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בס " ד  ,יז' אייר התשע"ב.

מסכת קנים דף כד – מסכת תמיד דף ל

דףכדע"א

ליה להקריב טפי משלושת רבעי התערובת למטה ,שהרי יש בהם כשיעור

פ"גמ"א,

חובהדאחתוכשיעורמחצהדחובהשניה,והשתאממהנפשךקרבוחטאות

א(מתני' עשה כולן למעלה ,מחצה כשר ומחצה פסול .כתב היעיר קנו,

שניהן ואמאי הקריב רביע הרביעי למטה,אלא על כרחךצריך לומר דסבר

דעשהכןמשוםדסברדכולהוקינינדבהלעולות,אבלליכאלמימרדסבור

דדין עולת העוף למטה כדין עולת בהמה ,ומשום דטעות זו אינה שכיחה,

היה דשרי לפסול החטאות כדי להכשיר העולות ,דאם כן לא הוי ליה

פתחהתנאבעשהכולןלמעלהדסבורקינינדבההוודשכיחטפי.

להקריב טפי משלושת רבעי התערובת למעלה ,שהרי מחצית התערובת

ו(מתני',חציםלמעלןוחציםלמטןאתשלמעלןוכו' .כתבהרא"ש,דבגוונא

הויא כשיעור הפרידות דאחת ורביע השלישי הוא כשיעור חצי דחברתה,

דג' לזו וג' לזו איכא ד' אופנים ,א .דקרבו כולן כדין ותרוייהו פטורות ,ב.

והשתא ממה נפשך קרבו העולות שתיהן ,ורביע אחרון על כרחך נקבע

דלאחתנפסלוכלהעולותלאחתנפסלוכלהחטאות,ג.דאחתהקריבהה'

לחטאתביןשהואשלאחתביןהואשלשניהם,ואמאיהקריבועולה.

עולות וחטאת אחת )ונפסלו שתי חטאות( ,והשניה הקריבה ה' חטאות

ב(מתני',שם.ביארהרז"ה ,דהעולותודאיכשרותוהחטאותודאיפסולות,

ועולהאחת)ונפסלולהשניעולות(,ד.דאחתהקריבהד'עולותוב'חטאות

וחייבותלהביאעודחטאותאחרות,ונאכלותלכהניםדאינןבאותעלהספק.

)ונפסלהחטאתאחת(והשניההקריבהד'חטאותוב'עולות)ונפסלהעולה

ג(מתני' ,שם .כתב היעיר קנו ,דמתניתין אתיא לאשמועינן דין הנשים

אחת( ,ומשום הכי מביאות שניהן ששה עולות ושתי חטאות ,ויתנו ,ואין

דתרוייהויצאוידיחובתעולותיהןולאיצאוידיחובתחטאותיהן,וכתבבדין

אחת מהן מביאה יותר מחטאת אחת שמא כבר נפטרה מחטאתה ,אבל

הקינים,דאיןמקטיריןאלארביעשעשהתחילה,שהואכשיעורמחצהשל

חטאת אחת צריכה להביא כדי להכשירה בקדשים .וביאר החק נתן ,דכל

אחת ,דהן ודאי עולות כשרות בין היו משל אחת בין משל שתיהן ,ורביע

חדא לא מייתא טפי מחטאת אחת ,משום דסבר כרמב"ם )פ"א ממחוסרי

אחרוןשעשהודאיחטאותפסולותהוו,שהריאחרשהקריבלמעלהשלושת

כפרהה"ז(דאיפטורהומייתאחטאתהעוףהויאחוליןבעזרה,וכתב,דרש"י

רבעי התערובת ,שהן שיעור דאחת ושיעור מחצה דחובה שניה ,על כרחך

בכריתות)ז(:ד"המביאהפליג,דכתבדחטאתהעוףהבאהעלהספקליתבה

נקבע רביע רביעי בחטאת ונפסל כשעשאו למעלה ,ומחצה האמצעי כולו

משוםחוליןבעזרה,כיוןדאיןלמזבחאלאדמה,ועייןבערוךלנר)שם(,והכי

ספק פסול ,דאיכא למימר דרביע שעשה תחילה הוי עולה דחובה אחת,

נמילפימהשכתברש"י )שםכו(:ד"הובדין ,דלאהויאחוליןבעזרהדלא

נמצא שנקבע מחצה האחר של אותה חובה לחטאת ,וכל פרידה דקרבה

אסרהתורהאלאשחיטהאבללאמליקה).כלומר,ולדידיהתביאכלאחת

אחרכךאיכאלספוקידלמאהיאמאותןשנקבעולחטאת.

ג' חטאות( .ובשיטה מקובצת )שם כו :אות כ( כתב ,דלמאן דאמר חולין

ד(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת דהכא לאו בדין בשר עסקינן ,אלא בדין

בעזרהדאורייתאחטאתהעוףבכללהאיסור,ולמאןדאמרחוליןבעזרהלאו

הנשים.וכתבהידבנימין )במשנהג(,דהכינמימשמעמדקתני)במשנהד'(

דאורייתאעוףאינובכלל,ועייןבאותהבאה.

"והיאמתחלקתביניהן",וכןמדקתני)במשנהו'("צריכהלהביאעודפרידה

ז(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת שיטת הרא"ש וביאור החק נתן בדבריו.

אחת" מוכח דלא יצאה ידי חובתה ,והביא קושית היעיר קינו ,מהא דאמר

אמנם השיח השדה ביאר ,דהרא"ש מדמה הך דהכא להא דתנן בכריתות

שמואל בזבחים )כו (:דעולת העוף שקרבה למטה וחטאת העוף שקרבה

)ח ,(.האשה שיש עליה ספק ה' זיבות ספק ה' לידות ,מביאה קרבן אחד

למעלה,אףדהבשרפסולהבעליםיצאוידיחובתם,ואמאיקתניהכאדלא

ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה ,ופירש רש"י )שם( ד"ה ואוכלת,

יצאה .ותירץ היעיר קינו ,דהכא לאו משום למעלה ולמטה מיפסיל ,אלא

דסגי בקרבן אחד להתירה בזבחים משום שקרבן זה לטהרה בא ,והרי הוא

משום פסול "שלא לשמה" דכשעשה למעלה כיון לשם עולה וכשעשה

כטבילה דאם נטמאת האשה כמה טומאות טבילה אחת עולה לכולן אף

למטהכיוןלשםחטאת].אמנםעייןבאותהבאהדפירשדכיוןלאותוהזבח,

קרבןזהכן,ובד"הואין ביאר,דלהכילאמייתיה'חטאות,משוםדאףאחת

וצ"ע).ש.מ.[(.והשפתאמת)זבחיםסז(:תירץ,דהאדקתניעשהלמעלהלאו

בקושיהתירולהקריבהדספקמליקתחוליןלמזבחאלאשאםלאכןאיןלה

דוקא,אלאהתנאקיצר,ורצהלומרדעשהבוכלמעשהעולתהעוף.

תקנה ליטהר בקדשים] .ועיין באות הקודמת דשיטת רש"י דלית בה משום

ה(מתני',עשהכולןלמטה  וכו'.כתבהיעירקנו ,דליכאלמימר דעשההכי

חוליןבעזרה,וצריךעיון[.והקשההשיחהשדה,דהתםתנןדספקה'זיבות

משוםדסברדשרילפסולהעולותכדילהכשירהחטאות,דאםכןלאהוי

אוספקה'לידותמביאהקרבןאחד,ומשמע,דלאמייתאאלאעולהאחת







ל זכות ולרפואת
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וחטאתאחת,וכןביארהרשב"םבבבא בתרא )קסו(.ד"המביאה,ואימדמה

מפורשותכלזוגפרידותלעצמו,ונשוםהכיכיעשהמחציתהקיניןלמעלה

הרא"ש האדהכאלהתם,הכאנמיתיסגילהבחדעולה.ותירץ,דגביספק

נפסלו כל החטאות ,וכשעשה מחצית הקינין למטה נפסלו כל העולות,

חמש זיבות ,כיון דאינה מביאה אלא חטאת אחת לא שייך שתביא חמשה

ומחצה כשר ומחצה פסול ואין המרובה כשר ,ובסוף דבריו איירי בשלא

עולותלצאתידיספקה'זיבות,שהרילאהביאהאלאחטאתאחת,ועולות

ביררוכלקןלעצמו,והתםהמרובהכשר,דאמרינןדבעשיתכהןנתבררוהני

בלאחטאותלאשייךלהביא,אבלהכאאדרבה,אםנפסלוכלהעולותשלה

דלמעלה לעולות ולמטה לחטאות ,ולא פסלינן אלא קינים המועטים דלמא

משום דעשה כל הפרידות שלהלמטה ,הרי חטאות שלה כשרות כולן ,וכן

קרבוכלקיניהלמטהונפסלוהעולות,ודלמאקרבוכלקיניהלמעלהונפסלו

להפךאם נפסלו כל החטאותשלה משום דעשה כל פרידותשלה למעלה,

החטאות] .ולכאורה תריך עיון ,דהמפרש לא כתב מהאי חילוק מידי

הרי עולות שלה כשרות כולן ,ומשום הכי מביאה כל עולות הספק דלמא

ומסתימתדבריומשמעדבחדגוונאאיירי).ש.מ.[(.ועייןעודאמתחתבנימין

יצאהידיחובתחטאותיהוהשתאבעיאלהביאעולות.

)עלהמשניות(,ובביאורמורנוהרבלוי)הובאבסוףהמשניות(.

ח(מפרש ,ד"ה במה ,בתוה"ד ,יביאו קן אחד בשותפות ויתנו ביניהן וכו'.

יב(בא"ד ,ובלאהוקבעו כל אחד לאשה אחת מיירי.הקשה מורנו הרב לוי

בכריתות )ז (:פליגי תנא קמא ורבי יוסי בחטאת דמחוסרי כפרה אי באה

)הובא בסוף המשניות( ,דאם כן הוי להו לכולהו להיות כשרים] ,וטעמא,

בספק ,דרבי יוסי סבר דאף דחטאת דעלמא בעיא ידיעה ,חטאת דמחוסרי

דהא דנפסל היינו משום דחיישינן דלמא כולהו קינים דאשה אחת קרבו

כפרה באה בתנאי על הספק ,ותנא קמא סבר דאף היא אינה באה בספק.

למעלה ונפסלו חטאותיה ,או כולהו למטה ונפסלו עולותיה ,ואינימא דלא

והרמב"ם בפירוש המשניות )כריתות פ"א מ"ד( ובהלכותיו )פ"א ממחוסרי

הוקבעולאשהפלונית,נימאדנקבעיהבעשייתכהןלכלחדאמחצהלמעלה

כפרהה"ז(פסקכתנאקמא),ואםכןמייתיכלחדאחטאתדלאמהנילהביא

ומחצהלמטהוכשרותכולהו[,ועייןשםמהשתירץבאורך.

בתנאי( .והקשה החק נתן ,דהרא"ש במתניתין סתר דברי עצמו ,דגבי כולם

יג(גמ',מתניתיןחטאתלזוועולהלזו .כתבהתפארתישראל )בועזאותב(,

למעלהאוכולםלמטה,כתבדמייתיחטאתאחתויתנוכרבייוסי,וגביחציה

דנקט חטאת לזו ועולה לזו אף דהוא הדין בעולה וחטאת דחדא ,משום

למעלהוחציהלמטהכתבדמביאותשתיחטאות,ומשמעדלאיהנילהביא

דאמרינןבזבחים)סז(:דכולהקיניםרבייהושעהיא,ואיהוקאמר)שם(דבחד

חטאתאחתויתנו,והיינוכתנאקמא.

גבראעולהשנעשיתלמטהכחטאתכשרה,דנמשכתונעשיתחטאת,ואםכן

ט(מפרש ,ד"ה במה דברים אמורים ,בסוה"ד ,ודווקא עשה קן שלםלמעלה

הכאדפסלעלכרחיןאייריבתרינשידלאשייכאהמשכהמחדאלחברתה,

אבלאםחילקהקיניםוכו'הכלכשר.כתבהחקנתן,דמוכחדביארמתניתין,

ואףדאמרינןהתםדמודהדרבייהושעדלאעלתהלחובתהבהאיהמשכה,

דלאנתערבואלאהקיניםולאידעיאיזהקןלזוואיזהקןלזו,אבלהפרידים

נראהדמדמילהלזבחיםשנזבחושלאלשמם,דאףדלאעלולבעליםלשם

לא נתערבו ופרידי כל קן וקן במקומם עומדים ,דאי נתערבו גם הפרידין

חובה ,אפילו הכי כשרים לאכילה ,ועל כן הכא דפסל בסתמא ,דמשמע

אפילו יחלק כל קן לשניים ויקריב פרידה אחת למעלה ואחת למטה ,לא

דפסולאףלאכילה,אוקיבתרינשים.

יהיה הכל כשר דדלמא שני פרידין שעשה משני הקינים למעלה ,היו

יד(מפרש,ד"החטאתלזו,בסוה"ד ,לאפוקימדרבאדאמרבפרקהתערובת,

מתחילהשלקןאחת,וכןשניפרידיןשעשהלמטה,ויהאדינםנמידמחצה

השתא דאמרו רבנן לא תקריב אי מקריב לא מרצה .איתא בזבחים )עג(:

כשרמחצהפסול,ואמאיהכלכשר.אמנםהרא"ש כתבשיתנו,דאיכלקן

דמתניתין לא פליגא ארבא בעיקר דינא דפסול דרבנן עושה דיחוי אלא

קרב חציו למעלה וחציו למטה ונפטרו ,תהא עולה נדבה וחטאת באה על

דמתניתין כמאן דאמר אין בעלי חיים נדחים ורבא סבר כמאן דאמר בעלי

הספק ואינה נאכלת ,הרי ביאר דספק אי נפסל מחצה ,ולא ידעי בודאי

חייםנדחים,ופירשרש"י)שם(ד"ההא,דאיפלגובהרבייהודהורבנןביומא

דהקריבקןשלםלמעלהוקןשלם למטה,דאםכןלאשייךשנפטרולגמרי,

)סד,(:ובשיטהמקובצת)שםאותכב(גרס",ופלוגתאדרבורבייוחנןהיא".

וכןכתבהרז"השהואספקולאנפסלובודאי.והידבנימיןכתב,דאףהמפרש

טו(בסוה"ד ,שם .עיין באות הקודמת דמתניתין מכשרא להני זבחיםמשום

פירש כן ,והא דכתב ודווקא עשאן קן שלם למעלה וכו' ,רצה לומר דווקא

שאין בעלי חיים נדחים ,והקשה בחידושי הגרע"א )זבחים עג ,(:דאף

בגוונאדחיישינןדלמאעשהקןשלםלמעלה,אבלהיכאדכלקןעומדבפני

דבחיותם לא אידחו אמאי כשר ,הא לאחר שמלק למעלה נדחה מהזאה,

עצמו ועשה חציו למעלה וחציו למטה הכל כשר ,אמנם הקשה דפשיטא

דשמא חטאת היא ודמה למטה ,ונעשה דיחוי בין מליקה להזאה ,ואף דכל

ומאיקמשמעלן).אמנםלביאורהחקנתןלאקשיא,דקמשמעלןדמתניתין

הפסולים שעלו לא ירדו ,מכל מקום אין הקרבן כשר ולא מרצה לבעלים,

אייראבהאיגוונא(.

כדמשמעמרש"יבזבחים)פב(.ד"הואיןהציץ,ונשארבוצריךעיון.



טז(בא"ד ,וצריך להקריב לשם בעלים .היינו כרש"י בזבחים )סז (:ד"ה

פ"גמ"ב,

לחטאת דכתב ,דשני הקינים שלא פירשו למי הם צריך להקריבם בסתם,

י(מפרש,ד"האחתלזו,בתוה"ד,שהרימאחתלזוושתייםלזואותוקןשל

והקן דפרשו בו עולה לזו וחטאת לזו צריך להקריבו לשם בעלים .וביאר

אשהאחתוכו'הרישניקיניםכשריםושלישיפסול.וזהוהמרובהכשרוכן

התוס' יו"ט )פ"ג מ"ד( ,דבסתמא מהני משום דאמרינן בזבחים )ב (.דסתמא

שתיים לזו ושלושה לזו וכו'] .דהיינו דמתניתין מילי מילי קתני ,אחת לזו

לשםבעליםקאי,אילאשינהוחשבלשםאחרת].לכאורהתריךעיון,דאם

שנתערבה בשתיים לזו ,או שתיים לזו שנתערבה בשלושה לזו ,או עשרה

כן קן שלישי דפרשו דעולה לזו וחטאת לזו ,תהני הקרבתו בסתמא ,ואמאי

שנתערבה במאה ,ועוד ביאר ,דהמרובה היינו רוב קינים[ .אמנם תוס'

בעילאקרוביהלשםבעלים).ש.מ.[(.

בזבחים )סז(:ד"הבתרי,ביארודכולהחדאמילתאהיא,באשהשישלהקן

יז(בא"ד ,שכל קן היה בפני עצמו .הקשה הרש"ש )זבחים סז ,(:אמאי בעי

אחד ולאידך שניים ולאידך שלושה ולאידך עשרה ולאידך מאה קינים

לאוקמא הכי ,הא אף דנתערבו כולהו הדין כן דודאי עולה אחת וחטאת

ונתערבובהדדי,והאדקתניהמרובהכשרהיינוהאשה בעלתמאההקינים

אחת כשרים ,דהשלישית שעשה למעלה על כרחך היתה עולה ,או מן

דודאי מ"ב מתוכם כשרים ,והיינו טעמא ,דכל קיני התערובת הוו קט"ז,

המפורשותאוסתומה,וכןהשלישיתשלמטהעלכרחךהיתהחטאתאומן

ומקריב חמישים ושמונה קינים למעלה וחמישים ושמונה למטה ,והנשים

המפורשותאומןהסתומות.וכתב,דלמאהלשון"אינהכשרהאלאסתומה"

דקיניהם המועטות אית להו ט"ז קינים ,ואף אי נימא דקרבו כל הני ט"ז

דחקתו.

למעלה אכתי פש לן מ"ב דבעלת מאה ]נ"ח חסר ט"ז הוי מ"ב[ דנעשו

יח(]מפרש ,ד"ה חטאת ועולה סתומה ומפורשת ,ויקחו עוד קן בשותפות.

למעלהוכנגדןקרבולמטה.

ולכאורה צריך עיון ,אמאי לא מייתו עוד שני קינים ,דהא היו חייבות ו'

יא(בא"ד,הריג'קיניםכשריםוזהוהמרובהכשרומיהועשרלזוומאהלזו

פרידות ויצאו ידי חובת שניים הרי דחייבות ד' ,ובשלמא חטאות פטורות

אינויכוללמצואבזההעניןוכו'מיהואמתהואדהמרובהכשרשאיןפוסל

דלאמייתומספקטפימחד,אבלעולותליתותרי).ש.מ(.ונראה,דהכאלא

מהםאלאעשרהקיניןוכו'.ביארהחקנתן,דמעיקראאייריבגוונאדהקינים

איירי בדין הנשים מאי בעו למעבד ,אלא בתקנתא דהאי קן סתום דכשר,

ב

מסכת קנים דף כד
יז אייר התשע"ב
היינו דחטאות המפורשות הוו שנים מחטאות החובה ,ואילו סיפא דחטאת

דכיוןדמספקינןאיעולהללאהוחטאתלרחלאואיפכא,אמרינןלהודנייתי
עודקןויתנו,והשתאודאיאיכאקןשלםללאהוקןשלםלרחל).ש.א.[(.

שנייםבחובההיינודחטאותהמפורשותהוופישניםמכלפרידות סתומות

יט(בא"ד ,שם .כתבו תוס' בזבחים )סז (:ד"ה חטאת ועולה ,דלא הוי ליה

דחובה.ועייןבאותהבאה.

למיתניחטאתועולהדאיןמרויחבזהכלוםדהואהדיןבסתומהומפורשת.

כח(בא"ד ,שם .עוד הקשה התפארת ישראל )בועז אות ד( ,למה לי ריבוי

כ(בא"ד ,ויקחועודקןביניהםויקריבובתנאי.הקשההרש"ש,אמאיבעינן

המספריםהרילאהעדיףהמרבהוהממעיטלאהחסיר,ואמאינקטברישא

תנאי,האמעיקראאהנימאידהקריבעלייהובסתמאבלאתנאי,הכאנמי

שנתערבושמונהחטאותקבועותונמצאויחדי"בחטאות,ובסיפאדנתערבו

יקריבעלייהובלאתנאי,ועייןעירובין)לז(ובתוס'ד"הלאיזו.

