשמירת כהים צריך עליות מקום גבוה כדפקא לן בגמרא עליות

ו עליך וישרתוך וגזירת הכתוב היא ושמירת לוים לא היתה וילו
אלא למטה אצל השערים ולכך קרי ליה הפסוק ללוים שוערים 
במקרא לפי שלא היתה שמירתן אלא אצל השער והכהים היו 
שומרין אותו בעליות על מקום גבוה כדרך שומרי עיר וכל שומרי 

וארבעה שומרים עיר בין ביום בין בלילה לא היו ישים. ועשרים 
בעשרים וארבעה מקומות פקא לן בגמ' שצריך לבית המקדש שהיו 
שומרים יום ולילה שלשה בכהים ועשרים ואחד בלוים ואפילו היו 
אותן עליות בויות מקצתן בעזרה יכולים כהים לישב שם כשהיו 
עייפים דגגין ועליות לא תקדשו כדאמרין בפסחים (דף פה:) 

כול לישב דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית ובעזרה אין אדם י
. רובין קרי כהים שלא הגיעו עדיין והרובין שומרין שם דוד:

לעשות עבודה כגון פחותים מי''ג שה כמו (שמואל א ב) ויגדל הער 
[ומתרגמין] ורבא רביא ולפי שעדיין לא הגיעו לעשות עבודה (אין 

שיכולין לעבוד אין יכולין לעשותה) עבדין להו שומרים שאותן 
רוצין לשמור ועוד הואיל ויכולין לעבוד אין או מיחין אותן 

. בית המוקד פר''ח בפ''ק דיומא (דף טו: בית המוקד כיפה לשמור:
ד''ה ואחת) על שם שלא היה האש כבה משם לעולם מפי שהיו 
וטלין האש לצורך המזבח דאמרין בתורת כהים שמצוה להביא 

מר ותו בי אהרן [הכהים] אש על המזבח אע''פ מן ההדיוט שא
שהאש יורד מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וביציאות השבת 
(שבת כ.) תן ומאחיזין את האור במדורת בית המוקד ערב שבת עם 
חשיכה דכהים זריזין הם ולא אתו להבעיר ופירש רש''י להתחמם 

רה דאמרין שם כהים שהיו הולכים יחפים על גבי רצפת העז
בזבחים (דף כד.) הואיל וכלי שרת מקדשים ועזרה מקדשת מה 
מציו בכלי שרת שלא יהא דבר חוצץ בין ידו לכלי התם פקא לן 

. כלומר כיפה מקרא אף עזרה לא יהא דבר חוצץ ביו לבין הרצפה:
לשכת בית המוקד ע''ג לשכה של אבים היתה ובשביל שהכהים 

יפה דשמירתן צריך לעשותה ע''ג מקום שומרים לשם באוה ע''ג כ
גבוה כד''ל מקרא ובית גדול היה וד' לשכות פתוחות לשם כדאמר 
לקמן ובמסכת מדות (דף לד.) ד' לשכות פתוחות לבית המוקד 
כקטויות פתוחות לטרקלין כלומר כחדרים הפתוחות לבירה וע''י 

ומר מעלות עולין מהלשכות שמה לבית המוקד ב' בקדש וב' בחול כל
שתי הלשכות הפתוחות לו ב' מהם בויות בקדש ובעזרה וב' בחול 
בהר הבית ובית המוקד בוי חציו בקדש וחציו בחול וראשי 
פשפשים קים מפסיקין בין קדש לחול כדי שיזהרו כהים ולא יהגו 
במקום קדש מהג חול וא''ת כיון שעל מקום גבוה היה בוי בית 

ין ועליות לא תקדשו תריץ הכיפה המוקד א''כ הרי הוא חול דגג
היתה שוה לקרקע עזרה לפיכך לא בטלה קדושת כיפה וכהאי גווא 
סוגיא אחרת בפסחים (דף כה:) על אותה שמועה של גגין ועליות 
דאמר התם גגין ועליות לא תקדשו ופרכין מיתיבי החלוות ועובי 
החומה כלפים ואמרין בשלמא דחלוות משכחת דקדושות 

וות לקרקע עזרה אלא עובי החומה היכי משכחת לה ומתרצין כשש
כבר שורא פירוש החומה קטה לפים מחומה גדולה והיא מוכה 
ושוה לקרקע גובה עזרה שקרקע עזרה הולך ועולה במעלות ומה היו 
משמשות מערבית דרומית היא היתה לשכת טלה קרבן דשם 

יתה לשכת ותים הטלאים המבוקרים דרומית מזרחית היא ה
עושי לחם הפים מזרחית צפוית בה גזו בית חשמואי אבי מזבח 
ששיקצום מלכי יון צפוית מערבית בה יורדים לבית הטבילה טמא 
יורד דרך אותה לשכה למעיין לטבול ובית המוקד היתה בצפון 

. רובדין מוקף רובדין של אבן עזרה כדתיא במסכת מדות (דף לד:):
רובד רביעי שבהיכל (יומא דף מג:) והוא דבר  כמו יצא והיחו על

הבולט מן החומה ולכך עשוין שמן הרובדין היו עולין ע''ג מטותיהן 
. וזקי בית אב ישים שם שהיו בתוך כיסת החומה כעין מטות:

אותם שהיה להם לעבוד למחר היו ישים בתוך כיסת החומה ולא 
מרא מוכיח שלא על ארובדין קאי דא''כ ה''ל למימר על גביהם ובג

אלו הרובדין היו ישים דקאמר איצטוותא דקא סלקי בהו 
לאיצטוותא ומוקף לאו דווקא אלא אותו בית המוקד שבוי בחול 
היה מוקף רובדין של אבן כדי לעלות במטות שהן בתוך החומה 
דבמקום חול היו ישים ולא במקום קדוש דראשי פשפשין מבדילין 

  הגו בקדש מהג חול:בין קדש לחול כדי שלא י
 המשך בדף הבא:
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ַחן ,ִאין :ָאְמֵרי כְּ ָעְלָמא ַאׁשְ יּמּור ּבְ ָבֵעי ,ׁשִ    3333ּדְ

ֵני ה ְמקֹומֹות" :ִמיהּו ַמְתִניִתין ָקּתָ לֹׁשָ ׁשְ ׁש  ּבִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ    ,ַהּכֲֹהִנים ׁשֹוְמִרים ּבְ
ִרים ְוֶאָחד ָמקֹום ֶעׂשְ ם ּבְ    4444"ְוַהְלִוּיִ

ִתיב :ְוִאיּלּו ְקָרא ֲהֵדי ֲהָדֵדי כְּ ם ּבַ    !ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ
  

   :ָאְמֵרי
ן ֵקְדָמה :ָהִכי ָקָאַמר ּכָ ׁשְ    ,"ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהּמִ

ה" ,ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה    ,(במדבר ג, לח) מֹׁשֶ
ׁש " :ַוֲהַדר ְקּדָ ֶמֶרת ַהּמִ    ,"ַאֲהרֹן ּוָבָניו ׁשֹוְמֵרי ִמׁשְ

ַחד ָמקֹום -ַאֲהרֹן     ,ּבְ
ֵני ְמקֹומֹות -ּוָבָניו  ׁשְ    .ּבִ

  
אי    ?ִמּמַ

ְכִתיב    ,(במדבר ג, לח) "ְוַהחֹוִנים" :ִמּדִ
   ,(במדבר ג, לח) "ׁשֹוְמִרים" :ּוְכִתיב

   ,ּודְלח – "חֹוִנים"
  .ְלחּוד – "ׁשֹוְמִרים"וְ 
   

ַחד ָמקֹום ְלחּוֵדיּה  :ֵאיָמא הּו ּבְ   !ּכּוּלְ
   

ךְ  ְעּתָ    !ָלא ָסְלָקא ּדַ
ה מֹׁשֶ ַחד ָמקֹום ְלחּוֵדיּה  - 5555כְּ ה ּבְ ַחד ָמקֹום ְלחּוֵדיּה  ,ַמה ּמֹׁשֶ   .ַאף ַאֲהרֹן ּוָבָניו ּבְ

   
י    :ֲאַמר ַרב ַאׁשִ

ְקָרא יֵפיּה ּדִ ֶמֶרתׁשֹוְמִר " :ִמּסֵ ֶמֶרת ְלִמׁשְ   .(במדבר ג, לח) 6666"ים ִמׁשְ
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ה  6 ן ֵקְדָמה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ֵרב יּוָמתְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהּמִ ר ַהּקָ ָרֵאל ְוַהּזָ ֵני ִיׂשְ ֶמֶרת ּבְ ׁש ְלִמׁשְ ְקּדָ ֶמֶרת ַהּמִ  ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ׁשְֹמִרים ִמׁשְ

  המפרש
. כלומר בידי אותם כהים לשם היו ומפתחות [העזרה] בידם

מוחות כל מפתחות העזרה ומפרש במסכת מדות (דף לד:) 
היכן היתה החתן מקום היה שם אמה על אמה בלשכת בית 
המוקד וטבלא של שיש באותו מקום וטבעת היתה קבועה 

''י אותן הטבעות הגיע זמן העילה הגביה ומגביהין אותן ע
את הטבלא מן הטבעות על ידי טבעת אי מי ע''י אותן 
הטבעות היתה הטבלא טולה בארץ וכשרוצין להגביה 
מגביהין אותה מן הטבעת וטל את המפתחות מן השלשלת 
המפתחות תוין תחת אותה טבלא בשלשלת ועל הכהן 

מבחוץ גמר מלעול החזיר בפים שערי עזרה ובן לוי ישן לו 
המפתחות למקומן תחת הטבלא וותן עליו כסות שלו וישן 

  על אותו טבלא:
. פרחי כהוה בחורים שהגיעו ופרחי כהוה איש כסותו בארץ

לעבודה איש כסותו בארץ כסות שלו בארץ שלא היה להם 
כיסה בחומה ומטות מי לאו אורח ארעא לעיולי התם 

. בגמ' מפרש ישים בבגדי קדש ולא היו כדמפרש בגמ':
טעמא אלא פושטין ומקפלין אותן תחת ראשיהם לא כגד 

אירע קרי  . בגדי חול:ומתכסים בכסות עצמן ראשיהם:
. ראיתי בפתרוו במסיבה. סדר מעשיהם מפרש: לאחד מהם

של ר' יעקב בר שמעון זצ''ל בכל מדות מוכיח שמסיבה הוא 
. כי תחת הבירה ''י גלגול:עמוד של בין שעולין ויורדין בו ע

היכי דפליגי ר' יוחן ור''ל בעלמא (יומא דף ב.) גבי בא ושרפו 
לפי הבירה ואיכא מאן דאמר כל המקדש כולו קרוי בירה 
שאמר אל הבירה אשר הכיותי ואיכא מ''ד מקום יש בהר 
הבית ובירה שמו ה'' פליגי הכא דלמ''ד כולו בית המקדש 

בית המקדש וראשה אחד פתוח  היה המחילה הולכת תחת
ללשכת בית המוקד של מקום חול וראשה האחד פתוח חוץ 
לעזרה אל מקום הטבילה ואפי' לרבי יוחן דאמר מחילות 
שתחת היכל קדש ה''מ בפתוחות לקדש אבל פתוחות להו. 
הבית אין עליהן קדושת הר הבית וכן מוכח בכיצד צולין 

ויות בקדש ולמ''ד מקום בסופו (פסחים דף פו.) ואף על פי שב
יש בהו. הבית ובירה שמו תחת אותו מקום המחילה משכת 
ולכך עשו מחילה דמחילות לא תקדשו וזב ובעל קרי משתלח 

 לשתי מחות חוץ לעזרה והר הבית:
 . במחילה כדי להאיר לו:והרות דולקות מכאן ומכאן

טבילתן בלילה שהרי כל ז' שלהן הן טמאים הילכך ליל שמיי 
   הן טובלין:

  המפרש
 . במחילה סמוך לבית הטבילה אחר שטבל מתחמם שם כמו טמא מת או זב או מצורע וכשיגיע יום ז' וספר מקצתו יטבול דס''ד אמיא הואיל ולילהומדורה היתה שם

. וזהו כבודו לפי בורובית הכסא של של כ אחר היום מתחלת הלילה הוי שביעי קמ''ל דלעין טבילה עד דהוי יום דכתיב וספרה לה ז' ימים ימים ולא לילות ודה ויולדת:
וטבל ועלה וסתפג ותחמם כגד המדורה והא דתן במס' מגילה (דף כ.)  שיש בו פתח ואדם שכס שמה ימצאהו עול סגור היה חוזר לאחוריו לפי שמבין שיש בו אדם:

בא וישב לו אצל . לבית הטבילה ירד . וכס שם לעשות צרכיו:אדםמצאו הפתח פתוח בידוע שאין בו לא מזין ולא טובלין אלא ביום הייו בחייבי טבילה שצריכין ספירה 
ם דהא . דאע''ג דעדיין איו טהור עד שיעריב שמשו דהא טבול יום הוא י''ל דחכמים לא הטריחוהו ללכת ולצאת משם הואיל ולילה הוא עד שיאיר היואחיו הכהים

כיח על אותה שמועה של יבמות (דף ז:) דהכי פירושו דאמרין התם מצורע שחל שמיי שלו ערב הפסח דאמרין טבול יום אל יכס למחה לויה מדרבן ומהכא יש להו
אמר דבר חורה אפילו עשה וראה קריי בו ביום אמרו חכמים אף על פי שאין טבול יום אחר כס זה כס מוטב יבא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת רבי יוחן 

 יהושפט בחצר החדשה וגו' שחדשו בה דברים ואמרו טבול יום אל יכס למחה לויה והכי פירושו דבר תורה ר' יוחן לא לאפלוגי אתא אלא מפרשאין בו שאמר ויעמוד 
בו כרת שאין מילתא דתא קמא קאמר הא דאמר ת''ק יבא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת ה''ק מוטב יבא עשה שיש בו כרת פסח וידחה עשה דמדרבן 

תורה דהא בהא איירי  באיסורו ואגב דאיירי בכרת קט כרת והייו דקא מפרש דבר תורה דאי ת''ק איירי באיסור שהוא מן התורה לא היה לו לר' יוחן לומר לך דבר
.) דר' יוחן לאו תא הוא דאמרין התם אמר רב אלא הכי היה לו לומר א''ר יוחן אפילו עשה אין בו אלא ודאי לפרושי מילתא. ת''ק אתא ועוד דמוכח בכתובות (דף ח

יצחק א''ר יוחן חתים מן  חמן אמר רב חתים מן המין ואין אבלים מן המין מיתיבי חתים ואבלים מן המין  תי' קרמית עליה דרב רב תא הוא ופליג איתמר א''ר
י תיא ההיא בשורה ואם איתא דר' יוחן מי תא הוא כי היכי דתריץ אליבא דרב רב תא הוא המין ואין אבלים מן המין מיתיבי חתים ואבלים מן המין ומתח כ

ול לא היתה הכיפה שוה ופליג היה לו לתרץ אליבא דר' יוחן ר' יוחן תא הוא ופליג אלא ודאי לאו תא הוא אי מי אין להוכיח מכאן דאיכא למימר אותו חציה בח
יוצא  . דלתות העזרה:עד שהשערים פתחיםם (דף פה:) דגגין ועליות לא תקדשו ל''ש גגי עזרה ול''ש גגי ירושלים בקדושת ירושלים:לקרקע הר הבית וקי''ל בפסחי

אומר בבגדי ששת  . דהואיל ולא יעשה עבודה מה יעשה לשם אי מי אגב חביבותא איקרי ועביד עבודה דומיא דהך דאמרין בפ''ב דיומא (דף כד:) במה מפיסין רבוהולך לו
. לביתו למלאכתו דמה יעשה הואיל ולא יעבוד ולקמן מי אומר שבשעת השתחואה בשעת יוצא והולך לו קדש דאי אמרת בבגדי חול אגב חביבותא מיקרי ועביד עבודה:

בה אמוראי בפסחים (דף פב:) חד אומר כדי  הקטורת הוה ראש המעמד מעמיד את הטמאים בשער המזרח (ופליגי בה שער היצוץ אותו הבין היה בוי הבין) ופליגי
עוד וחד אמר  (לפוש) שכיסת כל העם דרך שם שכסים לשם להשתחוות כדלקמן ויודעים שמפי הטומאה הם חדלים ליכס שם ואלו הטמאים יזהרו לבלתי לטמאות

כדי שיראו אותם בי אדם ויודעים שמחמת טומאה הם חדלים ולא  משום חשד שלא יחשידום שמפי מלאכתם הם חדלים ליכס שם לעבוד עבודה ומעמידם אותם שם
. כל אותם שרוצים לתרום היו מי שהוא רוצה לתרום את המזבח יאמרו מחמת מלאכה הוא דאם היו שבים לביתם יאמרו העולם מפי ביטול מלאכתם הם שבים:

רל עי שבא גורל לידו הוא תורם ובסוף מתי' מפרש כיצד תורם את המזבח הילכך קתי מי משכימים ושים וג' בי אדם אין תורמין כי אחד הוא תורם אלא מטילין גו
היה שמו  שרוצה לתרום את המזבח כהים שרוצים כל אחד ואחד לתרום את המזבח היה מכין את עצמו וטבל קודם שיבא הממוה על הפייסות ומפרש ביומא מה

לא כל  . שואל ואח''כ משיב כלומר אכי מפרש:וכי באיזו שעה ממוה זרה אפילו טהור עד שיטבול ומפרש התם טעמא:ואמרין במסכת יומא (דף ל.) דאין אדם כס לע
. תרגול בשליש הל. לה לאחר חצות או סמוך לו בין מלפיו בין מלאחריו פעמים קודם פעמים אחר כך לא היה קבע בדבר העתים שוות פעמים שהוא בא מקרות הגבר

. אמר להם . מביתו ודפק עליהם בין על שערי הר הבית בין על שערי בית המוקד הפתוח להר הבית והם פותחים לו:בא . על הפייס:הממוה לה לא יבא:אבל באמצע הלי
ום הקדש דבעין בית לכהים שבאותו בית אב מי שטבל והכין עצמו לתרומת המזבח יבא ויפייס בכאן בחצי בית המוקד הבוי בקדש דאין מפילים פייס אלא בעזרה במק

. ואף על גב דשאר פייסות היו בלשכת הגזית כדמפרש ביומא (דף זכה מי שזכה אלהים הלך ברגש כדמפדש במסכת יומא (דף כה.) והפיסו בחצי בית המוקד המקודש:
התם הוי מפייסי אבל הכא כיון דהוו בבית המוקד כה.) התם הייו טעמא מפי שאותם כהים שהיו בעזרה היו קרובים ללשכת הגזית כיון דלשכת הגזית מקרבתו ל

קמן (דף ל) הממוה בא שעדיין לא ירדו לעזרה ואיכא מי בבית המוקד מקום מקודש הוו מפייסי התם ובעזרה א''א לפייס דאין כון לעמוד בעזרה בלא מצפת כדאמר ל
מי בכוליאר מסובב אי אפשר דהוו אחוריהם לבית ולקמן לאחר שפייס את סדר תרומת הדשן ווטל מצפת של א' ויודעין כולם שממו פייס מתחיל א'' משום דהוי קיי

. כלומר מלן מן הפסוק גמ' מא הי מילי והגיע זמן עבודת יום שחיטה קתי וירדו להם ללשכת הגזית וטעמא כאשר פירשתי שאותו מקום קרוב להם יותר להפיס:
ים לפן ג' שומרים: אמר קרא והחויו הרי ג' שומרים ולבסוף פריך ואימא כולהו בחד מקום ומתרץ דבעייו שומרי משמרת הקדש. אהרן ובי המשכן משה ואהרן וב

ן מן בעיים שומרים. פשיטא דשימור בעי כדכתיב קרא מיהו אי בג' מקומות הכהי' קתי ליה: אמרי אין שימור בעלמא אשכחן דבעי ומיהו מתא ה''מ אהא דקת
ואהרן בשלשה מקומות היו כהים לפי לוים שהרי הפסוק משמע דבהדי הדרי הוו דמשה חשיב בהדי כהים: אמרי והחוים לפי המשכן קדמה מזרחה משה במתי' ד

כן קדמה משה וביו שומרי משמרת הקדש. כלומר ודאי קרא לא חשיב משה בהרי כהים ותדע לך מדכתיב החוים בראש הפסוק ש''מ הכי מדריש החוים לפי המש
. כל שמירת ואימא כולהו בתו מקום ואהרן וביו שומרים דאם הוה משה עמהן היה לו לכתוב לפי המסכן קדמה משה ואהרן וביו שומרי משמרת דכולהו כי הדרי הוו:

ללמוד שהרי שמירת כהים הוקשה לשמירת  . כלומר ממשה אתה יכוללא ס''ד כמשה כהים בחד מקום גזירת המקום הוא שיהא ' כהים שומרים יחד שמירה אתת:
. יכול אתה בקל להבין דבעין ג' רב אשי אמר מסיפיה דקרא משה לומר לך מה משה בחד מקום שהוא לא הוה שומר עמהם כך אהרן וביו כל אחד בשמירתו לבדו:
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        , ב , ב , ב , ב ווווככככ .2
יצֹוץ "   כו,ב ית ַאְבִטיָנס ּוֵבית ַהּנִ   ."ָהיּו ֲעִלּיֹותּבֵ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ׁש ֲהווּ     ,ֲעִלּיֹות ַמּמָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֲעִלּיֹות?  ּה כַּ ִביֵהי ִמְגּבַ ֲהוּו ּגְ   ּדַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְתַנן    :ּדִ

ּצָ " ּבַ יצֹוץ ,פֹוןׁשֶ ַער ַהּנִ    ,ׁשַ
ִמין ַאְכַסְדָרא ָהָיה    ,ּכְ

ּה  ּבָ נּוָיה ַעל ּגַ יה ּבְ    ,ַוֲעִלּיָ
ַהּכֲֹהִנים     ,ׁשֹוְמִרים ִמְלַמְעָלה -ׁשֶ

ם  ה –ְוַהְלִוּיִ ַמטָּ    ,ִמּלְ
   .(מידות לד.) "ּוֶפַתח ָהָיה לֹו ַלחֹול

  
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ְרתּוךָ ְוִילָּ "" ר - (במדבר יח, ב) 7777"וּו ָעֶליָך ִויׁשָ תּוב ְמַדּבֵ ֲעבֹוָדְתָך ַהּכָ    .ּבַ

ר תּוב ְמַדּבֵ ֲעבֹוָדְתָך ַהּכָ ה אֹוֵמר ּבַ ֲעבֹוָדָתם?  ,ַאתָּ א ּבַ   אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ְמרוּ " :ּכְ ָליו ּוְלָכל ֲעבֹוָדתוֹ " "ְוִנְלוּו ָעֶליָך ְוׁשָ   - יח, ד; ג, לו) (במדבר 8888"ְלָכל ּכֵ

ֲעבֹוָדָתם ָאמּור    .ֲהֵרי ּבַ
ים ְרתּוךָ " :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ וּו ָעֶליָך ִויׁשָ    ?(במדבר יח, ב) "ְוִיּלָ

ר תּוב ְמַדּבֵ ֲעבֹוָדְתָך ַהּכָ    .ּבַ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ה ַמטָּ ם ִמּלְ    ."ּכֲֹהִנים ׁשֹוְמִרים ִמְלַמְעָלה ּוְלִוּיִ
  
  
  

                                                        
ְך ִלפְ  7 ה ּוָבֶניָך ִאתָּ ְרתּוָך ְוַאתָּ וּו ָעֶליָך ִויׁשָ ְך ְוִיּלָ ֶבט ָאִביָך ַהְקֵרב ִאתָּ ה ֵלִוי ׁשֵ   ֵני אֶֹהל ָהֵעֻדתְוַגם ֶאת ַאֶחיָך ַמּטֵ
ֶמֶרת אֶֹהל מֹוֵעד ְלכֹל ֲעבַֹדת ָהאֶֹהל ְוָזר לֹא ִיְקַרב ֲאֵליֶכם 8 ְמרּו ֶאת ִמׁשְ   ְוִנְלוּו ָעֶליָך ְוׁשָ

ָליו ְוכֹל ֲעבָֹדתוֹ  ָדיו ַוֲאָדָניו ְוָכל ּכֵ ן ּוְבִריָחיו ְוַעּמֻ ּכָ ׁשְ י ַהּמִ ֵני ְמָרִרי ַקְרׁשֵ ֶמֶרת ּבְ ת ִמׁשְ   ּוְפֻקּדַ
 הפסוק השי, ואם כן מדוע. ורבו הגירסאות האם גרסו את

. אותו בית למטה פרוצה מרוח אחת כאכסדרא דבי רב שפרוצה מרוח אחת א'' בכל צדדין היא פי. וצה כסתם אכסדרות כמין אכסדרא היה
. כלומר לכך עשאום על גבי אכסדרא לפי שהכהים שומרים למעלה ולוים למטן שפרוצות . מכל צד והבין של מעלה בוי על גבי עמודים:

ורך שמירת כהים צריכה להיות בגובה אבל לוים ששומרים כמו כן מן הפסוק כדלקמן אין צריכין להיות שמירתן למעלה אלא למטה שצ
ואגב דצריך לו לומר ששמירת כהים צריכה שתהא למעלה פירש דלוים לא בעי למעלן אלא למטן. למעלן למטן גרסי' ושמירת לוים איה 

ימדך שאע''פ ששמירת כהים צריכה שתהא למעלה מ''מ שמירתן של לוים לא בעי למעלן אלא למטן כלומר מוסבת על בין אכסדרא אלא ל
כל מקום שמירתן למטה ותדע לך דשמירת לוים לא היתה באכסדרא אלא לימדך זו כדקא חשיב במסכת מדות וגם לקמן הש''ס מייתי לה 

ד מקים דקא חשיב להו ולא חשיב שמירה זו שלוים יהו שומרים באכסדרא זו אגב גררא בג' מקומות הכהים שומרים כו' והלוים בכ' ואח
למטה מהכהים דקא חשיב חמשה על חמשה שערי הר הבית ארבעה על ד' פותיו מבפים ה' על חמשה שערי עזרה ד' על ד' פותיו מבחוץ 

רבות המבוקרים והוא חוץ לעזרה ושער היה לה ולקמן מפרש אמאי אלו מבפים ואלו מבחוץ אחד בלשכת הקרבן באותה לשכה ותין ק
ואחד בלשכת פרוכת שם היו שים אורגות את הפרוכת ואחד בלשכת אחורי בית הכפורת ואם איתא דלוים שומרים באכסדרא א''כ הוו להו 

. מלמעלן ולוים מלמטן מא ה''מ דכהים שומרים עשרים ותרי לקמן מוכח דאמרין לקמן תרי מיייהו לא בעו שימור ועל מקומו אפרש:
. כלומר בעבודתך דהייו דת''ר וילוו עליך וישרתוך בעבודתך הכתוב מדבר כלומר שהלוים בשמירתן ואין שמירתם בגובה כמו לכהים:

 :. כאשר פירשתיאתה אומר בעבודתך שמירה שהן שומרים כמו כן בא הכתוב ולימד וילוו שטפלין לך בשמירתן שאין שומרין בגובה כמותך:
. כלומר שהיו שומרים וושאי' בכתף ומאי וילוו עליך וישרתוך הכי קאמר ויתחברו עליך וישרתוך בי לוים שהיו או איו אלא בעבודתם

כשהוא  ושאים בכתף המשכן וכל כליו והאי וילוו שאתה עושה עיקר עבודה דהייו עבודת מזבח והם ישרתוך שיהו ושאים המשכן בסיעתן:
הא מה אי מקיים וילוו עליך וישרתוך בעבודתך  י ושמרו את המשכן לכל כליו ולכל עבודתו דעבודתן של לוים היא משאם:. בבי לואומר

. ולימדך הכתוב שיהו לוים טפלים בשמירתך כהים למעלן ולוים למטן מ''ר: וחד שימור הוא דהוה ליה לבית המוקד ורמיהי הכתוב מדבר
בוי על גבי כיפה אחד פתוח לחול להר הבית ואחד פתוח לעזרה בחציו הבוי בקדש ומדהוו שי שערים ב' שערים היו לו לבית המוקד. ה

אלמא הוו שי שומרים דלכל שער ושער הוי שומר ובלבד שישמש כיסה ויציאה ואף על גב דאמרין לשכות הבויות בקדש ופתוחות לחול 
אחד בקדש ואחד בחול הבוי לקדש משך אחר פתחו והבוי בחול משך אחר פתחו  תוכן חול לששת בית המוקד הואיל והוה ליה שי שערים

וכן מוכח ביומא (דף כה.) גבי לשכת הגזית דאמרין דחציה בקדש וחציה בחול ואמרין שמע מיה שי פתחים היו לה אחד פתוח לקדש ואחד 
ושב במערבה מי איכא והאמר מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי פתוח לחול דאי סלקא דעתך פתח אחד היה לה ולקדש היה פתוח זקן היה י

בית דוד [בלבד] ואי סלקא דעתך לחול היה פתוח ופתח אחר לא היה לו והאמר מר לשכות הבויות בקדש ופתוחות לחול תוכן חול ואן בעין 
 תוח לחול ואחד פתוח לקדש:פייס במקום מקודש שאמר בבית אלהים הלך ברגש אלא שמע מיה שי פתחים היו לה אחד פ

  המפרש
. משום הכי בעי מגבה גביהי כעליות

דפשיטא ליה להש''ס דשמירת כהים הם 
בגבוה כדבעין לפרושי לקמן מקרא משום 
הכי בעי עליות ממש הוו כל עליות 
שבהש''ס שהבית תחתיה לשום תשמיש 
הוא עשה להבית אבל הכא אפילו בלא 

ה תשמיש דלמטה היו צריכים להיות בגבו
משום הכי קא בעי עליות ממש ותשמיש 
למטה כדרך עליות שהתשמיש למטה 

. לא היו צריכים למטה או דלמא בבית:
בבית אלא לשמירת כהים בעבור תהיה 
בגובה משום הכי באום על גבי מקום גבוה 
שבעזרה או על גבי עמודים אבל עליות 

ת''ש  תשמיש לא שתהא תשמיש למטה:
יא במסכת מדות . משה השבצפון שער כו'

ורישא דמשה הכי איתא ז' שערים הוו 
בעזרה שפתוחים לעזרה שלשה בצפון 
ושלשה בדרום ואחד במזרח דרך כיסה 
לעזרה שבדרום שער הדלק על דרך אותו 
שער מביאין עצים למזבח ושי לו שער 
הבכורות דרך אותו שער מביאין בכורות 
למזבח שלישי לו שער המים ע''ג אותו שער 

ה כמין חקיקה אמה על אמה ברום עש
שלש אמות והמשיכן לתוכן מעין עיטם וכן 
מפורש ביומא (דף לא.) זה בית הטבילה 
שהזכרו למעלה דחד היה על גבי שער 
ואותו בית הטבילה הו' בארץ דהרבה בתי 
טבילה הוו לצורך כהים שבמזרח שער 
יקור שם האיש שעשה אותו שער יקור 

כסים לעזרה ושתי  שמו ודרך אותו שער
לשכות היו לו אחת מימיו ואחת משמאלו 
אחת לשכת פחס המלביש ואחת לשכת 
עושי חביתין שמתקין שם מחות הכסות 
במחבת ואפות שמה שבצפון שער היצוץ 
אותו בין היה בוי בעזרה ועליות לא 
תקדשו ופתח של בית היצוץ היה פתוח 

ה לו לחול לחול להר הבית מדקתי ופתח הי
 אלמא בעזרה היה מקצת הבין:



6                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        , ב , ב , ב , ב ווווככככ .3
ית ַהּמוֹ " הּבֵ יּפָ דֹול ָהָיה ,ֵקד ּכִ ל ֶאֶבן ,ּוַבִית ּגָ ף רֹוְבִדין ׁשֶ   ."מּוּקָ
  

ֵבית ַהּמֹוֵקד? ֲהָוה ּבְ    !ְוַחד ׁשֹוֵמר הּוא ּדַ
   :ּוְרִמיְנִהי

ֵבית ַהּמֹוֵקד" ָעִרים ָהיּו ּבְ ֵני ׁשְ    :ׁשְ
תּוַח ַלֵחיל -ֶאָחד     ,ּפָ

תּוַח ָלֲעָזָרה -ְוֶאָחד     .ּפָ
י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ

ּבֹו ִנְכָנִסין ִלְבלֹוׁש ָהֲעָזָרה ׁש ָקָטן ָהָיה לֹו ׁשֶ ּפֵ ׁשְ ְכָנִסין ָלֲעָזָרה ּפִ ּנִ ֶזה ׁשֶ   !(מידות א, ז) "ּבָ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
י ֲהָדֵדי ֲהוּו ָקְייֵמי ַגּבֵ יָון ּדְ    ,כֵּ

ַחד ׁשֹוֵמר י ְלהּו ּבְ    ,ַסּגֵ
ֵוי ְלָהָכא    .ְוָדֵוי ְלָהָכא ,ּדָ

  
ף רֹוְב " ל ֶאֶבןמּוּקָ    ."ִדין ׁשֶ
  
   ?ַמאי ִניהוּ  - "רֹוְבִדין"
  

א הּו ְלִאְצַטְבּתָ ָסְלִקי ּבְ א ּדְ ִאְצַטְבּתָ ֵזָרָתא ּדְ    .ּגְ
  

   ?!ּוִמי ֲהוּו ִמיְפְלֵגי ֲאָבִנים
ִתיב ֵלָמה" :ְוָהכְּ ֹנתֹו ֶאֶבן ׁשְ ִהּבָ ִית ּבְ   '!ְוגוֹ  ו, ז) '(מלכים א 9999"ְוַהּבַ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ְמַתּקְ  ָרא ַאְבֵני זּוְטָרָתא ְוַאְבֵני ַרְבְרָבָתאּדִ    ,ֵני ּוַמְייֵתי ֵמִעיּקָ
ִדְכִתיב מֶֹנה ַאּמֹות" :כְּ ר ַאּמֹות ְוַאְבֵני ׁשְ    .)י, ז '(מלכים א 10101010"ַאְבֵני ֶעׂשֶ

  
  

                                                        
ִית בְּ  9 ּבַ ַמע ּבַ ִלי ַבְרֶזל לֹא ִנׁשְ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ ע ִנְבָנה ּוַמּקָ ֵלָמה ַמסָּ נֹתֹו ֶאֶבן ׁשְ ִהּבָ ִית ּבְ נֹתוֹ ְוַהּבַ   ִהּבָ

מֶֹנה 10 ר ַאּמֹות ְוַאְבֵני ׁשְ דֹלֹות ַאְבֵני ֶעׂשֶ ד ֲאָבִנים ְיָקרֹות ֲאָבִנים ּגְ   ַאּמֹות ּוְמֻיסָּ

  המפרש
. סיומא דההיא א''ר יהודה

משה היא בזו שכסין בו 
לעזרה פשפש קטן היה לה פתח 
קטן בתוך שער שבו כסים 
לבלוש את העזרה בלילה קודם 
תרומת הדשן לפי שאים רוצים 
לפתוח שערי עזרה עד זמן עבודת 
תמיד שהוא יום וכן מוכח 

ל במתיתין לאחר שהפיסו ע
תרומת הדשן דלשם בבית 
המוקד היו מפיסין טל את 
המפתח ופתח את הפשפש וכס 
לעזרה כסו אחריו כו' עד שהיו 
מגיעים כו' הכל שלום ומתי' 
דתמיד אליבא דר' יהודה 

אמר אביי כיון דגבי  דמדות:
. זה כגד זה אי מי הדדי קיימי

דוי להכא דוי  דסמיכי אהדדי:
י רואה . בחד שומר סגי דולהכא

כמו חזיא דהוי דוי למערב (שבת 
רובדין מאי יהו  דף לה.):

גיזרתא דאיצטוותא דסלקי בה 
. שעולין על ידם לאיצטוותא

למטות שהן בחימה כעין מטות 
וקא סלקא דעתך דלאחר. שבו 
בחומה חלקו את האבים ועשו 
כמין איצטוואות ומשום הכי 
פריך ומי פלגי אבים והא כתיב 

תו אבן שלימה מסע והבית בהבו
אמר אביי דמתקן ומייתן  בה:

. קודם שיביאו האבים מעיקרא
בעזרה היו מתוקות ע''י ברזל 
ומייתי אבים גדולות ואבים 
דקות כדכתיב בקרא (מלכים א 
ז) דהכי היו עושים אבי עשר 
אמות ואבי ח' אמות ואבי י' 
אמות אותן שתי אמות 
שבולטות לצורך איצטוואות הן 

ולטות וחוץ לעזרה מותר ב
לחותכן ולהשוותן בברזל אבל 
משבאו לעזרה אסור להיף 
עליהם ברזל והא דכתיב (שם ו) 
ומקבות והגרזן וכל כלי ברזל לא 
שמע [בבית] בהבותו הייו 
בעזרה אבל חו לעזרה לא הייו 
דקמתרץ דמתקי ומייתי 
מעיקרא כן מוכח במכילתא 
דאמרי התם לא תבה אתהן 

ו אי אתה בוה גזית אבל גזית ב
אתה בוה גזית בהיכל ובבית 
קדשי קדשים הא מה אי מקיים 
ומקבות והגרזן וכל כלי ברזל 
וכו' בבית איו שמע אבל בחוץ 
שמע כי חרבך הפת עליה 
ותחלליה ר' שמעון בן אלעזר 
אומר המזבח ברא להאריך ימיו 
של אדם והברזל ברא לקצרם 
איו דין שיבא מקצר על 

 המאריך:
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ם" ִנים ׁשָ ית ָאב ְיׁשֵ    ."ִזְקֵני ּבֵ
  

ילוּ  אי ְנַעּיְ    !ִמּטֹות 11111111ְוַאּמַ
  

   :ֵייַאּבָ ָאַמר 
ׁש ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלַעּיוּ  ְקּדָ    .ֵלי ִמּטֹות ְלֵבית ַהּמִ

  
  
ָאֶרץ" סּותֹו ּבָ ה ִאיׁש ּכְ ְרֵחי ְכהּוּנָ   .12121212"ּפִ
  

אי ָהָתם ָקֵרי ְלהּו    כז,א ה"^ ָהָכא ָקֵרי ְלהוּ  ,"רֹוִבים"ַאּמַ ְרֵחי ְכהּוּנָ   ? "ּפִ
ד ֲעבוֹ  -ָהָתם    ,ִאין :ָאְמֵרי ָלא ָמטּו ְלֶמְעּבַ    ."רֹוִבים"ָקֵרי ְלהּו  ,ָדהּדְ

ד ֲעבֹוָדה -ָהָכא  ָמטּו ְלהּו ְלֶמְעּבַ ְרֵחי"ָקֵרי ְלהּו  ,ּדְ    ."ּפִ
  
  

                                                        
  שיטה מוקבצת, כתב יד מיכן 11
  וֹ ּת ְס ּכִ במשתו הגירסה:  12

  המפרש
. אמאי ואמאי לעיילי מטות

ישים על גבי החומה עיילו 
. התם קרי להו רובים מטות:

ורובים שומרים שם והכא קרי 
  להו פרחי כהוה:

. גבי שמירה דלא אמרי התם
מטו למעבד עבודה שלא הגיעו 
לעשות עבודה כגון פחותים מי''ג 
שה קרי להו רובים כלומר 

עבודה  ערים הכא דמטו למיעבד
שכל אותם שישים שם בבית 
המוקד ראויין לעבודה דבשביל 
כך הם ישים שם כדי שיהיו 
מזומים למחר לעבודה ביום 
עבודתם דכל משמרה מתחלקת 
לו' בתי אבות כגד ששת ימי 
שבוע ובשבת עובדין כולן ביחד 
וחולקין ביחד קרי להם פרחי 
בחורים שלא הגיעו עדיין לכלל 

 זקה:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ׁש " ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ה ְמקֹומֹות ַהּכֲֹהִנים ׁשֹוְמִרים ּבְ לֹׁשָ ׁשְ ֵבית ַאְבִטיָנס   :ּבִ    ,ּבְ
יצֹוץ    ,ּוְבֵבית ַהּנִ
   .ּוְבֵבית ַהּמֹוֵקד

ִרים ְוֶאָחד ְמקֹומֹות ֶעׂשְ ם ּבְ ה   :ְוַהְלִוּיִ ָ ִית -ֲחִמׁשּ ֲעֵרי ַהר ַהּבַ ה ׁשַ ָ    .ַעל ֲחִמׁשּ
ָעה  ְפִנים -ַאְרּבָ ּנֹוָתיו ִמּבִ ע ּפִ    .ַעל ַאְרּבַ
ה  ָ ֲעֵרי ֲעָזָרה -ֲחִמׁשּ ה ׁשַ ָ    .ַעל ֲחִמׁשּ

ָעה  חּוץ -ְוַאְרּבָ ּנֹוָתיו ִמּבַ ע ּפִ    .ַעל ַאְרּבַ
ןּבְ  -ֶאָחד  ְרּבָ ת ַהּקָ ּכַ    .ִלׁשְ

רֹוֶכת -ְוֶאָחד  ת ַהּפָ ּכַ ִלׁשְ    .ּבְ
ּפֹוֶרת ית ַהּכַ    ."ְוֶאָחד ֲאחֹוֵרי ּבֵ

  
י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ָנא ַרב ְיהּוָדה ִמּסּוָראֲאַמר  ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוָאְמֵרי ַלּה ּבְ

ְכִתיב"" ְזָרח   :ּדִ ה -"ַלּמִ ָ ׁשּ ם ׁשִ    ,ַהְלִוּיִ
פֹוָנה לַ  ָעה –ּיֹום ַלּצָ    ,ַאְרּבָ

ּה ַלּיֹום  ְגּבָ ָעה –ַלּנֶ    ,ַאְרּבָ
ים  ָנִים -ְוָלֲאֻסּפִ ַנִים ׁשְ    .ׁשְ

ֲעָרב  ר ַלּמַ ְרּבָ ה -ַלּפַ ָעה ַלְמִסּלָ    ,ַאְרּבָ
ר" ְרּבָ ַנִים ַלּפַ    .)יח-כו, יז '(דברי הימים א ׁשְ

  
ָעה ָהווּ  :ָאְמֵרי ִרים ְוַאְרּבָ    !ָהֵני ֶעׂשְ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ַנִים :ָהִכי ָקָאַמר ים ׁשְ ַנִים - ָלֲאסּוּפִ    .13131313ׁשְ
  

ִרין ּוְתֵרי ָהווּ  י ֶעׂשְ ּתִ    !ַאכַּ
ר ַחד ֲהָוה ָהִאיךְ  ַפְרּבָ    ,ּדְ

יּה  ּבֵ ָאֵזיל ְוָיֵתיב ּגַ א הּוא ּדְ ַצְווּתָ    ,ְוַאֲחִריָנא ּבְ
ַראי ָקאי ַאּבְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
ר"ַמאי  ְרּבָ   ? "ַלּפַ

  
ר ַרבֲאַמר  ה ּבַ יָלא ַרּבָ    :ׁשִ

ָאַמר ַמאן ּדְ ר :כְּ י ּבַ ַלּפֵ    .כְּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ִדְכִתיב ָעה כְּ ִרים ְוַאְרּבָ    ,ְלעֹוָלם ֶעׂשְ

ְייהּו  ָלָתא ִמיּנַ כֲֹהִנים –ּתְ    ,ּדְ
ִרין ְוַחד  ם –ְוֶעׂשְ ְלִוּיִ    .ּדִ

  
ְכִתיב?  ם הּוא ּדִ   ְוָהא ָהָכא ְלִוּיִ

  
ן לֵ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ,ִויכְּ

ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ם ָעה ְמקֹומֹות ִנְקְראּו ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ ִרים ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ    ,ּבְ

ֵני ָצדֹוק" :ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן ם ּבְ    .(יחזקאל מד, טו) 14141414"ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ

                                                        
 (ב') רבו הגירסאות. וילא: 13

ה  14 ָרֵאל ֵמָעַלי ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְתעֹות ּבְ י ּבִ ׁשִ ֶמֶרת ִמְקּדָ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ר ׁשָ ֵני ָצדֹוק ֲאׁשֶ ם ּבְ ְרֵתִני ְוָעְמדְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלׁשָ
  ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה

  המפרש
והלוים בכ''א  . במס' מדות (דף לד.):התםתן 

. ה' שערים מקומות ה' על ה' שערי הר הבית
 שהיו לו להר הבית כדתן במסכת מדות:

. פות איבעה על ארבעה פותיו מבפים 
 אגל''ש למקום שכלה החומה ומתחלת חומה:

. שהיו לו ולקמן פריך משבעה ה' על ה' שערים 
מדות (שם) שערים שהיו לעזרה דתן במסכת 

. וארבעה על ארבעה מבחוץ ומסיק לה שפיר:
[מבחוץ] קאי בין אשערים בין אפות ולקמן 
מפרש מאי שא: הר הבית היה ה' מאות אמה 
על ה' מאות אמה ובכלל אותו חשבון היה 
חשבון העזרה מאה ושלשים וחמשה על אורך 
מאה ושבעה ושמוים ובמסכת מדות מפרש 

ות אמה על ה' היכי הוה הר הבית חמש מא
מאות אמה רובו מן הדרום שי לו מן המזרח 
שלישי לו מן הצפון ומיעוטו מן המערב והכי 
פירושו העזרה היתה באמצע הר הבית אלא 
שלא היתה ממוצעת מכל וכל דרוב הר הבית 
בדרומו של עזרה שי לו מן המזרח כלומר הר 
הבית מתמעט מכל צדדיו דרובו היה בדרום 

היה בו אצל מזרח ועוד שלישי  עזרה ושי פחות
פחות מן הצפון ועוד פחות מן המערב אחורי 

. דבעין כ''א מא הי מילי בית קדש הקדשים:
שומרים בכ''א מקומות: במתי' תא למזרח 
הלוים ששה לצפוה לוים ד' לגבה לוים ד' וגו'. 
קרא במשכן כתיב בימי דוד בדברי הימים וקא 

שומרים את מי קרא את השומרים שהיו 
המשכן ובקרא לא חית למין כהים ומדחשיב 
לוים כ''א ללמדו שבכ''א מקומות היו דאי בחד 
מקום היה מיירי אמאי בצד מזרח ששה בתרי 
סגי ומשום צוותא בחד מקום הוי שומרים אלא 
ודאי ה''ק למזרח לוים צריך ששה (וכולה) 

אמרי הי כ''ד הוו אמר  מקומות וכן כולהו:
. כלומר קרא דקא 'ק ולאסופים שיםאביי ה'

חשיב שים שים בשביל סוף פסוק כפל את 
לשוו כאדם המדבר וכופל את לשוו וה''ק 
וללשכות התוספות במשכן שים שים יהיו 
בכל עת אחר כך הוא אומר לפרבר למערב ד' 
למסלה שים לפרבר ומעיקרא כשהקשה הש''ס 

אלא כ''ד הוו היה סבור דשים לא לשון כפל 
דוקא ומתרץ דודאי לאו דוקא הם דא''כ היה 
לו לכתוב ארבעה ולמה יכתוב שים שים אלא 
ודאי כפל לשון כמו שפירשתי: ואכתי כ''ב היו 
היאך דלפרבר חד הוא אידך משום צוותא הוא 
דאזיל יתיב גביה. אבל למערב לפרבר ד' דלא 
בעי צוות שהרי ארבעה הן באותה רוח ואין כל 

וות שהרי חבירו שומר באותו צד אחד צריך לצ
אבל הכא אותן שים דקחשיב קרא האחד 
 בשביל צוות שולי''ץ בלע''ז: כמ''ד כלפי בר:

. קרא דקחשיב ב' ב' דוקא כתיב ואיבעית אימא
ותלתא  ולא כפל לשון וגם שים לפרבר:

. והשאר של לוים ויותר משלשה לא דכהים
ם מציו לרבויי גבי כהים דלא מציו בכהי

יותר מג' שמירות דכתיב שומרי משמרת 
. וילמוד סתום [בכ''ד מקומות כו'] למשמרת:

. זהו מפורש מכולן וזה אחד מהן מן המפורש:
 לכך קיט ליה במילתיה:
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ה " ָ ִית -ֲחִמׁשּ ֲעֵרי ַהר ַהּבַ ה ׁשַ ָ     .ַעל ֲחִמׁשּ

ָעה ְוַא  ּנֹוָתיו ִמּתֹוכוֹ  -ְרּבָ ָעה ּפִ    .ַעל ַאְרּבָ
ה  ָ ֲעֵרי ֲעָזָרה -ֲחִמׁשּ ה ׁשַ ָ    .ַעל ֲחִמׁשּ

ָעה  חּוץ -ְוַאְרּבָ ּנֹוָתיו ִמּבַ ָעה ּפִ    ."ַעל ַאְרּבָ
  

ָעְבִדיַנן ִמּתֹוכוֹ  ִית ּדְ ָנא ַהר ַהּבַ חּוץ?  ,ַמאי ׁשְ ָעְבִדיַנן ִמּבַ ָנא ֲעָזָרה ּדְ   ּוַמאי ׁשְ
  

ִית :יָאְמֵר  ַמּה ּוָבֵעי ֵמיַתב ָיֵתיב ,ַהר ַהּבַ ִאי ּתָ    .ָאְמִריַנן ִמּתֹוכוֹ  ,ּדְ
ַמּה ּוָבֵעי ְלֵמיַתב ִאי ּתָ    ,ָלא ָמֵצי ָיֵתיב ,ֲעָזָרה ּדְ

ָאַמר ַמר ְלַבד" :ּדְ ִוד ּבִ ית ּדָ א ְלַמְלֵכי ּבֵ ֲעָזָרה ֶאּלָ יָבה ּבָ    ,"ֵאין ְיׁשִ
חּוץ    .ָאְמִריַנן ִמּבַ

  
  

   :ָאַמר ָמר
ה " ָ ֲעֵרי ֲעָזָרה -ֲחִמׁשּ ה ׁשַ ָ    ."ַעל ֲחִמׁשּ
  

ֲעָזָרה? ָהֵוי ּבָ ָעִרים הּוא ּדְ ה ׁשְ ָ    !ַוֲחִמׁשּ
   :ּוְרִמיְנִהי

ֲעָזָרה" ָעִרים ָהיּו ּבָ ְבָעה ׁשְ ה    :ׁשִ לֹׁשָ פֹון –ׁשְ ּצָ    ,ּבַ
ה  לֹׁשָ רֹום –ּוׁשְ ּדָ    ,ּבַ

ְזָרח -ְוֶאָחד  ּמִ    !"ּבַ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ֵרי יּמּור ּתְ ְייהּו ָלא ְצִריֵכי ׁשִ    .ִמיּנַ

  
   :ֲאַמר ָרָבא

ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִרין" ְזּבָ ר ּגִ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְ ִלין ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשּ ְבָעה ֲאַמְרּכָ ִ    .ּוִמׁשּ
י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִרין ְזּבָ ר ּגִ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְ ה  ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשּ לֹׁשָ ֶנֶגד ׁשְ ָעִריםּכְ ר ׁשְ    ."ָעׂשָ
ִית  ַהר ַהּבַ ה ּדְ ָ ל ֲחִמׁשּ ֲעָזָרה -ּדַ ָמְנָיא ּדַ ׁשּו ְלהּו ּתְ    .ּפָ

   :ַאְלָמא
ָאַמר א ּדְ ּנָ א ּתַ ָמְנָיא ָהווּ  :ִאיכָּ    .ּתְ

ָאַמר א ּדְ ּנָ א ּתַ ְבָעה :ְוִאיכָּ    .ׁשִ
ָאַמר א ּדְ ּנָ א ּתַ ה ָהווּ  :ְוִאיכָּ ָ    .ֲחִמׁשּ

  
  

  המפרש
מ''ש הר הבית דעבדין שמירתן 

 . בין אפות בין אשערים:מתוכן 
ומ''ש עזרה דעבדין שמירתן 

. בין אשערים בין אפות מבחוץ
. כלומר היה דאי תמה עזרה:

 עייף מלעמוד לא מצי יתיב:
. דאי דאמר מר כו' עבדין מבחוץ

הוו מתוכן לא מצי יתבי וא''א 
אמר אביי תרי  לעמוד כל היום:

. לוים מיייהו לא בעי שימור
דהא כהים בג' שמרי להו ומה 
יהו שער בית המוקד ושער בית 
היצוץ ובחשבון הז' שערים קא 

 תי' דמדות (שם):חשיב להו מ
. שרי הכל כלומר ומז' אמרכלין

ר' תן  ממוין אף על הגזברין:
אומר אין פוחתין מי''ג גזברין 

. גזברין הם כגד י''ג שערים
השוערים וזהו הלשון מי איכא 
בספרי וכו' ור' תן היא ופרושי 
קא מפרש לה למה היו י''ג 
ואותם ב' שערים דהוה בבית 

הואיל המוקד חשבי להו כחד 
וגבי הדדי הוו קיימי אלמא 
איכא מ''ד תמיא הוו ולדידיה 
קרא דוקא בלוים כתיב ולא 

אלמא איכא למ''ד  בכהים:
 . ותלתא תאי יהו:תמיא הוו
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            בבבב----כז, אכז, אכז, אכז, א .7
ִבְגֵדי קֶֹדׁש לֹא ָהיּו יְ " ִנים ּבְ ִטין ,ׁשֵ א ָהיּו ּפֹוׁשְ    ,ֶאּלָ

יֶהם ַחת ָראׁשֵ יִחין אֹוָתן תַּ ְכסּות ַעְצָמן ,ּוַמּנִ ין ּבִ סִּ   ."ּוִמְתּכַ
  

ָלא יָנה הּוא ּדְ ִכים ,ׁשֵ    .ֲאָבל ִהיּלּוְך ְמַהּלְ
  

ּה  ְמַעת ִמיּנַ ֶהן :ׁשָ נּו ֵליָהנֹות ּבָ ה ִניּתְ ְגֵדי ְכהּוּנָ    .ּבִ
  

ֲאִפיּלּו ִהיּלּוְך  :יָאְמֵר  ין ּדַ י ָלא -הּוא ַהּדִ    !ַנּמִ
ֵני ָקּתָ ִנים" :ְוָהא ּדְ    ,"לֹא ָהיּו ְיׁשֵ

ָבֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא ּום ּדְ    :ִמׁשּ
יֶהן" ַחת ָראׁשֵ יִחין אֹוָתן תַּ ִלין ּוַמּנִ ִטין ּוְמַקּפְ א ּפֹוׁשְ   ,"ֶאּלָ

י א ַנּמִ ֵני ֵריׁשָ ִנים" :ָקּתָ    ."לֹא ָהיּו ְיׁשֵ
  

ָיא יֶהן" :15151515ְוָהא ּגּוַפּה ָקא ָקׁשְ ַחת ָראׁשֵ יִחין אֹוָתן תַּ    ,"ּוַמּנִ
ּה  ַמע ִמיּנַ ֶהם :ׁשְ נּו ֵליָהנֹות ּבָ ה ִניּתְ ְגֵדי ְכהּוּנָ    !ּבִ

  
יֶהם :ֵאיָמא   .ֶנֶגד ָראׁשֵ

   
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ּה  ַמע ִמיּנַ ְרָיין  :ׁשְ ד ׁשַ ין ִמן ַהּצַ ִפיּלִ    ,ּתְ
י ר ְוָנֵפיל ֲעַלְייהוּ ְוָלא ָחְייׁשִ ְנּדַ ְלָמא ִמיּגַ    .ַנן ּדִ

  
ָרא ּבְ י ִמְסּתַ יֶהן ,ָהִכי ַנּמִ ְכֶנֶגד ָראׁשֵ    ,ּדִ

ִאי ֲאַמְרּתְ  יֶהן"ּדְ ַחת ָראׁשֵ ֶהן - "ּתַ נּו ֵליָהנֹות ּבָ ִניּתְ    ,ְנִהי ּדְ
ִכְלַאִים ּום ִאיּסּוָרא ּדְ יּפּוק ֵליּה ִמׁשּ   !ּתֵ

  
ָא    כז,ב ל ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט" :ַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדְ דֹול לֹא ֶזהּו ַאְבֵנטֹו ׁשֶ ל ּכֵֹהן ּגָ    ",ַאְבֵנטֹו ׁשֶ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ דֹול"  :ֶאּלָ ל ּכֵֹהן ּגָ ל ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ֶזהּו ַאְבֵנטֹו ׁשֶ    – "ַאְבֵנטֹו ׁשֶ
א ְלֵמיַמר    !ַמאי ִאיכָּ

  
יָמא ה הּוא  :ְוִכי ּתֵ ה ּוְלִביׁשָ ֲעִלּיָ ְלַאִים ּבַ ָאסּור כִּ    ,ּדְ

ֵמי -ֲאָבל ֵמיַמְך ּתּוֵתיּה  יר ּדָ ּפִ    ,ׁשַ
   :ְוָהַתְנָיא

יךָ  - (ויקרא יט, יט) 16161616"לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליךָ "" ְחתֶּ יעֹו תַּ ה ַמּצִ    ,ֲאָבל ַאתָּ
   :ֲחָכִמיםֲאָבל ָאְמרּו 

רוֹ  ׂשָ ֵרְך ִניָמא ַאַחת ַעל ּבְ יּכָ א תִּ ּמָ ן ׁשֶ    ."ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ
  

ַמְפִסיק ִמיֵדי  :יָמאְוִכי ּתֵ      -ּדְ
ְמעֹוןְוָהָאַמר  י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ַרּבִ

אּולָאַמר  ן ׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ ַלִים ַרּבִ ירּוׁשָ ּבִ א ׁשֶ יׁשָ ּום ְקָהָלא ַקּדִ   :ִמׁשּ
יֶהן  ְחּתֵ ב זֹו ְוִכְלַאִים ּתַ עֹות זֹו ַעל ּגַ ר ַמּצָ    .ן ֲעֵליֶהןָאסּור ִליׁשַ  -ֲאִפיּלּו ֶעׂשֶ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ א ׁשְ יֶהן :ֶאּלָ    .ֶנֶגד ָראׁשֵ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ְלַאִים ֶהן כִּ ֵאין ּבָ אֹוָתן ׁשֶ   .ּבְ
   

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
ין ֵהן ה ָקׁשִ ְגֵדי ְכהּוּנָ    .ּבִ

  
ֲאַמר  ַע ּדַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ

ָנָרׁש ׁשַ  א ּדְ ְמּדָ    .ְרָיאָהא ַנְמָטא ּגַ

                                                        
ָיא שיטה מקובצת לא גורסים: 15 ֵני ִמיַהת . אלא גורסים:ְוָהא ּגּוַפּה ָקא ָקׁשְ  ָקתָּ

ְלַאִים 16 ְלָאִים ּוֶבֶגד ּכִ ְדָך לֹא ִתְזַרע ּכִ ְלַאִים ׂשָ יַע ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמתְּ מֹרּו ּבְ ׁשְ ַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליךָ  ֶאת ֻחּקַֹתי תִּ   ׁשַ

  המפרש
 . שמא יפיח בהן וגאי הוא לבגדי קדש:שיה הוא דלא

ש''מ  . אפילו שלא בשעת עבודה:אבל הילוך מהלכין בהן
. שע''מ שיהו בהן אפילו ליהות בהןבגדי כהוה יתו 

שלא בשעת עבודה הקדישום מתחלה ותאי ב''ד הוא 
ופלוגתא היא במסכת יומא (דף סט.): הוא הדין דאפילו 
הילוך מי אסור והא דקתי לא היו ישים משום דבעי 

ש''מ  למתי סיפא אבל פושטין כו'. איירי באיסור שיה:
 דקתי תחת ראשיהן:. מבגדי כהוה יתו ליהות בהן

. . [אצל ראשיהן]: אמר רב פפא אלא אימא גד ראשיהן
ש''מ תפלין מן הצד שריין ולא חיישין דילמא מיגדר 
ופל עלייהו. כלומר מדשרין איסורא דאורייתא דהייו 
בגדי קדש דאסור ליהות בהן שלא בשעת עבודה ואף על 

ראשו  פי כן שרין ליה להיח תחת מראשותיו שלא כגד
ולא גזרין שלא יתגלגלו ויבואו כגד ראשו ומצא מועל 
ובא לידי איסורא דאורייתא שמע מיה תפלין מן הצד 
מותר להיחן בין כר לכסת שלא כגד ראשו ולא חיישין 
דילמא מיגדר ופיל עליהן והוי איסורא דרבן דדמי 
לבזיון שיהא ראשו מוח על התפילין כלומר מדשרי דבר 

לבא לידי איסור דאורייתא כ''ש דאית: לן  שיוכל
 למישרי איסור שאין יכול לבא אלא לידי איסור דרבן:

. קחשיב דאי ס''ד תחת ה'' מסתברא דכגד ראשיהן
ממש הי דיתו ליהות בהן ומש''ה מותר לישן בזמן 
שהן תחת ראשו ואיסור שמא יפיח בהן לא הוי אלא 

אם הן בין כר לכסת  בזמן שהוא לבוש דאז הוא גאי אבל
תיפוק ליה דאסור משום  ליכא איסורא דשמא יפיח:

. וה'' יכול לתרץ לעיל כשתירץ ה''ה דאפילו בגדי כלאים
הילוך מי לא ואיידי כו' אלא שיוכל לדחותו כדדחי ליה 

היחא למ''ד אבטו של כ''ג לא זהו  הש''ס לקמן:
שה . אבטו של כ''ג בשאר ימות האבטו של כהן הדיוט

דדברי הכל של כלאים לא זהו אבטו של כהן הדיוט 
דאותו של כ''ג הוה דכלאים ושל הדיוט לא הוה דכלאים 

. מי היה אלא למ''ד זהו אבטו של כהן הדיוט שפיר:
וכי תימא  דכלאים כמו של כ''ג מאי איכא למימר:

כלאים בלבישה והעלאה הוא דאסור אבל מימך תותיה 
שמא תיכרך ימא על  ן על גביו:. מותר להציעו וליששרי

. ותחמם ופסיק רישא הוא ובגד שארוג בו כלאים בשרו
מצד שי אפילו מצד האחד אסור ליהות ממו דכולו הוו 
דכלאים ואסור לישן עליהם חומרא דכלאים הוא 
 ומסתמא הכא לא התירו הואיל ולא לצורך עבודה הוא:

ן היו . וכיון שלא כגד ראשיהאלא ש''מ גד ראשיהן
תוים ליכא חומרא דכלאים דכולי האי לא מחמרין 

ואיבעית אימא  שיש היכר לדבר ולא אתו לידי איסורא:
. לא תימא ה'' מסתברא דאי באותן שאין בהו כלאים

תו ליהות בהן משום כלאים ליכא דבהך דלית בהו 
כלאים קאמר דמיחין תחת ראשיהן ובסדר יומא בפרק 

רב אשי  גרסין להאי ואיבעית אימא: בא לו (דף סט.) לא
. ואין מחממין ואן בעין העלאה אמר בגדי כהוה קשין

דומיא דלבישה דאית בהו האה הילכך אי לאו הכי 
משום דלא יתו ליהות בהן משום כלאים ליכא 

 . מקום:דרש . קשה:גמדא . פלטר:מטא למיחש:
. דקשה הוא ואיו מחמם ובפרק בא לו ביומא שריא

פירש הרב רביו ש''י פי' אחר ואיו ראה דפי' תפלין מן 
הצד שריין ולא חיישין שמא יפיח בהן דשמא יפיח בהן 
לא שייך אלא בשעה שהוא לבוש בהם ותדע מדקא פריך 
הי דיתו ליהות בהו ותיפוק ליה משום איסורא 
דכלאים היה לו להקשות הי דיתו ליהות בהן תיפוק 

פיח הואיל ואיסור שמא יפיח הוי אם ליה משום שמא י
הם כגד ראשו ובסוף יומא אין כתוב בספרים ולא 
חיישין דילמא מיגדר ופיל עלייהו לכך פירשו הרב 
משום איסור שמא יפיח בהם והשתא לפי פירוש מורי 
אתיא שמעתא שפיר דהכי פירושו ש''מ מדקא שרין 

סורא איסור דאורייתא כלומר דבר שיוכל לבא לידי אי
דאורייתא כ''ש דאית למישרי דבר שאיו יכול לבא אלא 
לידי איסורא דרבן דאם באו תפלין כגד ראשו אין כאן 
אלא משום בזיון וביומא (שם) מוכיחים מברייתא אחת 
שמביא הש''ס לשם דבגדי כהוה יתו ליהות בהן: 
במחילה ההולכת מסייע ליה לר' יוחן דא''ר יוחן 

דשו. מש''ה תיקו לו מחילות לצאת דרך מחילות לא תק
שם ובפסחים בפרק כיצד צולין (דף פו.) בסופו מוכיח 
דהא דא''ר יוחן מחילות לא תקדשו ה''מ במחילות 
שתחת הר הבית אבל מחילות שתחת עזרה אם הם 
פתוחין לעזרה תקדשו בקדושת עזרה ואם הם פתוחין 

הבית להר הבית לא תקדשו כלום אפילו בקדושת הר 
ומותר לזב ולבעל קרי ליכס לשם הילכך עשו הכא 
מחילה ופתוחה להר הבית לחצר בית המוקד הבוי בהר 
הבית לצאת לו לבעל קרי דרך שם למר כדאית ליה ולמר 

 כדאית ליה כדפרישית במתי':



  ""ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים –מסכת תמיד פרק א' 
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ּה "[ ְמַעת ִמיּנַ ֶהן :ׁשָ נּו ֵליָהנֹות ּבָ ה ִניּתְ ְגֵדי ְכהּוּנָ   ]."ּבִ
  

ַמע17171717 א ׁשְ    :(ּתָ
ה" ְגֵדי ְכהּוּנָ    :ּבִ

ִדיָנה  ֶהן ַלּמְ    .ָאסּור –ַהּיֹוֵצא ּבָ
ׁש  ְקּדָ ַעת ֲעבֹוָדה  -ּוַבּמִ ׁשְ ין ּבִ    ,ּבֵ

ַעת ֲעבֹוָדה  ׁשְ ּלֹא ּבִ ר –ּוֵבין ׁשֶ    .מּותָּ
ֶהן נּו ֵליָהנֹות ּבָ ה ִניתְּ ְגֵדי ְכהּוּנָ ּבִ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  
ִדיָנה ָלא?    !ּוַבּמְ

   :ְוָהַתְנָיא
ִרים ְוֶאָחד ּבֹו " ֶעׂשְ ים -ּבְ ִריּזִ ד :יֹום ַהר ּגְ ָלא ְלִמיְסּפַ    18181818.ּדְ

ְקׁשוּ  יֹום ּבִ ים ׁשֶ ית ֶאת ּכּוִתּיִ ַסְנּדְ  ֱאלֵֹהינוּ  ּבֵ   . ָלֶהם ּוְנָתנוֹ , ְלַהֲחִריבוֹ  מֹוְקדֹון רּוסֵמֲאֶלּכְ
אוּ  ְמעֹון ֶאת ְוהֹוִדיעוּ  ּבָ ִדיק ׁשִ   . ַהּצַ
ה ֶמה ְגֵדי ָלַבׁש ? ָעׂשָ ה ּבִ ף, ְכהּוּנָ ִבְגֵדי ְוִנְתַעטֵּ ה ּבְ   , ְכהּוּנָ

יֵרי ּקִ ָרֵאל ּוִמּיַ ל ַוֲאבּוקֹות, ִעּמוֹ  ִיׂשְ יֵדיֶהן אּור ׁשֶ   . ּבִ
ְיָלה ְוָכל לוּ ַה  ַהּלַ ד הֹוְלִכים ּלָ לוּ , ֶזה ִמּצַ ד הֹוְלִכים ְוַהּלָ ָעָלה ַעד, ֶזה ִמּצַ ַחר ַעּמּוד ׁשֶ ַ   . ַהׁשּ
יָון ָעָלה ּכֵ ַחר ַעּמּוד ׁשֶ ַ לוּ  ִמי: ָלֶהם ָאַמר ַהׁשּ   ? ַהּלָ

ְרדוּ  ְיהּוִדים: לוֹ  ָאְמרוּ  ּמָ ךָ  ׁשֶ   . ּבְ
יָון יַע  ּכֵ ִהּגִ ְטֵרס ׁשֶ ה ָזְרָחה ְלַאְנִטיּפַ ֶזה ֶזה ָפְגעוּ וּ  ַחּמָ   . ּבָ
יָון ָרָאה ּכֵ ְמעֹון ׁשֶ יק ְלׁשִ ּדִ ְבּתוֹ  ָיַרד ַהּצַ ְרּכַ ֲחָוה ִמּמֶ תַּ   . ְלָפָניו ְוִהׁשְ

דֹול ֶמֶלךְ : לוֹ  ָאְמרוּ  מֹוְתךָ  ּגָ ֲחֶוה ּכְ תַּ   ?! ֶזה ִליהּוִדי ִיׁשְ
מּות: ָלֶהם ָאַמר יֹוְקנוֹ  ּדְ ל ּדְ ַחת ֶזה ׁשֶ ֵבית ְלָפַני ְמַנּצַ יִמְלַח  ּבְ   . ְמתִּ
ה: ָלֶהם ָאַמר אֶתם ָלּמָ   ? ּבָ

ר  :לו ָאְמרוּ  ִית ֶאְפׁשָ ִלים ּבַ ּלְ ְתּפַ ּמִ ּלא ַמְלכּוְתךָ  ְוַעל ָעֶליךָ  ּבוֹ  ׁשֶ ֱחַרב ׁשֶ   , תֶּ
  ? ְלַהֲחִריבוֹ  ּגֹוִיים ַיְתעּוךָ 

לוּ  ִמי: ָלֶהם ָאַמר   ? ַהּלָ
ים: לוֹ  ָאְמרוּ  לוּ  ּכּוִתּיִ עֹוְמִדים, ַהּלָ   . ְלָפֶניךָ  ׁשֶ
יֵדיֶכם ְמסּוִרין ֵהם ֲהֵרי: ָלֶהם ָאַמר   . ּבִ
ד ֵביֶהם ְנָקבּום ִמּיָ ִעּקְ ַזְנֵבי ּוְתָלאּום ,ּבְ   , סּוֵסיֶהם ּבְ
ְרָקִנים ְוַעל ַהּקֹוִצים ַעל אֹוָתן ְמָגְרִרין ְוָהיוּ    , ַהּבַ
יעוּ  ַעד ִהּגִ ִריִזים ְלַהר ׁשֶ   . ּגְ