ששה עשר חטאות קבועות ונמצאו יחד עשרים חטאות ,הרי הוא הדין

כא(בא"ד ,ומתחלקת ביניהן פירוש שתעלה לשתיהן] .נראה דאתי לאפוקי

בפחות,והויליהלפרושירישאדחובהשניםבחטאת,שנתערבושניחטאות

מפירוש הפשוט דאחת תשלם מחצה ,להכי קאמר דמתחלקת היינו דמהני

מפורשות בשני סתומות דחד מינייהו עולה וחד חטאת ,וכשעשה הכהן

לתרוייהו[ .כתב הרז"ה ,דמתחלקת לפי חשבון משום דקן סתומה מחציתה

חציםלמעלהוחציםלמטה,שניםדלמעלהפסולים]דלמאחטאותקבועות

ודאיכשרהואידךמחצהספקכשר]ושלהסתומהמחצהודאיפסולואידך

הוו ,ואחד דלמטה פסול ואידך כשר ,דלמא הקריב כל הקן הסתום למטה[

מחצהספקכשר[,לפיכךבעלתהסתומהנוטלתמןהכשרותשלושהרבעים

ונפסלההעולהוהחטאתכשרה,וסיפאדחטאותשנייםבחובה,מצילפרושי

ואידך רבע ,דהיינו דבעלת הסתומה תשלם רבע ובעלת המפורשת שלשה

שנתערבו ארבעה חטאות מפורשות בשנים סתומות דחד מינייהו עולה

רבעים.

ואידךחטאת,וכשעשההכהןחציםלמעלהוחציםלמטה,שלושהדלמעלה
פסולים )דלמא חטאות קבועות הן( ומשלושה דלמטה כשרים שניים כמנין

משנהה',

פרידותהסתומות.עודהקשה,דברישאביארהריב"א,חובהשנייםבחטאת,

כב(מפרש ,ד"ה חטאת שנתערבו ,ובד"ה חטאת שניים שבחובה ,פירוש

דהיינו דחטאת פי שנים מחובה ,והא איפכא שמע מינה דהיינו דחובה פי

אחטאתשנתערבהוכו'ונראהפירושרבינויצחקבראשר.ביארהתוס'יו"ט

שניים מן החטאת .עוד הקשה ,דבמחצה כשר דרישא ,כתב ריב"א וגם זהו

)פ"ג מ"ה( ,דלא ניחא ליה בפירושו ,משום דלדידיה קשה מאי קמשמע לן,

מנין שבחובה כשר ,דהיינו כמנין חטאות שבחובה וכפירוש המפרש ,דמנין

דהאליכאמידיביןרישאלסיפאדבתרווייהוקרבוב'חטאותהחובה,אלא

חטאת שבחובה קאי אכולה מתניתין ,אלא דפעמים מכוון המנין למחצה

דברישא קרבי אחר שנתערבו בהו החטאות ,ובסיפא קרבה חדא קודם

כשר ומחצה פסול כגון רישא ,ובסיפא ביאר דשמונה כשרים במנין כל

שנתערבהוחדאאחרשנתערבו].ולכאורהישלהוסיףלהקשות,מהשייכא

החובההריאינוכמניןחטאתשבחובה.

האי מתניתין דאיירא בנמלך לפירקין ,דכולו בלא נמלך איירי .ועוד ,כיון
דלדידי דמיירי בהוראה  מה יעשה לכתחילה ,הוי ליה למתני יקריב ולא

דףכדע"ב

יקריב,ואמאיתניכשרופסול).ש.מ.[(.

פ"גמ"ו

כג(מפרש ,ד"ה חטאות שנתערבו ,בתוה"ד ,בקיני חובה שיש בהן כפלים

כט(מתני' ,האשה שאמרה הרי עלי קן כשאלד זכר .כתב השיטה מקובצת

בחטאת וכו' ועל כן לא יקרב אלא שני חטאות .הקשה התפארת ישראל

זבחים )סז,(:דלאודוקאזכרדהואהדיןבאמרהכשאלדנקבה,אלאאורחא

)בועזאותד'(,אמאיתלילהאידינאבחטאתכפלייםמעולה,האכלדאיכא

דמילתאדנודרתכשיולדתזכר,משוםקראדמשלי)פל"אפ"ב("מהבריומה

חדחטאתיתרעלעולהאיכאלהאידינאדמחצהכשרומחצהפסול,כגוןד'

בר בטני ומה בר נדרי" ופירש רש"י )שם( ד"ה מה בר נדרי ,דדרך הנשים

חטאותוג'עולותונתערבבהוחטאתוהווח'פרידות,שרילהקריבמחצה,

לידור כדי שיהא להן בן הגון .והתפארת ישראל )יכין אות ל( ביאר ,דהכי

דהאבלאעירובדהאיחטאתנמיהוישרילהקריבמהאיז'ד'לחטאת,כיון

אורחא דמילתא לפי שדרך הנשים לשמוח טפי בלידת זכר ,משום שחבלי

דהאחדכברקרבעולה.

לידה דנקבה מרובים משל זכר כדאמרינן בנדה )לא .(.עוד הביא שכתב

כד(מפרש ,ד"ה חטאת שניים שבחובה ,וקאמר חטאת שניים שבחובה וכו'

הרשב"ץ ,דנשים שמחות טפי בזכר משום דהוי חוטרא לידה כדאמרינן

]כלומרחטאתשישכנגדהשני עולותבחובה[לאיקריבאלאחטאתאחת

בכתובות)סד],(.עודאיתאבנדה)לא(:זכרהכלשמחיםבונקבההכלעצבין

הרי עולה לפחות ממחצה וכו' .הקשה התפארת ישראל )בועז שם( ,אמאי

בה[.

תלילהאידינאבמהשהעולהכפליםמןהחטאת,האכלדאיכאעולהחדא

ל(מתני' ,מביאה שני קינים אחת לנדרה ואחת לחובתה .הקשה התפארת

יתירהעלהחטאתדחובה,כגוןג'חטאותוד'עולות,אפילונתערבבהןאלף

ישראל )יכין אות לד( ,אמאי הקדים קן נדרה לקן דחובתה ,האאיפכא הוי

חטאותאינומקריבאלאמניןחטאותשבחובה,דהיינוג'חטאותדהםפחות

ליהלמימרדלעולםקןראשוןהוילחובתהוקןשנילנדרהכדכתבהמפרש

ממחצית התערובת] ,דיותר אין יכול להקריב ,דלמא היינו עולות דחובה

ד"ה ממין אחד .ותירץ ,דהא דאמרינן דלעולם קן ראשון לחובתה היינו

שנקבעו בהקרבת החטאות[ ,עוד הקשה אהא שביאר דחובה היינו עולות,

דווקא בהביאה השני הקינים יחד ,אבל מעיקר הדין קן נדרה קודם דאין

היכימשמעליהלישנאדחובהעולה,האלאאיירינןהכאבעולהכלל.

להמתין בהבאת קן נדרה כל כך ,אלא מיד כשתלד צריכה לשלח קן נדרה
בידאחר,כדאמרינןבפסחים )סב(.דערלוטמאמשלחיןקרבנותיהםלעזרה,

כה(מפרש,ד"החטאתשנייםבחובה)בנמשךלעמודב(,בתוה"ד,שאיןכשר

וזמן קן חובתה לא מטי זימניה עד מלאת ימי טהרה ,דהיינו אחר ארבעים

שם אלאארבע חטאות .ביאר התפארת ישראל )בועז אות ד( ,דלדידיה לא

לזכרושמוניםלנקבה.ועייןאותלד.

אייריהתנאבמחצהשקרבולמעלה,והאדתנן"מחצהכשרומחצהפסול"

לא(מתני' ,פרשה נדרה צריכה להביא עוד ג' פרידין .ביאר הרא"ש ,דאם

קאיאמחצהדהקריבלמטהדמתוכםד'פסוליםוד'כשרים],דאףאינימא

הראשונים היו תורין צריכה להביא תור ושני בני יונה ,ואי הוו בני יונה

דכולהו מן הסתומות הוו דאית בו ד' עולות ,הא אית בהו נמי ד' חטאות

צריכה להביא בן יונה ושני תורים ,דמאותו המין דהביאה עולה אחת

דעלולה[.

לנדרה ,צריכה להביא עולתה השניה דאין מביאין תורין כנגד בני יונה

כו(בא"ד ,שם.כתבהתפארתישראל )בועזאותד(,דהאדתנילהבלישנא

בנדבהכמובחובהכיוןשפרשהנדרה.והקשההיעירקנו,כיוןדפרשהנדרה,

דדיעבדהיינומשוםסיפא,דברישאהאאףלכתחילהמקריבד'למטה,אלא

מאיבעילטעמאדאיןמביאיןתוריןכנגדבנייונה,תיפוקליהדבהדיאנדרה

כיוןדבסיפאהוידיעבד,דאסורלהקריבטפימד'חטאותלמטה,דלמאהוי

להביא שני בני יונה ולהכי בעיא להביא שני בני יונה והוא הדין תורין.

מןהעולותהסתומות,מכלמקוםאיעברוהקריבשמונה,כשריםבודאי.

ותירץ ,דאין הכי נמי דכשמביאה נדרה ,מה שחייבת להביא שניהם מאותו

כז(בא"ד,ומיהוחטאתשנייםבחובהאיןלישבומעניןחובהשנייםבחטאת.

מין,היינומשוםדהכינדרה,ולאבעילטעמאדאיןמביאיןתוריםכנגדבני

ביארהתפארתישראל )בועזאותד(,דבהאשאני",דחובהשנייםבחטאת"

יונה,אבלהכאדהביאהכברנדרהונפסל,איןחיובהמשוםנדרהאלאמדין

ג
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אחריות ,ומשום הכיאי מביאיןתורין כנגד בני יונה מציא מתייא אף ממין

לו(בא"ד,שם.עייןבאותהקודמתקושיתהשיטהמקובצתעלפירושרש"י.

אחרלהשליםאותושנפסל,כדתנןבכריתות )כח(.דתוריןובנייונהשויןהן,

והראב"ד ביאר,דמיירישהביאהשניתוריםושניבנייונהולאפרשהאיזה

וכיוןאיןמביאיןתוריןכנגדבנייונהבעיאתרי.ועייןאותהבאה.

מהן לנדרה ואיזה מהן לחובתה ,והכהן עשה מין אחד למעלה ומין אחד

לב(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת דאחריות אינו חיוב משום נדר גופיה.

למטהדסברדמקריביםתורכנגדבןיונה,ואינויודעאיזהמיןעשהלמעלה

כתבו תוס'בחולין )כב(:ד"הוהביא ,דכיוןשהביאקרבנותלידכהןיצאידי

ואיזהלמטה,צריכהשתיפרידותדהיינותורובןיונהלעולתחובתה,דלמא

נדרו ,וכעין זה כתב רש"י חולין )קלט (.ד"ה דמיחסר ,דכי אמר עלי הכי

התורים קרבו למטה ונקבעה חובתה בתורין וצריכה להביא תור לעולת

קאמר עלי להביאו לעזרה .והקשה המשנה למלך )פי"ד ממעשה הקרבנות

חובתה,אודלמא בניהיונהקרבולמטהונקבעהחובתהבבנייונהוצריכה

ה"ה(,דבזבחים )ב(.קתניכלהזבחיםשנזבחושלאלשמןכשריםאלאשלא

להביאבןיונהלעולתחובתה,אבללנדרהאינהצריכהלהביאכלום,דכיון

עלו לבעלים לשם חובה ,הרי דלא נפטרו הבעלים מחובתם ונדרם בהא

דאין מביאין תורין כנגד בני יונה לחובה ,אותו מין שקרב למעלה עלה לה

דמייתוליה לעזרהלידיכהן,וכןכתבהרמב"ם )שם(מהביןנדריםלנדבות

לנדרה.

שהנודר אםהפריש קרבנו ואבדאו שנגנב חייב באחריותו עד שיקריב כמו

לז(מפרש,ד"הממיןאחד)השני(,בתוה"ד,ומשנימיניןתביאארבעהוכו'.

שנדר.ותירץהמנחתאברהם )זבחיםסז(:בשםהגרי"ז ,דאיתאבמגילה )ח(.

הקשה התפארת ישראל )בועז אות ד( בשם המרכבת המשנה ,אמאי תלה

אין בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים חייב באחריותן ,ומקשינן מנא הני

התנאהבאת ד' בטעות הכהןהא בלא טעה נמי ,כיון דלא ידעהכהןאיזה

מילי ,ומתרציאמרקרא"ונרצהלולכפרעליו"אתשעליוחייבבאחריותו.

קרב אחרון לנדר ,והיא לא זוכרת איזה מין נדרה צריכה להביא ד'.

וצריך עיון ,חדא ,היכי קאמר דנדר ונדבה חלוקים בחיוב אחריות דאיתא

]ולכאורהישלומר,דאיןהכינמי,אמנםמצדהמציאותשייכאטפיבטעות

בנדרוליתאבנדבה,האקאמרלהלהדיאדעלילהביאואיןזהחילוק.ועוד,

הכהן ,דהיכא דטעה וסבור דשניהם חובות ,הוי טעמא דלא נתן לב לדעת

מאי בעי קרא להכי ,הא קאמר לה בהדיא ,אלא מוכח ,דנדרו נתקיים

איזה ראשון ואיזה אחרון ,אבל אי הוי ידע דאחד לנדרה ואחד לחובתה

בהבאה לעזרה ולידי כהן ,והא דמחויב להביא אי אבד או נגנב אחר

מסתברדהוויידעאיזהראשוןלחובהואיזהשני,דלאוחדדינאאיתבהו.

שהביאו ,היינו משום חיוב אחריות ,והיינו דקא משמע לן מתניתין דאין

)ש.מ.[(.

החיובבמשמעותנדרו,אלאחיובשחייבתותורהטפימנדרו.



לג(מפרש ,ד"ה האשה שאמרה ,ביולדת עניה מיירי דאילו עשירה מביאה

דףכהע"א

כבש לחובתה .כתב המעשה רוקח )פ"י מפסולי המוקדשין ה"א( ,דמקן

א(מתני' ,אמר רבי יהושע זהו שאמרו כשהוא חי.ביארהרז"ה ,דהאדנקט

דנדרהליכאלאוכוחידבעניהאיירי,דאףעשירהיכולהלהתנדבקן.

ריבוי דאיל ,משום דהכא איירי בקרבנות אייתי הני כלי שיר שהם מכשירי

לד(מפרש ,ד"ה ממין אחד ,בתוה"ד ,שמקן שהקריב כהן ראשון יצאה ידי

הקרבן.והראב"ד ביאר,דדמובהאדהווהיפךהסבראהפשוטה,דהכאהיה

חובתלידתהשהרילשםחובהקרב.ביארהתפארתישראל )יכיןאותלד(,

נראה דכבר כיפרה דהביאה קרבנותיה ,ואדרבה הוסיף לה חיוב ,וכן באיל

דהיינו משום דחובתה שחייבתה תורה קודם בהקרבה ,לקן שחייבה את

היהנראהדכשמתיפסקקולוואדרבהנתרבהקולויותרמבחייו.

עצמה ,וציין לזבחים )פט (.ונדה )לא] .(:והיינו דתנן בזבחים ,חטאת העוף

ב(מתני' ,ויש אומרים אף צמרו לתכלת .ביאר הרז"ה ,דהיש אומרים כבן

קודמתלעולתהעוףמשוםדמכפר,ובנדה)לא(:איתא,דיולדתחייבתקרבן

עזאי דפליג וסבירא ליה דמייתי שמונה גוזלות ,והכא נמי איכא שמונה

משוםדבשעהשכורעתלילדקופצתונשבעתשלאתזקקקלבעלה[].אמנם

קולות.ועייןאותהבאה.

לשון המפרש בד"ה מין אחד ,שמקן שהקריב כהן ראשון יצאה ידי חובת

ג(מפרש,ד"הבןעזאי,בתוה"ד,בשנדרהתחילהוכו'לאהיתהצריכהאלא

לידתה שהרי לשם חובה קרב הוא ,ולכאורה משמע דטעמיה משום כוונת

ד' פרידות לנדרה ושתיים וכו'] .ולדידיה לא הוי ממש דומיא דאיל

הכהן דכיוןלשםחובה,דהאהכאבכהןשטעהוסבורדתרווייהוהווחובה

דמתחילה הוי חד ,אלא דמי ליה בהא דנתרבה מבתחילה[ .אמנם הרז"ה

ולהכיהקריבלהוחדלמעלהוחדלמטה,ואיכאלמימרדמעיקרהדיןחובה

ביאר ,דהוי ממש דומיא דאיל דמתחילה קולו אחד ,הכא נמי יולדת עיקר

דקרבןיולדתאינוקודםלנדרה,כדאמרבכריתות)כו(.דקרבןיולדתלאאתי

דינה גוזל אחד] ,בעשירה ,דמביאה כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת[

לכפרה,ונפלהקושייתושהובאהבאותל).ש.מ.[(.

ומפניהספקוהטעותנתרבהלז'וח'גוזלות.ועייןבאותהקודמת.

לה(בסוה"ד ,וצריכה להשלימו מאותו המין כדתנן לעיל אין מביאין תורין

ד(מפרש ,ד"ה אמר רבי יהושע ,בתוה"ד ,שתי חצוצרות לויים לשיר ,אבל

כנגדבנייונה.הקשההשיטהמקובצת)זבחיםסח.בהשמטות(,האהאידינא

מה ששנינו במנחות מעשת של כסף וכו' .והראב"ד תירץ ,דהכא לאו

בקןלידהאיתמר,ויליףלהמדכתיבביה"מןהתוריםאומבניהיונה"אבל

בחצוצרות קרבן איירי ,אלא בחצוצרות הארוכות העשויות להשמיע קול

לא לענין נדרה ,וכי תימא ילמד סתום מן המפורש דכל קינים בעינן ממין

במחנה המלכים ,שדרך ליתן בסופם קרני איל שיהא קולם צלול וחזק.

אחד,האלאדמו,דבקןנדרהאינדרהלהביאתורובןיונהמביאתןופטורה,

והשפת אמת )זבחים סח (.כתב ,דלא הבין קושיית המפרש ,דהא פשיטא

אבל לא בקן לידה .ותירץ בחידושי הגרי"ז )פי"ד ממעשה הקרבנות ה"ב(,

דאיכאלאוקמיבדחולין,דומיאדקולואחדכשהואחידהויקולדחוליןולא

דאמרינן בכריתות )ט (.והקריבו מה תלמוד לומר ,לפי שנאמר בתורים

דקודש] .ולכאורה יש לומר דלמפרש ותוס' לא ניחא בהכי ,דסברי דהני

"והקריב" שומע אני האומר הרי עלי עולת העוף לא יפחות משני פרידין,

חצוצרות דומיא דשאר קולות דבכלי מקדש איירי ,ומשום ביאור הרז"ה

תלמודלומר"והקריבו"אפילופרידהאחת.ופירשרש"י )שם(ד"הוהקריב,

שהובאבאותב[.

"משמע קרבן שלם" .הרי מבואר דקרבן שלם אינו אלא שני תורים או שני

ה(מפרש,ד"האףצמרו,בתוה"ד ,ותנאקמאלאחשיבליהלפישאינווכו'.

בנייונה,ולהכיסלקאדעתיןדלאמצימייתיחד,וילפינןמ"והקריבו"דמצי

בספרד"ה)הובאבליקוטיםעלהמשנהפ"גמ"ו(ביאר,דתנאקמאלאחשיב

נמי מייתי חד ,אבל בהא קיימינן אף למסקנא דקרבן שלם הוי דוקא שני

ליה ,משום דלא דמי להנך שאינם אלא לאחר מיתה ,אבל צמרו אדרבה

תורים או שני בני יונה ,אלא דנתחדש מוהקריבו תורת הבאה מיוחדת

הדרךלגוזזומחיים.

דפרידה אחת ,ולפי זה אתי שפיר שיטת רש"י ,דנהי דילפינן מוהקריבו

ו(תוס' ד"ה בני מעיים ,בתוה"ד ,ורמוני תכלת כמין רימונים וכו' .אמנם

דיכולה להתנדב פרידה אחת ,אבל אי נדרה להביא קן ,הרי חייבה עצמה

הרז"ה כתבדליכאלפרושידתכלתהיינורמונים,מדלאקתניצמרולתכלת

להביאקרבןשלםדעוףדהיינושניתוריםאושניבנייונה,ושפירשייךביה

ארגמן ותולעת שני ]דרמונים מכל הנך הוו[ ,אלא מוכח דקאי אמעיל,

כללאדאיןמביאיןתוריןכנגדבנייונה,ואףדקראדילפינןמיניההאיכללא

שנעשה מתכלת בלבד .ועוד דהרמונים לא היו משמיעים קול כלל ,אלא

בקןחובהאיירי,סבררש"ידעיקרהילפותאהויאדשםקןליתאאלאבשנים

סמוכיםלפעמוניםוהזגיםשבתוכםהיומשמיעיםהקול.

ממיןאחד,ולהכיילפימהדדי.ועייןבאותהבאה.

ז(בא"ד,ותלוייןבשולימעילאצלהפעמונים.כתבהתוס'יו"ט ,דתנאקמא

ד

מסכת קנים דף כה
יח אייר התשע"ב
סבר דאף שהקול נשמע על ידי הקשת הפעמון ברימון ,אין הקול מתייחס

מקשינן אמאי תני מנינא משום דאין המנין ענין לעצמו ,אלא דרך מקרה

לרימוןאלאלפעמון,משוםדאיןהקוליוצאמןהצמראלאמןהמתכת,עוד

נמצאמניןהכריתותל"ו,אבלהכאדיליףלהמקראדבעינןבג'מקומותודאי

ביאר דסבר כרש"י )על התורה שמות פכ"ח פל"ג( ד"ה ופעמוני ,דלפעמון

הוי טעמא דליתני לה .ובשושנים לדוד ובעזרת כהנים )מדות ב( תירצו,

היהזגבתוכו,ולאהיההקולנשמעעלידיהרימון.