יָון יעוּ  ּכֵ ִהּגִ ִריִזים, ְלַהר ׁשֶ יִנין ּוְזָרעּוהוּ , ּוהוּ ֲחָרׁש  ּגְ ְרׁשִ   , ּכַ
ֶדֶרךְ  ׁשוּ  ּכְ ּקְ ּבִ   . ֱאלֵֹהינוּ  ְלֵבית ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
אּוהוּ  ַהּיֹום ְואֹותוֹ    !טֹוב" יֹום ֲעׂשָ

  
ֵעית ִאי    :ֵאיָמא ּבָ

ה ְלִבְגֵדי ְראּוִיין   . ְכהּוּנָ
  

ֵעית ְוִאי    :ֵאיָמא ּבָ
   .)קכו, קיט תהלים( "ּתֹוָרֶתךָ  ֵהֵפרוּ ' ַלה ַלֲעׂשֹות ֵעת"
  

                                                        
  בראשוים ובכתב"י מיכן לא גרסו. במהדורת וילא ובמקבילה יומא סט. גרסו. 17
דֹול ָקרֹוב ְוכּו' ַעד וילא: 18 א לֹו ּכֵֹהן ּגָ ֶרק ּבָ יֹוָמא ּפֶ ְדִאיָתא ּבְ   בגמרא כאן ציטטו משם את ההמשך.. כִּ

  רש"י
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ֶאָחד ֵמֶהן " יָרה ְוהֹוֵלְך לוֹ  יֹוֵצא -ֵאיַרע ֶקִרי ּבְ ַחת ַהּבִ ה ַההֹוֶלֶכת לֹו תַּ ִסיּבָ ּמְ    ,ּבַ

אן אן ּוִמּכָ    ,ְוֵנרֹות ּדֹוְלִקין ִמּכָ
ִביָלה יַע ְלֵבית ַהטְּ הּוא ַמּגִ   ,ַעד ׁשֶ

ם    ,ּוְמדּוָרה ָהְיָתה ׁשָ
ב ל ּכָ א ׁשֶ סֵּ       - ֹודּוֵבית ַהּכִ

בֹודוֹ  ם ָאָדם -ָנעּול    ְמָצאוֹ  :ֶזה ָהָיה ּכְ ׁש ׁשָ ּיֵ    ,יֹוֵדַע ׁשֶ
תּוַח  ם ָאָדם -ּפָ ֵאין ׁשָ ָידּוַע ׁשֶ    ."ּבְ

  
י יֹוָחָנן יע ֵליּה ְלַרּבִ    ,ְמַסּיַ

ָאַמר ׁשוּ  :ּדְ    ,ְמִחילֹות לֹא ִנְתַקּדְ
ֵני ַח חּוץ ִלׁשְ ּלֵ ּתַ    .ַמֲחנֹות ּוַבַעל ֶקִרי ִמׁשְ

  
  
רֹות דּ וְ " אןַהּנֵ אן ּוִמּכָ    ."ֹוְלִקין ִמּכָ
  

א ַרב ָסְפָרא ּסֵ ֵבית ַהכִּ    ,ֲהָוה ָיֵתיב ּבְ
אֲאָתא  י ַאּבָ    .ְנַחר ֵליּה  ַרּבִ

   .ֵליעֹול ָמר :ָאַמר ֵליּה 
ָנֵפיק ַתר ּדְ אֲאַמר ֵליּה  ,ּבָ י ַאּבָ ִעיר :ַרּבִ ׂשֵ י ּדְ ַמְרּתְ ִמיּלֵ ִעיר ּגְ אן ָלא ְסֵליַקת ְלׂשֵ    !?ַעד כָּ

ַנן ם ָאָדם" :ָלאו ָהִכי ּתְ ׁש ׁשָ ּיֵ ָידּוַע ׁשֶ    ?!"ְמָצאֹו ָנעּול ּבְ
ֵעי ֵליּה ְלֵמיַעל :ְלֵמיְמָרא ָלא ִמיּבָ    !ּדְ

  
   ?ְוַרב ָסְפָרא

  
ן הּוא :ָסַבר ְלָמא ְמסּוכָּ   .ּדִ

   
ְדַתְנָיא    :כִּ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
  ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֶהְדרֹוָקן  ֵמִביא -ַעּמּוד ַהחֹוֵזר 
   ."ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ֵיָרקֹון -ִסיּלֹון ַהחֹוֵזר 

  
ֵריּה לְ  ַרבֲאַמר ֵליּה  יא ּבְ    ,ִחּיָ

ֵריּה לְ  ַרב הּוָנאְוֵכן ֲאַמר ֵליּה  ה ּבְ    :ַרּבָ
ךְ  ין ַנְפׁשָ ּקֵ יְך ּתַ ֵ    ,ַחׁשּ

ְך  ין ַנְפׁשָ ּקֵ ים ּתַ לָ  -ְוַקּדֵ י ֵהיִכי ּדְ ְרַחקכִּ    .א ּתִ
י י ְוקּום ,ּתּוב ְוַגּלֵ ּסֵ    .כַּ

ֵתי טֹוף ּוׁשְ טֹוף ,ׁשְ   ְוַאֵחית  ׁשְ
ן ְלַתְלִמיְדךָ  ְך ּתֵ פֹוְך ֵמֶהן ְוַאַחר כָּ ה ׁשֹוֶתה ַמִים ׁשְ ַאּתָ    .ּוְכׁשֶ

  
ְדַתְנָיא    :כִּ

ַפְך ֵמֶהן " ן ׁשָ א ִאם ּכֵ ן ְלַתְלִמידֹו ֶאּלָ ה ָאָדם ַמִים ְוִיתֵּ תֶּ   לֹא ִיׁשְ
ַפְך ֵמֶהן ְוָנַתן ְלַתְלִמידֹו  ָתה ַמִים ְולֹא ׁשָ ָ ׁשּ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ

ָמא  ּצָ ּתֹות ּוֵמת ּבַ ְלִמיד ִאיְסְטִניס ָהָיה ְולֹא ָרָצה ִלׁשְ   ְואֹותֹו תַּ
ָעה ָאְמרוּ  אֹוָתּה ׁשָ    :ּבְ

ַפְך  ן ׁשָ א ִאם ּכֵ ן ְלַתְלִמידֹו ֶאּלָ ה ָאָדם ַמִים ְוִיתֵּ תֶּ    ."ֵמֶהןלֹא ִיׁשְ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
ךְ  יּה  :ִהיְלכָּ י ַרּבֵ ֵפיְך ַקּמֵ ׁשָ ְלִמיָדא ּדְ ּום ַאְפִקירּוָתא ,ַהאי ּתַ יּה ִמׁשּ    .ֵלית ּבֵ

  
ךְ  י ַרּבָ ַאּפֵ יְפלֹוט ּבְ י ָלא ּתִ ל ִמיּלֵ    ,כָּ

ָרא ְוַדְייָסא  ר ִמּקָ מוּ  -ּבַ ל ֲאָבר ּדָ ִכְפִתיָלה ׁשֶ    .ּדְ
  

  המפרש
. הי תרי מילי שמעיהו ובעל קרי משתלח

מרביה כי הדדי אמריהו: חוץ לשתי 
ות גרס וכן מוכח באלו דברים מח

(פסחים סז:) דאמר התם זב וכל זב 
לרבות בעל קרי וזב משתלח חוץ לשתי 
מחות מצורע חוץ לג' ואמרין התם 
 מסייע ליה לר' יוחן דאמר רבי יוחן כו':

. ולא רב ספרא הוה יתיב בבית הכסא
הוה ביה בפתח דלת אלא זה היה מהגו 

ואם  אדם שרוצה ליכס שם היה וחר
היה שם אדם היה ותר כגדו וזה חוזר 
לאחוריו ורב ספרא לא עשה כן אלא רבי 
אבא חר ואמר לו רב ספרא ליעול מר 
והיה לו לחור כגדו לכך השיב לו רבי 

ע''כ לא סליקת  אבא לאחר שיצא משם:
. כלומר עדיין לשעיר וגמרת מילי דשעיר

לא עלית לשם ואתה מתהג במעשיהם 
מותם אבל פרסיים צועים שאיך צוע כ

הם כדאמרין בברכות בפ''ק (דף ח:) בג' 
דברים אי אוהב את הפרסיים שצועים 

למימרא דלא איבעי  בבית הכסא וכו':
. ולא היה לו לומר בא אדוי ליה למיעל

. עמוד החוזר אלא היה לו לחור כגדו:
כשאדם צריך לפות ומשהא את קביו 

. אדם רסילון החוז ומחזירם בבטו:
הצריך להטיל מים ומשהא את עצמו. גבי 

חשיך  הטלת מים שייך לומר סילון:
ותקין פשך קדום תקין פשך כי היכי 

. כלומר למד עצמך שאפילו דלא תרחק
איך צריך לקביך חזק עצמך ליפות בב' 
פרקים ולא תצטרך ליפות ביום שבי 
אדם מצויים אלא ביציאת היום בתחלת 

שתצא הלילה שבי אדם  הלילה וגם קודם
מצויין בבית ותוכל ליפות סמוך לבית 
ומתוך שתלמוד את עצמך בשי פרקים 
אלו לא תצטרך ליפות ביום בשעה שבי 
אדם מצויין בדרכים ולא תצטרך 
להתרחק מביתך שבתי כסאות שלהם היו 
בשדות ואם תצטרך ליפות ביום פעמים 
שתצטרך להתרחק ותשהא קביך 

. וכשאתה וגלי כסי וקוםתוב  ותסתכן:
פה שב תחלה ואח''כ גלי ותעשה צרכך 
ואל תגלה מעומד וזהו ציעות שלא 

. קודם שתעמוד עצמך כסי וקום יראוך:
שטוף ושתי  כסה לאחר שעשית צרכך:

. ואע''ג דאין אדם שותה שטוף ואחית
אלא א''כ שוטף את הכוס כדאמר שטוף 
ושתי אפ''ה לאחר שתשתה שטוף ואחית 

איקרי ושתי בלא שטיפה ומצא  דלמא
וה''ג וכשאתה שותה מים  בולע רוקו:

. כלומר שפוך מהן ואחר כך תן לתלמידך
הא דבעין שטיפה לאחר שתיה ה''מ ביין 
שאיך יכול לשפוך ממו ותעביר הרוק 
בשפיכה משום בזיון אוכלין אבל במים 
שאין כאן בזיון שפוך מהן וטוב לעשות 

. שפוך מהן ידךואחר כך תן לתלמ יותר:
תחלה קא סלקא דעתך הואיל ותלמידו 

כל מידי לא  הוא לא איא דעתיה קמ''ל:
תפלוט קמי רבך בר מקרא דכפתילה של 

. כל מידי דבר שאכלת ובא רוק אבר דמי
בפיך לא תרוק בפי רבך דאמרין 
(עירובין דף צט.) הרק בפי רבו חייב 
מיתה בר אם אכלת קרא ודייסא שאם בא 

יך אל תחזירהו לאחוריו דסכה רוק בפ
. ששורפין דכפתילה של אבר דמי היא:

 את הגוף כפתילה של אבר:
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נַ     :ן ָהָתםּתְ

ִית"    ,ִאיׁש ַהר ַהּבַ
ָמר ָמר ּוִמׁשְ ל ִמׁשְ ר ַעל ּכָ    ,ָהָיה ְמַחּזֵ

   ,ַוֲאבּוקֹות ּדֹוְלקֹות ְלָפָניו
ֵאינֹו עֹוֵמד ְואֹוֵמר לוֹ    כח,א ָמר ׁשֶ ִית :ְוָכל ִמׁשְ לֹום ָעֶליךָ ^ ִאיׁש ַהר ַהּבַ    !ׁשָ

ן הּוא ָיׁשֵ ר ׁשֶ    ,ִניּכָ
ַמְקלוֹ     ,חֹוְבטֹו ּבְ

סּותוֹ ּוְרׁש  רֹוף ֶאת ּכְ    .ּות ָהְיָתה לֹו ִלׂשְ
ֲעָזָרה?  :ְוֵהם אֹוְמִרים   ַמה ּקֹול ּבָ

ן ֵלִוי לֹוֶקה ָרִפין ,קֹול ּבֶ ַמר ,ּוְבָגָדיו ִנׂשְ ן לֹו ַעל ִמׁשְ ׁשֵ ּיָ   .ׁשֶ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ן י ָיׁשֵ ַעם ַאַחת ָמְצאּו ֶאת ֲאִחי ִאּמִ ְרפּו  ,ּפַ סּותוֹ ְוׂשָ    .(מידות א, ב) "ֶאת ּכְ
  

אֲאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
י ָמֵטי  י יֹוָחָנןכִּ ָהא ַמְתִניָתא ַרּבִ    ,ּבְ

ין  :ָאַמר ין ּדִ יָנה עֹוׂשִ ֲאִפיּלּו ַעל אֹוֶנס ׁשֵ ֵריֶהם ָלִראׁשֹוִנים ׁשֶ    .ָהִכי ַאׁשְ
יָנה  ּלֹא ַעל אֹוֶנס ׁשֵ ה -ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    .ַעל ַאַחת כַּ

  
ְנָיא    :ּתַ

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
בֹור לֹו ָהָאָדם?  ּיָ ָרה ׁשֶ ֶרְך ְיׁשָ   ֵאיזֹו ִהיא ּדֶ

   ,ֶיֱאַהב ֶאת ַהּתֹוֵכחֹות
עֹוָלם  ּתֹוֵכחֹות ּבָ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ָאה ָלעֹוָלם   -ׁשֶ    ,ַנַחת רּוַח ּבָ

ִאין ָלעֹוָלם    ,טֹוָבה ּוְבָרָכה ּבָ
ֶקת ִמן ָהעֹוָלם ּלֶ    .ְוָרָעה ִמְסתַּ

ֱאַמר ּנֶ    ,ְוַלּמֹוִכיִחים ִיְנָעם" :ׁשֶ
ת טֹוב ְרּכַ בֹא ּבִ    .(משלי כד, כה) "ַוֲעֵליֶהם ּתָ

ֱאמּוָנה ְיֵתיָרה  :ְוֵיׁש אֹוְמִרים   ַיֲחִזיק ּבֶ
ֱאַמר ּנֶ ִדי" :ׁשֶ ֶבת ִעּמָ ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלׁשֶ    .(תהילים קא, ו) 'ְוגוֹ  19191919"ֵעיַני ּבְ

  
ר ַנְח ָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ָמִניַרּבִ    :ַרּבִ

ַמִים  ם ׁשָ ל ַהּמֹוִכיַח ֶאת ֲחֵבירֹו ְלׁשֵ רּוְך הּוא -כָּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ    ,זֹוֶכה ְלֶחְלקֹו ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ    .(משלי כח, כג) 20202020"מֹוִכיַח ָאָדם ַאֲחָרי" :ׁשֶ

ל ֶחֶסד  ִכין ָעָליו חּוט ׁשֶ ּמֹוׁשְ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ֲחִליק ָלׁשֹוןֵח " :ׁשֶ    .(משלי כח, כג) "ן ִיְמָצא ִמּמַ

                                                        
ֶבת ִעּמָ  19 ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלׁשֶ ְרֵתִניֵעיַני ּבְ ִמים הּוא ְיׁשָ ֶדֶרְך תָּ   ִדי הֵֹלְך ּבְ
ֲחִליק ָלׁשֹון 20   מֹוִכיַח ָאָדם ַאֲחַרי ֵחן ִיְמָצא ִמּמַ

  המפרש
איש  . במסכת מדות:תן התם
. שר כמו (משלי ח) הר הבית

אליכם אישים אקרא כל לילה 
ולילה היה מחזר על כל משמר 
ומשמר והיו לו מפתחות הר 
 הבית ואבוקות דולקות לפיו:

שהיה בא אצל  . בשעהוכל משמי
המשמר כל משמר שאיו עומד 
כגדו ואומר לו שלום עליך יכר 
שהוא ישן חובטו במקלו 
מלקהו: ורשות היה לו לשרוף 
את כסותו והם אומרים מה קול 
בעזרה אומרים זה לזה בן לוי 
לוקה. ובשביל כך הוא צועק 

  ושמע קולו בכאן:
. ק''ו על אוס שיה עושין דין

ה זו היא אוס שאין אדם דשי
יכול לעמוד את עצמו שלא לישן 

שלא על  משבאה לו שיה לעיו:
. דבר שעושין אוס שיה

איזו היא דרך ישרה  במתכוין:
. הרבה דברים שיבור לו האדם

צריך לו לאדם לבחור אלא הכי 
קאמר איזוהי דרך אחת מדרכים 

אהוב  הישרים שיבור לו האדם:
. לאהוב אמ את התוכחות

ותה. כמו (עש התוכחות:
לעשות): שאמר ולמוכיחים 
. יעם ועליהם תבא ברכת טוב

אדם שמקבל תוכחה יעם וחת 
עליהם תבא  רוח באה לעולם:

. טובה וברכה באה ברכת טוב
לעולם כשטובה באה לעולם רעה 

ויש  מסתלקת מן העולם:
. אומרים יחזיק באמוה יתירה

ישא ויתן עם בי אדם באמוה 
זוכה  ולא יאה את הבריות:

. למחיצתו לחלקו של מקום
כלומר בתוך מחיצתו שכן אמר 
מוכיח אדם הרי הוא אחרי 

 כלומר עמי:
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ם ָאָדם -ָנעּול     ְמָצאוֹ " ׁש ׁשָ ּיֵ    ,יֹוֵדַע ׁשֶ

תּוַח  ם ָאָדם -ּפָ ֵאין ׁשָ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
ג ,ָיַרד ְוָטַבל ּפַ דּוָרה ,ָעָלה ְוִנְסתַּ ֶנֶגד ַהּמְ ם ּכְ    .ְוִנְתַחּמַ

ב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו ַהּכֹ א ְוָיׁשַ ָעִריםּבָ ָהיּו ׁשְ ִחים ֲהִנים ַעד ׁשֶ    .יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לוֹ  ,ִנְפתָּ
הּוא רֹוֶצה ִלְתר ַח וֹ ִמי ׁשֶ ְזּבֵ ה -ם ֶאת ַהּמִ ּלֹא ָיבֹא ַהְממּוּנֶ ים ְוטֹוֵבל ַעד ׁשֶ ּכִ   ."ַמׁשְ

  
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

ים" :ֲאַמְרּתְ  ּכִ ַח ַמׁשְ ְזּבֵ הּוא רֹוֶצה ִלְתרֹום ֶאת ַהּמִ ה ִמי ׁשֶ ּלֹא ָיבֹא ַהְממּוּנֶ    ."ְוטֹוֵבל ַעד ׁשֶ
ָתא :ַאְלָמא ְלָיא ִמיּלְ ַפִייס ּתַ    .ָלאו ּבְ

ֵני יס" :ַוֲהַדר ּתָ ָתא :ַאְלָמא – "ָיבֹא ִויַפּיֵ ְלָיא ִמיּלְ ַפִייס ּתַ    !ּבְ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ָנה -כָּ ּקָ    ,קֹוֶדם ּתַ
אן  ָנה -כָּ ּקָ    .ְלַאַחר ּתַ

  
   :ְתַנןּדִ 
ִראׁשֹוָנה" ַח  :ּבָ ְזּבֵ רֹוֶצה ִלְתרֹום ֶאת ַהּמִ ל ִמי ׁשֶ    .ּתֹוֵרם –ּכָ

ין  ֵהן ְמרּוּבִ ְזַמן ׁשֶ ֶבׁש  -ּבִ ּכֶ ע ַאּמֹות ָזָכה ,ָרִצין ְועֹוִלין ּבַ תֹוְך ַאְרּבַ ל ַהּקֹוֵדם ֶאת ֲחֵבירֹו ּבְ    .ּכָ
ִוין  ַנִים ׁשָ ה אֹוֵמר ָלֶהם ַהְצ  -ָהיּו ׁשְ יעוּ ַהְממּוּנֶ    ,ּבִ

ׁש  ?ּוָמה ֵהן מֹוִציִאין ְקּדָ ּמִ ִים ְוֵאין מֹוִציִאין ּגּוָדל ּבַ תַּ   .ַאַחת אֹו ׁשְ
ִוין ֵניֶהן ׁשָ ָהיּו ׁשְ ה ׁשֶ ֶבׁש  ,ַמֲעׂשֶ ּכֶ ָרה ַרְגלוֹ  ,ָרִצין עֹוִלין ּבַ ּבְ    ,ְוָדַחף ֶאָחד ֵמֶהם ֶאת ֲחֵבירֹו ְוִנׁשְ

ִאים  ָהיּו ּבָ ין ׁשֶ ית ּדִ ָראּו ּבֵ ָנה ּוְכׁשֶ    –ִליֵדי ַסּכָ
ִייס :ִהְתִקינוּ  ּפַ א ּבַ ַח ֶאּלָ ְזּבֵ ּלֹא ְיהּו ּתֹוְרִמין ֶאת ַהּמִ   .(יומא כב.) "ׁשֶ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ָנה ּקָ    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ְלַאַחר ּתַ
ֵני ּלֹא ָיבֹא ַהְממּונֶּ  :ְוָהִכי ָקּתָ ים ְוטֹוֵבל ַעד ׁשֶ כִּ יס ַמׁשְ הּוא רֹוֶצה ָלבֹא ּוְלַפּיֵ  .הִמי ׁשֶ

        
        

  המפרש
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   ַמְתִניִתין

ׁש  ּפֵ ׁשְ ַח ּוָפַתח ֶאת ַהּפִ ְפתֵּ    ,ָנַטל ֶאת ַהּמַ
ית ַהּמֹוֵקד ָלֲעָזָרה    ,ְוִנְכַנס ִמּבֵ

ָיָדם ,ְוִנְכְנסּו ַהּכֲֹהִנים ַאֲחָריו ל אּור ּבְ י ֲאבּוקֹות ׁשֶ תֵּ    .ּוׁשְ
יּתֹות י ּכִ תֵּ ַאְכַס    :ֶנְחְלקּו ִלׁשְ ִכין ּבָ ֶרְך ִמְזָרחֵאּלּו ְמַהּלְ    ,ְדָרה ּדֶ

ֶרְך ַמֲעָרב ַאְכַסְדָרה ּדֶ ִכין ּבָ    .ְוֵאּלּו ְמַהּלְ
יִעים ִלְמקֹום  ּגִ ּמַ ים יעֹוׂשֵ ָהיּו ּבֹוְדִקין ְוהֹוְלִכים ַעד ׁשֶ    .ֲחִביתִּ

יעוּ  לֹום :ֵאּלּו ָוֵאּלּו ָאְמרוּ  ,ִהּגִ לֹום ?ׁשָ    .ַהּכֹל ׁשָ
ים ַלֲעׂשוֹ  י ֲחִביתִּ יםֶהֱעִמידּו עֹוׂשֵ   .ת ֲחִביתִּ

   
ַח  ְזּבֵ ָכה ִלְתרֹום ֶאת ַהּמִ ּזָ    .הּוא ִיְתרֹום -ִמי ׁשֶ

ִלי   :ְוֵהם אֹוְמִרים ּכְ ע ּבַ ּגַ ּלֹא תִּ ּיֹור ,ֱהֵוי ָזִהיר ׁשֶ ׁש ָיֶדיָך ְוַרְגֶליָך ִמן ַהּכִ ַקּדֵ תְּ    .ַעד ׁשֶ
ְזּבֵ  ֶבׁש ַלּמִ ין ַהּכֶ ְקצֹוַע ּבֵ ּמִ ה ְנתּוָנה ּבַ ְחתָּ ֶבׁש ַוֲהֵרי ַהּמַ ל ּכֶ ַמֲעָרבֹו ׁשֶ   .ַח ּבְ

   ,ֵאין ָאָדם ִנְכָנס ִעּמוֹ 
ָידוֹ     ,ְולֹא ֵנר ּבְ

ֲעָרָכה ְך ְלאֹור ַהּמַ א ְמַהּלֵ    .ֶאּלָ
   ,לֹא ָהיּו רֹוִאין אֹותוֹ 

   ,ְולֹא ָהיּו ׁשֹוְמִעין ֶאת קֹולוֹ    כח,ב
ן ָקִטין מּוְכִני ַל  ה ּבֶ ָעׁשָ ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ָהֵעץ ׁשֶ ּיֹור ַעד ׁשֶ יַע ֵעת" :ְוֵהן אֹוְמִרים -ּכִ    ".ִהּגִ

ּיֹור ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן ַהּכִ    .ִקיּדֵ
  

ֶסף ת ַהּכֶ ַח  ,ָנַטל ַמְחתַּ ְזּבֵ ָחִלים ֵאיָלְך ְוֵאיָלךְ  ,ְוָעָלה ְלרֹאׁש ַהּמִ ה ֶאת ַהּגֶ    ,ִפיּנָ
ִניִמּיֹות לֹות ַהּפְ    ,חֹוֶתה ֶאת ַהְמאּוּכָ

יַע ָלִרְצ , ְוָיַרד הִהּגִ פֹון ,ּפָ ָניו ַלּצָ    ,ָהַפְך ּפָ
ר ַאּמֹות ֶעׂשֶ ֶבׁש ּכְ ל ּכֶ ִמְזָרחֹו ׁשֶ    .הֹוֵלְך ּבְ

ה י ָהִרְצּפָ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ ה ְטָפִחים ,ָצַבר ֶאת ַהּגֶ לֹׁשָ ֶבׁש ׁשְ    ,ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ
ּנֹוְתִנים    ,מּוְרַאת ָהעֹוף  :ָמקֹום ׁשֶ

ִניִמי ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ    ,ְוִדיׁשּ
נֹוָרהְוִד  ּון ַהּמְ    .יׁשּ

        

ָמָרא    ּגְ

ֲעָזָרה?    !ּוִמי ֲהוּו ַאְכַסְדָראֹות ּבָ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֲעָזָרה ין ַאְכַסְדָראֹות ּבָ ֵאין עֹוׂשִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ח ה'" :תַּ ל ֵעץ ֵאֶצל ִמְזּבַ ָרה ּכָ ע ְלָך ֲאׁשֵ   ."(דברים טז, כא) 21212121"ֱאלֶֹהיךָ  לֹא ִתּטַ
ָרה :ָהִכי ָקָאַמר ע ְלָך ֲאׁשֵ    ,לֹא ִתּטַ

ח ה' ֱאלֶֹהיךָ  ל ֵעץ ֵאֶצל ִמְזּבַ ע ְלָך כָּ ּטַ   !לֹא ּתִ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ל  ַאְכַסְדָראֹות ׁשֶ ְנָיןּבְ    .ּבִ

  
  

                                                        
ךְ  21 ה ּלָ ֲעׂשֶ ר תַּ ח ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ ל ֵעץ ֵאֶצל ִמְזּבַ ָרה ּכָ ע ְלָך ֲאׁשֵ   לֹא ִתּטַ

  המפרש
. מתחת הטבלא מתי' טל את המפתח

של שיש ולא היה פותח שערי עזרה עד 
שיעלה עמוד השחר אלא וטל את 
המפתח ופותח את הפשפש פתח קטן 
 שהיה בשער הך סתמא ר' יהודה דמדות
דאמר פתח קטן היה לו שבו כסין לבלוש 

. כס מבית המוקד לעזרה את העזרה:
כסו אחריו כהים  דרך בית המוקד:

. חלקו מאותן ושתי אבוקות של אור בידן
כהים שתי כיתות מהם היו יורדים דרך 

אלו  צפון שבית המוקד היה בצפון:
. כל סביב העזרה הולכין באכסדרה

כסדראות על גבי מארבע רוחותיה עשו א
עמודים לעמוד תחתיהן ולהציע כלים 
ובגמ' פריך ומי הוי אכסדראות בעזרה 
דס''ד דאותו בין של עץ היה לכך היה 

. תחת אכסדראות של אלו הולכים מקשי:
העזרה בצד מזרח ואלו דרך מערב עד 
שהגיעו למזרח אצל חביריהם למקום 
עושה חביתים דלשכת עושה חביתים הוה 

אמר במחות (דף צו.) דלישתן בעזרה כד
ועריכתן צריך לעשות בפים ובמזרח 
 היתה כדתן במסכת מדות (דף לד.):
. הגיעו אלו [ואלו] אמרו שלום הכל שלום

. העמידו לא חסרו דבר: שלום כפל לשון:
מאותן כהים עושי חביתים לעשות 

   חביתים להחם חמין לרבוכה:

מי שזכה לתרום את המזבח תוא יתרום 
. וכיצד סדר עשייתן אומר לו המזבח את

הזהר שלא תגע בכלי שאף ע''פ שהוא יודע 
בדבר צריך להזהירו שהוא יהא הולך 
יחיד ושמא ישכח ויגע ומתוך שמזהירין 

עד שיקדש ידיו ורגליו  אותו הוא זהר:
. דליה פוסלת (מן) קידוש ידים מן הכיור

והרי  ורגלים וצריך לחזור ולקדש:
יה אומר לו הרי המחתה . כל זה ההמחתה

תוה בזוית בין הכבש למזבח למערבו של 
כבש כלומר באלכסון היא תוה ממוצעת 
בין כבש למזבח בזוית הכבש היא תוה 
אצל מקום שכלה הכבש דהייו בין הכבש 

. שבין אולם ואיו אדם כס עמו ולמזבח:
למזבח אין אדם יכול ליכס (בהן) אלא 

אדם אסור ליכס בשעת עבודה וכי היכי ד
בין אולם למזבח הכי הוא דאסור ליכס 
בין אולם לכבש דכבש הוא כמזבח לכל 

אלא  . לפי שהולך יחידי:ולא ר בידו דבר:
. מהלך לאור המערכה ולא היו רואין אותו

לפי שהי' מצד אחר של כבש במזרחו דהא 
גובה הכבש שהוא גובה הרבה אמות היה 

   מפסיק:
מפי שר''ל עד שהיו . ולא שומעין את קולו

שומעין את הקול וכו' תי ולא היו שומעין 
עד שהיו שומעין קול העץ  את קולו:

. לגלגל שכבר שעשה בן קטין מוכי לכיור
שקעוהו מבערב כדי שלא יפסלו מימיו 
והשתא מעלהו כדי לקדש בו וכשמעלהו 
שמע קול העץ דמי כיור פסלין בשקיעת 

כא:)  החמה ואיכא למ''ד בזבחים (דף
 דעכשיו משקען והתם מפרש שפיר:

ו . לקדש קידש ידיו ורגליו מן הכיור ומפרש בזבחים (דף יט:) כיצד הוא מקדש מיח ידו הימית ע''ג רגלו הימית וידו השמאלית על גבי רגלוהן אומרין הגיע עת 
בש באמה של כבש הסמוכות לצד מזרח הכבש ארכו שלשים ושתים ורחבו . . דרך מזרחו של כטל מחתה של כסף ועלה ליאש המזבח השמאלית ושופך מים ומקדש:

ופיה את הגחלים  ט''ז והוא היה באמצע המזבח מצא משך המזבח מצד מזרח חוץ לכבש שמוה אמות ומצד מערב חוץ לכבש ח' אמות שהרי המזבח ל''ב אמות:
עשו גחלים דקים דהוו דשן דאשר תאכל האש כתיב. הכי גרסין מן המאוכלות הפימיות אבל . מאותן גחלים שתאכלו ואילך ואילך וחתה מן המאוכלות הפימיות

 משום דעשו דשן בעין: גבי גחלי יום הכיפורים לא גרסין מאוכלות אלא הכי גרסין חתה וירד דהתם בעין גחלים גמורים והכא בעין דשן והא דבעין הכא מאוכלות
. כלומר לא היה מהלך כדרכו דרך מזרח ויוצא חוץ לעזרה הפך פיו לצפון . למקום שכלה הכבש:הגיע לרצפה בא אל המזבח בה ישוב:. ממזרחו של כבש דרץ. כשוירד

. אצל הכבש בקרקע עזרה סמוך לכבש והלך כעשרה אמות (בקרקע עזרה) מן (רגל) הכבש והולך במזרחו של כבש אלא הופך פיו לצפון העזרה דהייו דרום המזבח:
זבח עשרים) דיין רחוק הוא [מקום הדשן] מן המזבח כ' אמות דשלשים אמות היה הכבש תופס בקרקע עזרה (והלך כעשר אמות מן הכבש ועדיין רחוק הוא מן המוע

וד ליתן דמים על אותו יסוד אליבא דמ''ד לא היה לה יסוד למזבח כלל וקרן דרומית מזרחית לא היה לה יסוד ופליגי בה בזבחים (דף ד.) יש אומרים לא היה להם יס
על אמה סובב אבל יסוד היה למזבח ואליביה היה הכבש תופס בקרקע עזרה ל' והא דתן הכבש שלשים ושתים שהיה מתפשט עדיין ב' אמות למעלה על אמה יסוד ו

צבר  עדיין אמה אחת על הסובב הרי בין הכל ל''ב:הרי שלשים ושתים ואיכא למ''ד לא היה לו יסוד כלל ואליביה תופס הכבש בקרקע עוד שלשים ואחת ומתפשט 
. צבר דכתיב ושמו ואמרין ושמו שלא יפזר וא''ת הא בעין ושמו אצל המזבח והי דכבש כמזבח לכל מילי מ''מ היה לו הגחלים ע''ג הרצפה רחוק מן הכבש ג' טפחים

והשליך דכתיב במוראה ווצה דייקין דכתיב במוראה ווצה (ויקרא א) והשליך אותה לקרבו אצל המזבח ועדיין הוא רחוק מן המזבח עשרים אמות אמר לי רבי דמ
הילכך מיח את אצל המזבח קדמה וקים להו לרבן דלא מיקרי השלכה פחות מעשרים אמות ושיעור ח' אמות רוחב דעולת העוף היא עשית על קרן דרומית מזרחית 

שם מוראה ווצה ודישון מזבח הפימי ודישון המורה וכל אלו בלעים במקומן אבל תרומת הדשן ''ל דלא היתה  הדשן רחוק מן המזבח עשרים אמות מקום שותין
ורה בלעין במקומן ואם בלעת מדאמרין ביומא (דף כא.) עשרה סים עשו לאבותיו כו' ופרכין ותו ליכא והאמר אביי מוראת העוף ודישון מזבח הפימי ודישון המ

. גמ' ומי הוו אכסדראות בעזרה ומת הדשן כמו כן בלעת ה''ל לאחשובה ואמרין בכריתות (דף ו.) ושמו מלמד שטעוין גיזה דאסור ליהות מתרומת הדשן:איתא דתר
היו בעזרה סביב  . עמודים של אבןאמי רב חסדא באכסדראות של בין השתא קא סלקא דעתך אכסדראות של עץ היו ולכך פריך ומי הוו אכסדראות כו' בעזרה:

 חומת העזרה ועל העמודים תוים כמין תקראות:
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            כח, בכח, בכח, בכח, ב .13
יִעים ִלְמקֹום  ַעדָהיּו ּבֹוְדִקין ְוהֹוְלִכין " ּגִ ּמַ ים יׂשֵ עוֹ ׁשֶ    ."ֲחִביתִּ
  

ין ֲהוּו ְקִדיֵמי? :ְלֵמיְמָרא ֲחִביּתִ    !ּדַ
   :ְוָהַתְנָיא

ַחר? " ל ׁשַ ָבר קֹוֵדם ְלָתִמיד ׁשֶ ֵאין ּדָ ִין ׁשֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר    .(ויקרא ו, ה) 22222222"ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהעֹוָלה" :תַּ

הְוָאַמר     :ַרּבָ
   !ָהעֹוָלה עֹוָלה ִראׁשֹוָנה

  
   :ּוָדהַרב ְיהָאַמר 

ין ָלְרִביָכה   .ְלָהֵחם ַחּמִ
  

  הדרן עלך בשלשה מקומותהדרן עלך בשלשה מקומותהדרן עלך בשלשה מקומותהדרן עלך בשלשה מקומות
        
        

                                                        
ה ּובִ  22 ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ָלִמיםְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ְ ּבֶֹקר ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהעָֹלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהׁשּ ּבֶֹקר ּבַ   ֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ

  המפרש
. למימרא דחביתים הוו קדמי

מדקתי לעשות חביתים מכלל 
דהשתא הוו מקטרי להו על גבי 

והתיא מין שלא יהא  המזבח:
. דבר הקובעו דבר קודם לתמיד

גבי מזבח לא יקדום לתמיד של 
שחר הקרב כמו כן על גבי 

להחם חמין  המזבח כו':
להחם חמין  . דמותרלרביכה

לעסוק בה וכשמגיע זמן 
הקטרתם לאחר שיקריבו אברי 
תמיד יקטיר כמו כן את 

 החביתים:
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 "ָראּוהּו ֶאָחיו" –' בפרק  תמידמסכת 
        כט, בכט, בכט, בכט, ב    ––––, ב , ב , ב , ב חחחחככככ .1

      ַמְתִניִתין

ַרד ּיָ    .ְוֵהם ָרִצים ּוָבִאים ,ָראּוהּו ֶאָחיו ׁשֶ
ּיֹור ׁשּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ִמן ַהּכִ    .ִמֲהרּו ְוִקּדְ

ְג  יּנֹורֹות ,ֵרפֹותָנְטלּו ֶאת ַהּמַ ַח  ,ְוֶאת ַהּצִ ְזּבֵ    .ְוָעלּו ְלרֹאׁש ַהּמִ
   ,ָהֵאָבִרים

ֶעֶרב  לּו ִמּבָ ּלֹא ִנְתַעּכְ ָדִרים ׁשֶ ַח  -ְוַהּפְ ְזּבֵ י ַהּמִ    ,סֹוְלִקין אֹוָתן ַעל ִצּדֵ
ָדִדים ַמֲחִזיִקין  ֶבׁש  -ִאם ֵאין ּצְ ּסֹוֵבב ַעל ַהּכֶ    .סֹוְדִרים אֹוָתם ּבַ

ּפּוַח ֵהֵחּלּו ַמֲעִל  ב תַּ ֵאֶפר ַעל ּגַ    ,ין ּבָ
ַח  ְזּבֵ ֶאְמַצע ַהּמִ ּפּוַח ָהָיה ּבְ    .תַּ

לֹׁש ֵמאֹות ּכֹור ׁשְ ָהיּו ָעָליו ּכִ ָעִמים ׁשֶ    ,ּפְ
ַח  ְזּבֵ הּוא נֹוי ַלּמִ ֵני ׁשֶ ִנין אֹותֹו ִמּפְ ְ    ,ּוָבְרָגִלים לֹא ָהיּו ְמַדׁשּ

ָמיו   כט,א ל ַהּכֵֹהן ִמּלְ ^ ּוִמּיָ ןלֹא ִנְתַעּצֵ ׁשֶ    .הֹוִציא ֶאת ַהּדֶ
  

ֲעָרָכה ר ֶאת ַהּמַ ְגִזיִרין ְלַסּדֵ    .ֵהֵחּלּו ַמֲעִלין ּבִ
ֲעָרָכה?  ִרין ַלּמַ ׁשֵ ל ָהֵעִצים ּכְ   ְוִכי ּכָ

ֲעָרָכה ,ֵהן ִרין ַלּמַ ׁשֵ ל ָהֵעִצים ּכְ    ,ּכָ
ל ֶ ֶפן :חּוץ ִמׁשּ    ,ּגֶ

ל ַזִית    .ְוׁשֶ
ֵאּלּו ָהיּו ְרִגיִלין יּ  ֲאָבל ּבְ ֻמְרּבִ ֵאָנה  :ֹותּבְ ל תְּ      ,ׁשֶ

ל ֱאגֹוז    ,ׁשֶ
ֶמן ל ֵעץ ׁשֶ    .ְוׁשֶ

דֹוָלה ִמְזָרָחה ֲעָרָכה ּגְ ר ֶאת ַהּמַ    .ַוֲחִזיָתּה ִמְזָרָחה ,ִסיּדֵ
ּפּוַח  תַּ ם ָהיּו נֹוְגִעין ּבַ ִניִמּיִ ִזיִרין ַהּפְ י ּגְ    .ְוָראׁשֵ

ִזיִרים ין ַהּגְ    ,ְוֶריַוח ָהָיה ּבֵ
יִתים ֶאת ָה  ָהיּו ַמּצִ םׁשֶ ָ    .ֲאִליָתא ִמׁשּ

  
ם ֲעֵצי ְתֵאָנה ָיִפים ָ ְררּו ִמׁשּ    ,ּבֵ

ר טֹוֶרת ֶאת ַהּמַ  ִסיּדֵ ה ַלּקְ ִנּיָ ֶנֶגד ֶקֶרןֲעָרָכה ׁשְ רֹוִמית ִמּכְ    ,ַמֲעָרִבית ּדְ
ע ַאּמֹות י ָצפֹון ַאְרּבַ ַלּפֵ ֶרן ּכְ    ,ָמׁשּוְך ִמן ַהּקֶ

עֹוֶמד ָחִלים ,ּבְ    ,ָחֵמׁש ְסִאין ּגֶ
ת  ּבָ ַ עֹוֶמדּוַבׁשּ ָחִלים ,ּבְ מֹוֶנה ְסִאין ּגֶ    .ׁשְ

ִנים ל ֶלֶחם ַהּפָ י ְלבֹוָנה ׁשֶ ִזיּכֵ ֵני ּבָ ם ָהיּו נֹוְתִנים ׁשְ ָ ׁשּ    .ׁשֶ
ֶעֶרב  לּו ִמּבָ ּלֹא ִנְתַעּכְ ָדִרים ׁשֶ ֲעָרָכה -ָהֵאָבִרים ְוַהּפְ    .ַמֲחִזיִרין אֹוָתן ַלּמַ

ֵאׁש  י ַמֲעָרכֹות ּבָ תֵּ יתּו ׁשְ    .ְוִהּצִ
ִזית ,ָיְרדוּ  ת ַהּגָ ּכַ    .ּוָבאּו ָלֶהם ְלִלׁשְ

        

ָמָרא    ּגְ

   :ָרָבאֲאַמר 
   .ּגּוְזָמא

  
ל ָזָהב" כֹוס ׁשֶ ִמיד ּבְ קּו ֶאת ַהתָּ   .(תמיד ל.) "ִהׁשְ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
   .ּגּוְזָמא

  
יָאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ

ָרה ּתֹוָרה  ּבְ    .ְלׁשֹון ֲהַבאי -ּדִ
רּו ְנִביִאים  ּבְ    .ְלׁשֹון ֲהַבאי -ּדִ
רּו ֲחָכִמים  ּבְ  .ְלׁשֹון ֲהַבאי -ּדִ

  המפרש
. מתי' ראוהו אחיו שירד

אסדרא דלעיל קאי לאחר שתרם 
את הדשן וירד מן הכבש אז 
תקרב אצלם אצל רוח שהם 

מיד יצו אחריו וקדשו  עומדים:
. ידיהם ורגליהם מן הכיור 

ש ידיהם הואיל ורצו לקד
ורגליהם כמו כן לצורך עבודה 
 רשאים ללכת בין אולם ולמזבח:

. יעים להסיר טלו את המגרפות 
את  את הדשן ולפותו לתפוח:

. מזלגות להסיר את הציורות
. ועלו לראש המזבח האברים:

וקודם תרומת הדשן לא היו 
יכולים לעשות לפי שצריך 
להרים תרומת הדשן קודם 

 ח:שיפו את הדשן לתפו
האברים והפדרים והחלבים 

. שלא שלא תעכלו מבערב
סולקין אותן  שרפו ועשו דשן:

. כמו מסלקין לצידי לצידי מזבח
. כדי שלא סודרן בכבש מזבח:

יפסלו בליה שאין יכולין 
להקטירן עד לאחר שיקטירו 
אברי תמיד ואם לא סודרן על 
המזבח היו פסלין בליה 

ף ואמרין בזבחים בפ' המזבח (ד
פז.) דאין ליה במזבח וכבש הרי 
הוא כמזבח לכל דבר צדי מזבח 
ראה לרבי מקום שהוא פוי 
ואם אין (מן) הצדדין מחז קין 
סודרין אותם בסובב או על גבי 
הכבש ולאחר שיסדרו את 
המערכות יחזירו את האברים 
 על המערכה ויציתו בה האור:

. התחילו לעלות את האפר החלו
צע מזבח על גבי התפוח: באמ

פעמים היה עליו שלש מאות 
. צבור האפר תפוח כור:

שבאמצע המזבח שהיו שורפין 
אפר על גבי מערכה ומעלין אותם 
שם וזהו ויו של מזבח והוא 
קרא תפוח על שם שהיה עגול 
כתפוח וחבירו במסכת עבודה 
זרה (דף ה.) אף על פי שוטל 
בידו וותן לתפוח צבור העבים 

פוח וכשהיה שבתוך הגת קרי ת
רבה כל כך שלא היו יכולין לסדר 
המערכות כדאמרין לקמן 
וראשי גיזרין הפימיות וגעים 
בתפוח היו מוציאין אותם לחוץ 
כדכתיב והוציא את הדשן אל 

וביגלים  מחוץ למחה (ויקרא ו):
. כמו ודשו לא היו מדשיו אותו

את המזבח (במדבר ד) לא היו 
אף  מוציאין אותו חוץ מן המזבח

על פי שמזיק להם הדשן בסידור 
מפי שהוא וי  המערכה:

. כשיש עליו דשן הרבה למזבח
כדאמרן בעלמא (פסחים דף 
סה:) שבח הוא לבי אהרן 
שמהלכין עד ארכובותיהם בדם 
כך שבח כשיש עליו דשן הרבה 
  וראה שלא עומד המזבח בטל: 
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  המפרש
. אע''ג דוי הוא למזבח כשיש עליו דשן הרבה אפ''ה כשהגיע העת לפות את הדשן לא תעצל כהן לא תעצל כהן מלהוציא את הדשן

והו לתפוח שבאמצע המזבח והיה מקום . לאחר שהסירו האפר ותהחלו מעליו בגזירין להוציא את הדשן מי שמוטל עליו לעשות:
המערכה פוי לקח גזרי עצים חתוכין ובדוקין ממום דאמרין כל עץ שמצא בו תולעת פסול לגבי המזבח: והשתא שואל ומשיב לעצמו 

שרוב עצים וא על פי  . בגמ' מפרש טעמא:חוץ משל זית ושל גפן . כלומר רוב עצים כשרים:כל העצים כשרים וכי כל העצים כשרים הן:
. חריות ועפים לפי ששורפים יותר ואין מעלין עשן אבל אילות זקים אין וחין לישרף כמו אילות כשרים באלו רגילין במורבויות

. אותו שזכה בתרומת סידר את המערכה גדולה . עצים שדולקין כמו ר:עצי שמן בחורים א'' לית בהו קשרים בבחורים כמו בזקים:
ביומא (דף כב.) דתן התם מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור מערכה ובשי גזירין והא דקתי לעיל החלו מעלין בגזירין הדשן כדמוכח 

. כלפי מזרח היה מסדר שהרי התפוח היה באמצע המזבח והוא לא מזרחה הם מסייעין לו שהיו מעלים את העצים והוא היה מסדרן:
. מראה היה עושה וחזיתה למזרחה  ת אלא ברוח מזרחית של המזבח דרך ביאתו למזבח:היה מסדר העצים בצד מזבח הפימי מערבי

. העצים הפימים וגעין וראשי הגיזרין למערכה כמין חלון גבי מזרח שתהא הרוח משבת בו הרוח בא דרך שער מזרח ומשב שם:
. עצים דקין שהיו מציתין האליתא  צים) מיחין ריוח:. בין סידרי העצים היו (העוריוח היה בין הגזירים בתפוח שהוא באמצע המזבח:

משם דרך אותו ריוח ודלקים הגדולים על ידי הקטים והצתת האליתא פקא לן (יומא דף כד:) מוערכו עצים על האש דהכי קאמר 
היו צריכים עכשיו לגחלים . לפי שבררו משם עצי תאים יפים ותו בי אהרן הכהים אש על המזבח ואח''כ וערכו עצים דקין על האש:

. של קטרת אחר סידור מערכה המערכה ולישאם על המזבח הפימי ולהקטיר שם קטרת היו בוררים יפים שיעשו גחלים טובים ולא אפר:
גדולה כדמוכח ביומא בשמעתיה דאביי (דף לג.) וביומא מפיק דבעין שתי מערכות אחת לאברים ואחת לקטרת ותרווייהו על המזבח 

. של מזבח כגד קרן דרומית מערבית ן דקאמרין על מוקדה זו מערכה גדולה ואש על המזבח תוקד בו זו מערכה שיה של קטרת:החיצו
החיצון ומשוך לצד צפון להרחיקו מן הקרן ד' אמות דקסבר האי תא כוליה מזבח בצפון ואין מן המזבח גד הפתח אלא חמש אמות 

רה וי' אמות פתחו של היכל יש מאותן עשר אמות חמש מן הדרום וחמש מן הצפון הרי חמש שהרי ההיכל ממוצע ועומד באמצע העז
אמות מן המזבח גד חמש אמות צפוית פתחו של היכל וארבע אמות שרוצה להרחיק מן הקרן מערבית ורוצה להמשיך אותו על קרן 

ד ואמה סובב ואמה קרות ואמה הילוך רגלי כהים דרומית לפי שבאותן ארבע אמות אי אתה יכול לסדר המערכה לפי שהם אמה יסו
סביב המערכה דקודם שתבא אצל המערכה שתוכל לסדר המערכה כלפי המזבח ארבע אמות ולימדך שבאמה חמישית תסדר שגם אותה 

ח ואן האמה עדיין היא גד הפתח שאם תרחיק יותר מאותה אמה ותקרב יותר לצד צפון כגון באמה ששית או שביעית תו ליכא פת
בעין שיעשה המערכה גד פתח ההיכל דגמרו מגחלים של יום הכיפורים שוטלין מן המזבח החיצון ובאותו צד שהוא לפי ה' דהייו 
בקרן מערבית דכתיב ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפי ה' ואמרין (יומא דף מה:) איזהו מזבח שמקצתו לפי ה' ואין כולו 

ר זה המזבח החיצון וכתיב ביה לפי ה' דכל הוטל מחיצון מבחוץ ליתן פימי בפים אין וטל אלא בסמוך שאין לפים לפי ה' הוי אומ
. גחלים לפי אומד חמש סאין גחלים היו ותין בעומד ה' סאין סמוך הימו בצד שהוא כגד הפתח שאין קרוב לפתח יותר מאותו הצד:

ש המזבח כשהוא חול מחתה של ארבעה קבין בריוח ולכך צריך שי כלים לפי שלא היה חותה שם עצים כך שיערו לחתות בתוכו ברא
בשל זהב כדאמר ביומא (דף מד:) שהתורה חסה על ממון של ישראל ובכלי של כסף שהיה חותה לא היה יכול להכיס הגחלים בפים 

שיהא אותו שמכיס בפים קטן יותר לפי שלא היה יכול לערות דגאי הוא להכיס כלי כסף בפים שאין עיות במקום עשירות וגם צריך 
אותו של כסף בשל זהב שלא יפלו מן הגחלים לארץ הילכך חותה בשל ארבע קבין ומערה בשל שלשה קבין והייו דתן לקמן תפזר ממו 

. שצריך להקטיר ובשבת אש וגו': כקב גחלים מכבדן לאמה וצריך להכיס כלי מלא בפים דכתיב (ויקרא טז) ולקח מלא המחתה גחלי
. ולהקטיר הבזיכין במערכה גדולה ששם ותין בזיכי לבוה באותו מערכה שי בזיכי לבוה מוסיפין שלש סאין בעומד שמוה סאין:

הכי פי' כל א''א דמפרשין בזבחים (דף ח:) דכל הוטל בפים ליתן בחוץ איו ותן אלא בסמוך שאין לפים הימו וגמרין משירים ו
דבר היטל מבפים כגון בזיכי לבוה כדי לתת על המזבח החיצון איו ותן על מזבח החיצון אלא באותה קרן שהוא סמוך לפים שאין 
לו קרן סמוך יותר ממו וטעמא מאי דגמרין משירים שירי דמים הפימים שיתין על יסוד מערבית כדכתיב אל יסוד מזבח (החיצון) 

. שאמרו למעלה שהם סדורים על הכבש מחזירן למערכה ראה האברים והפדרים שלא תעכלו מבערב פתח אהל מועד:העולה אשר 
לי לאחר שהקטירו אברי תמיד דאין שום דבר יכולין להקטיר במערכה זו קודם אברי התמיד דכתיב (ויקרא ו) וערך עליה העולה עולה 

ים שלא תעכלו מבערב שסודרין אותן ע''ג האש כדי שלא יפסלו בליה ואחר מערכה ראשוה ובמסכת יומא אמרין מין לאברים ופדר
גדולה יסדרם ויקטירם שאמר (שם) אשר תאכל האש את העולה על המזבח כלומר דבר שהתחיל האש לאכול מבערב העולה על המזבח 

ה.) וביומא מפרש בשמעתיה דאביי (דף לג.) דאחר שם אותו על העולה אברי תמיד על המזבח במערבו שלו בסוף פרק טרף בקלפי (יומא מ
שסידרו שתי מערכות בא עוד אותו כהן שזכה שסידר את המערכה ומסדר שי גיזרי עצים דאמרין מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור 

רך שהם סדורין לשם הם מערכה ובשי גיזרי עצים ואחר סידור שי גיזרי עצים ודישון מזבח הזהב והטבת ה' רות ודם התמיד כו' כד
. שהיא קרובה לעזרה להטיל פייסות ירדו ובאו להם ללשכת הגזית . לאחר שסידרו שי גיזרי עצים:הציתו שתי מערכות באש עשים:

וטעמא כאשר פירשתי לעיל שלא היו יכולים לפייס בעזרה לכך צריכים ללכת ללשכת הגזית שהיא חציה קדש וחציה חול ומפיסין במקום 
. אשלש מאות כור כלומר מילתא בעלמא הוא דקאי ולאו גמ' אמר רבא גוזמא ש דכתיב בבית אלהים הלך ברגש (תהלים ה):המקוד

. השקו את התמיד בכוס של זהב דוקא דמעולם לא הגיע לשלש מאות כור דמקום המערכה לא היתה יכולה להחזיק שלש מאות כור:
 . כאדם שרוצה לחזק דבריודברה תורה לשון הבאי ח להפשיט ומשום גוזמא קט הא:משה היא לקמן שמשקין את התמיד כדי שיהא ו
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ָרה ּתֹוָרה " ּבְ    ".ְלׁשֹון ֲהַבאי -ּדִ

ְכִתיב ַמִים" :ּדִ ָ ׁשּ דֹולֹות ּוְבצּורֹות ּבַ    .(דברים א, כח) 23232323"ָעִרים ּגְ
ְך? ְעּתָ ַמִים ָסְלָקא ּדַ ָ ׁשּ    !ּבַ

א ּגּוְזָמא    .ֶאּלָ
  
רּו ֲחָכִמים " ּבְ    ".ְלׁשֹון ֲהַבאי -ּדִ

ֲאָמָרן ָהא ּפּוַח  :ּדַ    ,ּתַ
ל ָזָהב כֹוס ׁשֶ ִמיד ּבְ קּו ֶאת ַהּתָ    .ְוִהׁשְ

  
רּו ְנִביִאים " ּבְ    ".ְלׁשֹון ֲהַבאי -ּדִ

ְכִתיב ֲחִליִלים ַוּתִ ָע ָה "וְ  :ּדִ ִלים ּבַ ַקע ָהָאֶרץ ם ְמַחּלְ    .א, מ) '(מלכים א 24242424"קֹוָלםבְ ּבָ
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  אי ּבַ י ַיּנַ מוּ ָאַמר  ַרּבִ    :ֵאלׁשְ
ְלׁשֹון ֲהַבאי רּו ֲחָכִמים ּבִ ּבְ ה ְמקֹומֹות ּדִ לֹׁשָ ׁשְ    ,ּבִ

ּפּוַח   :ְוֵאּלּו ֵהן    ,ּתַ
ֶפן    ,ּגֶ

   .ּוָפרֶֹכת
  

ָרָבא    ,ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
ְתַנן    :ּדִ

ל ָזָהב" כֹוס ׁשֶ ִמיד ּבְ קּו ֶאת ַהתָּ   .(תמיד ל.) "ִהׁשְ
   :אָב ָר ַוֲאַמר 
   .ּגּוְזָמא

ַמע ָלן    !ָלא –ָהָתם  ,ִאין –י ָהנֵ  :ָקא ַמׁשְ
ירֹות ְמקֹום ֲעׁשִ    .ֵאין ֲעִנּיּות ּבִ

  
ּפּוַח  ֲאָמָרן -ּתַ    .ָהא ּדַ

  
ֶפן  ַתְנָיא –ּגֶ    :ּדְ

ַתח ַהֵהיָכל" ֶפן ָזָהב ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ַעל ּפֶ    ,ּגֶ
לֹוָנסֹות י ּכְ ּבֵ    ,ּומּוְדָלה ַעל ּגַ

ב ְתַנּדֵ ּמִ   ,ָעֶלה  :ְוָכל ִמי ׁשֶ
יר                             כט,ב ְרּגִ    ,אֹו ּגַ

ּכֹול  ּה  -אֹו ֶאׁשְ   .ֵמִביא ְותֹוֶלה ּבָ
י ָצדֹוקָאַמר  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ַרּבִ

לֹׁש ֵמאֹות ּכֲֹהִנים ְלַפּנֹוָתּה  ה ָהָיה ְוִנְמנּו ָעֶליָה ׁשְ    .(מידות ג, ח) "ַמֲעׂשֶ
  

רֹוֶכת  ְתַנן –ּפָ    :ּדִ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּום ֵמר ִמ אוֹ  ַרּבָ ןׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַגן ַרּבִ    :ַהּסְ

רֹוֶכת ָעְבָיּה ֶטַפח    ,ּפָ
ַנִים ִניִמין ֶנֱאֶרֶגת ְבִעים ּוׁשְ    ,ַעל ׁשִ

ָעה חּוִטין ִרים ְוַאְרּבָ ל ִניָמה ְוִניָמה ֶעׂשְ    ,ְוַעל ּכָ
ּה  ה -ָאְרּכָ ִעים ַאּמָ    ,ַאְרּבָ

ּה  ה -ְוָרְחּבָ ִרים ַאּמָ    ,ֶעׂשְ
מֹוִנים וּ  ְ יתּוִמׁשּ ִים ִריּבֹוא ַנֲעׂשֵ תַּ    ,ׁשְ

ָנה  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ין ּבְ ִים עֹוׂשִ תַּ   ּוׁשְ
יִלין אֹוָתּה  לֹׁש ֵמאֹות ּכֲֹהִנים ַמְטּבִ    .(שקלים ח, ה) "ּוׁשְ

  

                                                        
ָמ  23 ָ ׁשּ דֹלֹת ּוְבצּורֹת ּבַ ּנּו ָעִרים ּגְ דֹול ָוָרם ִמּמֶ נֵ ָאָנה ֲאַנְחנּו עִֹלים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת ְלָבֵבנּו ֵלאמֹר ַעם ּגָ םִים ְוַגם ּבְ   י ֲעָנִקים ָרִאינּו ׁשָ
קֹוָלם 24 ַקע ָהָאֶרץ ּבְ ּבָ ְמָחה ְגדֹוָלה ַותִּ ֵמִחים ׂשִ ֲחִלִלים ּוׂשְ ִלים ּבַ ֲעלּו ָכל ָהָעם ַאֲחָריו ְוָהָעם ְמַחּלְ  ַוּיַ

  המפרש
. ולא אבל התם איו עיות במקום עשירות

גפן של  ל מעשיהם בעושר ובשררה:גוזמא דכ
. דבר של זהב היתה עומדת על ראש ההיכל

זהב העשוי כמין גפן ומודלה על גבי כלוסות 
של ארז כעין דליות של גפן מגביהין אותה על 
גבי עמודין של ארז ולא עברו אלא תטע לך 

וכל מי  אשרה כל עץ (דברים טז) דזה איו בין:
. של זהב ולאו גרגיר או אשכ שמתדב עלה

. שלש מאות כהים לפותה מביא ותולה בה:
גוזמא היא דאם היתה טעוה כל כך שצריכה 
שלש מאות כהים לפותה תשבר וכל כך לא 

פרוכת עוביה טפח ועל שבעים  היו ממתיים:
ועל כל ימא  . לייצ''ש ארגת:ושתים ימין

. שזורין מחוברין וימא עשרים וארבע חוטין
ף עא:) פקא לן מקרא דכל חוט יחד וביומא (ד

כפול ששה כל מקום שאמר שש ללמדך שיהא 
. גובה ארכה ארבעים אמות החוט כפול ששה:

הפרוכת ארבעים אמה ורחבה עשרים אמה 
להבדיל בין ההיכל לקדשי קדשים כדכתיב 
(שמות והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין 
קדש הקדשים וכדמוכח בתוספתא דבאותו 

סה שמה מיירי וחלל ההיכל פרוכת שפרו
כלומר וגובהו היה ארבעים אמה כדמוכח 
במסכת מדות (דף לז.) שגובה ההיכל ארבעים 

ומשמוים ושתים ריבוא היתה  ורחבו עשרים:
. ערות שלא באו עדיין לכלל דות עשית

מתעסקות בה שרוצים לעסוק בה בטהרה 
וכדאמרין בעלמא שים האורגות בפרוכת 

תרומת הלשכה: ושתים עושים וטלות שכרן מ
בכל שה ושה שצריך ב' פרוכות כגד אמה 
טרקסין שבבית שי לא יכלו לעשות אמה 
טרקסין כדמוכח בבבא בתרא בתחלתו (דף ג.) 
לכך עשו שתי פרוכות ותופסין השתי פרוכות 
אמה שהיו מתעסקין בכל שה ווטלין אלו מן 
הפתח ומיחין אחרים כגד הפתח: ושלש 

כהים מטבילין אותה ראה לר' לאחר מאות 
עשייתה לפי שאי אפשר לאורגן בטהרה שלא 
תהא דה אחת מן השים האורגות בה ושמא 
פירסה דה ולאו אדעתה הילכך מטבילין 
אותה קודם שיפרשוהו גד הפתח והשתא לפי 
מה שפירשתי אפרש כל סדר הפרוכת מתחלתו 
ועד סופו לשון אחר ארכה ארבעים אמה 

עשרים אמה ושתים עושים בכל שה  ורחבה
ושה ב' פרוכות גובהן ורחבן כשיעור זה 
להבדיל בין קדשי הקדשים להיכל שהיה גובה 
ההיכל חללו כדמפרש במסכת מדות ושתי 
פרוכות היו שם כגד אמה טרקסין שבבית שי 
לא יכלו לעשות אמה טרקסין להבדיל שם לפי 
שהיה גבוה יותר ממאה אמה וחומה רחבה 

מה איה יכולה לסבול חומה גבוהה כל כך א
ולהרחיב החומה אי אפשר דהכל בכתב לכן 
עשו שתי פרוכות להחזיק האמה ואין ראה לי 
לומר שאותן שתי פרוכות היה כל אחד עוביו 
טפח לפי שצריך הכהן להלך בין אותן שתי 
פרוכות ואם היה עביין טפחיים א''כ לא היה 

שלש טפחים  בייהן אלא שלשה טפחים וברחב
לא היה יכול להלוך הילכך ראה לי כמו 

 שפירשתי:

 



20                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        ל, אל, אל, אל, א    ––––    כט, בכט, בכט, בכט, ב .2
ֲעָרָכה" ר ֶאת ַהּמַ ְגִזיִרין ְלַסּדֵ    .ֵהֵחּלּו ַמֲעִלין ּבִ

ֲעָר  ִרין ַלּמַ ׁשֵ ל ָהֵעִצים ּכְ   ָכה? ְוִכי ּכָ
ֲעָרָכה ,ֵהן ִרין ַלּמַ ׁשֵ ל ָהֵעִצים ּכְ    ,ּכָ

ל ֶ ֶפן :חּוץ ִמׁשּ    ,ּגֶ
ל ַזִית    .ְוׁשֶ

ֵאּלּו ָהיּו ְרִגיִלין ּיֹות ֲאָבל ּבְ ֻמְרּבִ ֵאָנה  :ּבְ ל תְּ      ,ׁשֶ
ל ֱאגֹוז    ,ׁשֶ

ֶמן ל ֵעץ ׁשֶ   ."ְוׁשֶ
  

  ָהֵני ַמאי ַטְעָמא? 
  

א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ
ָקְטֵרי ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  

ר ַיֲעקֹב    :ֲאַמר ַרב ַאָחא ּבַ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוב ּדְ ּום ִיׁשּ    .ִמׁשּ

  

   :יֵמיִתיֵב 
ר ַעל ָהֵאׁש "" ּתֹוִכים ִלְהיֹות ֵאׁש  - )ח(ויקרא א,   25252525"ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ    .ֵעִצים ַהּנִ

  ּוַמאי ִניהּו? 
יֵר  -ּדֹוְקֵרי  ּפִ    ,26262626יׁשַ

ָלא ָקְטֵרי ְוָאְזֵלי ִמְקַטר ִמּתֹוכוֹ    .ּדְ
ֲעָרָכה?  ִרים ַלּמַ ׁשֵ ל ָהֵעִצים ּכְ   ְוִכי ּכָ

ִרים חּוץ ִמן ַזִית ְוֶגֶפן !ֵהן ׁשֵ ל ָהֵעִצים ּכְ    .ּכָ
ֵאּלּו ָהיּו ְרִגיִלין ּיֹות ,ֲאָבל ּבְ ֻמְרּבִ ֵאָנה  :ּבְ ל תְּ    ,ׁשֶ

ל ֱאגֹוז    ,ְוׁשֶ
ֶמן ל ֵעץ ׁשֶ   .ְוׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר ל ַמִייׁש   :ַאף מֹוִסיף ַרּבִ    ,ׁשֶ
ל    ,ַאּלֹון ְוׁשֶ

ֶקל ל ּדֶ    ,ְוׁשֶ
ל ָחרּוב    ,ְוׁשֶ

ְקָמה ל ׁשִ    ."ְוׁשֶ
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ָקְטֵרי" :ּבִ ּום ּדְ ָהא ָקִמיְפְלֵגי -" ִמׁשּ    :ּבְ

ַמר ָסַבר ַראי  :ּדְ ָקְטֵרי ִמּבָ יָון ּדְ אי כֵּ ּוַ ָלא ָקְטֵרי ִמּגַ ב ּדְ    ,ָלא ַמְייִתיַנן -ַאף ַעל ּגַ
י :ּוַמר ָסַבר איכֵּ ּוַ ָלא ָקְטֵרי ִמּגַ ַראי ָקְטֵרי  ,ָון ּדְ ִמּבָ ב ּדְ    .ַמְייִתיַנן –ַאף ַעל ּגַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ָרֵאל" :ֶאּלָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוב ּדְ ּום ִיׁשּ    –" ִמׁשּ
ָרֵאל? ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוב ּדְ ּום ִיׁשּ יּה ִמׁשּ ֶקל ִמי ֵלית ּבֵ    !ּדֶ

  
   :ָאַמר ָלךְ 

ֵאָנה ֵלית  ,ְוִליַטֲעֵמיךְ  ָרֵאל? ּתְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוב ּדְ ּום ִיׁשּ ּה ִמׁשּ   ּבָ
א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר יָרא ?ֶאּלָ ָלא ֲעִביָדא ּפֵ ְתֵאָנה ּדְ    ,ּבִ

יָרא ְדָלא ָעֵביד ּפֵ י ּבִ ֶקל ַנּמִ    !ּדֶ
  

יָרא? ָלא ָעְבָדא ּפֵ ֵאָנה ּדְ א ּתְ    !ּוִמי ִאיכָּ
  

ְדַרֲחָבה ,ִאין    ,כִּ
ָאַמר     :ַרֲחָבהּדְ

אַמְייֵתי ּתְ  ְרּתָ   ,ֵאיֵני ִחיּוַ
ְזָרא   ל,א ְסִריְך ֲעֵליּה ּבִ א ּדִ ַצְבּתָ ֶחְבָלא ּדְ ְייֵפי ְלהּו ּבְ    ,ְוׁשָ

יְרטֹון א ׂשִ יק ַיּמָ ַמּסֵ    ,ְוָקְבֵרי ֵהיָכא ּדְ
   ,ָעְבָדא –קֹוָרה 
יֵרי     .ָלא ָעְבָדא -ּפֵ

ְייהּו  ֵריֵכי ִמיּנַ ְמָלא -ּוְתָלת ּבְ    .ָלא ַמְחְזָקה ְלהּו ּגַ

                                                        
ר ַעל הָ  25 ֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהּפָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהּנְ ַח ְוָעְרכּו ּבְ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ   ֵאׁש ֲאׁשֶ
ּפּודשיטה מקובצת, רא"ש, רביו גרשום. גירסת וילא:  26   ׁשַ

  המפרש
 . מפי מה אין מביאין של זית ושל גפן:הי מאי טעמא

. כלומר יש בהן קשרים אמר רב פפא משום דקטירי
ובשביל הקשרים אין שורפים יפה ומעלין עשן. דרך קשר 
להיותו כל שעה לח ואיו שורף יפה ומעלה עשן ואין זה 

דו של מקום להעלות עצים שאין שורפים יפה למזבח מו
וראיה לדבר דאמרי' בפסחים בפרק כיצד צולין בתחלתו 
(דף עד.) כיון דאית ביה קיטרי מפקי מיא ואמרין בעלמא 
(תעית כה: ב''ק פא. ב''ב פ:) בקים ובגפים מן הפקק 

רב אחא בר יעקב אמר משום ישוב ארץ  ולמעלה קשרי:
מא קאמר דמשום קשרים הם פסולים . ודאי טעישראל

אלא אפי' בלא טעם קשרים בשביל דבר אחר היו מיחין 
ואיזהו משום ישוב ארץ ישראל שאם ישרפו הזיתים 
והגפים לא ימצאו יין לשתות ושמן לסוך ותחרב ארץ 
ישראל ופקא מייה לדידי דאית לי דמשום תקת ישוב 