דאיצטריך למיתני מנינא ,לאפוקי מהא דסלקא דעתין לקמן )כו ,(:דבית

ח(מתני',זקניעםהארץוכו' .עייןמפרשד"הרבישמעון.והתפארתישראל

המוקדדאיתליהשנישעריםאיתליהשנישמירות,ואםכןהווד'שמירות,

)יכיןאותע"א(ביאר,דאףדהטבענותןשיתרבהשכלםמשוםהרפתקידעדו

קמשמע לן דהוו ג' שמירות וממילא בבית המוקד היתה רק שמירה אחת.

עלייהו,אפילוהכיפעמיםשהקדושברוךהואנוטלומהם.

ובנזרהקודש תירץ,דאתילאשמועינןדאיהוסיףעלייהושמירהעוברב"בל

ט(מתני',שנאמרמסירשפהלנאמנים) .עייןמפרשד"המסיר(,ורש"ישבת

תוסיף".

)קנב (.ד"ה וטעם ,פירש דכיון דקשו קראי אהדדי ,על כרחין חדא בחכמים

טז(מתני' ,בית אבטינס .כתב הראב"ד ,דבקודש היתה וקדושה בקדושת

ואידךבזקניעמיהארץ.

עזרה ,וכן מוכח מהא דפטמו שם את הקטורת ואמרינן בכריתות )ה (.שכל

י(מתני',אבלזקני תורהאינןכן .ביארהרמב"םבפירושהמשניות ,דבשעה

מעשיהבקודש,ועודדביומא)יט(.אמרינןששםהיומלמדיםאתהכהןגדול

שהן מזקינים ונחלשים ויפסיד גופם ,תרבה חכמתם ויתחזק שכלם ויוסיפו

מעשה החפינה ואי בחול היתה ,תפסל הקטורת ביוצא דהא כבר נתקדשה

שלמות ,ובתפארת ישראל )יכין אות עב( הוסיף ,דהוא משום דנח רוגזיה

במכתשת] ,וכן משמעות המפרש ד"ה היו עליות ,דכתב דיכלו לישב משום

דיצרהרעוישלהםמנוחהמעסקיהגוף.

שהיו שומרים בעליות ,דמשמע דתחתיהן אין יכולים לישב משום קדושת

יא(מתני' ,שם .הקשה הראב"ד ,הא עלייהו אמרינן בגיטין )נו ,(:משיב

עזרה[ .אמנם המאירי כתב ,דבית אבטינס המוקד והניצוץ היו כולם חוץ

חכמים אחור ודעתם יסכל .ותירץ ,דהתם משום גבורתו של הקדוש ברוך

לעזרה,ולהכייכלולשמורשם,שאילוהיומןהעזרהלאהיויכוליםלשמור

הואשאיןיכוליםלעמודכנגדגזירתו,אבלמאליהםמשוםהזקנהודאיאין

שםשאיןישיבהבעזרה.ועייןלקמןאותיט.

מטפשין.

יז(מפרש ,ד"ה הכי גרסינן ,בתוה"ד ,ומספקא לן ביומא במקום עלית בית

יב(מתני',שם.בחדושיהריטב"א)יומאכח(:כתבאדבריהגמ',יצחקיושב

אבטינס היכן היא וכו' ולא ידענא אי לשכת וכו' .אמנם הרמב"ם בפירוש

בישיבההוהדכתיב"ויהיכיזקןיצחק",פי'ואיןזקןאלאזהשקנהחכמה,

המשניות )מידות פ"ה מ"א( הכריע דבדרום היתה ,וכן משמע ממה שכתב

דאיכאלמידק,האבסיפיהדהאיקראכתיב"ותכהיןעיניומראות",וביעקב

)פ"המביתהבחירההי"ז(דלשכתפרהדריןבצפוןהיתה,אםכןלשכתבית

נמי דכתיב "כבדו מזוקן" כתיב "לא יוכל לראות" אלמא בזקנה דרוב ימים

אבטינסבדרוםדהאבהאתליא,וכןכתבהמאירי.

משתעיקרא,ותירץ,דחסושלוםדמשוםרובימים כבדועיניהם,דהאכתיב

יח(מפרש ,ד"ה בית הניצוץ ,לא שמעתי בו טעם למה נקרא כן .והרא"ש

"וקויה'יחליפוכח"אלאאדרבה,מרוב רגילותםבישיבהותושיהשמתשת

והראב"ד כתבו דנקראה כך משום שהיתה כאכסדרה הפתוחה מרוח אחת

כחו של אדם ,כבדו עיניהם ולא יכלו לראות ,ובשבחם בא הכתוב ולא

שניצוצי חמה מאירים לתוכה .והבאר שבע כתב דנקראת כן משום דהיה

בגנותם] .ולכאורה דבריו אינם מובנים דמה אכפת לן משום מה כבדו

שםאששאםתכבהאששעלהמערכהיקחומשם.ובחנוכתהבית )לרמ"א(

עיניהםמזוקן,סוףכלסוףאינםבכלל"יחליפוכח".אלאשצריךלומר,שיש

ובשושניםלדוד ביארודנקראתכןעלשםהשמירה,שהיוהכהניםוהלויים

שני דברים שיסודם הוא כח האדם .אחד כחו הגופני .והשני חריצותו

"מציצים"משםבעתהשמירה.

והתגברותולזרזעצמוולהתחזקבעבודתה'.אםהצדהראשוןהואהמניע,

יט(מפרש ,ד"ה היו עליות ,לשמירת כהנים צריך עליות מקום גבוה וכו'.

בעת שהלך כוחו אינו בר עשיה ,וכבדותו מזוקן משפיע על כל תהלוכותיו

הראב"ד הביא שיטת ריב"ש ור"ש חסיד שכתבו דעשו בית אבטינס עליות,

ומעשיו .מה שאין כן אי תש כוחו מחמת התורה ,דהיינו כיוון שהתגבר

דאי לאו הכי לא הוי יכולים לישב שם ,והשתא דעליות הם יכולים לישב

בזריזות כל ימיו נגד כובד החומר ,דאמנם כוחו הגופני תש ,אבל זריזותו

דגגין ועליות לא נתקדשו .והקשה עליהם הראב"ד ,דאם כן לויים שהיו

שמקורה ברוחו ממשיכה ועולה יותר ויותר ,ומחליף כח כנשר להגביה עוף

שומריםלמטההיאךהיויושבים,ועודדהוכיחכבר)עייןלעילאותטז(דבית

עלכנפיכוחותיוהרוחניים,כךשאינוזקוקאפילולמראהעיניו.

אבטינס קדוש היה בקדושת עזרה והיאך כתבו דלא הוי קדוש .וביאיר

יג(מתני',שם.כתבהרז"ה,דכיוןדסדרקדשיםכנגדחכמהשבקראד"והיה

נתיבותכתבלתרץקושיאבתרא,דביתאבטינסעצמוהויקודשכדבריו,והיו

אמונת עיתך חוסן ישועות חכמה ודעת" ,נחתם במסכת קינין התלויה

שומריםבעליהשעלגביודלאנתקדשה,וכתבדהראב"דגרס"ביתאבטינס

בחכמתהחשבוןשהיאתחילתהחכמה,ולהכימסייםבהבשבחזקניהתורה

ובית הניצוץ היו עליות" ,ומשום הכי הקשה ,אבל הר"ש חסיד והריב"ש

וחכמתם.

אפשר דגרסו "בבית אבטינס ובבית הניצוץ היו עליות" ,דהיינו דאינהו

יד(מתני',שנאמרבישישיםחכמהוכו'.ביארהראב"ד,דסמיךליה)שםפי"ד

גופייהו לאו עליות הוו ,ואתי שפיר דהם עצמם קדושות ועליות שעל גבם

פי"ג("עמוחכמהוגבורהלועצהותבונה"לומרמישהחכמההגבורההעצה

אינםקדושות.

והתבונהשלוהואנותןלישישיםחכמהמשוםזכותהתורה.

כ(בא"ד,כדרךשומריעירוכלשומריעירביןביוםביןבלילהלאהיוישנים



וכו'נפקאלןבגמ'שצריךלביתהמקדששומריםיוםולילה.וכןכתבהרא"ש
ד"הבשלושה.וביארהזבחתודה,דטעמאדבעישמירהאףביום,משוםדדין

הדרן עלך מסכת קנים

השמירהילפינןלקמן )כו(.מדכתיבבבמדבר )פ"גפל"ח("משהואהרןובניו
שומרים משמרת הקודש" ,וכתב רש"י )שם פי"ח פ"א ב( ד"ה ויאמר )ובכל
הפרשהשם( ,דעיקר השמירההיא שלא יכנס אישזר ויגע בעניני המקדש,
אםכןמסתברדאףביוםמצוויםלשמור.אמנם המנחתחינוך )מצוהשפ"ח(

מסכת תמיד

כתב,דהשמירהלאמפחדהליסטים,אלאלכבוד כמובחצרותהמלכים,ועל
כןמצוויםלשמור גםביום.אמנםהרמב"ם )פ"חמביתהבחירהה"ב(כתב,
"שמירהזומצותהכלהלילה"משמעדביוםליכאמצוותשמירה,וכןהוכיח

דףכהע"ב

הרש"ש )מידות ב( מהא דילפינן מצוות השמירה מקרא ד"אהרן ובניו",

טו(מתני' ,בשלושה מקומות וכו' .כתב הבאר שבע ,דאף דבכריתות )ב(:

ואינהוודאילאשמרואלאבלילהולאביום,דאיביוםמאןקעבידעבודות

מקשינןאמאיתנימנינא,הכאלאמקשינןמשוםדילפינןלקמן )כו(.מקרא

הא לא הוו כהנים זולתם .ובספר לפני תמיד ביאר הטעם דביום לא בעי

דאיכאשלושהשמירותבשלושהמקומות,וביארהיאירנתיבות ,דבכריתות

שמירה לפי מהשכתב הרא"ש )ד"ה בשלושה( ,דמצותהשמירה היא שלא

ה

מסכת תמיד דף כה  -דף כו
יח אייר – יט אייר התשע"ב
יסיחו דעתם ממנו לא ביום ולא בלילה ,ולהכי בלילה בעי שמירה ,משום

דאורחא דמילתא קתני .מלשון הרמב"ם )שם( ,דהתם דינא הוא כדי שלא

דליכא עבודה ,אבל ביום בלא שמירה נמי אין מסיחין דעת משום עבודה.

יחצצו המים בין בשרו לבגדי כהונה ,והכאלאשייכא,דהאטבול יום הוא

ועייןאותהבאה.

והולךלביתו.ובשו"תאגרותמשה)יורהדעהח"בסימןפו(כתב,דקמשמע

כא(מפרש,ד"הוהרובין,רוביםקריכהניםשלאהגיעועדייןלעשותעבודה

לן דשרי ליה להסתפג במגבות שנקנו משיירי הלשכה ,אף דלאו לצורך

כגוןפחותיםמי"גשנה.הקשההמשנהלמלך)פ"חמביתהבחירהה"ה(,איך

עבודה מסתפג דהא טבול יום הוא ,והא דשרי משום דלב בית דין מתנה

יתכןדמצותעשהדשמירתהמקדשמתקימתבקטניםשאינםבנימצוה.ואין

עליהם].אמנםברא"שמשמעדמסתפגכנגדהמדורה[.

לומר דמצות השמירה מתקיימת בלויים ,דהא ילפינן לקמן )כו (.מקרא

ה(מפרש,ד"הירד,בתוה"ד ,והאדתנןבמסכתמגילהלאמזיןולאטובלין

דאיכא מצוות שמירה לכהנים בשלושה מקומות אלו .ועל כן כתב דהא

אלא ביום וכו' .הקשה הבאר שבע ,היכי סלקא דעתיה דטבילה דבעל קרי

דאמרינן לקמן )כז (.דרובין היינו דלא מטו לעבודה היינו פחותין מבני

בעיא יום ,הא מקרא מלא דיבר הכתוב בדברים )פכ"ב פי"ד( "והיה לפנות

עשרים ,כמו שכתב הרמב"ם )פ"ח מכלי המקדש הט"ו( דאף דכשרים

ערבירחץבמים".

לעבודהאיןאחיהםמניחיםאותםלעבוד,אבלודאיגדוליםובנימצוההם,

ו(בא"ד,שם.הקשההנזרהקודש,האדיןיוםדטבילהבטבילתמצוהדווקא

וכתב דלכך כיון הסמ"ג ,שכתב )עשה קסה( רובין הם "נערים שלא הגיעו

איתמר ,והכא דלאו טבילה דמצוה היא ודאי דלא בעי יום .ותירץ ,דביומא

לחינוךעבודה".ועייןבאותהבאה.

)ל (.דריש בן זומא מקרא ,דאיןאדם נכנס לעזרה בלא טבילה ,להכי סלקא

כב(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת קושית המשנה למלך .ותירץ המנחת

דעתיהדטבילתמצוהחשיבאובעיאיום.

חינוך )מצוה שפ"ח( ,דחזינן דמצות אכילת קדשים מתקימת בקטנים אף

ז(מפרש ,ד"ה בא ,בתוה"ד ,יש לומר דחכמים לא הטריחוהו ללכת ולצאת

ֵאכלו הקדשים
דלאו בני מצוה נינהו ,והיינו טעמא משום דהמצוה היא שי ָ

משם הואיל ולילה הוא עדשיאיר היום .הקשה החתם סופר ,אם כן אמאי

והרי נאכלו,הכא נמי כיון דהמצוה היא שישמר המקדש הרי נשתמר],וכן

הוצרך לבאר בד"ה יוצא ,דבעי לצאת משום גזירה דלמא אתי למעבד

משמע במהר"ם קאזיס )מידות ב( דכתב דמצוות שמירה לא מתקימת

עבודה ,תיפוק ליה מהאי דהכא ,דדווקא בלילה לא הטריחוהו לצאת וכיון

בקטניםמשוםדלאובנישמירהנינהו,ולכאורהמשמעדמצדקיוםהמצוה

שעלה היום מחויב לצאת .ותירץ ,דהכי קאמר ,דלא הטריחוהו בלילה

ליכא חסרון בקטנים .ועיין ברכת שמואל )יבמות סימן ב' סק"א( דכתב

להשאר במחילה לבדו או לצאת מן המקדש אלא התירוהו ליכנס למקדש,

דמצוההתלויהבקיוםולאבמעשה,מתקיימתאףבקטן[.

אבלכיוןשנכנסבהיתרודאישריליההשתאלהשאראףביום,ובעילטעמא

כג(בא"ד ,כמו יגדל הנער ומתרגמינן ורבא רבא .אמנם הרמב"ם בפירוש

דגזרהלפרשלהאדתנןיוצא.ועייןאותטו.

המשניות כתב והרובין בקשת ,וכן ביאר המאירי ,דרובין היינו מלומדים

ח(בא"ד ,שם .כתב הרא"ש בשם ר"י ,דדווקא בעזרת נשים ובחיל דמשמש

לירותבקשתוחיצים],ועייןרבינוגרשום)לקמןכז.ד"ההכא(בביאורהשני,

כניסהויציאהלכל,עבדירבנןהרחקהלטמאיםדלאיקרבושמה,אבלבית

דמשמעדביארכדבריהם[.

המוקד דלא משמש לכניסה ויציאה ,לא גזרו ביה אף דמקרב טפי למחנה
שכינה.ועייןאותהבאה.

דףכוע"א

ט(בא"ד ,שם.אמנםהראב"ד כתב,דלאובביתהמוקדישבדטעמאדטבול

א(מתני' ,ומדורה היתה שם .במפרש ד"ה ומדורה ,ביאר דהיינו במחילה.

יום אסור במחנה לויה משום דמקרב למחנה שכינה .ובודאי אסור בבית

אמנם הראב"ד ,והרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ג מ"ג ומדות פ"א מ"ו(

במוקדדחציושבחולמקרבלחציושבקודש,אלאבלשכתהמוקדהוי,שבה

והמאירי )מדות פ"א מ"ב סוד"ה והמשנה השניה( בארו ,דהמדורה היתה

יורדים לבית הטבילה] ,ואף דהיא נמי מחנה לויה הוי התם שרי משום

בביתהמוקד].ולכאורהלישנאדמתניתיןמוכחכמפרש,חדאדקתניהיתה

דרחוקהטפיממחנהשכינה[.

שם והשתאבמחילהאייריולאבביתהמוקד,ועוד,דלקמיהקתני"באוישב

י(בא"ד,רבייוחנןלאולאפלוגיאתאאלאמפרשמילתיהדתנאקמא.אמנם

לואצלאחיוהכהנים"משמעדבאאחרשהיהבמדורה,דאינימאדהמדורה

רש"י בזבחים )לב (:ד"ה אע"פ )ובכל הסוגיא( כתב ,דרבי יוחנן פליג אתנא

בבית המוקד אצל אחיו כהנים ,איפכא הוי ליה למיתני "בא וישב לו אצל

קמא ,ותנא קמא סבר דטבול יום דזב כזב דמי ,ולהכי שילוחו מהר הבית

אחיוהכהניםונתחמםכנגדהמדורה"[.

עשהדאורייתאהוא,ודווקאמשוםפסחנכנס,ורבייוחנןסברטבוליוםדזב

ב(מתני' ,ובית הכסא של כבוד .כתבו הראב"ד והרא"ש ,דהאי בית הכסא

לאו כזב דמי ,ולהכי מדאורייתא שרי ליכנס להר הבית .והקשה התוס'

לצורךטבילהנעשה,משוםדתנןבמקוואות )פ"חמ"ד(,בעלקרישטבלולא

הרא"ש)יבמותז,(:דאיסברתנאקמאדטבוליוםדזבכזבדמי,איתביהנמי

הטיל מים לכשיטיל מים טמא ,משום צחצוחי זיבה שאינם יוצאים אלא

לאוד"ולאיטמאואתמחניהם"והיאךקאמריבואעשהשישבוכרתוידחה

כשיטילמים,ופליגיהתםתנאי,דרבייוסיסברדווקאחולהוזקןנטמאושאין

עשה שאין בו כרת ,הא אין עשה דוחה לא תעשה ועשה ,ועוד ,דבפסחים

בהן כח לפלוט ,אבל ילד אינו טמא שיוצא בכח ואין משתייר ,ותנא קמא

)סוףפרקהאשה(איתליהלרבאכרבייוחנן,ורבאאמרבכריתות )י(.טבול

סברדאףילדטמאכשיטילמים,והתפארתישראל )יכיןאותכ(כתבדבית

יום דזב כזב דמי .אלא מוכח דהא דטבול יום דזב כזב ,לאו לענין ביאת

הכסא לצורך זקנים שנטמאו נעשה .ובנזר הקודש ביאר דמתניתין דהכא

מקדש ,אלא לאכילת פסח הנעשה בטומאה ,דתנן דלא יאכלו ממנו זבים,

אזלאכתנאקמאדסבראףילדשהטילמיםאחרטבילהטמא.וברנןלבוקר

והשתאניחאהאדבזבחים )יז(:מסקינןטבוליוםדזבכזבדמיובנזיר )מה(.

כתב ,דמודה רבי יוסי דלכתחילה אף ילד יטיל מים קודם טבילה ,וכן כתב

מסיק אביי לכולי עלמא לאו כזב דמי ,דבזבחים גבי אכילת זבחים וכהן

הביאורהלכה)סימןתר"וד"המשום(ועייןבאותהבאה.

המשמשבטומאהאיירי,וההיאדנזירגביביאתמקדשאיתמר.

ג(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת ,והתפארת ישראל )יכין אות כ( ביאר,

יא(בא"ד,שם.עייןבאותהקודמת,כתבהמאירי )יבמותז(:דרבייוחנןפליג

דנעשהשםביתהכסאמשוםדאיעוצרעצמואיןנקביוראוייםלביאתמים,

אתנאקמא,ודייקלהמדקתני"אמררבייוחנן"ולא"רבייוחנןאומר",ומצי

כמו שכתב הרמ"א )יורה דעה סימן קצח ס"ג( דכל טובלת צריכה שתבדוק

לפלוגימשוםדרבייוחנןתנאהואופליג,ותנאקמאסברדעזרתנשיםבכלל

עצמה בגדולים וקטנים קודם טבילה ,שלא תהא צריכה לעצור עצמה ,ולא

מקדש,וטבוליוםדאסורבמקדשמדאורייתאאסירנמיבה,ורבייוחנןסבר

יהא ראוי לביאת מים .אמנם רש"י בברכות )סב (:ד"ה מדורה ,ביאר ,דבית

עזרתנשיםלאובכללמקדשומשוםהכיאינואסוראלאמדרבנן,וכןכתבו

הטבילה נעשה לצורך כהנים המסיכים רגליהם בבית הכסא ,כדתנן ביומא

הריטב"אוהרשב"א)שם(בשםנוסחאותברש"י.

)כח(.כלהמסךרגליוטעוןטבילה.