דהא דקתי מיחין כמו כן כמו שמיחין בשביל הקשרים 
מתיתין דהיו מביאין מורביות של תאה בתאה דלא 
עבדא פירי וכדמפרש רחבה וכו' אבל בשאר תאות שהיו 
עושין פירות לא היו מביאין משום ישוב א''י אבל רב פפא 
לית ליה ישוב ארץ ישראל בכל תאות שבעולם לא שא 
עבדא פירי לא שא לא עבדא מביאין וכמו שפירשתי אי 

לומר דכולי עלמא אית להו טעם קשרים דהא  צריך
ברייתא דלקמן שמביא הש''ס מוכחא דליכא לפרושי אלא 
בשביל קשרים ולקמן אפרשה: הכי גרסין לה בתורת 
כהים על העצים אשר על האש עצים תוים להיות אש 
וכי כל העצים כשרים היו הן כל העצים כשרים היו חוץ 

וסיף אף של מייש ושל אלון משל זית ושל גפן ר' אליעזר מ
ושל דקל ושל חרוב ושל שקמה אבל באלו רגילין 
במורביות של תאה ושל אגוז ושל עץ שמן והכי פירושו על 
העצים אשר על האש ואיזה עצים שיתוכין מהרה ועשין 

. קי כמו מורביות דמתי' קים הדוקרין דוקרי אש:
ם שתים ושלש שעדיין האילן בחור ולא גדלו בו עפים כי א

דלא קטיר ואזלי  ובשביל שהוא בחור הוא שורף מהר:
. שאין בהן קשר ואיזה קשר שלא הלך הקשר ומיקטר

בפים בתוך העצים דתא קמא לא פסיל ליה אא''כ הלך 
הקשר בפים ובקיאין היו בדבר: וכי כל העצים כשרים 

. שאפילו חוץ משל גפן ושל זית היו כמו שפירשו במתי':
. לאיסורא אף ר' אליעזר מוסיף ן יש בהן קשרים:בבחרות

של מייש ושל אלון כו' ואזיל ומפרש פלוגתא. אלא באלו 
היו רגילים מילתא דת''ק מי הוא אלא ר' אליעזר 

. דמפרש טעם האיסור בשלמא למאן דאמר אפסקיה:
בשביל קשרים ולא משום תקת ישוב ארץ ישראל סבר 

ל גפן ולא יותר קסבר דבהא פליגי ת''ק דאסר של זית וש
של זית ושל גפן הקשר הולך עד פים הילכך לא מייתי אבל 
של מייש ושל אלון ושל חרוב ושל שקמה ושל דקל הקשר 
איו אלא בחון אבל בפים איו הילכך מייתין ור' אליעזר 
סבר כיון דקטירי מבראי לא מייתין וראיה לדברי דכל 

המשה דכיצד  אלו יש בהם קשרים מדפרכין על אותה
צולין את הפסח מביא שפוד של רמון תוחבו לתוך פיו 
ופריך וייתי של אלון ושל דקל וחרוב ושקמה ומתרצין 
משום דאית בהו קיטרי ומפקי מיא שמעין התם דכל אלו 
אית בהו קיטרי ואע''ג דפרכין התם וייתו תאה 
ומתרצין תאה מי אגב דמחלחלא מפיק מיא פירוש מי 

בו מוח בפים כמו עץ של ערבה ושל אגוז אפילו הכי שיש 
גבי עצי מערכה הם כשרים דהתם הייו טעמא גבי פסח 
אין דרך לשפוד לחותכו לשים אלא מיחין אותו עגול כמו 
שהוא גדל ביער ואז הוא טוב לשפוד הילכך אם הייו צולין 
בו פסח יבא הדבר לידי קלקול אבל גבי עצי מזבח דרך בי 

חתוך עצים העומדים לשריפה לשים בשביל אדם ל
שישרף יותר הלכך כשיחתכם לשים (יוסר) [יקח] את 

אלא למאן דאמר  המוח שמבפים וכן יעשה בעצי אגוז:
. שמפרש טעם האיסור כמו כן משום ישוב ארץ ישראל

בשביל ישוב ארץ ישראל א''כ הוא לדבריו היאך שוה תא 
ר אלא של זית ושל קמא עצי דקל שהרי תא קמא לא אס

גפן ועכשיו ליכא לפרושי דרב אחא בר יעקב לית ליה 
איסור משום קשרים דאי לית ליה היה לו להש''ס 
להקשות אלא למ''ד משום ישוב ארץ ישראל במאי פליגי 

. דמותבת ליה וליטעמיך אלא ודאי אית ליה טעם קיטרי:
מברייתא דתורת כהים אמאי לא אותבת ממתי' דקתי 

ה היו רגילין וכי לית בהו משום ישוב ארץ ישראל דבתא
. לא אותבת לי דסברת דבתאה אלא מאי טעם בתמיה:

דלא עבדא פירי מיירי אליבא דרב אחא בר יעקב כי מקשת 
לי מי מדקל תריץ בדקל דלא עבדא פירי דלית ביה תקת 
ישוב דלשריפה הוא עומד והמקשה היה סבור דאיכא 

רי כמו דרחבה אבל בדקל ליכא הרבה תאים דלא עבדא פי
והא דפריך מדקל ולא פריך מחרוב מי לית ביה משום 
ישוב ארץ ישראל דסבירא ליה דלא שייך איסור משום 
ישוב ארץ ישראל אלא בדקל ותאה וזית וגפן המויין 
בקרא דאגב דחשיבי מאן הכתוב בשבח ארץ ישראל אבל 

ומי  בשאר פירות ליכא איסור משום ישוב ארץ ישראל:
. הכי פירושו בשלמא איכא תאה דלא עבדא פירי אין

מדקל לא מציו להקשות דבדקל לא היו רגילין אלא 
במתיתין אמרין דבתאה היו רגילין וכיון דבתאה היו 
רגילין וכי עולין כל כך למצוא תאים דלא עבדי פירי כמו 

. ודאי יכולין הרבה למצוא שבשביל אין שצריך למזבח:
דאמר  מי הוו תאתא דלא עבדי פירי כדרחבה:בייין 

. תאים לבות אותן תאים רחבה מייתי תאיי חיוורתא
רעות הן טעים של תאים חיוורתא לוקחין כדי לטוע 

 כדמפרש:
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דֹוָלה" ֲעָרָכה ּגְ ר ֶאת ַהּמַ    ."ַוֲחִזיָתּה ִמְזָרָחה ,ִמְזָרָחה ִסיּדֵ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

אוְ  ַרב הּוָנא    :ַרב ִחְסּדָ
ּה  :ַחד ֲאַמר ֶבת ּבָ ֶ ֵהא ָהרּוַח ְמַנׁשּ ּתְ ֵדי ׁשֶ    .כְּ

יִתין ֶאת ָה  :ְוַחד ֲאַמר הּו ַמּצִ ּיְ ֵדי ׁשֶ םכְּ ָ    .ֲאִליָתא ִמׁשּ
  

   :יֵמיִתיֵב 
ִזיִריןֶריַוח ָהָיה " ין ַהּגְ ֶהן ּבֵ    ,ּבָ

ם ָ יִתין ֶאת ָהֲאִליָתא ִמׁשּ ָהיּו ַמּצִ    !(משנתנו) "ׁשֶ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
  .ְמקֹומֹות ְמקֹומֹות ָעְבֵדי

  
        הדרן עלך ראוהו אחיוהדרן עלך ראוהו אחיוהדרן עלך ראוהו אחיוהדרן עלך ראוהו אחיו

    המפרש

. כמו ושייפי להו בחבלא דצבתא
דצבתא מייתין במסכת עבודה 
זרה בסופה (דף עה:) בחבל 
העשוי מצורי דקל ושייף ליה 
לעץ עד שתסיר כל קליפתו וגם 
אם יש זרע גרעין בתוך הטיעות 
תפילו ושוב לא יבא שם פרי 
ובהכי משירין קליפתן ושמא ע''י 
כך תועיל לו שלא תגדיל בו 
קליפה ומתוך כך לא יבא בו פרי 
דיפול דשריקה ביה בארעי זרע 

וקברי ליה  גרעין כמו שפירשתי:
. היכא דמסיק לה ימא שירטון

ום שהים גדל ומתוך באותו מק
לחלוח המים לא ימות האילן 
שאם לא היה שם קבור ימות 

קורה  מתוך שאין בו קליפה:
. ומתוך שהוא אילן סרק עבדא

ואין גדל בו פרי שמכחישין כחו 
גדול כל כך שראוי לקורות 
לעשות ממו בין אותן עפים 
הדקין לוקחין לצורך המזבח. 
ותלת סיכי מיייהו עפי לשון 

לא מחזקה להו  בריכי:אחר 
. דף של גשר איו יכול גמלא

לסובלן מרוב גודלן. גמלא גשר 
כלומר הרבה הם גדולים כך 
ראה בעיי שיוי זה וכמו 
שברייתא שויה בת''כ כגירסת 
 הספרים אין אדם יכול ליישב:

 . חזיתה כלפי מזרח:מאי טעם
. כדי שתהא הרוח משבת בו

וחד  הרוח שיבא דרך שער מזרח:
מר שיהו מציתין את האליתא א

. עצים דקים משימין משם
באותו חזית והאש סמוך לו 
ודלקים העצים גדולים על ידי 

. מקומות עבדי עצים קטים:
כלומר במקומות הרבה היו 
ותין עצים כדי שישרפו עצי 
המערכה מכל צד ואיכא ביייהו 
דלמאן דאמר כדי שתהא הרוח 
משבת בו לא היו מציתין 

 משם: האליתא
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      ַמְתִניִתין

ה    :ָאַמר ָלֶהן ַהְממּוּנֶ
   ?ִמי ׁשֹוֵחט    :אֹו ְוָהִפיסוּ ּבוֹ 

   ?ֹוֵרקזּוִמי 
ִניִמי ַח ַהּפְ ן ִמְזּבֵ ֵ    ?ִמי ְמַדׁשּ

נֹוָרה ן ֶאת ַהּמְ ֵ    ?ִמי ְמַדׁשּ
ֶבׁש  ל ָיִמיןָהרֹאׁש ְוָהֶרֶגל   : ִמי ַמֲעֶלה ֵאָבִרים ַלּכֶ    ?ׁשֶ

ַדִים י ַהּיָ תֵּ    ?ּוׁשְ
מֹאלץ ְוָהֶרֶגל ָהעֹוֶק  ל ׂשְ    ?ׁשֶ

ָר     ?הֶהָחֶזה ְוַהּגֵ
ָפנֹות י ּדְ תֵּ    ?ּוׁשְ

ָרַבִיים    ?ַהּקְ
   ?ְוַהּסֹוֶלת

ין    ?ְוַהֲחִביתִּ
ִין    ?ְוַהּיַ

ָכה ,ֵהִפיסוּ  ּזָ    .ָזָכה ִמי ׁשֶ
  

ִחיָטה :ָאַמר ָלֶהן ְ יַע ְזַמן ׁשּ    .ְצאּו ּוְראּו ִאם ִהּגִ
יַע  ְרַקאי" :ָהרֹוֶאה אֹוֵמר -ִאם ִהּגִ    ".ּבַ

מּוֵאל ן ׁשְ ְזָרח" :אֹוֵמר ַמְתָיא ּבֶ ל ַהּמִ ֵני ּכָ    ?ֵהִאיר ּפְ
ֶחְברֹון הּוא ּבְ   ? "ַעד ׁשֶ

   .ְוהּוא אֹוֵמר ֵהן
  

ָלִאים :ָאַמר ָלֶהן ת ַהטְּ ּכַ ׁשְ    .ְצאּו ְוָהִביאּו ָטֶלה ִמּלִ
ִמְקצֹוַע ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ָלִאים ְנתּוָנה ּבְ ת ַהטְּ ּכַ    .ַוֲהֵרי ִלׁשְ

ם כֹות ָהיּו ׁשָ ע ְלׁשָ    :ַאְרּבַ
ָלִאים -ַאַחת  ת ַהטְּ ּכַ    .ִלׁשְ

ת ַהחֹוָתמֹות -ְוַאַחת  ּכַ    .ִלׁשְ
ית ַהּמֹוֵקד -ְוַאַחת  ת ּבֵ ּכַ    .ִלׁשְ
ִנים -ְוַאַחת  ּה ֶלֶחם ַהּפָ ין ּבָ עֹוׂשִ ה ׁשֶ ּכָ    .ִלׁשְ

  
ִלים ת ַהּכֵ ּכַ    ,ִנְכְנסּו ְלִלׁשְ

ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ה ּכְ לֹׁשָ ִעים ּוׁשְ ׁשְ ם תִּ ָ    .הֹוִציאּו ִמׁשּ
כֹוס   ל,ב ִמיד ּבְ קּו ֶאת ַהתָּ ל ָזָהב^ ִהׁשְ    .ׁשֶ

ֶעֶרב ר ִמּבָ הּוא ְמבּוּקָ י ׁשֶ ִרין אֹותֹו ְלאֹור ֲאבּוקֹות ,ַאף ַעל ּפִ    .ְמַבּקְ
  

ָכה ּזָ ִניִמי  ִמי ׁשֶ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ִדיׁשּ    ,ּבְ
נֹוָרה  ּון ַהּמְ יִמין -ּוְבִדיׁשּ    .ָהיּו ַמְקּדִ

ִלים  ָעה ּכֵ ָיָדםְוַאְרּבָ ִני  :ּבְ    ,ַהטֶּ
   ,ְוַהּכּוז

חֹות ֵני ַמְפתְּ    .ּוׁשְ
ִני"   ,ּדֹוֶמה ְלַתְרָקב  - "ַהטֶּ

ל ָזָהב    ,ׁשֶ
ִיים ָוֵחִצי    .ַמֲחִזיק ַקּבַ

דֹול - "ְוַהּכּוז"    ,ּדֹוֶמה ְלִקיּתֹון ּגָ
ל ָזָהב    .ׁשֶ

י" תֵּ חֹות ּוׁשְ    –" ַמְפתְּ
ִחי -ֶאָחד  ֶ ת ַהׁשּ ַאּמַ הּוא יֹוֵרד ּבְ    ,ׁשֶ

יָון -ְוֶאָחד  הּוא ּפֹוֵתַח ּכֵ    .ׁשֶ
  

פֹוִני ׁש ַהּצְ ּפֵ א לֹו ְלִפׁשְ    .ּבָ
דֹול ַער ַהּגָ ין ָהיּו לֹו ְלׁשַ ׁשִ ּפְ ׁשְ ֵני ּפִ    ,ׁשְ

פֹון ּצָ    ,ַאַחת ּבַ

  המפרש
. לאחר שבאו ללשכת הגזית על מתי' אמר להם הממוה

. כלומר בואו בואו והפיסו מי שוחט מי זורק הפייסות:
ופיס מי ישחוט מי יזרוק ושלשה עשר פייסות יש כאן 
שחיטה זריקה וקבלה אותו הזורק והא המקבל וכן מוכח 
ביומא (ד' כה:) דאמר קבל המקבל ובא לזרוק והכי תקון 

בלה תחלת זריקה היא ואה למקבל שיהא זורק דישון דק
מזבח הפימי ודישון מורה הרי ד' בהעלאת אברים לכבש 
ששה הרי י' פייסות הסולת והחביתין והיין הרי י''ג 
פייסות ואמרין ביומא (שם) דלא היו מפיסין אלא 
בעבודה ראשוה בשחיטה וכהן שזכה בשחיטה י''ב אחיו 

לומר אותן שהן אצלו זה אחר זה הכהים משכים עמו כ
כסדר שהיו משכין עמו זה כלאחר זה זה לדישון וזה 
למורה כסדר שהן יושבין הן משכין לעבודה הראשון 
לעבודה ראשוה כגון זריקה והשי לדישון מזבח פימי 
והג' למורה כו' כסדר שהן סדורין במשה ופייס אחד דלא 

שזכה ראשון בשחיטה היו מטילין כי אם פייס אחד דכיון 
כולן היושבין אצלו משכין אחריו כדאיתא ביומא (שם) 
דישון מזבח הפימי והמורה מעבודת התמיד חשיבא ליה 
הואיל דעם עבודת תמיד היא עשית. מי שוחט ומי זורק 
ומי מדשן ואף על פי שסדר העבודה לא הוה כך כדאמר 

זבח בסדר יומא בשמעתא דאביי (דף לג.) דאמר דישון מ
הפימי קודם לזריקת דם התמיד וכסדר הסדר הזה היה 
להם להפיס א''ר דמש''ה מפייסין קודם בשחיטת התמיד 
שקודם דישון מזבח הפימי היו לוקחין הטלה אותן 
הכהים שזוכין בו ורואין ומכיסין אותו לשחוט ומבקרין 
אותו לאור האבוקות והילכך כיון שהיו עוסקין במילי 

ישון המזבח והמורה היו מפיסין מי קודם דתמיד קודם ד
שחיטת התמיד וזריקתו דמתוך שתחלת עבודה היתה 
בתמיד ראשוה חביבה היתה והקדימוה בפייס ולא מפי 
שאלו קודמין זה לזה בפייס דכבר פירשתי שכולן זוכין 
יחד דכיון שזוכה השוחט י''ב אחיו הכהים משכין אחריו 

זריקתו לא היתה אלא אחר וכל עבודות התמיד שחיטתו ו
דישון מזבח הפימי והמורה כיצד בתחלה מדשן מזבח 
הפימי ואחר כך מדשן את המורה ה' רות ואח''כ שוחט 
את התמיד וזורק את הדם ואח''כ מטיב ומתקן שתי רות 
ששארו לתקן ואחר כך מקטיר הקטרת ובקטורת היה 
 פייס אחר לפי שמעולם לא שה אדם בקטורת ומפרש
ביומא (דף כו.) מפי שמעשרת לפיכך היו מכריזין כהים 
חדשים לקטורת בואו והפיסו וא''ת למה היה פייס בדישון 
מזבח הפימי והמורה ובהעלאת אברים לכבש הא אמרי' 
ביומא בסוף פרק ב' (דף כז:) אמר רבי יוחן זר שסידר את 
המערכה חייב מיתה הואיל ועבודה תמה היתה מתקיף לה 

אלא מעתה תיבעי פייס ואמרי' אישתמיטתיה הא רבא 
דתיא מי שזכה בתרומת הדשן זוכה בסידור מערכה 
ובשי גזירין אלמא בעי פייס דהא לא אמר כל כהן שירצה 
יסדר אלא אותו שזכה בתרומת הדשן יסדר ולא אחר 
אלמא מוכח משם דלא מפייסין אלא בעבודה תמה אבל 

יזכה בה בלא פייס יש בעבודה שאיה תמה כל כהן שירצה 
לתרץ דהתם פרכין על אותה שמועה משחיטה דלאו 
עבודה תמה היא ואפ''ה בעי פייס ומתרצין שאי שחיטה 
דתחלת עבודה היא וחשובה לפייס אע''ג דלא עבודה תמה 
היא הילכך ה'' י''ל דכל אלו תחלת עבודה הם דישון מזבח 

ה העלאת והמורה תחלת עבודה היו זה במזבח וזה במערכ
אברים לכבש תחלת עבודה של הקטורת היא וקבלה מי 

הראש  איכא לתרוצי הילכך לאו עבודה של זרים היא:
. ביומא (דף כז.) מפקין מקרא ששה והרגל בכהן אחד

כהים העוסקים בהולכת אברים לכבש דכתיב והקריב 
הכהן את הכל המזבחה ואמר מר זו הולכת אברים לכבש 

זה הוא השומן הרואה את הקרקע העוקץ הוא הזב הח
וחותכין מכאן ומכאן בלא ראשי צלעות והגרה הוא הצואר 
ובו מחובר הקה והלב החזה והגרה בכהן רביעי לקמן 
מפרשין במקומו מפי מה הן סדורים בסדר הזה 
והחביתין חצי עשרוו של כ''ג שקרב עם התמיד בכל יום 

ב וסמיך שאמר (ויקרא ו) מחציתה בבקר ומחציתה בער
  ליה על מחבת בשמן תעשה לכך היא קרויה חביתין:
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רֹום ְוַאַחת ּדָ    .ּבַ
רֹום  ּדָ ּבַ    ,ֵמעֹוָלם לֹא ִנְכַנס ּבֹו ָאָדם -ׁשֶ

   ,ֶחְזֵקאלְוָעָליו הּוא ְמפֹוָרׁש ַעל ְיֵדי יְ 
ֱאַמר ּנֶ ֵתַח ְוִאיׁש לֹא :ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ה'" :ׁשֶ ה ָסגּור ִיְהֶיה לֹא ִיּפָ ַער ַהּזֶ ַ    ,ָיבֹא בוֹ  ַהׁשּ

א בֹו ְוָהָיה ָסגּור ָרֵאל ּבָ י ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ    .(יחזקאל מד, ב) "ּכִ
ׁש  ּפֵ ׁשְ ַח ּוָפַתח ֶאת ַהּפִ ְפתֵּ א ,ָנַטל ֶאת ַהּמַ א ַלֵהיָכלוּ  ,ְוִנְכַנס ְלַהתָּ    ,ֵמַהתָּ

דֹול ַער ַהּגָ יַע ְלׁשַ ּגִ ּמַ    .ַעד ׁשֶ
דֹול ַער ַהּגָ יַע ְלׁשַ ֶגר ,ִהּגִ    .ּוְפָתחוֹ  ,ְוֶאת ַהּפֹוְתחֹות ,ֶהֱעִביר ֶאת ַהּנֶ

ח ְפתַּ ּנִ דֹול ׁשֶ ַער ּגָ ֹוֵמַע ׁשַ ׁשּ ֹוֵחט ַעד ׁשֶ    .לֹא ָהָיה ׁשֹוֵחט ַהׁשּ
  

ַע  חִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ׁשַ ְפתָּ ּנִ דֹול ׁשֶ    .ר ּגָ
ְגֵריָפהיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ִמ     .ּמַ

ְלָצל ּצִ יׁש ּבַ ן ַאְרָזה ַמּקִ    .ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ּבֶ
   .ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ֶהָחִליל

רֹוז ִביִני ּכָ    .ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ּגְ
ּיֹורִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמ  ן ָקִטין מּוְכִני ַלּכִ ה ּבֶ ָעׁשָ    .ִעין קֹול ָהֵעץ ׁשֶ

יר ִ    .ִמיִריחֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעין קֹול ַהׁשּ
ֹוָפרִמיִריחֹו     .ָהָיה ׁשֹוֵמַע קֹול ַהׁשּ

ּפּוִרי :ְוֵיׁש אֹוְמִרים יֹום ַהּכִ ם ּבְ ֵ יר ֶאת ַהׁשּ הּוא ַמְזּכִ ָעה ׁשֶ ׁשָ דֹול ּבְ ל ּכֵֹהן ּגָ    .םַאף קֹולֹו ׁשֶ
טֹוֶרת יּטּום ַהּקְ    .ִמיִריחֹו ָהיּו ְמִריִחין ֵריַח ּפִ

ְגַלאיָאַמר  ן ּדִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ַרּבִ
ים ָהיוּ  א ּבְ  ִעּזִ ְכָוורָה ְלַאּבָ טֹוֶרת ,ֵרי ַהּמִ יּטּום ַהּקְ ׁשֹות ֵמֵריַח ּפִ   .ְוָהיּו ִמְתַעטְּ

   
ִמיד  תָּ ָכה ּבַ ּזָ כֹו ְוהֹוֵלְך ְלֵבית ַה  -ִמי ׁשֶ ַחִייםְמׁשָ ְטּבָ    .ּמִ

ֵאָבִרים  כּו ּבָ ּזָ    .27272727ַאֲחָריוהֹוְלִכין  -ּוִמי ׁשֶ
ית ַח  ּבֵ ל ִמְזּבֵ ַחִיים ָהָיה ִלְצפֹונֹו ׁשֶ ְטּבָ    ,ַהּמִ

ִסים מֹוָנה ַעּמּוִדים ַנּנָ    ,ְוָעָליו ׁשְ
יֶהן ּבֵ ל ֶאֶרז ַעל ּגַ    .ּוְרָבִעים ׁשֶ

ֶה  ְרֶזל ָהיּו ְקבּוִעין ּבָ ל ּבַ    ,ןְוֻאְנְקָלאֹות ׁשֶ
ה ְסָדִרים ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד לֹׁשָ    ,ּוׁשְ

ין ָהַעּמּוִדים ּבֵ ִיׁש ׁשֶ ל ׁשַ יִטין ַעל ׁשּוְלָחנֹות ׁשֶ ֶהן ּתֹוִלין ּוַמְפׁשִ ּבָ    .ׁשֶ
  

ִניִמי  ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ִדיׁשּ ָכה ּבְ ּזָ ִני   -ִמי ׁשֶ    ,ִנְכַנס ְוָנַטל ֶאת ַהטֶּ
יחֹו ְלָפָניו    .ְוִהּנִ

   ,ןְוָהָיה חֹוֵפ 
   .ְונֹוֵתן ְלתֹוכוֹ 
ָאר ְלתֹוכוֹ  -ּוָבַאֲחרֹוָנה  ְ ד ֶאת ַהׁשּ יּבֵ יחוֹ  ,ּכִ    .ְוָיָצא ,ְוִהּנִ

  
נֹוָרה  ּון ַהּמְ ִדיׁשּ ָכה ּבְ ּזָ ֵני ֵנרֹות     -ִמי ׁשֶ    ,ּדֹוְלִקין תוֹ ִמְזָרִחיִנְכַנס ּוָמָצא ׁשְ

יַח ֶאת ֵאּלּו ּדֹוְלִקין ּבִ  ָאר ּוַמּנִ ְ ן ֶאת ַהׁשּ ֵ    .ְמקֹוָמןְמַדׁשּ
בּו  ּכָ ָנן   –ְמָצָאן ׁשֶ ְ    ,ְמַדׁשּ

   ,ּוַמְדִליָקן ִמן ַהּדֹוְלִקין
ָאר ְ ן ֶאת ַהׁשּ ֵ ְך ְמַדׁשּ    .ְוַאַחר ּכָ

רֹות ָעֶליָה ּכֵֹהן עֹוֵמד ּוֵמִטיב ֶאת ַהּנֵ לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשֶ נֹוָרה ּוָבּה ׁשָ    ,ְוֶאֶבן ָהְיָתה ִלְפֵני ַהּמְ
יַח  הֶאת ַהּכּוז ַעל ַמ  ּוַמּנִ ִנּיָ    ,ֲעָלה ׁשְ
  .ְוָיָצא
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  המפרש
מר להן הממוה צאו וראו אם הגיע זמן א

. שהאיר להם היום דאין שוחט השחיטה
   תמיד אלא ביום:

. אומר ברק ברקאי בלשון צהר הרואה
   כמו למען היות לה ברק (יחזקאל כא):

. אותו שעל הגג אומר כך ומתיא הרואה
האיר פי כל המזרח עד  בן שמואל אומר

שהוא מגיע בחברון פי' מ''כ במחות 
בשלהי שתי הלחם הוא היה ממוה על 
כך כדאמר בשקלים (דף ז:) מתיא בן 
שמואל ממוה על הפייסות והייו 
פייסות שמפיסין כשהאיר היום מי 
שוחט מי זורק וכשהוא היה שואל אם 
הגיע זמן שחיטה היה אומר לאותן שעל 

האיר פי כל המזרח עד  הגג אמרו אם
שהוא בחברון והן אומרין הן ואין ראה 
לרבי דמה עין פייסות לכאן הא פייס 
ראשון בלילה הוה וזה כבר היה ועוד 
מתיא בן שמואל לא היה אומר כל 
הטעה דהאיר כל פי המזרח עד שהוא 
בחברון כדמוכח ביומא (דף כח:) דאמר 
דאותו שעל הגג אומר האיר כל פי 

ח ואמר לו אידך עד שבחברון המזר
ואומר לו הן ומפרש התם לפי שטעו פעם 
אחת באור הלבה הוצרכו לומר כל: כך 
ו''ל לפרש הכי דמתיא בן שמואל 
הממוה על פייס פליג את''ק ואיהו סבר 
דלא היה אומר אותו שעל הגג ברקאי 
אלא בזה הלשון היה אומר האיר על כל 

ון עד פי המזרח וא''ל אידך עד שבחבר
שראה הצהר עד חברון שיכולין לראות 
חברון משם וזה השיעור גדול מברקאי 
דת''ק וראיה לדבר דתיא בסדר יומא 
ר''ש אומר ברק ברקאי ר''ע אומר עלה 
ברקאי חויא בן אפקשיין אומר ברקאי 
בחברון מתיא בן שמואל [אומר] הממוה 
על הפייסות אומר האיר כל פי המזרח 

ון ר' יהודה בן בתירא עד שהוא בחבר
אומר האיר כל פי המזרח ויצאו כל העם 
איש איש למלאכתו והתם פרכין אי הכי 
גהא להו א''ל אימא לשכור פועלים 
אלמא כולהו פליגי ואיכא למימר דהאי 

   שיעורא פיש מחברון:
אמר להם צאו והביאו טלה מלשכת 

. לאחר שהפיסו ועדיין היה לילה טלאים
לאותן שזכו בעבודת  אמר להם הממוה

תמיד בין בשחיטה בין בהעלאת אברים 
שכולן מתעסקין בהכתו כדאמר מי 
שזכה בתמיד מושכו והולך לבית 
המטבחים ומי שזכו באברים הולכין 

   עמו:
. צאו והביאו (לי) טלה מלשכת הטלאים

והכיו אותו לשחיטה ובקרו אותו לאור 
האבוקות כדמפרש והרי לשכת הטלאים 

מקצוע צפוית מערבית של הרי היא ב
בית המוקד שהיא טרקלין גדול וארבע 

פתוחות לו כקיטויות פתוחות  תלשכו
לטרקלין כדמפרש במסכת מדות (דף 
לד.) והן הלשכות המויות כאן לשכת 
הטלאים דהכא הוא לשכת טלה קרבן 
דתן במדות והא דתן התם שהיא 
דרומית מערבית לבית המוקד רמי להו 

(דף טו:) ומשי שפיר בפ''ק דיומא 
מזרחית צפוית בה גזו בית חשמואי 
את אבי מזבח ששקצום מלכי יון שהיא 
לשכת בית החותמות דתן הכא ובה גזו 
ולשכת בית המוקד הוא הקרא בית 
המוקד קטן היא לשכה שיורדין בה לבית 
הטבילה כדתן במדות והכהן הטובל שם 
מיד כשעולה מבית הטבילה היה 

אותה לשכה ומסתפג וזה בית מתחמם ב
הטבילה איו בית הטבילה דמעילה 
האמור בפרק קמא והרבה בית טבילה 
היו להם כדי שיוכלו הרבה כהים לטבול 

   בהרבה מקומות:
. שמציעין שם חותמות לשכת החותמות

של לוקחי סלתות וסכים מן כאן חסר 
  מפירוש המשה עד סוף הפרק 
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 "א ָהיּו ּכֹוְפִתין" –' דפרק  תמידמסכת 
        לא, בלא, בלא, בלא, ב    ––––ב ב ב ב ל, ל, ל, ל,  .1

      ַמְתִניִתין

ֶלה א ַמֲעִקיִדין אֹותוֹ  ,לֹא ָהיּו ּכֹוְפִתין ֶאת ַהטָּ    .ֶאּלָ
ֵאָבִרים  כּו ּבָ ּזָ    .אֹוֲחִזין ּבוֹ  -ִמי ׁשֶ
רֹום   -ְוָכְך ָהָיה ֲעֵקיָדתֹו     ,רֹאׁשֹו ַלּדָ

ֲעָרב    .ּוָפָניו ַלּמַ
ֲעָרב ְזָרח ּוָפָניו ַלּמַ ּמִ ֹוֵחט עֹוֵמד ּבַ    .ְוַהׁשּ

ַחר ל ׁשַ ָחט  ׁשֶ    ,ַעל ֶקֶרן ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית  -ָהָיה ִנׁשְ
ה ִנּיָ ַעת ׁשְ    .ַעל ַטּבַ

ִים ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ָחט  ׁשֶ    ,ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית -ָהָיה ִנׁשְ
יהַע  ִנּיָ ַעת ׁשְ    .ל ַטּבַ

ֹוֵחט ַחט ַהׁשּ    ,ׁשָ
ל ל ַהְמַקּבֵ    ,ְוִקּבֵ

א לֹו ְלֶקֶרן    .ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ְונֹוֵתן ִמְזָרָחה ָצפֹוָנה  ּבָ
רֹוָמה רֹוִמית ְונֹוֵתן ַמֲעָרָבה ּדָ    .ַמֲעָרִבית ּדְ

ם  ָיֵרי ַהּדָ רֹוִמי ָהָיה ׁשֹוֵפְך ֶאל -ׁשְ   .ְיסֹוד ּדְ
  

א נֹוְקבֹו ִמּתֹוְך ַעְרקּובוֹ  ,ָיה ׁשֹוֵבר ּבֹו ֶאת ָהֶרֶגללֹא ָה    לא,א    .ְותֹוֶלה ּבוֹ  ,ֶאּלָ
יַע ֶלָחֶזה ּגִ ּמַ יט ְויֹוֵרד ַעד ׁשֶ    .ָהָיה ַמְפׁשִ

ָכה ּבוֹ  ּזָ יַע ֶלָחֶזה ָחַתְך ֶאת ָהרֹאׁש ּוְנָתנֹו ְלִמי ׁשֶ    .ִהּגִ
ָכה ּבָ  ּזָ ָרַעִים ּוְנָתָנן ְלִמי ׁשֶ    .ֶהןָחַתְך ֶאת ַהּכְ

ט    .ֵמַרק ֶאת ַהֶהְפׁשֵ
ב מוֹ  ,ָקַרע ֶאת ַהּלֵ    .ְוהֹוִציא ֶאת ּדָ

ַדִים ֶהן ,ָחַתְך ֶאת ַהּיָ ָכה ּבָ ּזָ    .ּוְנָתָנן ְלִמי ׁשֶ
   ,ֲחָתָכּה     -ָעָלה ְלֶרֶגל ַהְיָמִנית 

ּה  ָכה ּבָ ּזָ    ,ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ
ּה  יִצים ִעּמָ י ּבֵ תֵּ    .ּוׁשְ

   .לּוי ְלָפָניוְוִנְמָצא ּכּוּלֹו ּגָ  ,ְקָרעוֹ 
ֶדר ִחיַטת ָהרֹאׁש ִמְלַמְעָלה ,ָנַטל ֶאת ַהּפֶ ית ׁשְ    .ּוְנָתנֹו ַעל ּבֵ

ָרַבִיים ֶהן ַלֲהִדיָחן ,ָנַטל ֶאת ַהּקְ ָכה ּבָ ּזָ    .ּוְנָתָנן ְלִמי ׁשֶ
ֵרס  ֵבית ַהְמִדיִחין  -ְוַהּכָ    ,ְמִדיִחין אֹוָתּה ּבְ

ּה  ּוְמִדיִחין אֹוָתּה  ל ָצְרּכָ   .ּכָ
ִמעּוָטּה  -ָרַבִיים ְוַהּקְ  ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ   , ְמִדיִחין אֹוָתן ׁשָ