יב(בא"ד ,שם .ועוד דמוכח בכתובות דרבי יוחנן לאו תנא הוא ,וכן כתב

ד(מתני' ,עלה ונסתפג .וכן איתא ביומא )לא .(:ונסתפק המשנה למלך )פ"ג

התוס' רא"ש ביבמות )ז ,(:והוכיח נמי מדתנן בכלים )פ"א מ"ח( עזרת נשים

מעבודת יום הכפורים ה"ב(אי אורחא דמילתאקתני,או דדינא הוי ,ופשט

מקודשתהימנושאיןטבוליוםנכנסלשם,משמעדלחולוהרהביתנכנס,וכן

ו

מסכת תמיד דף כו
יט אייר התשע"ב
במתניתיןתנן,דישבבביתהמוקד,ואיתנאקמאמדאורייתאהיכישריליה

דביתהמוקד,דאיעליהממשהויולאואכסדרה,עלכרחךהאדאיקריבית

ליכנס להר הבית .אמנם כתב דמתוך הוכחה זו אידחי ראיה קמייתא,

הניצוץ על שם האש שהיו מדליקים שם לחימום כהנים ,הוא הדין דבית

דלעולםאיכאלמימרדרבייוחנןלאותנאהוא,ומכלמקוםפליגאתנאקמא

המוקדהיהאשלחימוםכהניםכרש"י,אבלאינימאדלאועליותממשאלא

מכח הני מתניתין דפליגי עליה ,אבל כתב דדוחק לומר דפליג תנא קמא

דמולעליותדאכסדרההוי,ועלשםניצוציחמהאיקריבית הניצוץ,ולעולם

אמתניתין דהכא ודכלים ,להכי מסתברא דהוא נמי מדרבנן קאמר ולא

לאהדליקובואש,אשדביתהמוקדנמילאומשוםחימוםכהניםאלאלאש

מדאורייתא.

המזבח כדעת המפרש ד"ה בית המוקד בשם ר"ח ,אם כן לא עשו מערכה

יג(מתני' ,בא וישב לו אצל אחיו הכהנים .תנן במדות )פ"אמ"ט( גבי טבול

שלישיתלקיוםהאשומתניתיןכרבייהודהדיומא )מה.(.ובספר רנןלבוקר

יוםיוצאוהולךלובמסיבהוכו'רביאליעזרבןיעקבאומרבמסיבהההולכת

תירץ ,דנפקא מינה לדינא דגגין ועליות לא נתקדשו דאי עליה ממש הוי

תחת החול יוצא והולך לו בטדי ,ופירשו הרמב"ם בפירוש המשניות )שם(

דאיכא בית תחתיה ,איכא למימר דווקא בכהאי גוונא אין עליות קדושות

ור"ע מברטנורה והתפארת ישראל )יכין אות עא( ,דרבי אליעזר פליג אתנא

משום דבית שתחתיהן מפסיק בינם לקרקע עזרה ,אבל עליה שעל גבי

קמא,וקאמרדאינוחוזרלביתהמוקדאלאיוצאמהרהבית,דטדיהואשער

אכסדרה הפרוצה משלוש רוחותיה קדושה משום דליכא דבר החוצץ בינה

צפוני דהר הבית .אמנם הגר"א )שם( ביאר ,דרבי אליעזר לא פליג אלא

לקרקע עזרה ,אבל לאידך גיסא דהכא נמי לאו בית הוי אלא על גבי

אהיכן היתה המחילה ,וקאמר דתחת החול היתה ,והא דקתני הולך בטדי,

אכסדרה ואפילו הכי אין העליה קדושה ,על כרחך טעמא דליכא קדושה

אבוקרקאיודבריהכלהיא.

משוםדבגובההוואףדליכאהפסקבית.

יד(מתני',מישהוארוצהלתרוםאתהמזבחמשכיםוטובל .תנןביומא )ל(.

כ(מפרש,ד"המגבה ,משוםהכיבעידפשיטאליהלהש"סוכו'.ביארהחק

אין אדם נכנס לעזרה עד שיטבול ,ויליף לה בן זומא מטבילת כהן גדול

נתן ,דהוקשה ליה מאי מספקא לגמ' ,מהיכי תיתי דלאו עליות ממש הוי,

בחמשעבודותדיוםכיפורבקלוחומר,ומההמשנהמקודשלקודשוממקום

להכי תירץ ,דהכא בעינן שישמרו בגובה ,ודלמא לא עשו ממש עליה רק

הטעוןכרתלמקוםהטעוןכרתבעיטבילה,הבאמביתולעזרהדמשנהמחול

סתם גובה .עוד ביאר דהוקשה ליה מאי נפקא מינה היכא הוי מאי דהוה

לקודש וממקום שאין ענוש כרת למקום הענוש כרת פשיטא דבעי טבילה,

הוה) ,עיין אות יח יט( ,להכי ביאר דמקרא ילפינן דשמירת כהנים בגובה

כלומרדדאורייתאהיא.אמנםרבייהודהקאמרדלאודאורייתאהיא,אלא

ולהכינפקאמינהלמסברקראי.

מדרבנןכדישיזכורטומאהישנהשבידוויפרוש,ונפקאמינהלעבורבעשה.

כא(מפרש ,ד"ה שהכהנים ,בתוה"ד ,ושמירת לויים אינה מוסבת על בנין

טו(מפרשד"היוצא)הראשון(,דהואילולאיעשהעבודהמהיעשהלשםאי

אכסדרה וכו' .אמנם בפסקי תוס' )הכא וריש מדות( כתב ,דהיו הלויים

נמי וכו') .ונפקא מינה דלטעמא קמא רשאי לצאת ולטעמא בתרא מחויב

שומרים עם הכהנים בהנך שלושה מקומות ובי"ח מקומות שומרים לבדם,

לצאת(.הקשההבארשבע,אמאיבעיטעמיאמאייוצאהאקאמרלעילד"ה

כלומר דבכ"א מקומות כלולים נמי הנך ג' מקומות .והסמ"ג )עשין קסא(

בא,דלאשרוליהאלאבלילהוכיוןדעלההשחרודאימוכרחלצאת).ועיין

כתב,דבהנךג'מקומותהיושומריםהלוייםעםהכהנים,ובלאהכהניםהיו

לעיל אות ז( .ותירץ בספר רנן לבוקר ,דאין הכי נמי דלהאי טעמא דלא

שומרים בכ"א מקומות ,וביאר החק נתן ,דבהא פליגי אמפרש ,דאיהו גריס

הטריחוהו לצאת בלילה לא בעינן להני טעמי ,והכא בעינן לה לאידך

"למעלן למטן" ,כלומר דקאי אעלמא דבכל דוכתא לויים למטה וכהנים

תירוצאדגגיןועליותלאנתקדשו.

למעלה ,ואינהו גרסי "שהכהנים שומרים למעלה והלויים למטה" ,משמע

טז(מפרשבא"ד ,עודתירץהתפארתישראל )יכיןאותכז(,דיוצאכדישלא

דבשער הניצוץ גופיה הוי נמי לויים ,והוא הדין שאר מקומות שהכהנים

יחשדוהושמתעצלמעבודה.

שומרים.ועייןבאותהבאה.

יז(גמ',מנאהנימיליאמראבייאמרקראוהחוניןוכו'.עייןמפרשד"המנא

כב(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת ,וביאר היאיר נתיבות ,דהמפרש

הני מילי ולעיל )כה (:ד"ה בשלשה מקומות .הקשה הגר"א )בחידושיו על

לשיטתיהאזיל)כה(:ד"ההיועליות,דדינאהואדבעוכהניםלשמורבמקום

המשניות( ,מאי מקשינן הא מקרא מלא הוא בבמדבר )פי"ח פ"א( דכתיב

גבוה,להכימצילפרשדקמשמעלןהכאדשמירתכהניםהויאלמעלהדלא

"ויאמר ה' אל אהרן וגו' ואתה ובניך אתך לפני אהל העדות" .וביאר

כלוייםשמשמריםלמטה,אבלאינהולאמצולפרושיהכי,דהאסביראלהו

דבקושיאסברדדוקאגבימשכןדאוהלהואבעינןשמירה,אבלביתהמקדש

דליכא דינא דישמרו כהנים למעלה ,ועל כרחך אתי למימר דהכהנים

כיוןדהשעריםסגוריםשמירהלמהלי ,ומשנימדחזינןדבעישומריםטובא,

והלוייםשומריםבאותומקום.

משה אהרן ובניו מוכח דאיכא מצוה בכהנים ולויים .עוד תירץ דגוף דין

כג(מפרש,ד"המנאהנימילי,כלומרשהלוייםבשמירתןאיןשמירתןבגובה

השמירה ידעינן מהתם ,והכא דמקשי מנא הני מילי אכהנים ולויים קאי

כמו לכהנים] .היינו לשיטתו דקמשמע לן הכא דכהנים למעלה ולויים

מהיכיתיתידבעולשמור].ולכאורהצריךעיון,דהאנמיאתפרשהתםדבעו

למטה[ .אמנם הראב"ד ורבינו גרשום בארו ,מנא הני מילי דכהנים ולויים

כהנים ולויים ,דכתיב וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו

משמרים במקום אחד ,והיינו לשיטתם דסברי דהכא קמשמע לן דתרוייהו

עליךושירתוך,ואתהובניךאתךלפניאהלהעדות)ש.מ.[(.

שמרובמקוםאחד.
כד(גמ',אמררביהודהשנכנסיןלעזרהפשפשקטןהיהלווכו'.עייןבמפרש

דףכוע"ב

ד"ה א"ר יהודה שכתב" ,ומתניתין דתמיד אליבא דרבי יהודה דמדות",

יח(גמ' ,אבעיא להו עליות ממש הוו או דלמא דהוו גביהי מגבה כעליות.

משמע דפירש דרבי יהודה לפלוגי אתי ולתנא קמא הוו שני שערים ולרבי

הקשה הבאר שבע ,מהא דאיתא ביומא )ה (:כיצד הלבישן ,והקשתה הגמ'

יהודה שני שערים ופשפש .אמנם המאירי )מדות( פליג ,וכתב דרבי יהודה

מאידהוההוה,ומותבינןמבעיאליהכיצד מלבישןלעתידלבוא,והקשתה,

מפרשדהפתחשהיהפתוחלעזרההיהפשפשדהיינופתחקטן,כלומרדלא

כשיבואואהרןובניומשהיהיהעמהם,ומסקינןמסברקראימבעי,והכאנמי

פליגרבייהודהאתנאקמאאלאמפרשדבריו,ועודפליגדביארדפשפשחד

מאי דהוה הוה ,וליכא למימר דנפקא מינה לעתיד לבוא ,דהא בנין העתיד

מהנךשנישעריםהוי,דלאכמפרשדביארדפשפשלבדמשניהשעריםהוי.

מפורשביחזקאל)פ"מפ"הואילך(,ועודדאיכאלמימרדיחזקאליהיהעמהם

כה(גמ',לבלושאתהעזרה.ביאררבינוגרשום,דהיינולבדוקאםכלהכלים

דומיאדמשה,וליכאנמילמימרדמבעיאלןלמסברקראי,דהאליכאקראי

נמצאים במקום שהניחום אמש .אמנם הרא"ש ביאר ,דהיינו לבדוק את

דאיירי בהני עליות .וכתב דלמא הכא נמי מבעיא ליה למסבר קרא ד"וילוו

השומרים ואם מצאו אחד מהם ישן היו מלקים אותו ולהכי לא פתחו את

עליך וישרתוך" דמשמע כהנים למעלה ולויים למטה דאי עליה ממש הוו

השער הגדול ,כדי שלא יעירו הישנים מקול פתיחתו ,ויסמכו על זה וישנו.

לוייםלמטה,אבלאילשוןגובההוא,ליכאתחתיהםלויים(.

והקשה בהערות )הערה  (72חדא דסותר למה שכתב במדות )פ"א מ"ז(

יט(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ותירץ החתם סופר ,דנפקא מינה לאש

דבדקוהכליםועודדאמרינןלקמן)כז(.דלאהיושומריםבתוךהעזרה.

ז

מסכת תמיד דף כו  -דף כז
יט אייר – כ אייר התשע"ב
כו(גמ' ,ומי הוו מיפלגי אבנים והכתיב והבית בהבנותו וכו' אמר אביי

ששהבתריסגיומשוםצוותאוכו'.הקשההעולתתמיד,אםכןמאימקשינן

דמתקני וכו' .כתב המפרש ד"ה אמר אביי ,דחוץ לעזרה אין איסור להניף

לעיל )כו(.דנימאאהרןובניובחדמקום,האבתריסגילצוותאומדהוצרכו

ברזל וכן פסק הרמב"ם )בפ"א מבית הבחירה ה"ח( .והקשה הבאר שבע,

שלשתם ,על כרחך לאו בחד מקום .וכתב ,דהמפרש )שם( ד"הואימא ,שם

דהיינו דעת רבי נחמיה בסוטה ,אבל רבי יהודה פליג וסבר דאפילו בחוץ

ליבולהאיקושיאוכתבדלאמשוםצוותאהואאלאגזירתהמקוםשיהיוג'

אסור ,ואמאי נקט כרבי נחמיה כנגד הכרעת רבי שם .ובכסף משנה )שם(

שומריםבשמירהאחת,אבלהקשה,דהכינמינימאדלמאכולהובחדמקום

ביאר ,משום דפשטא דמכילתא משמע כרבי נחמיה .ובנזר הקודש כתב,

ומשוםגזירתהכתוב,ועלכןתירץבאופןאחר,דאיכולהוששהבחדמקום,

דלאביירביחזרבווסתםכאןכרבינחמיה.ועייןמשנהלמלך שם.וברמב"ן

אמאי שאני צדדים זה מזה ,דבמזרח הוו ששה יחד ובצפון ודרום ד' ,אלא

בפירוש התורה )סוף פרשת יתרו( כתב ,דמה ששלמה המלך בנה על ידי

ודאידכלחדבמקוםאחד,ובמזרחהווששהמקומותובצפוןודרוםארבעה.

שמיר,משוםדרצהלהחמירעייןשם.ובבארשבעביארסוגייןאליבאדר"י,

ח(מפרשד"הוזהאחדמהן,זהומפורשמכולן.ביארהיאירנתיבות,דקשיא

דמאי דמשני אביי דמתקני ומייתי היינו על ידי שמיר ,עיין שם .ובנר תמיד

ליה אמאי לא מייתי קרא דדברים )פי"ז פ"ט( ובאת אל הכהנים הלויים,

תמהעליו,דעלידישמירשריאףבעזרה.ועודהקשה,דבתוס'חולין)יח(.

ולהכי תירץ ,דהאי קרא מפורש מכולן ,והיינו כרש"י חולין )כד (:ד"ה וזה

ד"ה וכמה ,מבואר דהשמיר אינו מיישר הפגימות .וצריך עיון] .עוד יש

אחדמהם,דודאיצדוקכהןהויוהיהקוראבניולויים.

להקשותעלדבריהבארשבעבסוטהשם,שכתבדכשהניףברזלעלהאבנים

ט(גמ',עזרהדאיתמהובעימיתבלאמצייתיבדאמרמראיןישיבהבעזרה

קודםשהוקדשומותרים,ואםכןהיהיכוללפרשדבריאביי"דמתקניומייתי

וכו' .הקשההגר"חקנייבסקי )ביאורברייתאדמלאכתהמשכןרישפי"ג(הא

מעיקרא" היינו בהיותם חולין ,ובבנין בית המקדש בלאו הכי איכא טעמא

כתבוהתוס'ביומא)כה(.ד"הוכתב,דלצורךעבודהשרילישב,ואםכןהכא

רבה דבונין בחול ואחר כך מקדישין דדילמא בעי למיזגא עלייהו ,ואי בנה

נמי שרו לישב ואמאי הוצרכו לשמור בחוץ .וכתב דמוכח מהכא דשמירה

בקודשאאשתכחדמעלבקדשים,עייןמעילה)דףיד.(:ועייןבמלבי"ם )סוף

לאוצורךעבודההיא.ובקונטרסלפניתמידביאר,דישיבהצורךאכילההיא

פרשת יתרו( דדחה דבריו ,דאם כן מדוע נחלקו רבי יהודה ורבי נחמיה

דכך דרכה ,אבל השמירה לא בעיא ישיבה אלא משום דנתעייף ,והא לא

בסוטה שם ,היה לו להקדישם אחר כך ,עיין שם] .אמנם עיין תוס' סוכה

חשיבצורךעבודה.עודכתבדשאניהכאדיכוליםלשמורבחוץ.

)מט (.ד"ה שכל ,שכתבו כדברי הבאר שבע ,וצריך עיון[ .ועיין עוד בזה

י(גמ',דאמרמראין ישיבהבעזרה .כתברש"ייומא )סט(:ד"האין דכתיב

בחידושיהגרי"ז.

לעמוד לשרת ,העומדים שם לפני ה' ,ולא מצינו בה ישיבה .וכעין זה שם
)כה (.ד"ה אין .והקשו הרש"ש הגבורות ארי וגליוני הש"ס )כה ,(.דקרא
ד"לעמוד לשרת" בעבודה מיירי ומיניה ילפינן דיושב פסול בעבודה ומהיכי

דףכזע"א
א(גמ' ,התם דלא מטו למיעבד עבודה קרי להו רובים .מדברי הראשונים

תיתידאסורלישבבעזרה.וצייןהרש"ש,דלקמן)סט(:סייםרש"ידלאמצאנו

משמע ,דהרובים ופרחי כהונה היו ב' סוגי אנשים ,דאלו ממונים על

שם ישיבה ,וביאר היאיר נתיבות ,דרש"י בסוטה )מ (:ד"ה אין ישיבה פירש

השמירה ואלו על עבודה .אבל המאירי כתב ,דהרובים הם פרחי הכהונה,

טעםהאיסור,דאיןכבודשמייםבכך,ואפילומלאכיהשרתעומדיםדכתיב

רק דפרחי כהונה קרי לאותם השומרים שהגיע זמן בית אב שלהן לעבודה

בישעיה )פ"ו פ"ב( שרפים עומדים ממעל לו ,ועיקר האיסור מסברא ,אלא

בבוקראותויום,וכןכתבבליקוטיהלכותעייןשם.

הכא כתב דלא מצאנו ישיבה בעזרה דהיכא דאיירי בעזרה כתיב עמידה.

ב(גמ',והלויםבכ"אמקומות.עייןלעיל)כו(:אותכאשיטותהראשונים.

אבל הקשו הרש"ש )שם( והעולת תמיד )בסוגיין( ,דרש"י בסנהדרין )קא(:

ג(גמ',שם.נסתפקהראב"ד)כו.ד"הובהאאיכא(,איכהניםכשריםלשמור

ד"ה דאין כתב ,דהלכה למשה מסיני היא .וכן כתבו תוס' ביומא )כ (:ד"ה

בהנךמקומותדלויים,וביארהיאירנתיבות,דגיסאדהכהניםכשריםלשמור

אין .אמנם תוס' בזבחים )טז (.ד"ה מיושב כתבו ,דשמא אינו מן התורה,

במקוםלויים,משוםדזריזיםטפיועדיפימינייהו,ולאידךגיסאדלמאכהנים

ומוכח לה מדאמרינן בזבחים )כג (:דעבודה בישיבה פסולה משום דאיכא

פסוליםדבעינןחילוקביןשמירהלמטהדשומריםהלויםוהםטפליןלכהנים

תריקראידעבודהבעיאעמידה,חדלמצוהואידךלפסולעבודהדיושב,ואי

לשמירהדלמעלה,ומסיק,דהדעתנוטהדבעינןלוייםדוקא.

נימא דמדאורייתא אין ישיבה בעזרה לא בעינן קרא למצוה ,דלמצוה בלא

ד(גמ',במתניתאתנאדכתיבלמזרחהלוייםששהוכו'.הקשההעולתתמיד,

עבודהנמיאיןישיבהבעזרהוקראדעבודהעלכרחךלפסולהעבודה.ודחי,

כיוןדמהאיקראילפינן,הוילןלמעבדכוותיהששהבמזרחוארבעהבצפון

דלמא לעולם איסור ישיבה בעזרה דאורייתא ,וקרא דמוקמינן למצוה לאו

ודרוםוכו',ואנןתנןחמשהעלחמשהשעריהרהביתוארבעהעלארבעה

למעט ישיבה אתא אלא למעט השתחואה .וביאר הפנים מאירות ,דתוס'

פנותיו.ותירץ,דקראבביתראשוןמשתעיוצורתביתשנישונהמביתראשון

מסקי דספק הוי ולצד דדאורייתא על כרחך בעינן למימר דעבודה

לפיכך היה סדר אחר להני כ"א מקומות ,ולא ילפינן אלא דבכ"א מקומות

בהשתחואהפסולה.

בעישמירה.

יא(מפרש ד"ה ש"מ בגדי כהונה ,שעל מנת שיהנו בה אפילו שלא בשעת

ה(גמ',לצפונהליוםארבעהלנגבהליוםארבעה .ביארהראב"ד,דהאייום

עבודההקדישוםמתחילה.ותנאיביתדיןהואופלוגתאבמסכתיומא.כתב

היינו יום ולילה ,כדכתיב בבראשית )פ"א פ"ה( ויהי ערב ויהיה בוקר יום

המקדשדוד )סימןלוסק"ב(,דלאפליגיאלאאלבישהשלא בשעתעבודה,

אחד ,ובמזרח ומערב לא שמרו אלא בלילה ,וצפון ודרום שמרו אף ביום

אבלתנאיביתדיןכוליעלמאמודודאיכא,דאילאוהכיעבודותדלאבעו

משוםדכתיב"עלחומותיךירושליםהפקדתישומריםכלהיוםוכלהלילה".

בגדי כהונה ,כגון קריאת הפרשה ואכילת קדשים ,איך שרו בבגדי כהונה,

]ולכאורה צריך ביאור היאך משמע מיניה צפון ודרום טפי ממזרח ומערב[.

אלאודאימשוםתנאיביתדיןולאפליגיאלאמההתנוביתדין,דלחדשרו

עוד פירש ,דיום היינו דווקא יום כלומר דצפון ודרום לא שמרו אלא ביום,

עבודה דלא בעיא בגדי כהונה ,ואידך סבר ,דאף שלא בשעת עבודה נמי

אבלמזרחומערבביוםובלילה.והרא"ש ביאר,דליוםהיינודפניהםלמזרח

שרו.

כנגדהיוםוגזרתהכתובהיא,אינמיטעמאדפניהםלמזרחמשוםשבושער
הקדים שבו עיקר כניסה ויציאה .וכתב הרנן לבוקר ,דלביאורו אתי שפיר

דףכזע"ב

שיטתהרמב"ם)פ"חמביתהבחירהה"ו(דאיןמשמריםאלאבלילה.

יב(גמ',הניחאוכו'אלאלמאןדאמראבנטושלכהןהדיוטזהואבנטושל

ו(גמ' ,אמר אביי הכי קאמר לאסופים שניים .עיין מפרש ד"ה אמרי,

כהן גדול מאי איכא למימר .הקשו התוס' ביומא )סט (.ד"ה אלא ,כיון

והראב"ד והרא"ש בארו ,דהכי קאמר" ,לאסופים שניים ,שניים שומרים",

דפלוגתא דתנאי היא שם )יב (.נימא דמתניתין דהכא כמאן דאמר לא זהו

כלומרלשניחדריםהנוספיםהוושנישומרים.

אבנטושלכהןגדול.ותירץ,דמכלמקוםבעילאוקמימתניתיןככוליעלמא.

ז(מפרש,ד"הבמתני'תנא,בתוה"ד ,דאיבחדמקוםהיהאמאיבצדמזרח

וכתבהנזרהקודש,דהתם)יב(.איתאדרביסברדאבנטושלכהןהדיוטזהו

ח

מסכת תמיד דף כז
כ אייר התשע"ב
יט(גמ' ,רב אשי אמר בגדי כהונה קשין הן .עיין מפרש ד"ה רב אשי וכן

אבנטודכהןגדול,להכילאמסתברליהלמימרדסתיםלןרביכמאןדאמר
לאזהו,דאםכןהויהיפךשיטתו.

פירש רש"י ביצה )יד (:ד"ה שמא .והרא"ש והראב"ד בסוגיין והר"ח )יומא(

יג(גמ' ,שמא תיכרך נימא א' על בשרו .כתב רש"י בביצה )יד (:ד"ה שמא,

בארו ,דבקשין נמי אסור בלבישה אלא דליכא למיחש שתכרך נימא על

דהיינונימיןגדוליםוגסיםדמחממיםאםיכרכוויעבורבאיסור,דלאתלבש

אצבעו.

שעטנז .אי נמי אף בנימין בעלמא שאין מחממין עובר ,כיון דעיקר הבגד

כ(גמ',שם .הקשוהתוס'ביצה )טו(.ד"האלא,היאךאמרינןדקשיןהןולית

מהנהוומחממומלמטה,הויליהלבישהדאיתבההנאה.

בהו איסור כלאים ,הא מוכח בערכין )ג (:דכהנים אשתרו בכלאיים משום

יד(גמ' ,ואי בעית אימא באותן שאין בהם כלאים .כתב רבינו גרשום ,כל

דהותר להם בגדי כהונה .ותירץ ,דלא אמרינן דשרי אלא בהצעה ,דברכין

הבגדים לבד מן האבנט .ובמפרש ציין ,דביומא )סט (.לא תירצה הגמ' כן,

איסורדרבנןהוא,הלכךקשיןשרולגמרי,אבללבישהדאסורהמדאורייתא

ומאידך,התםמשנידשריליהנותמבגדיכהונהוהכאליתאלהאיתירוצא.

ברכין ,בקשין אסורין מדרבנן ,וכן משמע ברש"י )שם( ד"ה בקשין ,שכתב

ובבית הלוי )ח"א סי' א' א'( כתב ,דהכא מלמדנו סדר פשיטת הבגדים

בגדיםקשיןשאיןמחממיןשרילישבעלייהןמשמעדלאהותרהאלאישיבה

והנחתם ,לכך שוב היה נראה לגמ' דחוק לומר דלא אזיל אאבנט ,אבל

ולא לבישה .ובבית הלוי )חלק א סימן ג( תירץ ,דודאי עיקר לבישה היינו

בברייתא דיומא דנקט דינא דבגי כהונה מותר ,שפיר אפשר דלא איירי

במחממים,וקשיןשאיןמחממיןלאמיקרומלבושולהכישרו,והיינובשוכב

באבנט.

עליהם דחיישינן דשלא בכוונה תכרך לו נימא ,אבל כשלובש בגדים שאין

טו(גמ' ,והאמר רבי שמעון וכו' אפילו עשר מצעות זו על גב זו וכלאים

מחממין ,כיון דלבשם מדעתו אחשבינהו וגלי דעתיה דהוי לבוש לגביה

תחתיהן אסור לישן עליהם .איתא בביצה )יד (:דהיינו משום שנאמר לא

ומשום הכי עובר אף שאין מחממין ,דאף בגד העשוי לכבוד מיקרי בגד,

יעלה עליך .הקשה הר"ן )ביצה ז .מדפי הרי"ף( מדתניא לעיל שמא תכרך

ואהאאמרינןבערכיןדאשתרילכהניםכלאייםבבגדיכהונה.

נימא,משמעדבלאהפסקאיירי,ואמאיאייריבהכיהאאפילועלגביעשר

כא(גמ',שם .עייןבאותהקודמתקושיתהתוס'.ותירץהבעלהמאור )ביצה

מצעות אסור גזרה דלמא יעלה עליו .וכתב דרש"י ד"ה שמא וד"ה אסור

ז .מדפי הרי"ף( ,דאבנט לית ביה כלאים ,משום דקשה הוא דהכי חוגר בו

תירץ,דבלאהפסקהויאיסורדאורייתאועשרמצעותמפסיקיןגזרהדרבנן

שפיר ,אבל חושן ואפוד דדרך ללובשן נעשין רכין ואסורים משום כלאיים.

היא.אמנםהר"ןתירץ,דתנןבכלאים)פ"מ(דכריםוכסתותשלכלאיםשרי

והקשה בהשגות הראב"ד )שם( ,דהאי טעמא דקשין ,הן משום דחוטן כפול

לישןעלייהו.וביארהר"ש,דלאאסרוהוכיהכאבעשרמצעות,משוםדאין

ששה אם כן כל שכן הוא ,אי אבנט דחוטו כפול ששה מקרי קשה ,חושן

דרכםבהעלאה,והכינמיברייתאדאסרהלישןעלייהו,אייראבגוונאדאין

ואפודדכפולשמונהודאימיקריקשה,ועלכרחךצריךלומרכתירוץהתוס'.

דרכם בהעלאה ,דלא אסור אלא כי ישן עלייהו ממש שמא תכרך נימא,

כב(מפרש ,ד"ה במחילה ההולכת ,בתוה"ד ,הני מילי במחילות שתחת הר

וברייתאדהכאבדבריםשדרכםבהעלאה,ומשוםהכיאפילועשרמצעותזו

הבית ,אבל מחילות שתחת עזרה אם הם פתוחין לעזרה נתקדשו בקדושת

עלגבזואסירי.

עזרה ואם הם פתוחים להר הבית לא נתקדשו כלום אפילו בקדושת הר

טז(גמ' ,שעיר .ומאי דקרא לבני עשיו שעיר ,כתב הרא"ש ,דמהר שעיר

הבית .ביאר החק נתן ,דמשמע דדווקא מחילות שתחת עזרה תלי להיכן

נינהו .והקשה בבאר שבע ,דארץ ישראל לא היתה מעולם תחת ממשלת

פתוחותאבלמחילותשתחתהרהביתביןפתוחותלעזרהביןפתוחותלהר

הרומיים ,ומאידך גרו בארץ ישראל גם שאר אומות .לכך פירש ,דהיינו

הבית אינן קדושות .והקשה ,דבפסחים )פו (.אמרינן כי קאמר רבי יוחנן

לישמעאלהמושלומולךבארץישראלונקראשעיר.וכמושייסדהפייטןכלה

דמחילות לא נתקדשו ,בפתוחות להר הבית ,והא דתניא בנויות לחול

שעיר וחותנו .ועיין במהרש"א )חידושי אגדות( ,דהביא רש"י בברכות )סב(:

ופתוחות לקודש תוכן קודש היינו בפתוחות לעזרה ,ולדברי המפרש

ד"העדכאן,דהכוונהלאדוםשאינןצנועיםבביתהכסאכמוהפרסיים.והא

דמחילות הבנויות בהר הבית אף דפתוחות לעזרה חולין הן מאי תירץ

דלאקראןאדום,עלשםשדשבביתהכסאשדומהלשעירהמזיקלמישאינו

דפתוחותלחולהאכיוןדבחולבנויותחולהוומכלמקום,אלאמוכחדלא

צנועמלדברשם.

כדבריו וליכא נפקא מינה כלל בין בנויות בחול לבנויות בקודש ,אלא הכל

יז(גמ' ,ואחר כך תן לתלמידך .עיין במפרש ד"ה וכשאתה שותה .וביאור

הולך אחר הפתח דאי לעזרה קדוש ואי להר הבית דחול הוא אינו קדוש.

דבריו ,דאפילו כשנשאר משקה בכוס ,די בשטיפת מים במקום הנחת הפה

וכתב דכן כתב הרמב"ם )פ"י מבית הבחירה ה"ט( "המחילות הפתוחות

כדי שיוכל חבירו לשתות הנשאר ,ולא מצריכים אותו לשפוך מעט ,ואיירי

לעזרה קודש והפתוחות להר הבית חול" ומדלא חילק היכן בנויות משמע

ביין דהוי בזיון אוכלין .אך במים דליכא בזיון בעינן שפיכה דעדיפא מיניה.

דלאתליבכך.

והמהרש"א )חידושי אגדות( פירש ,דהוה אמינא ,דכיון דמותר לתלמיד

כג(בא"ד,ואםהםפתוחיןלהרהביתלאנתקדשוכלוםאפילובקדושתהר

לשפוך לפני רבו ,שוב אין לרבו לחוש ממנו ,דממה נפשך אם לא אנינא

הביתוכו'.וכןכתבותוס'שבועות)טז(:ד"הואין,דהאדאמרינןדאיןשוחטין

דעתאי לחיי ,ואי אנינא דעתאי שישפוך ,קא משמע לן ,דאפשר שיבוש

בגגות העזרה קדשים קלים ,לאו דוקא והוא הדין דאין אוכלין שם קדשים

לשפוך לפני רבו .ובחידושי אגדות למהר"ל כתב ,שהרוק שבא לתוך המים

קלים ,ומשמע דסברי דאף קדושת ירושלים לית בהו .אמנם רש"י בפסחים

שפוך לחוץ ולא יהיה מיאוס לתלמידך אחריך .ואם לא ישפוך הרב ,צריך

)סז(:ד"המחילות,כתבדלאנתקדשובקדושתעזרהוכתבהחקנתן,דמשמע

התלמיד לשפוך ,וזה לא ישפוך התלמיד ,שיהיה מורה כאילו הוא מאוס

דווקא אותה קדושה לית להו אבל קדושת הר הבית אית בהו ,וכן משמע

בפנירבו.

מרש"י שם)פה (:ד"הגגין,דכתבדלאנתקדשוגגילשכותהעזרהבקדושת

יח(גמ' ,וכשאתה שותה שופך מים מהן .עיין במפרש ד"ה וכשאתה שותה.

עזרה לקדושת קדשי קדשים ,משמע דקדושה אחריתא אית בהו ,וכן דייק

ועיין בבאר שבע ,שקורא תגר על אותם הנוהגים לשפוך מכוס הבדלה על

מדבריהרמב"ם )פ"ומביתהבחירהה"זוה"ט(דסמיךדיןגגותלדיןמחילות

הארץ ,ואינם חוששין לבזיון אוכלין .ומה דאמרינן בעירובין )סה (:בסגולת

משמע דחד דינא הוא ,דכתב בגגי הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לחול

ענין השפיכה במוצאי שבת לסימן ברכה ,כתב דאי איישר חילי אבטליניה.

דאינן קדושות לכל דבר ,ובגגי לשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול

אך מקור דין זה הוא ברמ"א )אורח חיים סימן רצו סעיף א .ובמגן אברהם

גגותיהם חול ,לא כתב לכל דבר ,ומשמע דבמעט קדשי דהיינו בקדושת

)שם סק"ג( הביא דברי הבאר שבע ,ותמה עליו ,וביאר דלדידן צריך לומר

ירושלים.

דבדברמועטאיןקפידא.ובט"ז )שםסק"א(כתבלפרשדבריהגמ'בעירובין

כד(מפרש,ד"הובעלקרימשתלח ,הניתרימילישמעינהומרביהוכיהדדי

)סה(:דכלביתשלאנשפךבוייןאינורואהסימןברכה,שהואמקורהלכה

אמרינהו ] דהיינו דאין מה שבעל קרי משתלח וכו' שייך לעניננו[ וכן כתב

זודהיינושלאיקפידהאדםיותרמדאיעלממונוכשקרהלונזקבביתוכיון

הרא"ש וכן משמעות הרמב"ם בפירוש המשניות שכתב "ומה שאמר שבעל

דהואסימןברכה.ועייןבאליהורבא)סימןרצו(.

קריהולךבמסיבהוכו'ראיהעלהעיקרבידינווכו'דמחילותלאנתקדשו".

ט

מסכת תמיד דף כז  -דף כח
כ אייר – כא אייר התשע"ב
אמנםבשיטהלרשב"י כתב,דמוכחמהכאלהניתרידינידאיאיןבעלקרי

דההיתר לשבר כליו להטיל אימה ,היינו משום דשרי לאדם לייעד חפץ

משתלח חוץ לשתי מחנות אמאי הוצרך לילך במחילות ולן בהר הבית.

לתשמיש של הטלת אימה ,ומעתה אין זה השחתה ,דאדרבה זהו יעודו

והקשההיאירנתיבות ,אמאימאנוהמפרשהרא"שוהרמב"םבהאיביאור.

ושמושו ,אבל בגד העומד לתשמיש לבישה ,הקורעו לאימה עובר בבל

ותירץ,דאיכאלמימרדלאנאסרמןהתורה,אלאמעלההיאמדבריסופרים.

תשחית ,ומשום הכי המטיל אימה בשבירת כלי ,יעבור מלבד איסור גזל

כה(גמ' ,למימרא דלא איבעיא ליה למיעל] .משמעות דברי הגמ' דקפיד

באיסור בל תשחית ,דכיון דאין החפץ עומד לאימה הרי השחיתו ,ועל כן

עליה שהכניסו כשהוא שם ,וכן משמעות המפרש ד"ה רב ספרא[ ובברכות

כתבהרא"ש,דביתדיןיכוליםלהפקירולשנותיעודושימושהבגדמלבישה

)סב(:איתאנמילהאימעשה,והתםליתאלהניתיבות,אלאגרסינן "אלמא

להטלתאימה,ומעתהליתביהבלתשחית.

לאואורחארעא",ופירשרש"י)שם(ד"הוביתהכסא,דמהכאילפינןדאסור

ד(גמ',קולבןלוילוקה .כתבר"עמברטנורא )בשקליםפ"המא(דהממונה

לדבר שם ,וכן ביאר הרא"ש בסוגיין ,והקשה בביאור הגר"א )אורח חיים

היה מלקה לויים וכהנים שנמצאו ישנים על משמרתם .והקשה המשנה

סימן ג סק"א( ,הא בהדיא אמרינן דלא איבעי ליה למיעל ולאו בדיבורא

למלך )פ"חמביתהבחירהה"ו(,דהכאאמרינןקולבןלוילוקה,משמעדרק

תליאמילתא.

את הלויים היה מלקה .ותירץ דלאו דווקא בן לוי ,אלא כיון דהלוויים היו

כו(גמ',ורבספראסברדלמאמסוכןהוא .כתבהרנןלבוקר ,מדלאאמרינן

שומריםבכ"אמקומותוהכהניםרקבג',היוהשומעיםתוליםדהלוקהבןלוי

סברדעוברבבלשתקצו,מוכחדהאלאהויטעמאלהתירא,והיינוכשיטת

דהארובאנינהו,וכהניםנמיאיקרולויים,וכתבהמשנהלמלך)פ"חמבית

התרומת הדשן )סימן טז( דאיסור דרבנן דבל תשקצו נדחה מפני כבוד

הבחירה ה"ו( ,דכן משמע מסתימת הרמב"ם שכתב )שם ה"י( ,ומעמידין

הבריות,וכןמשמעמדאמרינןבכורות )מד(:משתיניםמיםבפנירביםמפני

ממונהאחדעלכל משמרותהשומריםמשמעדקאינמיאכהנים,וכתבדיש

הסכנה ,משמע דבל תשקצו לא הוי התירא לכך ודוקא סכנה שרי ליה.

לדחות,דהיהממונהומחזראףעלכהניםאבללאהיהמלקהאלאללויים,

]ואולי יש לומר דהכא שאני ,דבל תשקצו דחבריה לא הוי טעמא למידחי

ובבאר שבע הביא שהרמב"ם בפירוש המשניות )שקלים פ"ה מ"א( כתב,

כבודדידיה,ולהכיהוזקקולטעמאדסכנה,דודאידוחהכבודדידיה[.

הכהנים והלויים היו שומרים וכו' והיה מחזיר עליהם וכו' מי שנמצא ישן

כז(גמ' ,עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקן .פירש רש"י בברכות

מלקיםוכו'.והתוס' יו"טמדות )פ"אמ"ב(הוכיחמהמפרשדסוברדלאהיה

)סב (:ד"ה הדרוקן ,חולי המצבה הכרס ובבכורות )מד (:ד"ה חולי מעיים,

מחזר אלא עלהלויים ,דכתב מפתחות הרהבית בידו ,משמע דלא היהלו

והקשה הבאר שבע ,מהא דאיתא בעירובין )מא (:ששלושה מתים כשהן

מפתחות עזרה דלא היה נכנס לשם לבדוק הכהנים ,וכתב היאיר נתיבות,

מספרין ,חולי מעיים וחיה והדרוקן ,משמע דתרי מילי נינהו .ותירץ ,דאין

דטעמיהמשוםדכהניםזריזיםהםואיןצריכיםלירוזו.

כוונתרש"יממשלחולימעייםאלאכיוןשכרסוצבהקריליהחולימעיים.

ה(גמ' ,אשריהם לראשונים שאפילו על אונס שינה עושין דין ,תניא רבי

אמנם רש"י בעירובין )מא (:ד"ה הדרוקן פירש דהיינו חולי הפה ,והקשו

אומר וכו' .הקשה הנזר הקודש ,מה ענין דתוכחה דרבי להכא ,וכתב דאתי

המלא הרועים) ,בסוגיין( וההגהות הב"ח )שם אות ב( מהא דבשבת )לג(:

למימר דהא דחובטו במקל היינו בגדר תוכחה ,ולפי זה כתב דהא דאמרינן

אמרינןאהדרוקן,שנאמרומכותחדריבטן,משמעדהויאבבטןולאבשיניים.

בערכין )טז (:עד היכן תוכחה ,רב אמר עד שיכהו ,היינו דגם זה בכלל
התוכחהלהכותוותולא],ודלאכרש"י)שם(ד"העדשפירשעדשיקצוףעל
המוכיחויכהו[.

דףכחע"א
א(גמ' ,שלום עליך .כתב הראב"ד,דרבותיו הקשו היאך נתנו לו שלום הא

ו(גמ' ,שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם וכו' .ביאר הרנן

אמרינןבברכות)יד(.הנותןשלוםלחבירוקודםשהתפללכאילועשאובמה.

לבוקר ,דעל ידי התוכחה מתעורר האדם לתשובה ,והיינו נחת רוח דדומה

ותרצו דהתם בעומד בפתח ביתו ונותן שלום לכל העובר שם אבל הכא

לקרבןשאמרונעשהרצונו,וחוזרתהשכינהומסתלקהרע.

איירינןבפוגעבחברובדרך.והראב"דתירץ,דהתםבשהגיעזמןתפילה,אבל

ז(גמ' ,המוכיח את חבירו לשם שמיים .ביאר הרנן לבוקר ,דהיינו דרוצה

הכאדאכתילאמטאזמנהשרי,וביארהיאירנתיבות,דהאפשיטאדלאוכל

שיתרבהכבודשמיים,לאפוקיממוכיחלטובתעצמושלאיענשמדיןערבות.