ין ָהַעּמּוִדים ּבֵ ִיׁש ׁשֶ ל ׁשַ    .ַעל ׁשּוְלָחנֹות ׁשֶ
  

ין ּכִ ֵבד  ְוִהְפִריׁש ֶאת  ,ָנַטל ֶאת ַהסַּ    .ָהֵריָאה ִמן ַהּכָ
ֵבד  ֵבד ִמן ַהּכָ ע ַהּכָ   ְוֶאְצּבַ

קֹוָמּה     .ְולֹא ָהָיה ְמִזיָזּה ִמּמְ
ּה  ,ֶאת ֶהָחֶזה בנֹוֵק  ָכה ּבָ ּזָ    .ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ

ְדָרה ִ    ,ָעָלה ְלדֹוֶפן ַהְיָמִנית ָהָיה חֹוֵתְך ְויֹוֵרד ַעד ַהׁשּ
 ִ ׁשּ יַע ְולֹא ָהָיה נֹוֵגַע ּבַ ּגִ ּמַ י ְצָלעֹות ַרּכֹותַל ְדָרה ַעד ׁשֶ תֵּ   , ׁשְ

ּה  ָכה ּבָ ּזָ    .ֲחָתָכּה ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ
לוּ  ֵבד תְּ ּה ְוַהּכָ    .ָיה ּבָ

ָרה א לֹו ַלּגֵ אן, ּבָ י ְצָלעֹות ִמּכָ תֵּ ּה ׁשְ יַח ּבָ אן ,ִהּנִ י ְצָלעֹות ִמּכָ תֵּ    ,ּוׁשְ
ָכה ,ֲחָתָכּה  ּזָ ּה  ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ    .ּבָ

ב ְוָהֵריָאה  ֶנה ְוַהּלֵ ּה  -ַהּקָ לּוִים ּבָ    .תְּ
ָמאִלית ְ א לֹו ְלדֹוֶפן ַהׂשּ יַח , ּבָ י ְצָלעֹות ַרכּ  ִהּנִ תֵּ    ,ֹות ִמְלַמְעָלןׁשְ

י ְצָלעֹות ַרּכֹות תֵּ ן ּוׁשְ ַמטָּ    .ִמּלְ
ּה  ֲחֶביְרתָּ יַח ּבַ    .ְוָכְך ָהָיה ַמּנִ

ִים ִמְלַמְעָלן תַּ ִים ׁשְ תַּ יַח ׁשְ    ,ִנְמָצא ַמּנִ
ן ַמטָּ ִים ִמּלְ תַּ ִים ׁשְ תַּ    .ׁשְ

ּה  ָכה ּבָ ּזָ    .ֲחָתָכּה ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ
ּה  ְדָרה ִעּמָ ִ ּה ְוַהטְּ  ,ְוַהׁשּ לּוי ּבָ    .חֹול תָּ

דֹוָלה    ,ְוִהיא ָהְיָתה ּגְ

  המפרש
   מתי'

. בשעת שחיטה ד' רגלים יחד וטעמא בגמ' לא היו כופתין את הטלה
   אלא מעקידים אותו יד ורגל כעקידת יצחק בן אברהם:

   . בשעת שחיטה ומסייעין אותו:מי שזכו באברים אוחזין בו
עזרה אצל מזבח (ופיו) ורגליו אצל צפון עזרה . של טלה לדרום ראשו

ופיו למערב שצריך שיהא בית שחיטתו כלפי מערב דכתיב ושחט 
אותו לפי ה' וראשו של טלה לדרום עזרה אצל מזבח (עזרה) צריך 
שיתקרב אצל מזבח דכל כמה שיכולין ליקרב צד הראש אצל המזבח 

   וה אצל המזבח:מקריבין אותו דכתיב ושחט אותו על ירך המזבח צפ
. על קרן צפוית ופיו למערב השוחט עומד (במזבח) [במזרח]

   והמקבל עומד כגדו באלכסון ומצדד כדי שיהא פיו כלפי דרום:
. תמיד של שחר היה שחט על קרן צפוית מערבית על טבעת שיה 

שהשמש באה מן המזרח לפיכך מושכו השוחט לצד מערב להרחיקו 
יכולת מפי שהכתלים גבוהים והחטה של  מן הכותל מזרחית בכל

שחרית בשיפולו של רקיע (ועל) [וצל] הכותל עומד כגד קרן צפוית 
מערבית לסוף אורך המזבח אצל ההיכל צפוית משום דקדשי קדשים 
שחיטתם בצפון על ירך המזבח צפוית ובעין שחיטה כגד המזבח 

פה לתת ראש ולא חוצה לו שם היה המטבחים: וטבעות קבועות ברצ
הבהמה לתוכן והם כ''ד כמין המשמרות ומקומן כ''ד אמות מן 
הדרום לצפון קבועות בו' סדרים של ד' טבעות הוי כ''ד ורחוק הסדר 
הראשון מן המזבח ה' אמות ומאותו סדר עד כלות ו' סדרים כ''ד 
אמות והכי תן במסכת מדות (דף לו.) וטבעות היו לצפון ו' סדרים 

אומרים ד' של ו' ו' שעליהם שוחטים את הקדשים  של ד' ד' ויש
   כלומר על ידיהן שוחטים קדשים כמו שפירשו:

. לאו בטבעת שיה של סדר ראשון שהוא אצל המזבח על טבעת שיה
אלא בטבעת ראשוה שהוא אצל הקרן בסדר השי המשוכה לצד צפון 
ופי השוחט וצואר בהמה לצד מערב צפון באלכסון כדי שלא יעכב 
אור השמש לבא וטעמא דבטבעת שיה שהיא מתרחקת מן המזבח 
שגבוה עשרה שיוכל לראות דרך עליו השמש ויותר מכאן לא היה 
צריך להרחיק ואם היה שוחט בסדר הראשון א''כ היה המזבח מעכב 
אור השמש לבא על ידו של שוחט שהרי המזבח גבוה י' אמות וסדר 

   לא ח' אמות:ראשון של טבעות איו רחוק מן המזבח א
. תמיד של בין הארבעים על קרן צפוית מזרחית על טבעת שיה 

שהרי בערב הלכה לה בצד מערב הילכך צריך להמשיך מקום שחיטה 
למקום שכלה המזבח לצד צפוית מזרחית וכמה שיתרחק יותר תבא 

   החמה על ידו ובגמ' פקא לן שצריך שוחט לשחוט לאור היום:
   שפירשו בתמיד של שחר: . בשביל הטעםבטבעת שיה

. לזרוק ובא לו המקבל לקרן מזרחית שחט השוחט וקבל המקבל
צפוית תן מזרחית צפוית שעולה בכבש שהוא בדרום ופוה לימין 
פוגע בקרן דרומית מזרחית תחלה ושם א''א ליתן משום דעולה 
טעוה יסוד וקרן דרומית מזרחית לא היה לה יסוד כדפקא לן 

 ותן ואמר בזבחים בזבחים (דףית וג:) ומקיף ובא עד מזרחית צפו
(דף סב:) כל פיות שאתה פוה לא יהו אלא דרך ימין ופקא לן 
ממעלות הפוים קדים אע''ג דבמתן דמי עולה איו עולה בכבש דהא 
על הרצפה עומד והכלי בידו וזורק למרחוק כדכתיב וזרקו דהא 

הכי כיון דבחטאות  למטה מן החוט [הסיקרא] הוא ותן אפילו
שיתות ע''ג הקרות למעלה ושם צריך לעלות לכבש דרך הדרום 
ופוה למזרח דרך ימין וה'' בכל הדמים אע''פ שיתין למטה מתחיל 
להקיף דרך הדרום שהוא פיו של מזבח בפתח כיסת הבית ומשם 
פוה לימין בקרן מזרחית צפוית ואחר כך למערבית דרומית וותן 

ת דרומית מצא מקיף את המזבח דרך ימין מזרח צפון למערבי
   ואח''כ למערבית דרומית כך פי' הרב רש''י בסדר יומא בפ''ק (דף יז.):

. דכל היתין על מזבח שירי הדם [היה] שופך על יסוד דרומית 
החיצון שירים שלו שפכין על יסוד דרומית וכן מוכיח בזבחים (דף 

שיא ולמד ירידתו מן הכבש ליציאתו ג.) דאמרין טעמא גבי שעיר 
מן ההיכל מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו דהייו יסוד מערבי שכגד 
הפתח ופקא לן מקרא דכתיב אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל 
מועד אף ירידתו מן הכבש בסמוך דהייו יסוד דרומית וכיון דבחטאת 

ף על פי שאין עולין צריך לו לשפוך על יסוד דרומית ה'' בכל הדמים א
על הכבש בשביל זריקתן שיריהן שפכין אל יסוד דרומית שהרי מתן 
דמן בהקפת ימין כמו כן באותן שעולין ע''ג כבש: עכשיו פירש לך 
שחיטתו וזריקתו מכאן ואילך מפרש סדר הפשטו ויתוחו וכיצד 

   מעלין את האברים לכבש:
. כשהיה מתחיל הפשטו היה קרב הראש לא היה שובר בו את הרגל

העוקץ והרגל ושתי דפות וידים והחזה והגרה ומצאת למד מהתם 
שמפשיטין אותו דרך הרגלים הילכך (כתוב) פירש לך כשתולהו 
ברגליו באוקליות לא היה שובר את רגליו ומיח רגל השבור ברגל 
האחר דרך הרגל ויורד עד לחזה וכן מוכח ביומא (דף כה:) דאמרין 
התם דרך הקב שיקוב ברגל שי כדרך הטבחים שתולין את הבהמה 

   להפשיטה:
. כמו ארכובו בשי הרגלים וקב ומיחן אלא וקבו מתוך ערקובו

הקבים וכל כך למה שלאחר שהפשיטה מתחה אבר  באוקליות דרך
אבר וכשחותך רגל ימין עדיין תלויה הבהמה ברגל השמאלי ואם היה 
תולה אותה כמו הטבחים לאחר שיחתוך ממה דגל ימין תפול 
הבהמה לארץ לפי שאותו הרגל תחוב ברגל האחר ועל ידי כן תלוי 

   הבהמה:
פשטה כל הבהמה אלא . שהרי הוהיה מפשיט ויורד עד שהגיע לחזה

שעדיין תלויה עוד בחזה למטה שעדיין לא הופשטה שם כדקתי 
לבסוף מרק והפשיט וקודם שיחתוך ממה שום אבר חותך את הראש 

   ולא מפשיטו שהרי קודם הוא בהקטרה ואה לחותכו קודם:
. קודם שחתך את הכרעים רגלי הבהמה כרעים ותו למי שזוכה בו

רעים שמאחר שהופשטו הידים עד כגד על שם כריעה קרי להו כ
   החזה יכול לחתוך כל ארבע רגלים יחד:

 בעמוד הבאהמשך 
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דֹוָלה ל ָיִמין קֹוִרין ּגְ א ׁשֶ ּה  ,ֶאּלָ לּוָיה ּבָ ֵבד תְּ ַהּכָ    .ׁשֶ
א לֹו ָלעֹוֶקץ ָכה ּבוֹ  ,ּבָ ּזָ    .ֲחָתכֹו ּוְנָתנֹו ְלִמי ׁשֶ

ָליֹות ִעּמוֹ  ,ָהַאְלָיה י ּכְ תֵּ ֵבד ּוׁשְ ע ַהּכָ    .ְוֶאְצּבַ
ָמאִליתָנַטל ֶאת ָהֶרֶגל ַה  ְ ּה  ,ׂשּ ָכה ּבָ ּזָ    .ֲחָתָכּה ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ

  
ָיָדם ׁשּוָרה ְוָהֵאָבִרים ּבְ ן עֹוְמִדים ּבְ   :ִנְמְצאּו ּכּוּלָ

רֹאׁש ּוָבֶרֶגל   -ָהִראׁשֹון    לא,ב    ,ּבָ
יִמינוֹ    –ָהרֹאׁש     ,ּבִ

י ְזרֹועוֹ  ַלּפֵ    ,ְוחֹוְטמֹו ּכְ
עֹוָתיו  ין ֶאְצּבְ   ַקְרָניו ּבֵ

ֶדר ָנתּון ָעֶליָה  ,ִחיָטתֹו ִמְלַמְעָלןֵבית ׁשְ     .ְוַהּפֶ
ל ָיִמין  מֹאלוֹ    -ָהֶרֶגל ׁשֶ ׂשְ    ,ּבִ

   .ַלחּוץ ּוֵבית עֹוָרּה 
  

ִני  ֵ י ָיַדִים  -ַהׁשּ תֵּ ׁשְ    .ּבִ
ל ָיִמין  יִמינוֹ  –ׁשֶ    ,ּבִ

מֹאל  ל ׂשְ מֹאלוֹ  –ְוׁשֶ ׂשְ    ,ּבִ
   .ּוֵבית עֹוָרן ַלחּוץ

  
י  ִליׁשִ ְ עֹוֶקץ  -ַהׁשּ    .ּוָבֶרֶגלּבָ

יִמינוֹ    -ָהעֹוֶקץ     ,ּבִ
עֹוָתיו ין ֶאְצּבְ ֶלת ּבֵ    ,ְוָהַאְלָיה ְמדּוְלּדֶ

ָליֹות ִעּמוֹ  י ּכְ תֵּ ֵבד ּוׁשְ ע ַהּכָ    .ְוֶאְצּבַ
מֹאל  ל ׂשְ מֹאלוֹ  –ָהֶרֶגל ׁשֶ ׂשְ    .ּבִ

   .ּוֵבית עֹוָרּה ַלחּוץ
  

ָרה -ָהְרִביִעי  ָחֶזה ּוַבּגֵ   .ּבֶ
יִמינוֹ  –ֶהָחֶזה     .ּבִ

ָרה וְ  מֹאלוֹ  –ַהּגֵ ׂשְ    .ּבִ
עֹוָתיו ְוַצְלעֹוָתיו ין ֶאְצּבְ   .ּבֵ

  
י  ָפנֹות   -ַהֲחִמיׁשִ י ּדְ תֵּ ׁשְ    .ּבִ

ל ָיִמין  יִמינוֹ  –ׁשֶ    .ּבִ
מֹאל  ל ׂשְ מֹאלוֹ  –ְוׁשֶ ׂשְ    .ּבִ

  .ּוֵבית עֹוָרן ַלחּוץ
  

י  ִ ׁשּ ִ ֵזךְ  -ַהׁשּ ּבָ תּוִנים ּבַ ָרַבִים ַהּנְ ּקְ    ,ּבַ
ַמְעָלהּוְכָרַעִים ַעל ּגַ  יֶהן ִמּלְ    .ּבֵ

  
ִביִעי  ְ ּסֹוֶלת –ַהׁשּ   .ּבַ

   
ִמיִני  ְ ים –ַהׁשּ ֲחִביתִּ    .ּבַ

  
יִעי  ׁשִ ִין –ַהתְּ ּיַ    .ּבַ

  
ה ֶבׁש ּוְלַמטָּ ַמֲעָרבוֹ  ,ָהְלכּו ּוְנָתנּום ֵמֲחִצי ּכֶ    ,ּבְ

   .ּוְמָלחּום
ַמע ִזית ִלְקרֹות ֶאת ׁשְ ת ַהּגָ ּכַ    .ְוָיְרדּו ּוָבאּו ָלֶהן ְלִלׁשְ

        

ָמָרא    ּגְ

ָנא    :ּתָ
ן ַאְבָרָהם" ֲעֵקיַדת ִיְצָחק ּבֶ    ."ָיד ָוֶרֶגל ּכַ
  
ֶלה"    ."לֹא ָהיּו ּכֹוְפִתין ֶאת ַהטָּ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  המפרש
. גמר כמו (יומא דף לא:) קרצו ומירק אחר שחיטה ידו מירק והפשיט

(על) כלומר גמר הפשיטו גד החזה וצואר וסוף הידים: קרע את הלב 
והוציא את דמו חתך את הידים ותן למי שזכה בהן עלה לרגל הימית. 

דקודם שיחתוך הידים היה לו לחתוך רגל הימית אלא שעדיין  וה''ה
כובד הבהמה ברגלים והבהמה תלית ובכל הסדר הזה אין שום פסוק 

 כי אם סברא לפי מה שכון לעשות עושין:

   . דהייו אותו שזכה בראש:חתכה ותה למי שזכה בה
. שעולה בא זכר ואז הבהמה תלויה על ידי הרגל ושי ביצים עמה

   מאלי:הש
. עכשיו שטל רגל הימי כשקרעו מצא קרעו ומצא כולו גלוי לפיו

כולו גלוי לפיו ויכול לראות בפים שכשלא היה הרגל עדיין חתוך אפי' 
   אם היה קורעו לא היה מה שבפים ראה כמו עתה:

. חלב ותו מכסה על בית שחיטת הראש למעלה לכסות בו טל הפדר
חיטת הראש כשהיה ושא את הראש על בית השחיטה קתי בית הש

המזבח היה הופך בית השחיטה למעלה ולוקח החלב ומכסה וזה דרך 
גוד למעלה ולא קתי בית השחיטה סתם למעוטי שחיטת צואר אתיא 
[סד''א] דכמו שהראש מגוה בשביל שחיטה הכי מי צואר מגוה הילכך 

אר כשהיה פי' לך בית שחיטת הראש למעוטי בית שחיטת צואר וצו
ושא היה הופך החתך אצלו ואיו ראה אבל הראש קריו בין 
אצבעותיו וחוטמו כלפי זרועותיו ובית שחיטתו למעלה הילכך כסה 
הפדר בית השחיטה והכי יפה לעשות ושחיטת הצואר איה מגוה בדם 

   כל כך כמו הראש:
. ולהסיר הטיוף טל את הקרביים וותן למי שזכה בהן להדיחן

   הן:שב
. ומדיחן כל צרכה לפי שיש בה טיופת וידיחו אותו בבית המדיחין

הרבה קבעו לה לשכה אחת להדיחה שם ולא קבע בה הדחה שיש כרס 
שיש בה טיופת הרבה ויש שאין בה כל כך (הקרביים) והבי מעיים אין 

   בהן משום טיופת כל כך:
בשולחן הקטן . (בכך לכל) במיעוטן של שולחות מדיחין אותן ג' פעמים

של שולחות של שיש שבבית המטבחיים ולאו הייו שולחות שבין 
העמודים על אותי היו מפשיטין כדמפרש במסכת מדות (דף לו.) אבל 
מלבד אותן שולחות היו שולחות של שיש ראה לי שהיו קבועין בגבוה 
שעליהן היו מדיחין קרביים וכן מייתין על גמרא דהאי פירקא י' 

ת היו במקדש ח' של שיש בבית המטבחיים שעליהם מדיחין את שולחו
הקרביים אבל שולחות שהיו מפשיטין היו בין עמודים וכן גרסי' 
בהדיא במסכת מדות (דף לו.) שולחות של שיש שבין העמודים 
ובשולחות שעליהן מדיחין גרסי' בבית המטבחיים וכן מוכח במדות 

ת ד' שולחות לעמודים כו' דאמרין מקום הטבעות כ''ד לשולחו
   הסין ד' והמותר מקום הסין:

. שולחות של שיש יכולין להדיח שהתמיד היה כבש והא דתן במיעוט
במדות (דף לז:) לשכה ששם היו מדיחין קרבי קדשים הייו כרס 
כדמוכח הכא שמדיחין בבית המדיחין הכרס וכל צרכי בית המטבחיים 

היו רוצים להדיח הקרביים עם הכרס מדיחין שם וראה לי הא דלא 
בלישכת מדיחין משום שהכרס יותר ויותר יש בה טיופת ואם יודחו 

   יחד יתלכלכו זה מזה לכך קבעו זה לזה מקום:
. ועד עכשיו לא היה לו וטל את הסכין והפריש את הריאה מן הכבד

צורך סכין לא בטילת הפדר ולא בטילת קרביים שזהו דבר שוטלין 
   דין בלא סכין:ומפרי

. הפריד זה מזה כדי שתהא הריאה עם והפריש את הריאה מן הכבד
   צואר כדלקמן והכבד עם דופן ימין:

. אצבע הכבד כשחותכים את הכבד ומפרידין ואצבע הכבד מן הכבד
אותו ממקומו שאר מעט כבד מן העוקץ אצל הכליות ולא היה מזיזה 

   ממקומה:
רכו שייך לשון קיבה שהיה . בדבר שאיו חותך כדקב את החזה

מפריד החזה מן הדפות והצלעות זו ארוכה מזו ועוד יש לומר לפי 
שהחזה על הדפות כמו אהל וכשטל את החזה משם הוי כמי שיקב 
בבהמה שהחזה קצר ברחבו ודומה מקומו לאחר טילתו כחלון וזהו 

   עיקר:
. אצל השדרהותו למי שזכה בו עלה לדופן הימי היה חותך ויורד עד 

השדרה חותך ולא היה וגע בשדרה שהשדרה היה מיח אותה עם 
   הדופן השמאלי לפי שבזה הדופן היה חולה הכבד:

   :. שאם היה חותכו עמו היתה כבידה [הרבה]לא היה חותך השדרה עמו
. אצל החזה כלומר היה חותך ויורד עד שהיה מגיע לב' הצעות דקות

ת וגם למעלה אצל העוקץ היה מיח ב' עד שיהא מגיע לאותן צלעו
הצלעות ולקמיה מפרש כשיפריש דופן שמאלי דקתי ומיח ב' צלעות 

   דקות מלמעלה וכו' וכך היה עושה בחבירתה דופן ימין:
. והכבד תלוים בה לכך הפריש קודם חותכה וותה למי שזכה בו

   הריאה מן הכבד שבב' הקרבות היו:
   . לצואר:בא לו לגרה

. ב' צלעות היח בו כבר ב' צלעות מכאן וב' צלעות מכאן והיח בה
כשחתך הדופן הימי ועכשיו (היח בו שעויין) היח בה ב' צלעות מצד 
אחר וזהו אותן צלעות שהן בדופן אצל חזה ועדיין לא חתך דופן 

   השמאלי לכך שייך לומר והיח בה שעדיין הן מחוברות לדופן:
. לא גרסי' לו לדופן שמאלי והיח והקה והלב והריאה תלוין בה בא

   בה [אלא] והיח אצל העוקץ:
. דהייו למעלה וב' צלעות דקות מלמטה אצל החזה ב' צלעות דקות

והיחן במקומן ולא חתך עם הדופן וכן היה מיח עם חבירתה בדופן 
הימי ב' צלעות למעלה אצל העוקץ ולפי שלא פירש לך למעלה ב' 

   ימין פירשו כאן: צלעות למעלה בטילת דופן
. בשתי דפות שתים שתים מלמטה ושתים ושתים מצא מיח בשתיהן

מלמעלה בין בדופן ימין בין בדופן שמאל מגיח בכל א' שתים שתים 
   למטן וכן שתים שתים למעלן:

. לדופן שמאל ותה למי שזכה בה והשדרה עמה תלויה בה והיא חתכה
לה לפי שהכבד תלוי בה היתה כבידה יותר אלא של ימין קרויה גדו

והכבד לאו מן הדופן הוא אלא תלוי הוא בה ובשביל שדבר שאיו בכלל 
   הדופן תלוי בה לכך קראת גדולה:

. הוא הזב חתכו אצל רגל השמאלי שעדיין תלויה הבהמה בא לו לעוקץ
   בו:

  :בעמוד הבאהמשך 



26                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

  
אוְ  ַרב הּוָנא    :ַרב ִחְסּדָ

ים -ַחד ֲאַמר  ְזיֹון ָקָדׁשִ ּום ּבִ    .ִמׁשּ
ים -ְוַחד ֲאַמר  י ָהַעּמִ חּוּקֵ ְך ּבְ ְמַהּלֵ ּום ּדִ    .ִמׁשּ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ

יָרֵאי ׁשִ יּה ּבְ ְכַפּתֵ    .ּדִ
  

י    ,ִאי ַנּמִ
ַדֲהָבא הּוָצא ּדְ     .ּבְ

  

  המפרש
עות מיקרי כפי העוקץ ולא חש לפרש שי צלעות . וכן ב' צלעות מכאן וב' צלעות מכאן לפי שאותן צלהאליה ואצבע הכבד וב' כליות עמו

   מכאן ומכאן:
. ששאר יחידי שכל הבהמה מותחת לאברים ורגל שמא. לי שאר עדיין באוקלי ותה למי שזכה בה מצאו כולן טל רגל השמאלי

צד מוליכים האברים קודמין עומדין בשורה והאברים בידם: עד עכשיו פירשו סדר יתוחיה מעתה צריך לפרש סדר הולכתם למזבח כי
  זה לזה: 

את ראשו ואת פדרו הילכך . שהראש קודם לכל האברים דכתיב (ויקרא א) ותח אותה לתחיה הראשון בראש וברגל כיצד הראש בימיו
   הראש בימיו:

   . חוטם הבהמה פוה גד זרועו ואז קריו בין אצבעותיו. גב הראש על גב פיסת ידו ובית שחיטה פוה למעלה:וחוטמו כגד זרועו
   . לכסות מקום השחיטה וזהו כבוד של מעלה:והפדר תון עליה

העור היה כלפי חוץ אל העם ומקום החתך כלפי המוליך והכי שפיר למעבד . מקום שמשם הופשט רגל של ימין בשמאלו ובית עורו לחוץ
כדי שלא יראה החתך ומפרש ביומא (דף כה:) מ''ט סליקא לרגל בהדי רישא דאיכא למ''ד התם דרך יתוחו היה קרב הראש והרגל וב' 

פי' כדרך שהאברים שמים זה מזה הם קריבים  ידים ושי דפות החזה והגרה והעוקץ והרגל ואיכא למ''ד דרך עילויא דשומא היה קרב
הראש והרגל ושי דפות החזה והגרה ושי ידים והעוקץ והרגל ובין למ''ד דרך עילויא ובין למ''ד דרך תוחו אין זה סדר שהרגל קרב עם 

קודם וגזירת הכתוב הראש שהרי ביתוח שי ידים קודמין ומפרש התם מאי טעמא רגל סליק בהדי רישא הראש כבר פירשתי שהוא 
היא ומה טעם רגל עמו משום דרישא פישי ביה עצמות סלקא רגל בהדיה שהוא כולו בשר והכי שפיר למעלה שתהא בהקטרה עצמות 

   ובשר ואין בשום אבר כ''כ בשר עמו כרגל:
ם קודמים הילכך ב' ידים . האי תא אזיל בתר איברא דבישרא כלומר בתר גדול האברים שהאברים גדולים זה מזה ההשי בב' ידים

   קודמים שהן גדולות מהעוקץ והרגל:
. דרך חשיבותן מוליכין אותן למזבח ובית עורה של כל אחד ואחד לחוץ: הג' בעוקץ וברגל השמאלי של ימין בימיו ושל שמאל בשמאלו

ע הכבד דבוק בעוקץ וגם הצלעות העוקץ בימיו והאליה מדולדלת בין אצבעותיו. היא דבוקה בעוקץ והולכת בין האצבעות וגם אצב
   דבוקות בעוקץ אצבע הכבד וב' הכליות עמו הרגל של שמאל כו':

. ובצואר החזה בימיו שהוא חשוב יותר והגרה בשמאלו וצלעותיה בין אצבעותיו והאי דלא פירש ובית עורה לחוץ הרביעי בחזה ובגרה
ית עורה לחוץ אבל גבי דפות לא פירש לך כלום והיה יכול לישא דפות על פס הייו טעמא דשי צלעותיו מוחין בין אצבעותיו א''כ הוי ב

   ידו לכך פירש בית עורה לחוץ:
   . ובית עורן לחוץ:החמישי בב' דפות של ימין כו'

   . כף מתרגם בזך ולפי שאין מחוברין יחד צריך ליתן בכלי וכרעים על גביהם מלמעלה:הששי בקרבים התוין בבזך
   . שלאחר הקטרת אברי תמיד מקטירין מחתו דהייו סלת:השביעי בסלת

   . דאמר ביומא (דף לד.) עולה ומחה שם מחה ואפילו חביתין:חביתי כ''ג
. סכים רביעית ההין כל אלו קרבים עם האברים דאין מקריבין עולה בלא מחה וסכים וחביתים אף על פי שקריבין בעבור הט' ביין

   הם קודמין לסכי תמיד (צריך לו שאר האברים): כהן גדול הואיל ומן הפסוק
. ולא מחצי כבש ולמעלה שלאחר הקטרת הקטורת חוזרין ומוליכין אותן למזבח ואם היו קריבים למזבח הלכו ותום מחצי כבש ולמטה

לכה חשובה והכי יפה לא תראה הולכה הילכך צריך להיחן מחצי כבש ולמטה שלאחר כך לכשיחזירו ויוליכו או הם או אחרים תראה הו
   לעשות שאם קרובים למזבח ראה כמוקטרים ועוד דפעמים שיקטירם קודם הקטורת הואיל וקרובים הם כל כך למזבח:

. של כבש ולא במזרחו שהרי בלכתם למזבח להוליך אברים למזבח ולדרום במערכה דרך מזרחית של כבש שהרי כבש לאמצע במערבו
ת' אמות לכל צד לאחר שכלה הכבש שהרי הכבש ט''ז והמזבח ל''ב מצא ח' אמות לכל צד ומקום המזבח ומכאן ומכאן תופס המזבח 

המערכה במזרח המזבח אצל מזרחו של כבש ורחב המערכה איו תופס עד חצי המזבח שהרי התפוח באמצע המזבח מצא אתה אומר 
   לפות מקום הליכתו:הליכתו למזבח לזרוק האבדים למערכה לכך ותים האבדים במערבו של כבש 

   . דכתיב על כל קרבך תקריב מלח:ומלחום
. ולאחר ק''ש יקטירו את הקטורת והכי כון הדבר שיתפללו קודם שיקטירו שום הקטר ויעל קרבם ובאו ללשכת הגזית לקרות את שמע

   לריח יחוח:
  

  גמ' 
   . יחד כעקידת יצחק כו':תא יד ורגל

כשמקריבין זבת לעבודת כוכבים הן כופתין אותו כך ארבעה י שהוא מהלך בחוקי העמיםחד אמר משום בזיון קדשים וחד אמר מפ .
   רגלים יחד:

   . בין למר ובין למר אסור לעשות:ומאי ביייהו
 . במילת משום בזיון קדשים ליכא משום חוקי העמים איכא:איכא ביייהו דכפתיה בשיראי
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        לא, בלא, בלא, בלא, ב .2
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ׁש " ְקּדָ ּמִ ֵרה ׁשּוְלָחנֹות ָהיּו ּבַ לֹׁש ֶעׂשְ    .ׁשְ
מֹוָנה  ֲעֵליֶהם ְמִד  -ׁשְ ַחִיים ׁשֶ ְטּבָ ֵבית ַהּמִ ִיׁש ּבְ ל ׁשַ ָרַבִיםׁשֶ    .יִחין ֶאת ַהּקְ

ַנִים  ֶבׁש   -ׁשְ ל ּכֶ ַמֲעַרבּה ׁשֶ    ,ּבְ
ִיׁש  -ֶאָחד  ל ׁשַ    ,ׁשֶ

ֶסף -ְוֶאָחד  ל ּכֶ    .ׁשֶ
ִיׁש "ַעל  ל ׁשַ    .נֹוְתִנין ֶאת ָהֵאָבִרים - "ׁשֶ

ֶסף"ְוַעל  ל ּכֶ ֵרת - "ׁשֶ ֵלי ׁשָ    .ּכְ
ַנִים  ִית   -ּוָבאּוָלם ׁשְ ַתח ַהּבַ ְפִנים ַעל ּפֶ    .ִמּבִ

ֶסף -ָחד ֶא  ל ּכֶ    ,28282828ׁשֶ
ל ָזָהב -ְוֶאָחד     .ׁשֶ

ֶסף ל ּכֶ ְכִניָסתוֹ  - ַעל ׁשֶ ִנים ּבִ    ,נֹוְתִנין ֶלֶחם ַהּפָ
ל ָזָהב  יִציָאתוֹ  –ְוַעל ׁשֶ    .ּבִ

ּקֹוֶדׁש ְולֹא מֹוִריִדין ֲעִלין ּבַ ּמַ    .ׁשֶ
ְפִנים -ְוֶאָחד  ל ָזָהב ּבִ ִמיד ,ׁשֶ ִנים תָּ ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ   .ו, ד) (שקלים "ׁשֶ

  
ִדי ירּות :ִמכְּ ְמקֹום ֲעׁשִ    ,ֵאין ֲעִנּיּות ּבִ

ִיׁש  ׁשַ אי ָעְבֵדי ּדְ ֶכֶסף ?ַאּמַ ָזָהב !ִניַעְבדּו ּדְ    !ִניַעְבדּו ּדְ
  

ם  ַרב ִחיְנָנאָאַמר  ׁשֵ יּבְ י ַאּסִ יוְ  ַרּבִ י ַאּסִ ם  ַרּבִ ׁשֵ ר ַרב ִיְצָחקּבְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
יַח  הּוא ַמְרּתִ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
  

                                                        
ִיׁש יש הגורסים:  28  ׁשַ

  המפרש
. עשר שולחות היו במקדש

ולם בעזרה ב' שולחות שהיו בא
לא חשיב הכא בהדי עשר אלא 

   אותם שהיו בעזרה:
. ח' של שיש בבית המטבחיים

אצל הטבעות בצפון שעליהם 
מדיחין את הקרביים וב' במערב 
הכבש וב באולם מבפים אצל 
פתח ההיכל אחד של כסף וא' של 

   זהב:
. כשמגיעין לפתח בכיסתו

מיחין אותם עליו ועומדין בו 
   לפוש:

. ושם היה ועל של זהב ביציאתו
מוח עד שיקטירו הבזיכין כך 
מפרש במחות בפרק שתי הלחם 

   (דף צט:):
. שמעלין בקדש ולא מורידין

כגון בכיסתם מיחין על של 
כסף וכשמגיע בהיכל ח] על של 
משה שהיה מצופה זהב הרי 
עלייה ולא מורידין לפיכך 
ביציאתו מיחו על כלי של זהב 
ועשר שולחות היו עדיין בהיכל 

עשה שלמה והא דלא חשביהו ש
הכא דלא חשיב אלא אותן 
שמיחים עליהם ובאותן של 
שלמה לא היו מסדרים 
כדאמרין במחות פרק שתי 
הלחם (דף צט.) עשר שולחות 
עשה שלמה ולא היו מסדרים 

   אלא על של משה כו':
. את הלחם מפי שמרתיח

 ומחממו וממהר להתעפש:



28                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        לא, בלא, בלא, בלא, ב .3
ָחט ַעל ֶקֶרן ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית" ַחר ָהָיה ִנׁשְ ל ׁשַ   ."ׁשֶ
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ָאַמר ְקָרא ַנִים ַלּיֹום" :ּדְ ֶנֶגד ַהּיֹום - (במדבר כח, ג) 29292929"ׁשְ    .כְּ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ַנִים ַלּיֹום"" נֶ  - (במדבר כח, ג) "ׁשְ    .ֶגד ַהּיֹוםּכְ
א חֹוַבת ַהּיֹום?  ה אֹוֵמר ֶנֶגד ַהּיֹום אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   ַאתָּ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ה ַבּבֶֹקר" :ּכְ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ    ,ֶאת ַהּכֶ
ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ    ,ֲהֵרי חֹוַבת ַהּיֹום ָאמּור - (במדבר כח, ד) "ְוֵאת ַהּכֶ

ים ָהא ָמה ֲאִני ְמ  ַנִים ַלּיֹום"ַקּיֵ    .ֶנֶגד ַהּיֹום ?"ׁשְ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ה ִנּיָ ַעת ׁשְ ָחט ַעל ֶקֶרן ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ַעל ַטּבַ ַחר ָהָיה ִנׁשְ ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ    ,תָּ
ה ִנּיָ ַעת ׁשְ ָחט ַעל ֶקֶרן ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית ַעל ַטּבַ ִים ָהָיה ִנׁשְ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ    ."ְוׁשֶ

  
  
  

                                                        
ַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמי 29 ָנה ְתִמיִמם ׁשְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ְקִריבּו ַליהָֹוה ּכְ ר תַּ ה ֲאׁשֶ ֶ   דְוָאַמְרתָּ ָלֶהם ֶזה ָהִאׁשּ

  המפרש
. גד השמש שים ליום גד היום

איו אלא חובת היום כלומר  או
כל יום ויום תקריבו שים 
כשהוא אומר וכו': כיצד תמיד 
של שחר היה שחט על קרן 
צפוית מערבית על טבעת שיה. 