שעתאאסורלומרשלום,ונחלקובמחלוקתהמגןאברהם )אורח חייםסימן

ח(גמ' ,המוכיח את חבירו לשם שמים זוכה לחלקו של מקום .ביארהעולת

פ"ט סק"ו( והט"ז )שם סק"ג( ,אי האיסור מעלות החמה ,והראב"ד סבר

תמיד ,דכתיב "כי לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" ,ואמרו

דמהנץ החמה אסיר והכא קודם נץ החמה ,ואינהו סברי דמעלות נאסר.

אלמלא הקדוש ברוך עוזרו אין יכול ליצר הרע שמתחדש עליו בכל יום,

ובשיטהלרשב"י תירץ,שלאנותןלושלוםאלאאמרולאיהאלבךמתפחד

ולהכי הוי חסד שמשלם כאילו עשה האדם הכל ,וכל שכן דבעי סיעתא

אלא שלום עלי ,וכוונתו ,דאיסור אמירת שלום היינו דוקא "ברכת שלום"

דשמיא בתוכחה ,שיתן לו הקדוש ברוך חן דבלאו הכי לא ישמעו דבריו,

בשמו שלהקדוש ברוך הוא ,ושלום דהכא ענין אחר הוא דהיינו שאומרים

ומסתברטפישינוכהמשכרו,דלולאעזרה'לאהיהפועלמאומה,והואמה

שהכלבשלמותוהםשומריםוהאשרי.

שאמר דהמוכיח לשם שמים אין מתנכה משכרו ,אלא זוכה לחלקו של

ב(גמ' ,שם .כתב הראב"ד דהקשו רבותיו ,איך שרי ליתן לו שלום הא

הקדושברוךהואכאילועשההואהכלבעצמובשלמות.

אמרינן במגילה )ג (.דאסור ליתן לחבירו שלום בלילה דלמא שד הוא.

ט(מפרש ד"ה איזו דרך ,בתוה"ד ,אלא הכי קאמר ,דרך אחת מהדרכים

]ופירש רש"י סנהדרין )מד (.ד"ה שמא ,דאסור משום דאין מוציאין שם

שיבור לו האדם .ביאר העולת תמיד ,דהוקשה לו דבאבות )פ"ב מ"א( אמר

שמיםעלהמזיקין[.ותירצודלאחיישינןלשדיםבעזרהדלאניתןלהםרשות

רבי "איזוהי דרך ישרה שיבור לו אדם כל שהיא תפארת לעושיה וכו'",

להכנס לשם .והראב"ד תירץ לא חיישינן אלא בשאין מכירו והכא דמכירו

והיאךקאמרהכאמילתאאחריתי ,ועלכןאמרדזואחתמהדרכים.אמנם

שרי.ותוס'במגילה )שם(ד"החיישינן כתבו,דלאחיישינןלשדאלאבשדה

המהרש"א)חידושיאגדות(כתבדהיינוהך,דלאהובהתוכחותהיינותפארת

חוץלעירדשכיחימזיקין,אבלבמקוםשבניאדםמצויןאיןלחוש,דאםלא

לעושיה ותפארת מן האדם ,דטוב לו ומטיב נמי לאחרים שחוזרים על ידו

כן,אדםשאומרבלילהתנוגטלאשתוהיאךנותניםניחוששמאשדהוא.

למוטב.והרנןלבוקרביאר,דקאיאגבראדמוכיחיםאותו,דבעישיהיומעשיו

ולדברי השיטה מקובצת לרשב"י )הובא באות הקודמת( דשלום דהכא לאו

תפארתלדעתוויסכימוגםאחריםהמוכיחיםאותושהםתפארת.

היינוברכה,אתישפיר.

י(גמ',בזמןשהןמרוביןרציןועוליןבכבש.הקשה התוס'ישנים )יומאכב(.

ג(גמ' ,ורשות היה לו לשרוף כסותו .כתב הרא"ש ,דלית ביה איסור בל

היאך רצין הא דרשינן בירושלמי )ברכות פ"א ה"א( מקרא ד"לא תעלה

תשחיתמשוםדהפקרביתדיןהפקר.והקשהבקונטרסלפניתמיד,וכישרי

במעלות על מזבחי" דאסור לילך על הכבש אלא עקב בצד גודל .ותירץ,

להשחית הפקר ,ועוד הקשה ,מאי קשיא ליה הא אמרינן בשבת )קה(:

דהיינו דווקא בזמן עבודה כמו בהולכת אברים למזבח ,ודלמא הכא לא

דלהטיל אימה שרי לאדם לשבר כליו ולית ביה משום בל תשחית .וביאר,

מיקריבעידןעבודהלהכישרי.עודתירץ,דלמאהיורציןעקבבצדגודל.

י

מסכת תמיד דף כח
כא אייר התשע"ב
יא(גמ',כלהקודםאתחבירובתוךד'אמותזכה.כתברש"ייומא)כב(.ד"ה

דאמרמשקעאליההיינושהיההכיורשקועבתוךאותוהכליוכשרצופתחו

וכל,דזהוגורלם]דהיינודאףמעיקראהיהדינםבגורלוהואגורלם[.ואיתא

פי אותו הכלי והיו מימיו שותתין לכיור כפי הצורך .וכתב שהוא דוחק,

בספרי )במדבר פי"ח פ"ח( "ועבדתם" שומע אני מעורבבים ,תלמוד לומר

דהעיקר חסר מן הספר ,וכן הקשה הראב"ד )שם( דבסוגיא דיומא מפורש

"עבודת מתנה" מה מתנה בפייס אף עבודה בפייס .וכתב החינוך )מצוה

כשיטת רש"י .וכתב הבאר שבע ,דנראה דהרמב"ם גופיה חזר בו וביאר

שפט(דכהןשזכהבפייסומסייעלוחבירוכהן,חייבהמסייעמיתה.

כרש"י ,דכתב )פ"ה מביאת מקדש הי"ד( מי כיור נפסלין בלינה ,וכיצד היו

יב(גמ' ,הממונה אומר להם הצביעו וכו'] .דהיינו הוציאו אצבעותיכם[,

עושין משקעין אותו במי מקוה או מעין ולמחר מעלין אותו ,והקשה אמאי

ומקשינן ביומא )כב (:ונימנינהו כל דהו ואמאי מונים באצבע ,ומשני אסור

לאהזכירוהראב"ד בהשגתו.ובכסףמשנה )פ"גמביתהבחירההי"ח(תירץ,

למנותאתישראלאפילולדברמצוה,דכתיבבשמואל )אפט"וופ"ד(וישמע

דלא חזר בו אלא הא והא הוי .וביאר הנזר הקודש ,דהוצרכו למוכני כדי

שאול את העם ויפקדם בטלאים ,רבי אליעזר אומר עובר בלאו ,דכתיב

שלאיחסרומיםלכיור.ועייןבאבןהאזל)פ"גמביתהבחירההי"ח(.

בהושע )פ"בפ"א("והיהמספרבניישראלאשרלאימד",רבנחמןבריצחק

טז(מתני' ,עד שהיו שומעין קול העץ שעשה וכו' .איתא בזבחים )כא(:

אמרבשנילאויןשנאמר"לאימדולאיספר".והאדשריבאצבע,ביארהכלי

דלכולי עלמא אין מי כיור נפסלין עד עלות השחר ,ורבי יוחנן סבר דכבר

חמדה )שמותפ"לפי"ב(,כיוןדכתיבבשמות )פ"לפי"ב("כיתשאאתראש

בערב משקיעין את הכיור ,כדי שהבא לקדש ידיו קודם תרומת הדשן,

בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו" .משמע דווקא ראש או אבר

ימצאהומשוקעויזכורלשקעושובשלאיפסלבעמודהשחר,ורבחסדאסבר

שהנשמהתלויהבואסורלמנותאבלאצבעשרי.

דלא החמירו בו כל כך ,אלא המקדש ידיו לתרומת הדשן כשגומר לקדש

יג(גמ' ,הממונה אומר להם הצביעו .פירש רש"י ביומא )כב (.ד"ה הצביעו,

משקעו במים .ולרבי יוחנן דסבר שמעו קול העץ וכו' היינו מה שהרימו

הוציאו אצבעותיכם כל אחד יראה באצבעו .והטעם כדאיתא שם דאסור

מהבור,ולרבחסדאשמעוהקולשהשקיעובמים,ומקשיבשלמאלהעלותו

למנותאתישראלולמנותאבראחדמותר.ועייןבבארשבע שהקשהאהא

בעי מוכני ,אבל לשקעו אמאי בעי מוכני ,ומשני דאין הכי נמי דהוי מצי

דאמר ר' יצחק ביומא )כב ,(:דאסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצוה,

לשקעובלאמוכני,ומשקעובמוכניכדישישמעוהקולויזדרזו.ומקשילמאי

שנאמרויפקדםבטלאים,ואמאילאילפינןממשהרבינושהוצרךלמנותאת

בעי לתקנת השמעת קול ,האיכא גביני דהוי מכריז "עמדו הכהנים

ישראלעלידימחציתהשקל,ומפורשבפסוקולאיהיהבהםנגףבפקודוגו'

לעבודתכםולוייםלדוכנכם",ומשניתריהכיריהוועבדידשמע מהאי אתי

דמשמע ששולט עין הרע במנין להביא נגף .וכן הקשה שם המהרש"א,

ודשמע מהאי אתי] .נמצא דלרבי יוחנן לא הויא תקנת השמעת קול אלא

ותירץ,דאפשרלפרשדולאיהיהבהםנגףקאיעלחטאהעגל,דהיינושעל

דכךהוה,אבללרבחסדאתקנתאהיאכדישיזדרזוכהניםויבואו[.

ידימחציתהשקליתכפרלהםחטאהעגל,אבלבמניןדשאולדילפינןמיניה,

יז(מתני',חותהאתהמאוכלותהפנימיות .איתאבירושלמייומא)פ"בה"א

לאהוזכרכפרה,ועודדכיוןשהכלבאמשלשאול,איןאדםמתכפרבדבר

ט",(.אשרתאכלהאש"יכולעצים,תלמודלומרעולה,איעולהיכולאברי

שאינושלו .והעיוןיעקבשםתירץ,דמניןדפרשתכיתשאהיהשלאלדבר

עולה ,תלמוד לומר אשר תאכל האש ,הא כיצד חותה מן המאוכלות

מצוה,וכמושכתברש"י)שם("כשתחפוץלדעתמניינם",אבלקראדויפקדם

הפנימיותויורד.וכןהואבתורתכהנים )צופרשהאפ"בה"ד(.וביארוהפני

בבזק היה לצורך מצוה שיצא למלחמה ,והחק נתן תירץ ,דמקרא דמשה

משה )ירושלמי שם( והבאר שבע ,דתרומת הדשן היינו איברי עולה

חזינן שאסור למנות את כל ישראל ,אבל במנין דשאול שמנה רק את

שנתעכלו ,וכן כתב הריטב"א )יומא כ ,(:וכתב היאיר נתיבות ,דיש לעיין

היוצאיםלמלחמה,חזינןדגםחלקםאסורלמנות.וכןתירץהשפתאמתשם.

במפרשהרא"שוהראב"דדסתמודבריהםולאפירשוממההיה.

ועיין באור החיים )ריש כי תשא שמות ל ,יב( דעל ידי שקלים שרי אפילו

יח(מתני',שם .איתאביומא )כד(.תנירבחייאנאמרכאןוהריםאתהדשן

שלאלצורךמצוה.ומהשהותרעלידיאצבעכתבבכליחמדהשמות)עמוד

ונאמרלהלןוהרים)ממנהמלאקומצו(,מהלהלןבקומצואףכאןבקומצו,

(288דבתורהנזכר"ראש" .ועייןבשו"תכתבסופר )יו"דסימןקו(בשםאביו,

ופירש רש"י )שם( ד"ה תא שמע ,דודאי לא בעי שיקמוץ דהא לא שייכא

דליכאלמימרדאצבעותלאהויכגוףהאדם.ועייןבכתבוהקבלה)שמותלח,

בגחלים רותחות ,אלא ילפינן דלא יפחות מאומד מלא הקומץ ואם רצה

כא(.ובהעמקדבר)בפרשתפקודישם(.ועייןעודבאגרותמשה)יור"דח"ו(.

להוסיףיוסיף.וכתבהבארשבעבסוגיין,דיכוללהוסיףעדמחתה,ועייןרש"י

יד(גמ',היושניםשוים.וביומא )כב(.הגירסאהיו"שניהם"שוים.והרש"ש

תמורה )לד (.ד"ה כי .וכתב בהגהות הגר"א )שם אות ו( דאפשר דמשמע

והשפתאמתהקשושםאהאיגירסא.וכתבודבאמתהעיקרכגירסתינו.והנה

מרש"י ,דדינא דתרומת הדשן אסור בהנאה דווקא לשיעור קומץ ,ורש"י

בגבורת ארי שם הקשה ארש"י שם ד"ה ואם היו שניהם ,שכתב דבכהאי

בזבחים )פו(:ד"ההיו כתב,דהיו תורמיןמלאמחתה,וכןכתבבפסחים )כו(.

גוונא חזרו כולם להטיל גורלות ,מנא ליה הא ,דאפשר דרק אותם שנים

ד"ה תרומת הדשן ,וכתב הרש"ש פסחים )שם( דמלא מחתה לאו דווקא,

חוזריםלגורלאחר.ובתוס'יו"ט שםכתב,דמדתנןואםהיו"שניהם"שוים,

ושיגראדלישנאהואאגבשיעורגחליםדיוםהכיפורים.אמנםהמאירייומא

משמע כפירוש רש"י דכולם נכנסו למנין ,דאי לאו הכי הווי ליה לומר אם

)כ(.כתב,דשיעורההוילפחותמלאמחתהבכליום,וביאר)שםכד(.דכיון

היושוים.לכךהסיקדאיןהכינמי,אםהיומתפשריןביניהםלאהיוחוזרין

דבקומצוממשאיאפשרדהריגחליםהן,עלכרחךמלאקומצומרווחהוא

לפייס,ורקכשלאהתפשרוחוזריםכולםלפייס).ועייןבמחציתהשקלסימם

שאםבאלהוסיףמוסיףוהואמלאהמחתה.והרנןלבוקרכתב,דקומץישלו

קלבסק"ב(.

שיעור למטה דהיינו לא פחות משני זיתים כדכתב הרמב"ם )פי"ג ממעשה
הקרבנות ה"ב( ,אבל אין לו שיעור למעלה כדכתב הרמב"ם )שם( "הרחיק

דףכחע"ב

אצבעותיו פסולה" ,משמע דאי הוי קומץ גדול בלא הרחקת אצבעות כשר,

טו(גמ',מוכנילכיור.עייןמפרשד"העד.איתאביומא)לז(.מאימוכני,אמר

וכתב ומסתברא דילפינן דומיא דקומץ שלא יהא מבורץ ,הכא נמי בעינן

אבייגילגלאדהוהמשקעאליה.ופירשרש"י)שםבמשנה(ד"המוכני,דהוא

שתהאהמחתהמחוקהולאגדושה.

גלגלשעלידוהיומשקעיןאתהכיורבבור,שיהיומימיומחובריןלמיכיור

יט(מתני' ,רחוק מן הכבש שלושה טפחים .כתב הראב"ד ,דכך קיבל משה

שלא יפסלו בלינה וכן ביארו הערוך )ערך מכן( ור"ע מברטנורא )יומא פ"ג

מסיני,והתפארתישראל )יכיןאותסג(ביאר,דהיינוכדישלאישחירהדשן

מ"י( .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"ג מ"ח( ביאר ,דמוכני הוא כלי

את כותל הכבש ,וכתב ביאיר נתיבות ,דלכאורהאזיל לשיטת המפרש ד"ה

סביב לכיור שלא נתקדש בקדושת כלי שרת ,ושם היו מניחים את המים

צבר,דתרומתהדשןלאנבלעתשם,להכיחייששישחירכותלהכבש.והרנן

תמידכדישלאיתקדשוויפסלובלינה,והיושותתיןהמיםמןהמוכנילכיור

לבוקר כתבהטעם,דכיוןדבעינןלהרחיקהתרומהמהמזבח,ראוילהרחיקו

כדיהצורך.וכןכתבבהלכות)פ"גמביתהבחירההי"ח(.וכתבהבארשבע,

גםמןהכבשג'טפחיםדליפוקמתורתלבוד.

דלדידיההאדקאמרבגמ'דיומא"גלגלא"היינוכליעגולסביבהכיורומאי

כ(מפרש,ד"העד,לגלגלשכברשקעוהומבערבכדילאיפסלומימיו.כתב

יא

מסכת תמיד דף כח  -דף כט
כא אייר – כב אייר התשע"ב
רש"י ביומא )לז (.ד"ה מוכני ,ולא כבוד קדשים הוא ליפסל מים קדושים.

ברש"ש שהקשה מיומא )מה (:שסידרו גם על הסובב ,ודלא כרמב"ם )ועיין

והקשההאבןהאזל )פ"גמביתהבחירההי"ח(,אמאיבעילטעמא"דכבוד",

נמי בפ"ב מתמידין ומוספיןהי"ג( ,וכן מבוארבתוס' )שם( ד"ה סודרן .ובכך

תיפוק ליה דאסור לפוסלם משום מצוות שמירה ,כדילפינן בבכורות )לד(.

ביארו התוס' )שם(  הטעם דאין נפסלין בלינה ,דסובב דינו כמזבח ,וככבש.

מדכתיב משמרת תרומותי דאיכא מצות שימור בתרומה ,וכתב הרמב"ם

עוד כתבו דעשו כן ,משום דיש איסור להוריד איברים מהמזבח ורק אם

)פי"במתרומותה"א(דאסורלטמאאתהתרומהכשארהקדשים,וכןכתב

מסדרםעלהסובבוהמזבחלאחשיבהורדה.ובגבורתארי )שםבמילואים(

)פי"ח מתרומות הי"ב( אסור לטמא את הקדשים או לסבב להם טומאה

הקשה,דהאאיכאמאןדאמרבזבחים )פז,(.דאףדהאבריםנמצאיםבראש

שהרי פוסלן .ותירץ ,דיליף שימור דתרומה מדכתיב "בכל קודש לא תגע",

המזבח לינה פוסלתם ,ואם כן מאי טעמא סודרן על גבי כבש וסובב ,ועיין

ומדאפקיהלאכילהבלשוןנגיעהמוכחדאיכאאיסורלטמאותו,ולהכיסבר

שםשדןדאףדלינהתפסלם,מכלמקוםתועילהנחתםשם,לדינאדאיעלו

דהאיסור הוא דווקא לטמא ,אבל לפוסלו בלינה אינו איסור אלא חסרון

לאירדודגםבהןשייךדינאדמזבחמקדשפסולים.

כבוד,ועייןשמועתחיים)יומאלז.(.

כז(מתני' ,תפוח היה באמצע המזבח .כתב המפרש ד"ה תפוח ,ועוד וכו'

כא(מפרשד"הצבר,בתוה"ד ,דמוהשליךדכתיבבמוראהונוצהדייקינןוכו'

הנקרא תפוח ע"ש שהיה עגול כתפוח או גבוה .והראב"ד כתב )בפ"ב

וקיםלהולרבנןדלאמיקריהשלכהפחותמעשריםאמה.כתבהרנןלבוקר,

מתמידיןומוספיןה"ז(,שהיאטבלהמרובעתשהיתהעלגביהמזבחכ"בעל

דטעמא דמשליכים אותה משום דאית בה גזל שאוכלים העופות ,ושיעורא

כ"ב,ואותהאמההיאהשלמתעשראמותלגובההמזבח,ונקראתתפוחעל

דעשריםאמותהיינושיעורדלאשלטהבהעינא.ועייןבבארשבע.

שםשהיתהגבוההעלכלסביבה,וטבלהזוהיתהקצוצתקרנותכעיןעגולה

כב(בא"ד ,אבלתרומתהדשןנראהלידלאהיתהנבלעת.וכןכתבו התוס'

כדילהרויחמקוםהמערכהוכלדברשהואגבוהועגולנקראתפוח.ובבאר

בזבחים)סד(.ד"הדישוןבשםרבנותם,אמנםברש"יבזבחים)מו(.ד"הוהרי,

שבע דן הרבה בדבריו ,והקשה עליו ממעילה )ט (.דאיתא הנהנה מאפר

ובפסחים)כו(.ד"התרומתכתב,דאףתרומתהדשןנבלעת.

"התפוח" מעל ,ולראב"ד הוי ליה למימר מאפר שעל גבי התפוח ,עיין שם.

כג(בא"ד ,ואם איתא דתרומת הדשן כמו כן נבלעת הוי ליה לאחשוביה.

ובמאירי כאן כתב ,אמצע המזבח היה נקרא תפוח ,מפני שהיה נמוך מעט

התוס'בזבחים )סד(.ד"הדישון כתבואותהראיהבשםרבינותם,ורבייום

בעיגולוהיוצובריןוכו'ועושיןאותוכריבאמצעמקוםהמערכהכעיןתפוח.

טוב דחאה,דהכינמיאשכחןבתורתכהנים )ויקראפרשהט(גביביתהדשן,

כח(מתני' ,שם .עיין בחשק שלמה שדן על פי דברי הרמב"ם )פ"ב מתמידין

דנעשה למוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי והמנורה ,והשמיטו תרומת

ומוספיןה"א(והראב"ד)שם(,איהוצאתהדשןהיתהבכליוםאורקכשרבה

הדשן,אףדודאיהיהעמהםכדאמרהתםובתמיד.

האפרמעלגביהמזבח.

כד(בסוה"ד ,ואמרינן בכריתות ושמו מלמד שטעונין גניזה דאסור ליהנות
מתרומת הדשן] .ואי נבלע אימת גונזו והיאך משכחת בו הנאה[ .אמנם

דףכטע"א

בתוס' זבחים )סד (.ד"ה דישון כתב ריב"א ,דשמא לא היה נבלע מיד.

א(מתני' ,לא נתעצל .כתב המפרש ד"ה לא נתעצל ,דאף דהווי נוי למזבח,

]ולכאורה מוכח כן ,דהא גבי דישון מזבח הפנימי ומנורה נמי תנן במעילה

לא נתעצלו מלהוציא .ובחק נתן דייק דמדברי הרמב"ם )בפ"ב מתמידין

)יא(:דלאנהניןולאמועלין,אףדכוליעלמאמודודנבלעין).ש.מ.[(.והקשו

ומוספין הלי"ד( מוכח דמפרש דקאי אהוצאת הדשן לאחר שכבר הורידוהו

תוס'בזבחים)סד(.ד"הדישון,אמאיבתרומתהדשןמועליןכדאמרןבזבחים

למטה מעל גבי התפוח .והרבותא ,יש לומר כדכתב בתפארת ישראל )יכין

)מו (.ובדישון מזבח ומנורה תנן במעילה )יא (.לא נהנין ולא מועלין .ותירץ

אות טו( ,דאף דהדישון אינה מלאכה מכובדת כל כך דלא הפיסו עליה,

רבינותםדדישוןמזבחומנורהנבלעיןותרומתהדשןאינונבלע.וביארהנזר

אפילו הכי לא נתעצלו .ועל מה שכתב המפרש "מי שמוטל עליו לעשות"

הקודש)בסוגיין(,דהנידנבלעיןמיקרינעשיתמצוותןומשוםהכיאםיוציאם

תמהבחקנתן,הלאאיןפייסבהוצאתהדשן.ובבארשבעכתב,דרצהלומר

לא יעבור במעילה ,מה שאין כן תרומת הדשן דלא נבלע לא מקרי נעשית

מישקיבלעליומנדבתלבולעשות.

מצותן ולהכי מועלין בו ,והוכיח מהכא דאף דנעשית מצותן בידי שמים

ב(מתני',החלומעליןבגזירין.ביארהר"עמברטנורא,דהיינושניגזיריעצים

מפקיע קדושה .אמנם ריב"א תירץ ,דמסברא פקעה מתרוייהו הקדושה,

דתמיד של שחר ,דכתיב "וביער עליה הכהן עצים בבקר בבוקר" משמע

ושאניתרומתהדשןדילפינןליהמ"ושמו"דבקדושתיהקאי.

שטעונהשניעצים,והקשההעולתתמיד,האמהאיקראילפינןביומא )כו(.

כה(מתני ,מהרו וקדשו ידיהם ורגליהם מן הכיור .עיין מפרש ד"ה מיד.

דכהןאחד מסדרשניגזיריןדתמידשלשחרוהיאךתניהכא"החלו"לשון

ובקרית ספר )פ"ב מתמידין ומוספין ה" ( ביאר ,דמקדשים ידיהם ורגליהם

רבים.ותירץהבארשבע ,דדיןכהןאחדהיינודווקאבהנחתהגזירין,והכא

מפני שצריכין לעלות למזבח ,וכתיב "או בגשתם אל המזבח" וכן כתב

בהעלאה איירי דהיו מסייעין לו ,כי לא היה יכול להעלותם לבדו .אמנם

הרמב"ם בפירוש המשניות ,דבר תורה הוא שאין קרבין למזבח ולא לשום

המאירי )יומא שם ובסוגיין( כתב דאף להעלותם היה זכאי לעשות ביחיד.

דברמןהעבודותאלאלאחרקידושידיםורגלים.וביארהמקדשדוד )סימן

ותירץהנזרהקודש,דהיומסייעיןלוסיועכלדהוועלכןמיקריעבודתיחיד.

לב סק"א( ,דבעבודה חזינן דכהן בלא קידוש ידיו ורגליו פסול משום זרות,

והעולתתמיד הוכיחמקושייתו,דהכאלאובשניגזיריםדתמידעסקינןאלא

וכמושכתבותוס'יומא)כג(:ד"היש,דאיןזרקרבלגבימזבח,להכיאיןכהן

בסידור המערכה ,כדקתני "החלו וכו' לסדר המערכה" ,וכתב דאכתי קשה

קרבבלאקידושידיוורגליו.

אמאילאאייריהכאבשניגזיריעציםדתמיד.
ג(מתני',עץשמן.ביארר"עמברטנורא,דהיינועץהעושהשמןאפרסמון,
ואף דעץ מאכל הוא אין בו צורך כמו גפן וזית ,להכי הדליקו בו .אבל

פרקראוהואחיו

המהרי"ק )פ"ז מאיסורי מזבח ה"ג( כתב ,דמין עץ הוא ודולק כנר .והרנן


כו(מתני' ,בסובב על הכבש .פירשו הרמב"ם בפירוש המשניות והר"ע

לבוקרכתב,דמדבריהמפרשד"העץשמן,משמעדאילןסרקהוא.

מברטנורה ,על הכבש שכנגד הסובב ,דהיינו שלא הניחו כלל על הסובב.

ד(מתני' ,שהיו מציתין את האליתא משם .עיין במפרש ד"ה שהיו .אמנם

ובשיטה מקובצת )אות ח'( כתב ,בסובב "ועל" הכבש .ובחזון נחום ביאר,

השיטה לרשב"י ביאר ,דהיינו שפופרת של ברזל שהיו נופחין בו את האש,

דהיינו או על גבי הכבש .וכן פירש המפרש ד"ה סודרן בכבש .ובחק נתן

משום דגנאי הוא לכהן לשחות ולנפח בה ,וכעין זה כתב התוס' רי"ד יומא

הביאדכןאיתאלהדיאבתורתכהנים )ספראצופרשהא,ד(.והבארשבע

)כד (:דהיינו שפופרת של קנה ,ובר"ח יומא )מה (.כתב  ,שהיתה מנחושת.

כתב ,שסודרין אותן בסובב ,וכשאין הסובב מחזיק סודרין אותן על גבי

והרמב"ם בפירוש המשניות והמאירי ביארו ,דהיינו גחלת גדולה שממנה

הכבש,וכןמשמעמדבריהמפרש.ובמלאכתשלמה הביאגירסא"בכבשעל

מדליקיםעציהמערכה.

גבי הסובב" ,וכרא"ש ,שאם אין הכבש מחזיקן סודרן על הסובב .ועיין

ה(מתני' ,מחזירין אותן למערכה .כתב ר"ע מברטנורא ,ונשרפין שם בצידי

יב

מסכת תמיד דף כט
כב אייר התשע"ב
המערכה גדולה .וכן כתב הרמב"ם )בפ"ב מתמידין ומוספין ה"ה( ,נותנין

גוזמא.ותירץבשםבנו,שחשבוןזהיתכןבמציאותאבללאהוצרכולכלכך

אותןבצידימערכהגדולה.ועיין במהר"יקורקוס ,שביארדסברדעבדוהכי

הרבה כהנים .וקצת צריך עיון מרש"י הכא דמשמע דמנין ג' מאות הוא

עלמנתשתשאראמצעהפנויה.ובחידושירביאריהלייבמאלין )ח"אסימן

הגוזמא.אמנםבקולאליהו)שמותפרקכהפסוקי(הביא,דהשואלומשיב

כ' סק"ב( ביאר ,דסבר ,דקובע להם מקום בפני עצמן במערכה ,דכיון דאין

)מהדורא ג ח"ג סנ"ב( כתב בשם הגר"א דהגוזמא קאי על השמונים ושנים

להםשייכותעםקרבנותהיוםאיאפשרשיתנםעלמקוםאבריהתמידעיין

ריבוא.וכןכתבבהרהמוריה )הלכותכליהמקדשפרקזהט"ז( .ובבארשבע

שם.ועייןנמינהשביארבמקדשדוד)סימןה'סק"אד"הולפי"ז(.

)תמיד כט (:הביא דברי הרמב"ם )בפירוש המשניות שקלים שם( דלשון

ו(מתני',שם.ממתניתיןמשמעדזמןהחזרתהאבריםעלגביהמערכה,היה

הנאמר בפרוכת כאן הבאי הוא וגוזמא ,והקשה ,הא כתב )בפ"ז מכלי

קודםתמידשלשחר.וביארוהראשוניםוכןהבארשבע,דאףדאמרינן)כח(:

המקדש הט"ז( שהיתה פרוכת נעשית מעשרים וארבעה חוטין ונארגת על

אין לך דבר קודם לתמיד של שחר ,החזרת האברים טפילה לעבודת היום

שבעים ושנים נירין ועביה טפח ,דהיינו דאינו גוזמא .וכן הקשה בחק נתן.

שלפניה.אמנםהמפרשבד"המחזירין,כתב"לאחרשהקטירואבריהתמיד

ועיין בערוך ערך גוזמא דכתב ,דהיינו דלא היה נראה כמה כהנים הן ,והיו

דאיןשוםדבריכוליןלהקטירבמערכהזוקודםאבריהתמיד",והקשהבבאר

נראיןכמוקהלרב.

שבע ,מהא דאיתא בסנהדרין )מט ,(:דבמתני' דתמיד יש סדר למשנה ,ולפי

יג(מפרש ד"ה ומשמונים ,נערות שלא באו עדיין לכלל נידות .עיין שיטה

זהמשמעשהחזירוםקודםהקטרתהתמיד.ותירץבנזרהקודש ,דהאדמס'

מקובצת )אותט(ור"עמברטנורא )פ"המ"ה(הביאגירסאומשמוניםושתים

תמיד נשנית על הסדר ,היינו רק לענין מה ששייך לתמיד של שחר ,אך

ריבות היתהנעשית.ורש"יחולין)צ(:ד"הומשמונים ביאר,דהיינושמונים

החזרתאבריםדשייכאלתמידדביןהערבייםליתלןבה.

ושתייםריבואחוטים.והרא"שוהרמב"םבפירושהמשניות )תמידפ"גמ"ח(

ז(מתני',והציתושתימערכותבאש.הקשוהתוס'ביומא)מה(.ד"הרבייוסי,

בארו,דשמוניםשתייםריבואדינריםהוציאועליה.

אמאי קתני שתי מערכות הא רבי יוסי סבר דבכל יום היו מסדרים שלוש

יד(מפרשד"הושתיםעושים,שצריךב'פרוכותכנגדאמהטרקסין.והרא"ש

מערכות ,ובזבחים )נח (.מוקי למתניתין דילן כרבי יוסף .ותירץ ,דלעולם

הביא יש שפרשו ,דהויא לפתחהאולם דגבוה ארבעים ורחבו עשרים ,והא

שלוש הוו ,והכא דלא חשיב אלא הנך תרתי ,משום דדמו להדדי ומציתין

דנצרכו לשתים היינו משום שהיו משחירין מעשן הקטורת ,ורש"י בחולין

אותןיחדומחדקראילפינןלהו.

)צ (:הביא להני תרי לישני ,וביאר המהר"ם שיף )שם( ,דלמא הני תרי

ח(מפרש ,ד"ה כל העצים ,כלמר רוב עצים כשרים .אמנם הרמב"ם )פ"ז

לתרוייהו חד לקודשהקדשים ואידך לפתחאולם .ובפסקי תוס' כתב ,דבעו

מאיסורימזבחה"ג(כתב",כלהעציםכשרים,ולאהיומביאיןשלזיתוגפן

שתיםדאיתטמאחדאישתמשבשניה,ונסתפקהרנןלבוקר,אימוכחדסבר

משוםישובארץישראל".וביארהרנןלבוקר,דלכתחילהלאיהועוקריןזית

דהכאבפרוכתדפתחאולםאיירי,ולהכיניידמטעמאדמשוםאמהטרקסין

וגפןמשוםישובארץישראל,אבלעםנעקרוכבר,כולםשויםבכשרותואתי

בעינן תרי ,או דלמא סבר דבפתח קודש הקדשים הוי וסבר דחדא היתה,

שפיר דהוי כל כפשוטו] .אמנם המפרש לשיטתו לקמן )עמוד ב'( ד"ה רב

להכיהוצרךלטעמאדטומאה.

אחא,דכוליעלמאמודודגפןוזיתפסוליםאףבעקרוכבר,משוםדאיתבהו

טו(מפרשד"הושלושמאות,בתוה"ד ,לפישאיאפשרלאורגןבטהרהשלא

קשרים,ולדידיעלכרחךהיורוב[.

תהא נדה אחת מן הנשים וכו' .הקשה הבאר שבע ,מאי איכפת לן דארגה
בטומאה ,הא כל שלא נגמרה מלאכתה לא מקריא כלי ואינה מקבלת

דףכטע"ב

טומאה .ותירץ ,דלמא כוונתו ,דחיישינן שעם גמר מלאכתם שעדיין היה

ט(גמ' ,מביא ותולה בה .כתב הרנן לבוקר ,דהאי תולה בהלאו בזר איירי,

בידה ,פירסה נדה וטמאתו ולאו אדעתה ,וכתב דאין זה במשמעות לשונו

דהא אמרינן ביומא )מה( דאפילו למזבח אסור לזר להתקרב ,כל שכן לגפן

כלל והעיקר חסר מן הספר ,וכתב דאיכא לפרושי דחיישינן להא דאמרינן

שהיתהלפניםממנו,ולמאןדאמרבזבחים )נח(:דקדושתאולםוהיכלחדא

בחגיגה )כג (:דלמא קודם גמר מלאכה דלא קפיד )משום דאין מקבל אז

היא,ואףכהןאסורלהכנסלאולםביאהריקניתאלאלעבודאולהשתחוות

טומאה(נפילרוקאדעםהארץעליה,ובגמרמלאכתואכתיהוילחמחמתו

דהוי צורך עבודה ,כדכתבו בתוס' מנחות )כז (:ד"ה להיכל ,הכא נמי לא

ונטמאתהפרוכת.

הותר לכהן להכנס כדי לתלות על הגפן ,אלא כשנכנס להשתחוות היה

טז(בא"ד,שם.הקשוהתוס'בביצה )יד(:ד"המפני,מאישייכאבהטומאה,

תולהבה.

הא וילון אמרינן דטמא משום שהשמש מתחמם כנגדו ,והאי טעמא לא

י(גמ',בשלושהמקומותדברוחכמיםבלשוןהבאי.עייןרש"יחולין)צ(:ד"ה

שייכא בפרוכת דאסור ליהנות הימנה .ותירצו ,דבסוכה )ז (:ילפינן מדכתיב

שלוש מאות ,דכתב שהוא גוזמא .וכן כתב הרשב"ם בפסחים )קיט (.ד"ה

בשמות )פ"לפ"ג("וסכותעלהארון"דכייףלפרוכתעלגביהארוןלהכיהוי

משאוי שלש מאות פרדות ,דכל שלוש מאות שבש"ס לאו דווקא ,וגוזמא

אוהלומקבלטומאה,עודתירצובשםרבישמואלמאיברא ,דהויכלימשום

נקט .וכתבו הענף יוסף והתורת חיים )חולין( ,דהיינו חכמי המשנה ,אבל

דבעת שנושאין ממקום למקום היו מניחין הכלים בתוכה .והראב"ד תירץ,

חכמי הש"ס אשכחן טובא דדברו בלשון גוזמא .ועיין באמת ליעקב )חולין(

דכלישלאיסורהנאהאףעלפישאסורליהנותהימנו,כיוןדבלאהאיסור

שהעיראמאיבכלמקוםדנקטלשון גוזמא,נקטמספר"ג'מאות".ועייןמה

הויראוילשימושחשובכלי.וכתבהעולתתמיד,דתירוץקמאדתוס'שייך

שכתבנובמסכתחוליןשםאותכאוהלאה.

דווקא אי נימא דהכא בפרוכת דקודש הקדשים איירי ,אבל אידך תירוצא

יא(גמ' ,ונמנו עליה שלוש מאות כהנים לפנותה .כתב הרנן לבוקר בשם

שייךאףבפרוכתדפתחאולם.

שו"תמנחםעזריה)סימןעג(,דרצהלומרדהתנדבוביוםאחדהרבהכשיעור

יז(מפרש,ד"הארכה,בתוה"ד ,ואיןנראהלילומרוכו'שאותןשתיפרוכות

דאיהיותוליםאותוהיוצריכיםשלושמאותכהניםלפנותה.

היהכלאחדעוביוטפחלפישצריךהכהןלהלךביןאותןשתיפרוכותוכו'.

יב(גמ',ושלושמאותכהניםמטביליןאותה .פירשהענףיוסף בשםהגר"א,

וצייןהרש"שלתוס'ביומא )כא(:ד"הועבדו ,דכתבודפרוכתפנימיתהיתה

דהוי קרוב לשלוש מאות כיון דארכה ארבעים ורחבה עשרים הוי בהקיפה

מסוףאמהטרקסיןולפנים,וכתבדלדידיהאתישפירדכיוןדהאיאמההויא

מאהועשריםאמות,וכדאמרינןבמנחות )צב(.אמררבייהודהדאמתכלים

בתששהטפחיםכשאראמותהבנין,אףאיירדטפחאחדבפרוכתחיצונה,

ה' טפחים ,וכן פסק הרמב"ם )פ"ב מבית הבחירה ה"ו( ,נמצא שש מאות

אכתיאיכאחמשהטפחיםרווח.והרנןלבוקר הביאדרש"י )שם(ד"הועבוד

טפחים בהקיפה ,וכולם רצו לזכות במצוה ולא יכלו לזכות בה אלא שלוש

כתב ,דתרי הפרוכות לא הוו בתוך האמה אלא מצידי האמה והיתה אמה

מאותכהנים,משוםדבשתיידיםאיכאשניטפחים,והאדהויגוזמאמשום

פנויה,ומסתמאכןסברהמפרשבפירושקמא.

שבקרנות לא יכלו שני כהנים לתפוס ונחסר מעט משלוש מאות .וכן הביא

יח(בא"ד ,שם.הקשההיעב"ץ,מאיבעיהאאפילונימאדתרוייהויחדהוו

בתפארת ישראל )שקלים פ"ח מ"ד בועז ד( ,והקשה ,הא הכא איתא דהוי

טפח דכל אחת חצי טפח הויא ,אכתי אמה לא הויא דנתמעט טפח על ידי

יג
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הפרוכת ,ותיקשי לן היאך הלך שם הא גברא באמתא יתיב ,אלא ודאי

מערכהזוגופה,ואמרינןדלהכימניחראשיהםלמזרחמשוםדמניחבמזרח

דמהלך לא בעי אמה דלאו כיושב דמי .ועוד יש לומר ,דהפרוכות יכולות

קיסמיםדקיםלהבעירהעצים,וראשיהםנוחיםטפילהדלקלפישדקיםהם.

להתרחב ולזוז ,ואם כן מאי מקשה הכי נמי נימא בנשארו ג' טפחים ,וציין

ועוד,כיוןשהואפתוחשםנוחלידלק.

דרש"ישבת)צט(.ד"הכתב,דאדםיכוללדחוקעצמובחציאמהאפילובצד
דברשאינונדחקכפרוכת)ולדידיהלאקשהמידי(.ועייןאותג'.

פרקאמרלהםהממונה

יט(בסוה"ד,הלכךנראהליכמושפירשתי.הקשההרש"ש,דלאמצאנוהכא



ביאוראחר,וכתבדלמאכוונתודהאיפרוכתהיתהלפתחאולםכחדפירוש

ד(מפרשד"הבואו,בתוה"ד,וכלעבודותהתמידשחיטתווזריקתולאהיתה

דרש"י חולין )צ (:ד"ה ארכה ,והמעתיקים השמיטום .והיעבץ ביאר ,דפליג

אלאאחרדישוןמזבחהפנימיוהמנורה.אמנםהרמב"ם כתב)פ"ומתמידין

וסברדלאהווכלאחתעביהטפח,ונסתפקאילאגריסכללעוביהטפח,או

ומוספין ה"ב( ,דמדשן את המזבח בשעה שהשוחט שוחט את התמיד,

גריסעוביין,אודקרילתרוייהובלשוןיחיד.

והקשה הלחם משנה ,דמסדר המשנה לא משמע כן ,דהכא תנן לדישון

כ(גמ',אמררבפפאמשוםדקטרי .עייןמפרשד"הקטרי,וברא"ש הביאיש

המנורהומזבחהפנימי,ולאהיוכופתיןאתהטלהבפרקרביעיתנןליה,וכן

גורסים "משום קטמי" וביאר דכיון דמרבים אפר אין מביאין מהן ,שלא

הוכיחו תוס' ביומא )יד .(.ותירץ ,דביומא )שם( אמרינן דמתניתין דילן רבי

להרבות טורח הוצאת הדשן .והיעב"ץ ביאר ,דכפי הנראה בחוש כשמגיע

שמעון היא ,ופליגי רבנן דאבא שאול עליה  ,והרמב"ם פסק כוותייהו .עוד

האשלמקוםקשרשישבומים,קופץופוקע,וכיוןדתנןבזבחים )פו(.גחלת

תירץ ,דבמתניתין נמי איכא למשמע דשחיטת התמיד אינה אחר דישון

שפקעהמעלהמזבחלאיחזיר,איןמביאיןמהן.