  כדפרישית במתיתין כזה: 
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        בבבבלא, לא, לא, לא,  .4
ֶגב רֹוס מֹוְקדֹון ֶאת ִזְקֵני ַהּנֶ ַסְנּדְ ַאל ֲאֶלכְּ ָבִרים ׁשָ ָרה ּדְ    :ֲעׂשָ

   :ָאַמר ָלֶהן
ֲעָרב?    לב,א ְזָרח ַלּמַ ַמִים ָלָאֶרץ ָרחֹוק אֹו ִמּמִ ָ   ִמן ַהׁשּ

  
   :ָאְמרּו לוֹ 

ֲעָרב ְזָרח ַלּמַ    .ִמּמִ
  

ַדע ְזָרח  :ּתֵ ּמִ ה ּבַ ֲהֵרי ַחּמָ ּה  -ׁשֶ ִלין ּבָ כְּ    ,ַהּכֹל ִמְסּתַ
ֲעָרב  ּמַ ה ּבַ ּה  -ַחּמָ ִלין ּבָ כְּ    .ַהּכֹל ִמְסּתַ

ֶאְמַצע ָרִקיַע  ה ּבְ ּה  -ַחּמָ ִלין ּבָ כְּ    .ֵאין ַהּכֹל ִמְסּתַ
  

   :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
ִוין ֶאָחד ׁשָ    ,ֶזה ָוֶזה כְּ

ֱאַמר ּנֶ ַמִים ַעל ָהָאֶרץ" :ׁשֶ ֲעָרב...  ִכְגבֹהַּ ׁשָ ְרחֹק ִמְזָרח ִמּמַ    .)יב-, יא(תהילים קג 30303030"ּכִ
י ְרַווְייהּו כִּ ְייהּו ָנִפיׁש ִנְכּתֹוב ּתַ ָנִפיׁש  ְוִאי ַחד ִמיּנַ    .ַההּוא ּדְ

  
א ֶאְמַצע ָרִקיַע " ,ְוֶאּלָ ה ּבְ ּה "ַמאי ַטְעָמא  - "ַחּמָ ִלין ּבָ כְּ   ? "ֵאין ַהּכֹל ִמְסּתַ

  
ַקאי ְלֶהְדָיא ּום ּדְ י ֵליּה ִמיֵדי ,ִמׁשּ ּסֵ    .ְוָלא כַּ

  
  

   :ָאַמר ָלֶהן
ַמ  ה אֹו ָהָאֶרץ? ׁשָ ִחּלָ   ִים ִנְבְראּו ּתְ

  
   :ָאְמרוּ 

ה ִחּלָ ַמִים ִנְבְראּו ּתְ    ,ׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" :ׁשֶ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ   .(בראשית א, א) "ּבְ

  
  

   :ָאַמר ָלֶהן
ְך?  ה אֹו חֹׁשֶ ִחּלָ   אֹור ִנְבָרא ּתְ

  
   :ָאְמרּו לוֹ 

א ֵאין ַלּה ּפָ  ָתא ּדָ    .ַתרִמיּלְ
  

ה ִחּלָ ְך ִנְבָרא ּתְ    ,ְוֵניְמרּו ֵליּה חֹׁשֶ
ְכִתיב ךְ " :ּדִ    ,(בראשית א, ב) 31313131"ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ

   !)ג(בראשית א,  "ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור" :ַוֲהַדר
  

ּיּוֵלי :ָסְבֵרי יְלָמא ָאֵתי ְלׁשַ ַמְעָלה    :ּדִ    ?ַמה ּלְ
הוּ  ַמּטָ    ?ַמה ּלְ

ָפִנים    ?ַמה ּלְ
ָאחֹור    ?ּוַמה ּלְ

  
י ָלא ֵניְמרּו ֵליּה ׁשָ  ,ִאי ָהִכי    !ַמִים ַנּמִ

  
ָרא ָסבּור יל :ֵמִעיּקָ ּיֵ ָקא ׁשַ ָעְלָמא הּוא ּדְ    .ַאְקַראי ּבְ

ֵאיל ָקָהַדר ׁשָ ֲחזּו ּדְ יָון ּדַ    ,כֵּ
   .ָלא ֵניָמא ֵליּה    :ָסְבֵרי

ּיּוֵלי יְלָמא ָאֵתי ְלׁשַ ַמְעָלה  :ּדִ    ?ַמה ּלְ
ה ַמּטָ    ?ַמה ּלְ
ָפִנים    ?ַמה ּלְ

                                                        
ַבר ַחְסּדֹו ַעל ְיֵרָאיו יאיאיאיא 30 ַמִים ַעל ָהָאֶרץ ּגָ י ִכְגבֹהַּ ׁשָ ֵעינוּ  יביביביב. ּכִ ׁשָ ּנּו ֶאת ּפְ ֲעָרב ִהְרִחיק ִמּמֶ ְרחֹק ִמְזָרח ִמּמַ   ּכִ
ִים 31 ֵני ַהּמָ ֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ ְך ַעל ּפְ   ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחׁשֶ

  המפרש

. כלומר מן השמים לארץ רחוק
   איזה רחוק יותר:

. רחוק אמרו לו ממזרח למערב
יותר משמים לארץ: ותדע שהרי 
חמה במזרח הכל מסתכלים בה 
חמה באמצע רקיע אין הכל 
מסתכלין. ולמה לפי שהחמה 
כשהיא במזרח או במערב היא 
רחוקה ובשביל שהיא רחוקה 

בה שאין  יכולים להסתכל
האורה מזקת לעיים אבל 
כשהיא באמצע הרקיע קרובה 
ואורה מזהיר כ''כ שאין יכולין 

   לראות:
. וחכ''א זה וזה מדתם שוה

כדמוכחי קראי: כתוב אחד 
אומר כגבוה שמים על הארץ 
וכתוב אחד אומר כרחוק מזיח 
ממערב. ואם לא היתה מדתן 
שוה אלא מזרח ומערב רחוק 

מועט יותר למה אחז הכתוב ב
במדה לא היה לו כלל לומר אלא 
המרובה אלא ודאי שיהם שוין 

   במדה לכך אחז את שיהן:
אלא מאי טעם חמה באמצע 
. הרקיע אין הכל מסתכלין בה

כמו שהם מסתכלין כשהיא 
   במזרח או במערב:

. בגילוי היא משום דקאי להדיא
עומדת ולא כסי לה מידי ובשביל 
כך אורה מזהיר ומזיק לעיים 

   יטות שם:המב
. אמר להם שמים בראו תחלה

כלומר או ארץ ושמים כאחד 
   בראו:

שאמר בראשית ברא אלהים 
. אלמא שמים את השמים

   קדים:
. כלומר איזו אור ברא תחלה

   ברא תחלה:
. דבר מילתא דא לית ליה פתר

זה ששאלת אין שום אדם בעולם 
שיודע לפותרה: ופריך הש''ס 
ואמאי השיבו ליה מילתא דא 

   ית ליה פתר:ל
. מן הפסוק דחשך ולימרו ליה

ברא תחלה שאמר וחשך על פי 
תהום והדר ויאמר אלהים יהי 

   אור אלמא חשך קדים:
. הרי אתא סברו אי אמרו ליה

לשייולי מה למעלה ומה למטה 
והילכך השיבו ליה מילתא דא 
לית ליה פתר וימע ולא ישאלם 

   עוד ממעשה בראשית:
עו . דבשביל כך מאי הכי

מלהשיבו תחלה מי אמאי 
השיבו לו השמים בראו תחלה 
לא היה להם להשיבו כלום 

   משום דילמא אתי כו':
מעיקרא סברי אקראי בעלמא 

. דקא משאיל ולא ישוב עוד הוא
לשאול יותר ממעשה בראשית 
לכך יכולים להשיבו האמת כיון 

 דחזו וכו':
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ָאחֹור   ?ּוַמה ּלְ
  
  

   :ֲאַמר ָלֶהם
ים?    ֵאיֵדין ִמְתְקֵרי ַחכִּ

  
   :ֲאַמרּו ֵליּה 

   .ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד ?ֵאיֶזהּו ָחָכם
  
  

   :ֲאַמר ָלֶהם
ּבֹור?    ֵאיֵדין ִמְתְקֵרי ּגִ

  
   :ָאְמרּו לוֹ 

ּבֹור   .ִיְצרוֹ  ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ?ֵאיֶזהּו ּגִ
  
   

יר?  :ֲאַמר ָלֶהן   ֵאיֵדין ִמְתְקֵרי ָעׁשִ
  

   :ֲאַמרּו ֵליּה 
יר ֶחְלקוֹ  ?ֵאיֶזהּו ָעׁשִ ֵמַח ּבְ ָ   .ַהׂשּ

  
   

   :ֲאַמר ָלֶהן
  ָמה ַיֲעֵביד ִאיִניׁש ְוִיְחֶיה? 

  
   :ֲאַמרּו ֵליּה 
   .ַעְצמוֹ  ָיִמית ֶאת

  
  

  ָמה ַיֲעֵביד ִאיִניׁש ְוָימּות? 
  

ה ֶאת ַעְצמוֹ    .ְיַחּיֶ
   

  
   :ַמר ָלֶהןֲא 

יָתא?  ִרּיָ ל ַעל ּבְ   ָמה ַיֲעֵביד ִאיִניׁש ְוִיְתַקּבֵ
  

   :ֲאַמרוּ 
ְלָטן    .ִיְסֵני ַמְלֵכי ְוׁשָ

  
   :ֲאַמר ְלהוּ 

יְדכוּ  יִדי ָטָבא ִמּדִ    .ּדִ
  

א ֵני ֱאיָנׁשָ ְלָטן ְוַיֲעֵבד ֵטיבּו ִעם ּבְ    .ִיְרַחם ַמְלכּו ְוׁשָ
  
  

   :ֲאַמר ָלֶהן
א ָיֵאי ְלֵמיַדר ַיּמָ א ָיֵאי ְלֵמיַדר? ,ּבְ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ   אֹו ּבְ

   
   :ֲאַמרּו ֵליּה 

א ָיֵאי ְלֵמיַדר ּתָ ׁשְ ַיּבֶ    .ּבְ
יהֹון ְעּתֵ ָבא ּדַ ּתְ א ָלא ִמּיַ ל ָנחֹוֵתי ַיּמָ ָהא כָּ א ,ּדְ ּתָ ׁשְ ָסְלִקין ְלַיּבֶ   .ַעד ּדְ

  
   

   :ֲאַמר ָלֶהן

  המפרש

   . מי מיתקרי חכם:אידין חכים
ן מלבו . המביהרואה את הולד

מה שעתיד להיות קורות 
   שעתידים לבא וזהר מהן:

. בא לידי עבירה הכובש את יצרו
   וכבש את יצרו ומלט ממה:

. בעה שותן לו השמח בחלקו
   המקום:

. ישפיל את ימית את עצמו
   עצמו:

. יגבה את עצמו יחיה את עצמו
ומתוך כך יתו בו הבריות עין 
רעה ויקאו בו וימות ולימדוך 

אדם הרוצה שיחיה חכמים ש
ישפיל את עצמו וירחמו עליו 
הבריות ויחיה שים הרבה 
ומגאוה ימע את עצמו שלא 

   יקצרו ימיו וימות בלא עתו:
. ויתקבלו יסא מלכו ושלטון

דבריו ויאהבו אותו אבל אדם 
רגיל לדבר עם מלכים ושרים 
מקאים בו בי אדם ומתוך כך 

   שואים אותו ואת מעשיו:
. חכמתי דכודידי עדיפא מדי

גדולה משלכם שאי יועצו עצה 
טובה שעל ידה יהא מקובל לפי 
הבריות ואיזו עצה ירחם מלך 
ושלטון וידבר עמהם תמיד 
ויעביד טיבו עם בי העיר בשביל 
אשי העיר וידבר עליהם אל 
המלך שלא להכביד עולו עליהם 

   ואז יבאו בי העיר לעובדו:
. בימא יאי למידר או ביבשתא

קום טוב לגור בים או באיזה מ
   ביבשה השיבו לו ביבשה:

דהא כל חותי ימא לא מיתבא 
. אין דעתן מיושבת בהן דעתייהו

 :עד שירדו ליבשה
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יר?  ים ַיּתִ כֹון ַחכִּ   ֵאיֵדין ִמּנְ
  

   :ֲאַמרּו לוֹ 
ָנא  ְווָייןּכּוּלָ ֲחָדא ׁשַ    ,כַּ

ַתְרָנא ָלךְ  ַחד ּפְ ֲאַמְרּתְ ָלָנא ּבְ ָתא ּדַ ל ִמיּלְ ָהא כָּ    .ּדְ
  

   :ֲאַמר ָלֶהן
ין ַאְתִריְסּתּון ְלִקְבִלי?   ָמה ּדֵ

   
   :ֲאַמרּו ֵליּה 
   .ָסָטָנא ָנַצח

  
   :ֲאַמר ָלֶהן

ְגֵזיַרת ַמְלִכין   !ָהא ֲאָנא ַמְקֵטיְלָנא ָיְתכֹון ּבִ
   

   :ֲאַמרּו ֵליּה 
א ַיד ַמְלכָּ ְלָטן ּבְ    ,ׁשָ

ָזב א כָּ    .ְוָלא ָיֵאי ְלַמְלכָּ
ָוון ַאְרּגְ ין ּדְ יׁש ָיְתהֹון ְלבּוׁשִ ד ַאְלּבֵ    ,ִמּיַ
אֵריהֹון ַדֲהָבא ַעל ַצּוְ ֵדי ְמִניָכא ּדְ    .ְוׁשָ

  
  

   :ֲאַמר ָלֶהן
ֵאיֵזל ִלְמִדיַנת ַאְפִריִקי ֵעיָנא ּדְ    .ּבָ

  
   :ֲאַמרּו ֵליּה 

   ,ַלתָלא ָמֵצית ָאזְ 
ךְ  ָפְסֵקי ָהֵרי חֹׁשֶ    .ּדְ

  
   :ֲאַמר ָלֶהן

ָלא ָאְזִליָנא ָיא ּדְ    ,ָלא ַסּגְ
יְלָנא ְלכוּ  ּיַ א ַמאי ַאֲעֵביד?  ַאְמטּו ָהִכי ְמׁשַ   ֶאּלָ

  
   :ֲאַמרּו ֵליּה 

ַהְבָרא י ּבְ ָפְרׁשֵ    ,ַאְייֵתי ֲחָמֵרי לּוָבֵאי ּדְ
ַהאי  ַמְתֵני ּוְקַטר ּבְ יָסאְוַאְייֵתי ִקיּבּוֵרי ּדְ    ,ּגִ

ִכי ָאֵתית  ְייהּו ְוָאֵתית ְלַאְתָרךְ ּדְ ַגּוַ    .ָנְקַטת ּבְ
   ,ֲעַבד ָהִכי ַוֲאַזל

י יּה ָנׁשֵ כּוּלֵ    ,ְמָטא ְלַההּוא ְמחֹוָזא ּדְ
ֲהַדְייהוּ  ֵעי ְלֶמיֱעַבד ְקָרָבא ּבַ    ,ּבָ

י ְקַטל" :יֹאְמרוּ  ,ִאי ָקְטַלת ָלן :ֲאַמרּו ֵליּה     ",ָנׁשֵ
י" :יֹאְמרוּ  ,ָקֵטיְלָנא ָלךְ ִאי  ַקְטלּוהּו ָנׁשֵ א ּדְ    ",ַמְלכָּ

   ,ַאְייתּו ִלי ַנֲהָמא :ֲאַמר ָלֶהן
ַדֲהָבא ַדֲהָבא ,ַאְייתּו ֵליּה ַנֲהָמא ּדְ תֹוָרא ּדְ   .ַאּפְ

ַדֲהָבא? :ֲאַמר ְלהוּ    לב,ב י ַנֲהָמא ּדְ    !ִמי ָאְכֵלי ֱאיָנׁשֵ
ֵע    :ֲאַמרּו ֵליּה  א ִאי ַנֲהָמא ּבָ    ,יתֶאּלָ

ְקֵלית ַוֲאֵתית ְלָהָכא ׁשַ ַאְתָרְך ַנֲהָמא ְלֵמיַכל ּדְ    ?!ָלא ֲהָוה ָלְך ּבְ
י ָנֵפיק ְוָאֵתי ְמחֹוָזא ,כִּ ָבא ּדִ ַתב ַאּבָ ְטָייא"   :כְּ רֹוס מֹוְקדֹון ֲהֵויִתי ׁשָ ַסְנּדְ    ,ֲאָנא ֲאֶלכְּ

א ּיָ ְנׁשַ ֵאִתיִתי ִלְמִדיַנת ַאְפִריִקי ּדִ    ,ַעד ּדְ
אִויֵליִפת ֵעָצ  ּיָ    ".ה ִמן ְנׁשַ

  
ֵקיל ְוָאֵתי ְיֵתיב ַאַההּוא ַמְעָייָנא י ׁשָ    .ָקא ָאֵכיל ַנֲהָמא ,כִּ

ִמְלָחא ֵני ּדְ יֵדיּה ּגּוְלּדָ    ,ֲהוּו ּבִ
וֵרי לְ  ְמַחּוְ ֲהֵדי ּדִ הּו רּבַ    .ָחאוּ הּו ְנַפל ּבְ

ּה  ,ֲאַמר ַמע ִמיּנַ ן ֵעֶדן ָאֵתי :ׁשְ    .ַהאי ֵעיָנא ִמּגַ

  המפרש
   . איזה מכם חכם יותר:אי דין מכון טפי חכים
. כולו חכמים ואין חכם כולא בחדא פתרא לך

  זה מזה שהרי כולו הסכמו לדעת אחד:

. מה זה לקבליאמר להן מה דין אתריסתון 
שאתם עומדים גדי ואיכם מחזיקים יראתו 
הלא אתם יודעים כי אחו הרבים ואתם 

   תחתיו. אתריסתון לשון תריס ומגן:
. זו איה ראיה שהרי אתם אמרו ליה שטא צח

רואים בכל יום שהשטן הוא וצח ומטעה בי 
   האדם אף אתם אל תתמהו על שאו תחתיכם:

שאתם מחזיקים . שוטים אתם אמר להם
יראתכם שאם ארצה אהרוג אתכם בגזירת 
מלכים שאי מלך ואבקש לשאר מלכים 

   שאוהבים אותי שיתו לי רשות להרוג אתכם:
. אמרו לו שילטון ביד מלכות ולא יאי למלכא כזב

כלומר בידך הממשלת לעשות שאתה מלך ושר 
אבל בכך חמתו שהבטחתו שלא תעשה עמו 

דבר שקר שא' אף כי רעה ואין אה למלך ל
   לדיב דבר שקר (משלי יז):

. הלביש אותם לבושי ארגמן מיד אלביש יתהון
   וישם רביד זהב על צוארם:

. רוצה אי לילך למדית אמר להם בעיא דאיזל
   אפריקא:

. איך יכול ללכת שהרי אמרו לא מצית אזלת
חשך באמצע הדרך מקום שיש בו חשך בין ביום 

אדם יכול לעבור אותן בין בלילה ואין שום 
   הרים:

אמר להם לא סגיא דלא אזילא אמטו הכי 
. תקעתי עצמי ללכת שם משיילא מה אעביד

אמטו הכי ובשביל שתקעתי בעצמי אי שואל 
   לכם עצה מה תקתי ובאיזה עין אוכל לעבור:

. הבא אייתי חמרי לובאי דפרשי בהברא
חמורים גדולים ממצרים שיודעין ללכת בחשך. 

כמו (פסחים דף ו.) המפרש והיוצא  דפרשי
   בשיירא:

. וקשור ואייתי קיבורי דמתי וקטר בהאי גיסא
בהאי גיסא בעברך: וכשתחזור למקומך 
[תאחוז] באותן קיבורי דבשבילם תשוב למקומך 
על פי קיבורי עד שתגיע למקום שקשר ואז 

   תהיה במקומך:
. לא עבד הכי כי מטא לההוא מחוזא דכולה שי

   ו הכרך כי אם שים:היה באות
   . רצה לעשות עמהן מלחמה:בעא למעבד קרבא

. השים אי קטלת לן יאמרו שי קטיל אמרו לו
כלומר זו איה גבורה אם תלחם עמו שהרי אם 
תהרוג אותו יאמרו העולם שישמעו בדבר שים 
הרג וזו איה גבורה. ואם או הרוג אותך יאמרו 

 שיםתחברו השומעים כמה גרוע מלך זה ש
עליו והרגוהו מוטב שתמע את עצמך ואל תלחם 

   עמו פן תהיה לבוז:
. הריי שומע לעצתכם ולא אזיק לכם אמר להן

   והביאו לי לחם לאכול:
. אייתו ליה המא דדהבא אפתורא דדהבא
   הביאו לו לחם של זהב מוח על שולחן של זהב:

. כלומר אמר להו מי אכלי אישי המא דדהבא
   וכי מהג בכאן לאכול לחם של זהב:

. אין מהג בכאן לאכול לחם של זהב אמרו ליה
אבל בשביל כך שמו זהב לפיך לאכול שהרי זה 

יל אכילתך וכי לא היה פלא לו שבאת לכאן בשב
לך לחם לאכול במקומך שתרחקת ממלכותך 
ובאת עד כאן ושאלת לחם לאכול לכך תו לך 
זהב וכסף שסבורים הייו שבאת בגלל זהב וכסף 

   לכאן:
   . כשהיה יוצא מן העיר:כדפיק ואתי

   . כתב על שער העיר:כתב אבבא דמחוזא
. הייתי שוטה אא אלכסדרוס הויתי שטיא

   ב להבין:מבלי ל
   . לכרך שיא ולמדוי חכמה:עד דאתיתי

. כדרך בי יתיב אההוא מעייא קאכיל המא
אדם שיושבים על המעיין ואוכלין שם לחם 

   וכשרוצים לשתות שותים:
   . היה עמו דגים מלוחים:הוו בהדיה גילדי

. בעוד שהיו בהדי דמחוורי פל בהו ריחא
 רוחצים במים כדי להסיר מליחתם פל בדגים

   ריח טוב ומעיין מגן עדן היה:
. רחץ פיו א''ד שקל מההו מיא טרא באפיה

 ולא עשה יותר:
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ָאְמ  א ּדְ יּה  :ֵריִאיכָּ ַאּפֵ א ְטָרא ּבְ ַקל ֵמַהְנהּו ַמּיָ    .ׁשְ
ָאְמֵרי א ּדְ ַגן ֵעֶדן :ִאיכָּ ְמָטא ְלִפְתָחא ּדְ יּה ַעד ּדִ    ,ִאיְדֵלי ּכּוּלֵ

ָבא :ְרָמא ָקָלא ְתחּו ִלי ּבָ    .ּפִ
ַער ַלה'" :ֲאַמרּו ֵליּה  ַ    .(תהילים קיח, כ) 32323232"ֶזה ַהׁשּ
י   :ֲאַמר ְלהֹון א ֲא  ,ֲאָנא ַנּמִ יְבָנא ,ָנאַמְלכָּ ב ֲחׁשִ    .ִמיְחׁשַ

   .ַהבּו ִלי ִמיֵדי
א ֲחָדא ְלּתָ    .ְיַהבּו ֵליּה ּגּוְלּגָ

ֲהֵדיּה  יֵדיּה ּבַ א ּדִ ֲהָבא ְוַכְסּפָ יּה ּדַ ְקֵליּה ְלכּוּלֵ    .ָלא ֲהָוה ַמְתָקֵליּה  ,ַאְתַייּה ּתָ
ָנן ַמאי ַהאי?    ֲאַמר ְלהֹון ְלַרּבָ

א ְלֵעיָנא ּדְ  :ָאְמֵרי ְלּתָ ַבעּגּוְלּגָ ָלא ָקא ׁשָ ָרא ְוָדָמא ּדְ    .ִביׂשְ
ָהִכי הּוא?  :ֲאַמר ְלהוּ  אי ּדְ   ִמּמַ

יֵלי ַעְפָרא :ֲאַמרּו ֵליּה  קֹול ַקּלִ ֵייּה  ,ׁשְ ְקָלא ,ְוַכּסְ ר ּתָ    .ְלַאְלּתָ
ְכִתיב ְעָנה" :ּדִ ּבַ ׂשְ אֹול ַוֲאַבּדֹון לֹא ּתִ    .ְוגֹו' (משלי כז, כ)  33333333"ׁשְ

  
הוּ  ֵבי ֵאִלּיָ ָנא ּדְ    :ּתָ

יִהּנֹם "   ְלַמְעָלה ִמן ָהָרִקיַע  -ּגֵ
ךְ  :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ     ."ַלֲאחֹוֵרי ָהֵרי חֹׁשֶ
  
  

ָנא יא ּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ְיָלה " ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ֶנְגּדוֹ  -ּכָ ִכיָנה ּכְ    ,ׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ךְ  :ׁשֶ ִים ִלּבֵ ְפִכי ַכּמַ ֻמרֹות ׁשִ ְיָלה ְלרֹאׁש ַאׁשְ י ַבּלַ ֵני ה'"קּוִמי רֹּנִ     .(איכה ב, יט) 34343434" נַֹכח ּפְ
ן ֲעַזְרָיהָאַמר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ַרּבִ

עֹוָלם  לֹום ּבָ ים ׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרּבִ   תַּ
ֱאַמר ּנֶ ָנִיךְ " :ׁשֶ לֹום ּבָ ַנִיְך ִליּמּוֵדי ה' ְוַרב ׁשְ   .(ישעיה נד, יג) "ְוָכל ּבָ

  
        הדרן עלך לא היו כופתיןהדרן עלך לא היו כופתיןהדרן עלך לא היו כופתיןהדרן עלך לא היו כופתין

        
        
        
        

                                                        
יִקים ָיבֹאּו בוֹ ֶזה הַ  32 ַער ַליהָוה ַצּדִ ַ  ׁשּ

ְעָנה 33 ּבַ ְעָנה ְוֵעיֵני ָהָאָדם לֹא ִתׂשְ ּבַ אֹול ַוֲאַבּדֹו לֹא ִתׂשְ   ׁשְ
ִיְך ַעל ֶנפֶ  34 ּפַ ִאי ֵאָליו ּכַ ֵני ֲאדָֹני ׂשְ ְך נַֹכח ּפְ ִים ִלּבֵ ְפִכי ַכּמַ ֻמרֹות ׁשִ ְיָלה ְלרֹאׁש ַאׁשְ י ַבּלַ ל חּוצֹותׁש עֹוָלַלִיְך הָ קּוִמי רֹּנִ רֹאׁש ּכָ ָרָעב ּבְ   ֲעטּוִפים ּבְ

  המפרש
. הלך במעיין עד איכא דאמרי

   דמטא לגן עדן שמשם היה ובע:
   . ואמר פתחו בבא:רמא קלא

. צדיקים לה' אמרו ליה השער
   יבאו בו:

. וחשוב אמר להו אא מלכא אא
אא תו לי דבר אחד מגן עדן 

ואיכם רוצים לפתוח לי  הואיל
   שער:

. תו לו ראש יהבו ליה גולגלתא
   גולגולת:

אתייה תקליה לכולהו כספא 
. ודהבא דיליה לא הוה תקילי

היה ותן כל כסף וזהב שלו 
במאזים מצד זה והגולגולת 
מצד זה ואעפ''כ היה מכביד 
יותר הגולגולת דלא היה מוצא 

   דבר ששוקל כגדה:
ון אמר להם אלכסדר מוקד

. שאיי יכול ליבן מאי האי
   למצוא משקלו:

. גולגלתא של אוש בשר אמרו לו
ודם שלא ישבע לעולם לפיכך 
משקלה כל כך שכל כסף וזהב 

   היא מושכת אליה:
. במאי א''ל ממאי דהכי הוא

   אבחין אם אמת אתם מדברים:
. מעט עפר וכסיה שקלי עפרא

שלא תוכל הגולגולת לראות ואז 
ם דבר תשבע ולא יכלה שו

   לימשך אליה וימצאו משקלה:
. כלומר כאותו [לאלתר] תקל

   דבר ששקל כגדה:
. גדו הייו דכתיב שאול ואבדון

   ועיי אדם לא תשבעה:
כל העוסק בתורה שכיה שרויה 
. עליו שאמר קומי רוי בלילה

   לעסוק בתורה:
. שפכי כמים לבך וכח פי ה'

 כלומר שכיה שרויה אצלך:
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 "ָאַמר ָלֶהם ַהְממּוֶּנה" –' הפרק  תמידמסכת 
        בבבב, , , , בבבבלללל .1

  משנה א'
ה    :ָאַמר ָלֶהם ַהְממּוּנֶ

ָרָכה ַאַחת  ְרכּו ּבְ ְרכוּ  -ּבָ    .ְוֵהם ּבֵ
רֹות  :ָקְראוּ  ּבְ ֶרת ַהּדִ    ,ֲעׂשֶ

ַמע    ׁשְ
מֹוַע     ,ְוָהָיה ִאם ׁשָ

   .ַוּיֹאֶמר
ְרכוּ  ָרכֹות 35353535ּבֵ לֹׁש ּבְ יב  :ׁשָ    ,ֱאֶמת ְוַיּצִ

   ,ַוֲעבֹוָדה
ת ּכֲֹהנִ     .יםּוִבְרּכַ

ת  ּבָ ַ ָרָכה ַאַחת -ּוַבׁשּ ָמר ַהּיֹוֵצא ,מֹוִסיִפין ּבְ ׁשְ  .ַלּמִ
        
        

        משנה ב' 

טֶֹרת ּבֹואֹו ְוָהִפיסוּ " :ָאַמר ָלֶהם ים ַלּקְ    ",ֲחָדׁשִ
ָכה ּזָ    .ָזָכה ִמי ׁשֶ

ִנים ּבֹואּו ְוָהִפיסוּ " :ָאַמר ָלֶהם ים ִעם ְיׁשָ     :ֲחָדׁשִ
ֶבׁש ַל  ַח ִמי ַמֲעֶלה ֵאָבִרים ִמן ַהּכֶ ְזּבֵ    ?".ּמִ

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶבׁש  ֲעֶלה ֵאָבִרים ַלּכֶ ַח  -ַהּמַ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   .הּוא ַמֲעֶלה אֹוָתן ַעל ּגַ

  
  

            משנה ג'

ִנים    ,ְמָסרּום ַלַחּזָ
ְגֵדיֶהם יִטין אֹוָתם ֶאת ּבִ    ,ָהיּו ַמְפׁשִ
א ִמְכנָ  יִחין ֲעֵליֶהם ֶאּלָ ְלַבדְולֹא ָהיּו ַמּנִ    .ַסִים ּבִ

ִלים ִמיׁש ַהּכֵ ׁשְ ם ְוָכתּוב ֲעֵליֶהם תַּ         ....ְוַחּלֹונֹות ָהיּו ׁשָ
        
        

 משנה ד'

טֶֹרת  ּקְ ָכה ּבַ ּזָ ף   -ִמי ׁשֶ    .ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּכַ
דֹול ף ּדֹוֶמה ְלַתְרָקב ּגָ    ,ְוַהּכַ

ל ָזָהב    ,ׁשֶ
ין ה ַקּבִ לֹׁשָ    .ַמֲחֶזֶקת ׁשְ

זֵ                                  לג,א תֹוכוֹ ְוַהּבָ    ,ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְקטֶֹרת^ ְך ָהָיה ּבְ
ַמְעָלן ,ְוִכּסּוי ָהָיה לוֹ    .ּוְכִמין ְמטּוֶטֶלת ָהָיה ָעָליו ִמּלְ

  
  

 משנה ה'

ה  ְחתָּ ּמַ ָכה ּבַ ּזָ ֶסף   -ִמי ׁשֶ ת ַהּכֶ    ,ָנַטל ַמְחתַּ
ַח  ְזּבֵ    ,ְוָעָלה ְלרֹאׁש ַהּמִ

ָחִלים ֵאיָלְך ְוֵאיָלךְ  ה ֶאת ַהּגֶ   ,ּוִפּנָ
   ,36363636ְוָחָתה

ל ָזָהב    ,ָיַרד ְוֵעיָרן ְלתֹוְך ׁשֶ
ה ָדן ָלַאּמָ ָחִלים ְוָהָיה ְמַכּבְ ַקב ּגֶ ּנּו ּכְ ר ִמּמֶ ּזַ    ,ִנְתּפַ

ר ַסְכתֵּ ת ָהָיה ּכֹוֶפה ֲעֵליֶהן ּפְ ּבָ ַ   .ּוַבׁשּ
  

דֹול ַמֲחֶזֶקת ֶלֶתךְ  ִלי ּגָ ר ָהְיָתה ּכְ    ,ּוְפַסְכתֵּ
ּה  רֹות ָהיּו ּבָ ְרׁשְ י ׁשַ תֵּ    ,ּוׁשְ

                                                        
  ֶאת ָהָעםרבו הגירסאות. גירסת וילא:  35
ִניִמּיֹות) גירסת וילא: 36 לֹות ַהּפְ   (ִמן ַהְמאּוּכָ

  ם"מבר
  מתי' 

[מכאן ואילך הוא פירוש הרמב''ם ז''ל] אמר 
. כבר תבאר בגמ' ברכות [דף יא:] להם הממוה

ן תחלה היא אהבת שהברכה הזאת שהיו מברכי
עולם ואחר שהשמש זורח והאור מתפשט 
מברכין יוצר אור לפי שסדר ברכות אין מעכב 
כמו שתבאר שם ומה שאמרו קראו עשרת 
הדברות בכל יום לפי שהם עיקר הדת וראשיתו 
וכבר אמרו בגבולים בקשו לומר כן אלא שכבר 
בטלום מפי תרעומת המיין ולא באר הבבלי 

המיין אלא שתבאר בתחלת מה היא תרעומת 
ברכות בירושלמי ואמרו בדין היה שקורין 
עשרת הדברות בכל יום ויום אלא מפי מה אין 
קורין אותם מפי המיין שלא יהיו אומרים 
אלו לבדם יתו למשה מסיי וכבר אמרו זה 
בהלכות ירושלמי שחברו אח''כ אמר שהעם 
מברכין שלש ברכות שהם אמת ויציב ורצה 

ודים ושים שלום לפי שכולן תפלה על ישראל ומ
ועליהם אמרו וברכו את העם וכל זה היה 
בלשכת הגזית אבל ברכת כהים הידועה והוא 
יברכך ה' הרי הוא אמר על מעלות האולם אחר 
גמר עבודת התמיד כמו שיתבאר בפרק שאחר 
זה וכבר בארו בסוף סוכה (דף ו:) שבכל יום 

ודה ויוצא משמר שבת היה כס המשמר לעב
שעבר וכבר בארו בגמ' ברכות (דף יב.) ההלכה 
הזאת בעצמה ואמרו משמר היוצא אומר 
למשמר הכס מי ששכן שמו בבית הזה הוא 
ישכין בייכם אהבה ואחוה ושלום וריעות: כבר 
בארו בשי מיומא (דף כו.) שהקטרת לא היו 
מפילים עליה גורל אלא אותם שלא הקטירו 

קודם לכן לפי שכל המקטיר אותה  אותה עדיין
היה מצליח בעייו ומוצא פרסתו ברווחה 
ולפיכך אמר חדשים לקטרת יפיסו ושם יתבאר 
שפייס הקטרת הוא הפייס השלישי אחר כך 
אמר חדשים גם ישים בואו והפיסו מי מעלה 
אברים והוא הפייס הרביעי ואין הלכה כרבי 

גמ' אליעזר בן יעקב: כבר בארתי הלכה זו ב
כפורים ושם תבאר שכל הכהים האלו 
לובשים בגדי קדש במקדש ועומדים בלשכת 
הגזית כאילו הם קצת עגולה והממוה רומז אל 
האיש שמתחיל ממו המין והיה מסיר 
המצפת מעל ראשו ואחר כך משיבה עליו 
ומטילים גורל ויעלו בגורל לעבודה והשארים 
שלא זכו הם שמפשיטים אותם השמשין 

מקדש ואין מיחין עליהם אלא המכסים ל
ואח''כ לובשים בגדי חול שלהם ואח''כ 
מפשיטים המכסים ומיחין כל בגדי כהוה 
בחלוות כמו שבארו בסוכה (דף ו:): ומה 
שאמר וכתוב עליהם תשמישי הכלים לפי 
שהחלוות שהיו בהם מכסים כתוב עליהם 
מכסים ואשר בהם המצפת כתוב עליהן 

וכן כתות ואבט וסדר לבישת הבגדים  מצפת
הוא שילבש תחלה המכסים אמרו (יומא דף 
כג: כה.) מין שלא יהא דבר קודם המכסים 
תלמוד לומר ומכסי בד ילבש על בשרו ואח''כ 
ילבש הכתות חוגר באבט ומשים המצפת על 
ראשו וראוי לך שתדע שהרמת הדשן תהיה 

אמר הכתוב באלו ארבעה הכלים אף על פי שלא 
אלא שי כלים שאמר ולבש הכהן מדו בד 
ומכסי בד אבל אמרו ז''ל (שם יב: כג:) ולבש 
לרבות מצפת ואבט להרמה ומה שאמר 
(ויקרא ו) ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים 
איו רוצה לומר שיהיו בגדי חול אלא פחותים 
מהם בחשיבותם ושיהם בגדי קדש אמרו 

גדים שלבש מה להלן מקיש בגדים שפשט לב
בגדי קדש אף כאן בגדי קדש אם כן מה תלמוד 
לומר אחרים אחרים פחותים מהם למה היו 
הבגדים שלובש בשעת הרמת הדשן פחותים 
מהבגדים שלבש בשעה שהיו מתעסקין בקרבן 
לא מחמת שמירת הבגדים שלא יבלו לפי שכבר 
הודעתיך שהעיקר במקדש אין עיות במקום 

ם בזה הוא מה שזכרו ואמרו עשירות אלא הטע
(יומא שם) בגד שבשל בו קדרה לרבו לא ימזוג 
בו כוס לרבו וכבר יצאו מכוות ההלכה אבל 

  היא כוות המסכתא:
  בעמוד הבאהמשך 
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ּה ְויֹוֵרד -ַאַחת  ְך ּבָ הּוא מֹוׁשֵ    ,ׁשֶ
ל -ְוַאַחת  ְלּגֵ ְתּגַ ּלֹא תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּה ִמְלַמְעָלן ּבִ הּוא אֹוֵחז ּבָ    .ׁשֶ

  
ת ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ָהְיָתה ְמׁשַ ה ּדְ לֹׁשָ    :ּוׁשְ

ָחִלים י ּגֶ ּבֵ    .ּכֹוִפין אֹוָתּה ַעל ּגַ
ת ּבָ ַ ׁשּ ֶרץ ּבַ ֶ    .ְוַעל ַהׁשּ

ַח ּומֹוִריִדין ּבָ  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ן ֵמַעל ּגַ ׁשֶ   .ּה ֶאת ַהּדֶ
  
  

     משנה ו'

ַח  ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ יעּו ּבֵ    ,ִהּגִ
ַח  ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ְגֵרָפה ְוזֹוְרָקּה ּבֵ    .ָנַטל ֶאָחד ֶאת ַהּמַ

ְגֵרָפה ַלִים ִמּקֹול ַהּמַ ירּוׁשָ    .ֵאין ָאָדם ׁשֹוֵמַע קֹול ֲחֵבירֹו ּבִ
  

ה לֹׁשָ ת ּוׁשְ ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ָהְיָתה ְמׁשַ    :ּדְ
ֹוֵמַע ֶאת קֹוָלּה  ׁשּ ֲחוֹות -ּכֵֹהן ׁשֶ תַּ ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ִנְכָנִסים ְלִהׁשְ    .ְוהּוא ָרץ ּוָבא ,יֹוֵדַע ׁשֶ

הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹוָלּה  יר -ּוֶבן ֵלִוי ׁשֶ ִ ׁשּ ר ּבַ ם ִנְכָנִסים ְלַדּבֵ ֶאָחיו ַהְלִוּיִ    .ָרץ ּוָבאְוהּוא  ,יֹוֵדַע ׁשֶ
ֲעָמד  ְזָרח -ְורֹאׁש ַהּמַ ַער ַהּמִ ׁשַ ֵמִאים ּבְ   .ָהָיה ַמֲעִמיד ֶאת ַהטְּ

  
        הדרן עלך אמר להם הממונההדרן עלך אמר להם הממונההדרן עלך אמר להם הממונההדרן עלך אמר להם הממונה

  

  ם"מבר
. שיהא הבזך מלא מלא וגדוש

ומתוקן ר''ל הבזך שהוא בתוך 
הכף (והבזך בתוך הכף) כדי שלא 
תתפזר הקטרת וכבר ביארו 
במסכת כריתות (פ''א) 
שמקריבין הימו בכל יום משקל 
מאה דירין משקל ' בבקר 

   ומשקל ' בערב:
. חתיכה קטה של בגד ומטוטלת

ולפיכך אמר שהיו ממלאין הבזך 
ים [אותה] במכסה קטרת ומכס

וותין על המכסה מלמעלה 
מפה קטה מאד כמין חתיכת 
בגד וותן הבזך כולו אל תוך הכף 
ווטל הכף בידו ועושה בו מה 
שיתבאר בפרק. של אחר זה: 
כבר תבאר בסוף עירובין (דף 
קד:) מאיזה מקום מן העזרה 
מוציאין שרץ שמצא במקדש 
בשבת ובאיזה מקום מיחין 

צאי שבת אבל כופין אותו עד מו
עליו קדירה תרגום סירותיו 
פסכתרותיה והאחד קרוי 
פסכתר וכבר תבאר ברביעי 
מכפורים (דף מג:) שהמחתה 
שגורפין בה האש היתה מחזקת 
(כד' סאים) ומחתה של זהב 
שמרימין בה היתה של שלש 
קבים אומר בכל יום חותה בשל 
ד' קבין ומערן לתוך של ג' קבין 

כקב גחלים בלי והרי הוא מפזר 
ספק וכשאיו יום שבת 
משליכים הגחלים הופלים 
בקרקע (אל המוצא היוצא מן 
המזבח) אל חל קדרון ולתך 
מדה מחזקת ט''ו סאה וכבר 
ביארו שיעור סאה במחות (דף 
עז.): כבר תבאר בתעית (דף 
כז.) המעמדות מה הם ואומר 
שראש מעמד המעמדות באותה 

ה שבת כששומע קול המגריפ
מעמיד המצורעים שכבר טהרו 
מצרעתם בשערי המזרח כדי 
שיהיו מזומים לזרוק עליהם 
דם האשם כמו שיתבאר בסוף 

  געים: 
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 "ֵהֵחּלּו עֹוִלים" –' ופרק  תמידמסכת 
        , א, א, א, אגגגגלללל .1

        משנה א'משנה א'משנה א'משנה א'
ַמֲעלֹות ָהאּוָלם    ,ֵהֵחּלּו עֹוִלים ּבְ

ּון ִדיׁשּ כּו ּבְ ּזָ ִניִמי  :ִמי ׁשֶ ַח ַהּפְ    ,ִמְזּבֵ
נֹוָרה  יִמים ִלְפֵניֶהם -ְוַהּמְ    .ָהיּו ַמְקּדִ

ִניִמי  ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ִדיׁשּ ָכה ּבְ ּזָ ִני   -ִמי ׁשֶ    ,ִנְכַנס ְוָנַטל ֶאת ַהטֶּ
ֲחָוה תַּ    .ְוָיָצא ,ְוִהׁשְ

נֹוָרה  ּון ַהּמְ ִדיׁשּ ָכה ּבְ ּזָ י   -ִמי ׁשֶ תֵּ יםֵנרֹות  ִנְכַנס ּוָמָצא ׁשְ    ,ןּדֹוְלִקי ִמְזָרִחּיִ
ְזָרִחי ן ֶאת ַהּמִ ֵ    ,ְמַדׁשּ

ֲעָרִבי ּדֹוֵלק יַח ֶאת ַהּמַ    ,ּוַמּנִ
ִים ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ נֹוָרה ׁשֶ ּנּו ָהָיה ַמְדִליק ֶאת ַהּמְ ּמֶ ּמִ    .ׁשֶ

ָבה  ּכָ נוֹ    –ְמָצאֹו ׁשֶ ְ    ,ְמַדׁשּ
ח ָהעֹוָלה -ּוַמְדִליקֹו  ְזּבַ    .ִמּמִ

ה ִנּיָ ֲעָלה ׁשְ    ,ָנַטל ֶאת ַהּכּוז ִמּמַ
ֲחָוה ְוָיָצא תַּ   .ְוִהׁשְ

  
 

     משנה ב'

ה  ְחתָּ ּמַ ָכה ּבַ ּזָ ַח    -ִמי ׁשֶ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ    ,ָצַבר ֶאת ַהּגֶ
ה ְחתָּ ׁשּוֵלי ַהּמַ ָדן ּבְ    ,ְוִרּדְ

ֲחָוה תַּ  .ְוָיָצא ,ְוִהׁשְ
        
        

            משנה ג'

טֶֹרת  ּקְ ָכה ּבַ ּזָ ֵזְך ִמּתֹוְך ַהּכַ    -ִמי ׁשֶ    ,ףָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּבָ
   .ְונֹוְתנֹו ְלאֹוֲהבֹו אֹו ִלְקרֹובוֹ 

ּנּו ְלתֹוכוֹ  ר ִמּמֶ ּזַ ָחְפָניו  - ִנְתּפַ   נֹוְתנֹו לֹו ּבְ
ִדים אֹותוֹ  ֶניךָ  :ּוְמַלּמְ ְתִחיל ִמּפָ א תַּ ּמָ ֶוה ,ֱהֵוי ָזִהיר ׁשֶ ּכָ ּלֹא תִּ    .ׁשֶ

ד    .ְויֹוֵצא ,ִהְתִחיל ְמַרּדְ
ְקִטיר ַמְקִטיר ַעד ׁשֶ  ה אֹוֵמר לוֹ לֹא ָהָיה ַהּמַ    "!ַהְקֵטר" :ַהְממּוּנֶ

דֹול ה אֹוֵמר לוֹ  ,ְוִאם ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ דֹול " :ַהְממּוּנֶ י ּכֵֹהן ּגָ    !".ַהְקֵטר –ִאיׁשִ
ְרׁשּו ָהָעם    ,ּפֵ

   ,ְוִהְקִטיר
ֲחָוה ְוָיָצא תַּ   .ְוִהׁשְ

        הדרן עלך החלו עוליםהדרן עלך החלו עוליםהדרן עלך החלו עוליםהדרן עלך החלו עולים
        
  

  

ין מבין האולם . פורש הקטרת על האש: ומה שאמר פרשו העם והקטיר הוא שיצאו כל הכהים מבין האולם ולמזבח כמו שיתבאר בתחלת כלים והוא מה שאמרו ופורשמרדד
קדשים אין חייבין בי אדם לצאת מבין האולם ולמזבח ולמזבח בשעת הקטרה ואין חייבין בזה אלא בקטרת שבכל יום אבל בקטרת של יוה''כ ר''ל שמקטירין אותו בקדש ה

ה זרה שהם גם כן אלא מן ההיכל בלבד וראוי שתדע שבשעה שיבא בדם חטאת העשית בפים לזרוק מדמה בפים וזה יהיה בדם כהן משיח ופר העלם דבר ושעירי עבוד
א טז) וכל אדם לא יהיה באהל מועד אמרו אתיא כפרה כפרה מיו''כ איזו כפרה שתהיה בקדשים פורשים מבין האולם ולמזבח כמו בשעת הקטרה ולמדו כל זה ממה שא' (ויקר

קדשים וא''א לבא פורשין מבין האולם ולמזבח אלא בשעת הקטרה בצום כפור בלבד שהם מהיכל פרשי מבין האולם ולמזבח לא פרשי לפי שהוא סתר מהם מבית קדשי ה
יבא שום אדם שם וכבר בארו בגמ' יומא סדר הקטרת התמיד של כל יום והסמוך לו ואמרו שהיא קבלה משומרה ואע''פ שהיא קבלה שם לפיכך אין מזהירין בי אדם שלא 

ם לסדור שי גזרי עצי הביאו לראיה עיים כדי לסייע אותו סדר וזו היא תורף דבריהם בזה מערכה גדולה קודמת למערכה שיה של קטרת ומערכה שיה של קטרת קודמת
ם להטבת שתי רות והטבת וסדור שי גזרי עצים קודמת לדישון מזבח הפימי דישון מזבח הפימי קודם להטבת ה' רות והטבת ה' רות קודמת לדם התמיד ודם התמיד קוד

בזיכים ובזיכים לתמיד של בין הערבים שתי רות קודמת לקטרת והקטרת קודם לאברים ואברים למחה ומחה לחביתים וחביתים לסכים וסכים למוספים ומוספים ל
יפסיק בין הטבת  שאמר והקטיר עליה חלבי השלמים עליה השלם כל הקרבות כולם וסדר הזה כולו הוא על דעת אבא שאול והוא שאמר שבזריקת דם התמיד על המזבח

יק והיה זורק דם התמיד ומטיב ה' רות ומקטיר קטרת ואח''כ מטיב שתי החמש רות ובין הטבת שתי רות כמו שזכר כאן אבל חכמים אומרים שבהקטרת הקטרת היה מפס
ר בפרק הרביעי שאחר רות והלכה כחכמים וכבר תבאר בשלישי ממסכת זו שאחר שחיטת התמיד מדשין מזבח הפימי ועם דישון מזבח הפימי מדשין המורה וכן תבא

ר זה בהש''ס המעלה אברים רצה לומר העלאת אברים מן הכבש למזבח ומבואר הוא כי מה שאמר מחת ר''ל מחת זריקת הדם מתחין תחין ומביאין אותם לכבש ומה שאמ
ושתי בזיכי לבוה של סכים והיא קראת במסכת זו מחת סולת ומה שאמר סכים רצה לומר סכי יין אחר כך הכיס בסדר התמיד סדר עבודת שבת ולפיכך זכר מוספין 

י גזרי בארו בחמישי מפסחים (דף ט.) שאיו מותר להקריב קרבן אחר התמיד של בין הערבים אלא פסח שאמר בו שאיו שחט אלא בין הערבים ואלו שלחם הפים וכבר 
ין הערבים בלבד יהיו שי עצים אי אפשר שלא יביאו אותם עם התמיד מוסף על עצי המערכה שאמר (ויקרא ו) ובער עליה הכהן עצים ומיעוט הרבה שים אבל בתמיד של ב

ם הוא כמו שזכרו כבר בשי גזרי העצים האלו בידי שי כהים ולא יעלה אותם כהן אחד שאמר (שם א) וערכו עצים ואמרו ז''ל כ''מ שאמרו וערכו על תמיד של בין הערבי
שזכה בו (ערבית יזכה שחרית) אלא לקטרת בלבד שמפייסים לה חדשים עם ישים בין  מיומא (דף כו:) וכן אמרו [יומא כו.] אין מפייסין לתמיד של בין הערבים אלא כהן

א מקריב תמיד של שחר ומוספים ומשמר הכס מקריב תמיד של בין הערבים ובזיכין אלו ואלו חולקין הערבים כמו שהקדמו. וכבר אמר בגמ' סוכה (דף ו:) משמר היוצ
האמתי היוצא מכל מה שאמרו בלחם הפים כמו שבאר שם ודע שבין הערבים אי אפשר גם כן בלי דישון מזבח הפימי ובלי דישון מורה כמו שזכרו בבקר ולפיכך יהיה סדור 

תם על והוא שאחר הרמת הדשן ממזבח החיצון והוא מזבח העולה מסדרין מערכה גדולה ואחר כן מערכה שיה ואחר כן מעלין שי גזרי עצים וותין או ועל דעת חכמים כן
מהם מדשן מזבח הפימי מערכה גדולה ואחר כן מזמים כבש התמיד ואחר כן פותחין שער הגדול כמו שזכרו ובשעת פתיחתו שוחט התמיד ובאים שתי כהים להיכל שאחד 

זריקת דמו מתעסק בהטבת  והשי מדשן המורה תוך זמן ששוחטין התמיד וטל דמו במזרק ואיו זורק דמו על גבי מזבח עד שגמר דישון מזבח הפימי ואז זורק דמו ואחר
הכל בבת אחת אחר כך מתקבצין בלשכת הגזית וקורין כמו  חמש רות המתעסק בו ומתעסקים האחרים ביתוח התמיד והבאת אבריו לכבש ומליחתם שם כמו שהקדמו

ואחר כן החביתין ואחר  שהקדמו ואחר כן מביא הקטרת להיכל ומקטיר ואחר כן מטיב שתי רות השארים כמו שהקדמו ואחר כן מעלין האברים לגבי מזבח ואחר כן הסלת
לים הזכרים בערכין (דף י.) ותוקעין תשע תקיעות בהפסקות כפי הפסקות השיר כמו שיתבאר עכשיו וכשיוצא כן יין לסך ובשעת יסוך היין מתחילים הלוים בשיר ומגים בכ

יתבאר ושמור הסדר המקטיר מן ההיכל עומד על מעלות האולם עם הכהים האחרים כמו שיתבאר עד שיגמר העלות האברים למזבח אח''כ מברכין העם ברכת כהים כמו ש
 כל מה שאמר בעין זה במשה ובהתלמוד:הזה שהוא יוצא מתוך 

  ם"רמב
. כבר ביארו בפרק החלו עולים

השלישי שהוא מטיב החמש רות 
ויוצא ואחר כך ישוב ויטיב שתי 
רות השארים ותבאר שם שהרות 
שכתוב עליהן ו' ז' הם הה שמיח 
לאחרוה אם מצאם כבויים הרי זה 
מדליקם ומטיב שלש רות 
מהסמוכים אליהם ומיח שתי 
הרות המערביות עד שישוב והם 

עליהם א' ב' לפיכך אמר כאן  שכתוב
אם מצא עכשיו כשחזר אלו הב' 
רות דולקין היה מתקן האחת 
שכתוב עליה ב' והיא המזרחית 
לעומת האחרת שכתוב עליה א' 
ומיח שכתוב עליה א' כמו שהוא 
ר''ל שלא יכבה אותו וידליק אותו 
שית אלא מתקו ומוציא הפתילה 
ומוסיף שמן והדומה לזה לפי שמן 

בי והוא שכתוב עליו א' כמו המער
שבארו ידליק שאר הרות בין 
הערבים ולפיכך אם מצא ר מערבי 
שכבר כבה אז מדשו וותן בו 
פתילה ומדליק אותו ממזבח העולה 
ולא מן הרות לפי שזה ר מערבי 
והוא שכתוב עליו א' מדליק ממו 
שאר הרות לכשיכבו והוא כשיכבה 
 אין מדליקין אותו אלא ממזבח
העולה וכבר תבאר בשלישי שכוז 
שיש בו דישון המורה ותן אותו על 
מעלה שיה של אבן שהיא לפי 
המורה ווטלו משם ומוציאו: כבר 
ידעת שמזבח הקטורת הוא מזבח 
הזהב שבהיכל שהוא באמצע בין 
השלחן ובין המורה כמו שציירו 
במחות וכמו שצייר במדות: 

אותו  ופירוש מרדדן שיציע ויפרוש
במזבח: כבר הקדמו בפרק שלפי 
זה שהבזך מלא מן הקטרת יש בכף 
דבר מועט והוא ותן אותו דבר 
מועט מן הקטרת בחפיו של מקטיר 
וכן הקדמו שהמקטיר הקטרת לא 
הקטיר אותה קודם לכן אמרו לא 
שה אדם בה ולפיכך אמר כאן 
מלמדים אותו הזהר שלא תתחיל 

לידו  מלפיך כדי שלא יתיז הקטרת
  וישרפה:



36                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

 "ִּבְזַמן ֶׁשּכֵֹהן ָּגדֹול" –' זפרק  תמידמסכת 
        לג, בלג, בלג, בלג, ב .1

  משנה א'

ֲחֹות   לג,ב תַּ דֹול ִנְכָנס ְלִהׁשְ ּכֵֹהן ּגָ ְזַמן ׁשֶ    :ּבִ
ה אֹוֲחִזין ּבוֹ  לֹׁשָ יִמינוֹ  –ֶאָחד   :ׁשְ    ,ּבִ

מֹאלוֹ  –ְוֶאָחד  ׂשְ    ,ּבִ
ֲאָבִנים טֹובֹות -ְוֶאָחד     .ּבָ

הּוא יֹוֵצ  דֹול ׁשֶ ל ּכֵֹהן ּגָ ה קֹול ַרְגָליו ׁשֶ ַמע ַהְממּוּנֶ ָ ׁשּ רֹוֶכת   - אְוֵכיָון ׁשֶ יהַּ לֹו ֶאת ַהּפָ    .ִהְגּבִ
ֲחָוה ְוָיָצא תַּ    .ִנְכַנס ְוִהׁשְ

ֲחוּו ְוָיְצאוּ  תַּ   .ִנְכְנסּו ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ִהׁשְ
  
 

            משנה ב'

אּו ְוָעְמדּו ַעל ַמֲעלֹות ָהאּוָלם    .ּבָ
ִלים ּבְ  ,ָעְמדּו ָהִראׁשֹוִנים ִלְדרֹום ֲאֵחיֶהם ַהּכֲֹהִנים ה ּכֵ ָ ִני   :ָיָדםַוֲחִמׁשּ ַיד ֶאָחד -ַהטֶּ    .ּבְ

ַיד ֶאָחד -ְוַהּכּוז     .ּבְ
ה  ְחתָּ ַיד ֶאָחד -ְוַהּמַ    .ּבְ

ֵזְך  ַיד ֶאָחד -ְוַהּבָ    .ּבְ
ַיד ֶאָחד -ְוַכף ְוִכּסּויֹו     .ּבְ

ָרָכה ַאַחת    .ּוֵבְרכּו ֶאת ָהָעם ּבְ
א ׁשֶ  ִדיָנה ֶאּלָ ּמְ ָרכֹות לֹׁש ׁשָ  אֹוְמִרים אֹוָתּה  -ּבַ    ,ּבְ

ׁש וּ  ְקּדָ ָרָכה ַאַחת -ַבּמִ    .ּבְ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ְכָתבֹו  -ּבַ ם ּכִ ֵ   ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ַהׁשּ
ִדיָנה  ִכּנּויוֹ  –ּוַבּמְ    .ּבְ
ִדיָנה  ּמְ ְתֵפיֶהם -ּבַ ֶנֶגד ּכִ ִאים ֶאת ְיֵדיֶהם ּכְ    ,ַהּכֲֹהִנים נֹוׂשְ

ׁש  ְקּדָ יֶהן  -ּוַבּמִ י ָראׁשֵ ּבֵ    ,ַעל ּגַ
דוֹ  יץחּוץ ִמּכֵֹהן ּגָ יהַּ ֶאת ָיָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהּצִ ֵאין ַמְגּבִ    .ל ׁשֶ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
יץ יהַּ ֶאת ָיָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהּצִ דֹול ַמְגּבִ    ,ַאף ּכֵֹהן ּגָ

ֱאַמר ּנֶ א ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם" :ׁשֶ ָ ׂשּ  .(ויקרא ט, כב) 37373737"ַוּיִ
  

  

      משנה ג'

ּכֹ ְזַמן ׁשֶ דֹול רֹוֶצה ְלַהְקִטירּבִ    :ֵהן ּגָ
ֶבׁש  ּכֶ יִמינוֹ  ,ָהָיה עֹוֶלה ּבַ ַגן ּבִ    .ְוַהסְּ

ֶבׁש  יַע ְלַמֲחִצית ַהּכֶ יִמינֹו ְוֶהֱעָלהוּ  ,ִהּגִ ַגן ּבִ    .ָאַחז ַהסְּ
יט לֹו ָהִראׁשֹון     ,ָהרֹאׁש ְוָהֶרֶגל   -ְוהֹוׁשִ

   ,ְוָסַמְך ֲעֵליֶהן
   .ּוְזָרָקן

ִני ָלִראׁשֹון  ֵ יט ַהׁשּ ַדִים    -הֹוׁשִ י ַהּיָ תֵּ    ,ׁשְ
דֹול    ,ְוָסַמְך ֲעֵליֶהן  :נֹוְתָנן ְלכֵֹהן ּגָ

   .ּוְזָרָקן
ִני ְוָהַלְך לוֹ  ֵ ַמט ַהׁשּ    .ִנׁשְ

יִטין לוֹ  ל ָהֵאָבִרין    :ְוָכְך ָהיּו מֹוׁשִ ָאר ּכָ    ,ׁשְ
   ,ְוהּוא סֹוֵמְך ֲעֵליֶהן

   .ְוזֹוְרָקן
הּוא רֹוֶצה     ,הּוא סֹוֵמךְ   -ּוִבְזַמן ׁשֶ

   .ַוֲאֵחִרים זֹוְרִקין
  

ַח  ְזּבֵ יף ֶאת ַהּמִ א לֹו ְלַהּקִ    .ּבָ
  ֵמֵהיָכן הּוא ַמְתִחיל? 

רֹוִמית ִמְזָרִחית ֶרן ּדְ    ,ִמּקֶ
   ,ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית

                                                        
ָלִמים 37 ְ את ְוָהעָֹלה ְוַהׁשּ ֶרד ֵמֲעׂשֹת ַהַחּטָ א ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם ַוּיֵ ָ ׂשּ   ַוּיִ

  המפרש
בזמן אבים טובות ר''ל אבי 
אפוד והשתחויה זו לא תהא 

   . בלי ספק:אלא בהיכל 
. רומז אל הכהים באו ועמדו

שקראו בלשכת הגזית ואח''כ 
עשו מן העבודות מה שעשו אחר 
כך החלו עולים במעלות האולם 

ים הם חמשה כהים והראשו
שזכר אותם ואחר שגמרו 
עבודתם תחלה ועמדו על מעלות 
קודם שיגיעו שאר אחיהם 
העוסקים בהעלאת אברי התמיד 
כמו שתבאר בסדר שזכרו 
ופרשו העין ששאר מן ההלכה 
הזאת בשביעי מסוטה ושם 
פירשו אותו פירוש גמור 
תדרשו משם: הקפה זו איה 

כל מיוחדת לכהן גדול אלא 
המקיף המזבח כך הוא מקיף 
כמו שבארו בחמישי מזבחים 
וכבר תבאר בששי משקלים 
שהיו במערבו של כבש שתי 
שלחות אחד של כסף ותין 
עליו כלי שרת ואחד של שיש 
ותין עליו האברים והוא שלחן 
החלבים הזכר כאן ובחמישי 
משקלים אמרו בן ארזא מקיש 
הצלצל וכבר בארו בחמישי 

ות שהסמיכה לא תהא ממח
אלא על החיים וסמיכה זו היא 
על האברים ולפיכך היא כמו 
שאמרו שם משום כבודו של 
  כהן גדול כדי שתהא לו היכרא:
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   ,ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית
רֹוִמית    .ַמֲעָרִבית ּדְ
ךְ  ֶרן :ָנְתנּו לֹו ַיִין ְלַנסֵּ ַגן עֹוֵמד ַעל ַהּקֶ ָידוֹ  ,ַהסְּ    .ְוַהּסּוָדִרים ּבְ

ֵני ּכֲֹהִני ְלַחן ַהֲחָלִבים   -ם ׁשְ    ,עֹוְמִדין ַעל ׁשֻ
ָיָדם י ֲחצֹוְצרֹות ּבְ תֵּ    .ּוׁשְ
ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו    תָּ

מֹאלוֹ  ְ ן ַאְרָזא ֶאָחד ִמיִמינֹו ְוֶאָחד ִמׂשּ אּו ְוָעְמדּו ֵאֶצל ּבֶ    .ּבָ
ְך  ָחה ְלַנסֵּ ּסּוָדִרים -ׁשָ ַגן ּבַ    ,ְוֵהִניף ַהסְּ

ְלָצ  ּצִ ן ַאְרָזא ּבַ יׁש ּבֶ    ,לְוִהּקִ
יר ִ ׁשּ ם ּבַ רּו ַהְלִוּיִ    .ְוִדּבְ

ֶרק  יעּו ַלּפֶ ְקעוּ    –ִהּגִ    ,תָּ
ֲחוּו ָהָעם תַּ    .ְוִהׁשְ

ֶרק  ל ּפֶ ִקיָעה –ַעל ּכָ    ,תְּ
ִקיָעה  ל תְּ ֲחָוָיה –ְוַעל ּכָ תַּ    .ִהׁשְ

ית ֱאלֵֹהינוּ  ִמיד ַלֲעבֹוַדת ּבֵ    ,ֶזהּו ֵסֶדר ַהתָּ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ   .ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

  
 

   'משנה ד

ׁש  ְקּדָ ּמִ ם אֹוְמִרים ּבַ ָהיּו ַהְלִוּיִ יר ׁשֶ ִ    :ַהׁשּ
ּיֹום ָהִראׁשֹון ָהיּו אֹוְמִרים ֵבי ָבּה " :ּבַ ֵבל ְויֹׁשְ    .)א, תהילים כד( 38383838"ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ

ִני ָהיּו אֹוְמִרים ֵ ׁשּ ִעיר ֱאלֵֹהינ" :ּבַ ל ְמאֹד ּבְ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ    .)ב-א, תהילים מח( 39393939"ּו ַהר ָקְדׁשוֹ ּגָ
י ָהיּו אֹוְמִרים ִליׁשִ ְ ׁשּ ּפֹט" :ּבַ ֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיׁשְ ֲעַדת ֵאל ּבְ ב ּבַ    .)א, תהילים פב( 40404040"ֱאלִֹהים ִנּצָ
ְרִביִעי ָהיּו אֹוְמִרים   .)א, תהילים צד( "ֵאל ְנָקמֹות ה' ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיַע " :ּבָ

י ָהיּו אֹוְמִרים ֲחִמיׁשִ נּו ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹבַהְרנִ " :ּבַ    .)ב-א, תהילים פא( 41414141"ינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ
י ָהיּו אֹוְמִרים ִ ׁשּ ִ ׁשּ אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' ָמָלךְ " :ּבַ    .)א, תהילים צג( 'ְוגוֹ  42424242" ּגֵ
ת ָהיּו אֹוְמִרים ּבָ ַ ׁשּ ת" :ּבַ ּבָ ַ יר ְליֹום ַהׁשּ    .(תהילים צב, א) 43434343"ִמְזמֹור ׁשִ

יר י ָהעֹוָלִמיםֶלָעִתיד ָלבֹוא ְליוֹ  ִמְזמֹור ׁשִ ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּכּוּלֹו ׁשַ   .ם ׁשֶ
  

        הדרן עלך בזמן שכהן גדולהדרן עלך בזמן שכהן גדולהדרן עלך בזמן שכהן גדולהדרן עלך בזמן שכהן גדול
        וסליקא לה מסכת תמידוסליקא לה מסכת תמידוסליקא לה מסכת תמידוסליקא לה מסכת תמיד

                                                        
ֵבי ָבהּ ְלָדִוד ִמְזמוֹ  38 ֵבל ְויֹׁשְ  ר ַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה תֵּ

יר ִמְזמֹור ִלְבֵני קַֹרח אאאא 39 ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשוֹ  בבבב. ׁשִ ל ְמאֹד ּבְ דֹול ְיהָוה ּוְמֻהּלָ   ּגָ
ּפֹט 40 ֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיׁשְ ֲעַדת ֵאל ּבְ ב ּבַ  ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱאלִֹהים ִנּצָ

ית ְלָאָסף אאאא 41 תִּ ַח ַעל ַהּגִ נּו ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב  בבבב. ַלְמַנּצֵ   ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ
ּמֹוט 42 ל תִּ ֵבל ּבַ ּכֹון תֵּ ר ַאף תִּ אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיהָוה עֹז ִהְתַאּזָ   ְיהָוה ָמָלְך ּגֵ
ת אאאא 43 ּבָ ַ יר ְליֹום ַהׁשּ ְמָך ֶעְליֹוןטֹוב ְלהֹדֹות ַליהָוה ּוְלזַ  בבבב. ִמְזמֹור ׁשִ ר ְלׁשִ   ּמֵ

  המפרש
. הם דגלים: כבר תבאר וסודרין

בגמרא ר''ה (דף לא.) הטעם למה 
ייחדו אלו המזמורים לאלו 
הימים ואמרו ביום ראשון לה' 
 הארץ ומלואה לפי שהוא תחלת
מעשה בראשית ובשי שבו 
חלקו המים והיו השמים 
תחתיהם אומר גדול ה' ובשלישי 
שבו ראית הארץ שעליה יהיה 
הדין והדייין אומר אלהים צב 
בעדת אל ברביעי שבו בראו 
השמש והירח אומר אל קמות 
ה' שהוא וקם מן התועים אחר 
עבודתם בחמישי שבו בראו 

ם מיי בעלי חיים ויש בזה פלאי
מפי החלוק שבמייהם 
ותועתם מעצמם ופלאים 
אחרים שיש בבעלי חיים אומר 
הריו לאלהים עוזו לפי 
שבשעה שרואין אותם משבחים 
הבורא ומגדלים אותו בששי שבו 
שלם מעשה בראשית וברא 
האדם גם כן שמבין גדולת 
הבורא יתעלה אומר ה' מלך 

 גאות לבש:

 