מנורהוהמזבח,דתנןלקמן )עמודב(לאהיההשוחטשוחטעדששומעקול

כא(גמ',משוםישובא"י.עייןבמפרשד"האלאמאיטעם.ובפירושהראב"ד

שער הגדול שנפתח ,משמע דכששמע שנפתחשוחט לאלתר ,והא דהקדים

כתב ,דבעצם שבירתם יש משום מניעת ישוב ארץ ישראל .והקשה בבאר

בסדר המשנה דישון מנורה ומזבח לשחיטת התמיד לא דק ,ולא חייש

שבע ,תיפוק ליה משום איסור בל תשחית .ותירץ ,דבשביל מצוה גדולה

שנטעהדכברהשמיענובקולשערהגדולדלאמקדיםדישוןמזבחוהמנורה.

כהאי שרי .וברנן לבקר הקשה עליה ,מאי טעמא יהיה מותר הא אפשר

והקשה אכתי מהיכי תיתי לרמב"ם דבאותה שעה קעביד לתרוייהו דלמא

בעצים אחרים .וליכא למימר משום עשה דוחה לא תעשה ,דאינו בעידנא.

קודם דישון היה שוחט התמיד .ותירץ ,דמדלא קאמר אביי בסדרהמערכה

וכתב ,דכוונתו משום דיש הידור מצוה דווקא בעצים הללו .והביא שכתב

אימתנשחטהתמיד,מוכחהכי,דלאתניליה,משוםדלא אייריאלאבדבר

בשאילתיעב"ץ )ח"אסי'ע"ו(,דבכלמצוהדכהאיגוונאלאחשיבהשחתה.

הקודם והמאוחר ,ושחיטת התמיד דהוי עם הדישון לא תני ליה .ובחידושי

ובמשנה למלך )פ"ג מאיסו"מ ה"ג( הקשה על הבאר שבע ,דבכהאי גוונא

הגר"א )על המשנה( כתב ,דשחיטת וקבלת התמיד קדמה לדישון ,וזריקתו

כשלוקח רק הענפים ואינו עוקר העץ ליכא איסור בל תשחית .וברנן לבקר

אחר הדישון הוי) .וכן משמע ביומא )יד (.דקאמר דישון קודם לזריקת

כתב ,דהיינו מן התורה ,אך מדרבנן אסורה גם קציצת ענפים .ועיין בבית

התמיד(.

יצחק)יור"דח"אסי'קמבאותב(מהשכתבבארוכה.

ה(מתני' ,מי השוחט .כתב ר"ע מברטנורא ,דאף דשחיטה כשרה בזר תקנו



בהפייס,משוםדתחילתעבודההיאוחביבאעלייהו,ולהכינמיחיישידלמא

דףלע"א

אתילאנצוייעלהואתילידיסכנה.

א(גמ',שייפיליהבחבלא.עייןמפרשד"הושייפי.והרא"שוהראב"דורבינו

ו(גמ',מדשןאתהמנורה .ור"עמברטנואכתב,דהאדלאהוזכרמימדליק,

גרשום הביאו דיש גורסים "בחלבא" ,כלומר דהיו מושחים הגרעינים בחלב

כיון שהזוכה בדשן הוא המדליק .וברמב"ם )בפ"ג מתמידין ומוספין הי"ב(

של צב והחלב גורם שימות הזרע מלעשות פירות .וכתב הראב"ד דליתא

כתב,והדלקתהנרותהיאהטבתם.ועייןבתוס'רי"ד ,דמנהפייסבפניעצמו

ושומנושלצבלאידעיתאםנקראחלב,
ֵ
משוםדאיןלצבחלב,
ָ
להאיגירסא,

להדלקת הנרות] .ובאמת דתליא בפלוגתת הרמב"ם וראב"ד )פ"ט מביאת

ועייןט"ז)יורהדעהסימןיס"ד(.

מקדשה"ז(איזרמותרלהדליקבאופןשהוציאוהמנורהלחוץאולא.ועיין

ב(גמ' ,כדי שתהא הרוח מנשבת בה .עיין מפרש ד"ה כדי ,וברא"ש הוסיף

מקדשדוד)קדשיםסימןטו([.

דרוחמזרחיתקשהוחזקה.והראב"ד כתבדהחזיתנעשתהכדישתבערבהן

ז(מתני' ,העוקץ .כתבו המפרש והראב"ד שהוא הזנב ,אבל הערוך ביאר,

הרוח ,אבל מה שפנה למזרח ,משום דכל מעשי התמיד בצד מזרח נעשים

שהואהעצהכדכתיב"לעומתהעצה"].ומדקתנילקמן )לא(:העוקץבימינו

ויליף ליה מדכתיב "שנים ליום" דהיינו כנגד היום כלומר לצד מזרח.

והאליה מדולדלת בין אצבעותיו ,משמע כדבריו דעוקץ וזנב לאו חדא

והרמב"םבפירושהמשניות )פ"במ"א(וכןבהלכותיו)פ"במתמידיןומוספין

מילתאנינהו[.

ה"ז(כתב,דחזיתהיינושעושים בצדמזרחסימןואותהמורהשמצדמזרח

ח(גמ' ,צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה .ביומא )כח (.פירש רש"י ד"ה זמן

מתחיללסדרהמערכה.ועייןבאותהבאה.

השחיטה,דשחיטהפסולהבלילה,דכתיב"ביוםזבחכם",וצריךביאור,אמאי

ג(מפרש ד"ה מאי טעם ,חזיתה כלפי מזרח .עיין באות הקודמת ,והרמב"ם

לאמייתימקראדאתהכבשהאחדתעשהבבוקר,וכדהביאהר"ח)שםכט.(.

)שם(כתב,דאליתאהיינוגחלת שמדליקיםממנההמערכהשניהדקטורת,

ובחידושי מרן רי"ז הלוי )שם( כתב ,דבאמת מהאי קרא אין לפוסלו ,אלא

והקשההלחםמשנה,אםכןמאישייכאהאיטעמאשתבערהרוחואליתא

מדיןתמיד,אבלעדייןיהיהכשרלעולתנדבה,ובמתניתיןשםקתנידפסול

לסימן שעושה במזרח .ותירץ ,דלשיטת הרמב"ם הכא לא איירא הגמ'

לגמרי ,דהא יצא לבית השריפה .וביאר דשמא הר"ח דהביא לקרא דתמיד

בחזית ,אלא הקשתה אסידור המערכה גופה ,אמאי קעבד לה במזרח ולא

סבר דיפסל לעולת נדבה ,משום דהוי קודם תמיד של שחר ,ודלא כתוס'

בצד אחר ,ומשני כדי שתבער בו הרוח וישרוף מהרה אברי התמיד ,ואידך

יומא )כט (.ד"ה אלא ,דסברי דאין הקדימות פוסלת .טמנם לכאורה צריך

קאמר דלא איכפת לן שישרוף התמיד במהרה ,אלא כיון דצריך להדליק

עיון,דאינימאדרש"יסברכתוס'דאיןזהפסולמחמתקודםתמידשלשחר,

מערכה שניה של קטורת על ידי אליתא הנשארת מן המערכה ,עביד לה

אם כן מאי ראיה מהא דיוציאוהו לבית השריפה דנפסל לגמרי ,הרי תוס'

במזרחדתבערמהרויהאגחלת,אףדראשיםשלצדמערבאיןבועריםכל

ביארודאינההוכחה,אלאכיוןדלכתחילהלאיקריבוממילאיוציאוהולבית

כך לא אכפת לן דיקחו מצד מזרח .עוד כתב  ,דלשיטת הראב"ד דחזית

השריפה.ועייןשם שהקשהארמב"ם )פ"אמתמידיןומוספיןהל"ב(,דמשמע

למזרחהיינושהגזיריןהיומונחיםראשיהםלמזרחומערבולאלצפוןודרום,

שהוא דין מיוחד בתמיד להקריבו משעה שהאיר כל המזרח ,ובפ"א ה"ח

יש לבאר דמקשינן אחזית אמאי עבדי הכי דראשיהם למזרח ומערב ולא

מיוםהכיפוריםמשמע,דהוארקמשוםאיסורדשחיטתלילה.

לצפון ודרום ,ומתרצי דכשהראשים למזרח נשיב בהו טפי הרוח ועוד

ט(מתני' ,אם הגיע הרואה אומר ברקאי .כתב רש"י במנחות )ק (.ד"ה

דמאותן ראשים שבמזרח יקחו לקטורת ,או כרש"י דאליתא היינו להדליק

מתתיא ,דבירושלמי דיומא )פ"ג ה"א( איתא ,שלפיכך היה אומר עד

יד
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שבחברוןביוםהכיפורים כדילהזכירישיניחברון.וכתבהשפתאמת )שם(,

)יכין אות מא( ביאר" ,דמקדימין" היינו שהקדימו לפני השוחט את התמיד,

דממתניתיןמשמעדבכולאשתאהיואומריםעדשבחברון.

משום דדישון מזבח הפנימי זמנו בעת השחיטה ,ואף דהטבת ה' נרות

י(מתני' ,הוציאו משום תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב .ביאר הרמב"ם

מצוותה אחר זריקה ,מכל מקום כיון דמיהרו לזרוק קודם שיקרוש הדם

בפירושהמשניות,דמניןזהאפשרשהואכנגדמהשצריכיםלעבודתהיום.

וליכאשהותביןשחיטהלזריקה,מיהרדבעילדשןמידאחרזריקהדמצוה

ובירושלמיבחגיגה אמרושהיאכנגדתשעיםושלושאזכרותשבנבואותחגי

הבאהלידךאלתחמיצנה)מכילתאבאפרשאט(.

זכריהומלאכי.וכתב התוס'יו"ט )שם(דצריךלגרוסבירושלמיחגיומלאכי,

טז(מתני' ,אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון .ביאר התפארתישראל

דאי זכריה בכלל ,הוי טפי מכפלים מתשעים ושלוש .עוד כתב ,דבודאי

)יכיןאותמח(,דלשערהפשפשלתאהיהמנעולשצריךלהכניסאמתידועד

דמהאי טעמא לחודא לא היו מטריחים את הכהנים להוציא כלים כמנין

השחיכדילפתחו,ובשערהתאלהיכלהיהמנעולשנפתחכיוןהיינומהר,

אזכרותשלאלצורך,ובודאידעיקרטעםתשעיםושלושמשוםצורךהיום,

אמנם מסתימת לשון ר"ע מברטנורא )פ"ג מ"ו( נראה ,דתרי מנעולים הוו

ואסמכוהואהניאזכרות.

לאותופשפששלפתחהתא.

יא(מתני',מישזכהבתמידמשכווהולךבביתהמטבחייםומישזכובאברים

יז(מתני' ,שם .ביאר ר"ע מברטנורא )פ"ג מ"ו( ,דקאי אכהן הרוצה להכנס

הולכין עמו .ביאר התפארת ישראל )יכין אות לב( דהלכו עמו כדי לאחוז

דהיה מכניס ידו ופותח את הפשפש ,והקשה התפארת ישראל )יכין אות

התמידבשעתשחיטתוכדתנןלקמן)פ"דמ"א(מישזכובאבריםאוחזיןבו.

מח( ,מהא דאיתא בערכין )יא (:דכהן ששיער ועסק בעבודת הלוים עובר

יב(מתני',וג'סדריםלכלאחדואחד.ביאר ר"עמברטנורא)פ"גמ"ה(,דהוו

בלאוולאידךחייבמיתה.ותירץבספראהבתאיתן )הובאעלהיכין(דרש"י

ג'זולמעלהמזושיוכלולתלותבהמהגדולהבעליוןוקטנהבתחתון.והקשה

ביומא)יח(.ד"הרבייהודהכתב,דכהניםהיומגיפיןדלתותעזרהחילוהיכל

התפארתישראל)בועזאותג(,אמאיבעיאונקליתחתון,האקתנידעמודין

שפתחו שחרית ,והשיטה מקובצת נמי הקשה בערכין )שם ,אות ד( מהא

ננסין היו ,אם כן יכול לתלות בהמה הקטנה אף בעליון ,ועוד אמאי בעי

דאיתא בסוכה )נו (:שהיו כהנים מגיפין הדלתות .ותירץ ,שהכהנים היו

אונקלי ,הא אף בתחתון יכול לתלות בהמה גדולה ולא תסרח על הארץ

מגיפיןדלתותההיכלמשוםשאיןהלוייםרשאיןליכנסלשם,ואייתיסייעתא

דאיכא התם שולחנות שעליהם הניחו הבהמה בזמן ההפשט ,ועוד דכתב

ממתניתיןדקתנינטלאתהמפתחוכו'.והתפארתישראלתירץ,דהכאקאמר

הרמב"ם )פ"וממעשההקרבנותה"(דגסהלאתלוכללודוחק לומרדכוונת

שהיוהכהניםמוסריםהמפתחללויוהואהיהפותחהשער].אמנםלכאורה

ר"ע מברטנורא לכבש גדול .להכי ביאר )יכין אות לח( ,דהיו שלושה

צריךביאוראיךנכנסהלוילשם[.

משלושת צידי העמוד ,לאפוקי צד מערבי דלא כדי שלא יהפכו המפשיטין

יח(מתני',לאהיהשוחטהשוחטעדששומעקולשערהגדולשנפתח.ביארו

אחוריהםלהיכל.

תוס' יומא )כט (:ד"ה אלא אפילו ,דילפינן ליה משלמים דכתיב בהו "אל

יג(מתני' ,שם .כתב התפארת ישראל )בועז אות ב( דבציור בית המקדש

פתח אוהל מועד" ,משמע דפתוח הוא ,והקשו )כפי שביאר המהרש"א שם

שבסוףמסכתמדותשבש"ס,ובציורביתהמקדשלתוס'יו"טבמשניותסוף

את דסריהם( ,אמאי כתב לה קרא גבי שלמים ,הא כיון דילפינן משלמים

מדות ,נראה דבית המטבחיים היה מוקף מחיצות ושער סביב לעמוד ננסין

לתמיד דאין נשחט קודם שיפתח שער הגדול ,תו לא שייך האי דינא

שתוליןבהן,וטבעותהיומחוץלהנימחיצות,וכתבדמוכרחדחוץלמחיצות

בשלמים דאין נעשה אלא אחר התמיד ,כדילפינן לעיל )כח (:מ"העולה"

הוו ,דהא כתיב "ושחט אותו על ירך המזבח" ,ואי מפסקת המחיצה לא

עולהראשונה,והויליהלמכתביהגביתמידדהאלאשייךבשלמים.ותירץ

מיקריעלירךהמזבח,אבלהקשהדכיוןשהטבעותחוץלביתהמטבחייםהוו

התפארתישראל )בועזאותה(,דשלמיםשהוקרבוקודםלתמידאיןפסולים

אמאי הכניסו התמיד קודם שחיטה לבית המטבחיים ,ועוד מנא להו דהוו

אלא מדרבנן ,ופסול דפתיחת שערים מדאורייתא] .אמנם התוס' הוכיחו

התם מחיצות ,אדרבה בסוגיא דיומא )טז (:חשיב כל רוחב העזרה לעומת

מתוספתא ,דאף פסול דקודם תמיד הוי דאורייתא[ .עוד תירץ ,דאיצטריך

המזבח ,ומשמע דליכא התם מחיצות כלל ,ועוד דקתני ועליו עמודין ננסין

להיכא דנסגרו דלתות היכל ביום לשום צורך ,דנפסלו השלמים ,אבל כתב

ואיקאיאמחיצותהויליהלמיתניובתוכו עמודיןננסין.להכיביארדליכא

דלאשייךלמימרדשנהעליוהכתובלעכבלומרדפסולולהכיאיצטריךהני

התם מחיצות כלל והא דנקרא בית המטבחיים היינו דומיא דבית הפרס

תרי קראי דקודם תמיד וקודם שנפתח ,משום דהני תרי פסולי נינהו ולא

)אהלות פי"ג( ,ובית רובע )פאה פ"ג( ,ובית כור )בבא בתרא פ"ז מ"א( ועיין

חשיביכשנהעליוהכתוב.

תוס'סוכה)לו(:ד"הבשבת.

יט(מתני',מיריחוהיושומעיןקולמגרפה .איתאבערכין )י(:דמגרפההיתה

יד(מתני' ,ומפשיטין על שולחנות של שיש שבין העמודים .התוס' ביומא

כליזמרדהיובהעשרהנקבים,ופירשרש"יד"העשרה,דבכלנקבהיהקנה

)טז(:ד"המןהשולחנות,הקשוהיאךתנןהכאדמפשיטיןעלייהו,האבמדות

דאית ביה עשרה נקבים ,וכל אחד מוציא עשרה מיני זמר נמצאת כולה

)לז(:תנןדביןהננסיןלשולחנותהויד'אמות.ותירץ,דהתםלאובשלחנות

מוציאהמאהמיניזמר,במתניתאתנאדכלנקבהיהמוציאמאהמיניזמר,

דהכא עסקינןאלא בשולחנות דמדיחין עלייהו הקרביים והנהו רחוקים היו

נמצאת כולה מוציאה אלף מיני זמר .וכתב רש"י ד"ה מגרפה ,דבה היו

ד' ,אבל השולחנות שהפשיטו עליהם תחת העמודים הוו .עוד תירצו,

גורפים דשן המזבח .אמנם תוס' ד"ה מגרפה הקשו ,דלא מסתבר שיגרפו

דלעולםשולחנותדהכארחוקיןד'אמותמןהעמודיןואפילוהכימיקרובין

בכלי זמר הדשן ,ועל כן ביארו ,דשני מיני מגרפות הוו חד לדשן המזבח

העמודין,וכיוןדאמרינןבבראשיתרבה)פרשהסה(דכבשיתמידגדוליםהוו

ואידךלשיר,וכןביארהרמב"םבפירושהמשניות)פ"גמ"ח(,והוסיף,דאפשר

וכשמרכיביןאותןעלגמליםהיורגליהןנגרריןבארץ,היומגיעיןמןהעמודין

שנקרא כלי השיר מגרפה ,משום שדומה למגרפה דדשן .ובמלאכת שלמה

לשולחנות .אמנם הרמב"ם )פ"ה מבית הבחירה הי"ד( כתב ,דמקום

ביאר,דנקראכןמשוםדדמילמגרפהבמהשגורפתהדשןיחד,וכןאותוכלי

השולחנותהיהשמונהאמות,ולאהעתיקלישנאדמתניתיןד"מןהשולחנות

שיר מחבר כמה מיני זמר יחד ,והוכיח דלא היו גורפין בה הדשן ,מדתנן

לננסין ארבע" ,וביאר הכסף משנה ,דהוא פירש דהא דקתני ארבע ,היינו

לקמן)לג(.דהמגרפהמשמשתלשלושהדברים,ולאתנילגריפתהדשן.ועיין

מאמצע השולחנות לננסין ,משום דשולחנות גופייהו הוו שמונה ,וכתב

עודלקמןדףלג.אותיא.

התוס' יו"ט )מדות פ"ה מ"ב( דלדידיה לא קשיא קושית תוס' כלל

כ(מתני',מיריחוהיושומעיןקולשערהגדולשנפתח.כתבהמלאכתשלמה

דהשולחנותהיוסמוכיםממשלננסיןללאריוחביניהם.

)פ"גמ"ח,ד"המיריחוהיושומעיןקולהעץ(,דמורוהרבהחסידביאר,דהא

טו(מתני' ,מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה היו מקדימין.

דשמעו ביריחו מעשה ניסים היה ,וביריחו דווקא היו שומעין ולא בשאר

ביארהמלאכתשלמה )פ"גמ"ו(,דנקטלשון"מקדימין"כיוןשעדייןלאיכלו

צדדים,משוםדיריחוהיתהקדושהמשוםדהיאתחילתכיבושארץישראל,

להכנס ולדשן עד שיפתח ההיכל ,כלומר שלקחו הכלים קודם שהגיע זמן

והויא"תרומהדארץישראל"דומיאדתרומתגורןמןהכרי,לפיכךהחרימה

עבודתם כדי שמיד בהפתח ההיכל יוכלו לעבוד .אמנם התפארת ישראל

יהושעלהיותקודשכירושלים,ועלכןהיושומעיןבההקולות,והאדשמעו

טו

מסכת תמיד דף ל
כב אייר – כג אייר התשע"ב
דווקא הני קולות ,משום דקול שער הגדול ומוכני וצלצל וגביני כרוז ,הוו

)סי' ט"ו סק"ג( שדן בדברי המשנה למלך שהבין מדברי התוס' ביומא )נט(:

תחילת עבודה דהם המעמידים הכהנים לעבודתם ולויים לדוכנם ,וקטורת

סוד"הוהרי,דלדישוןהמנורהלאבעיבגדיכהונה.ועייןבדבראברהם )ח"ג

שהגיע ריחה עד ליריחו ,משום שהיתה תחילת עבודת פנים  ,והא דלא

סי' א' סקכ"ד( שהאריך בזה .ובחידושי מרן רי"ז הלוי )ריש הל' תמידין

חשיבליהבהדישארניסיםהנעשיםבמקדשמשוםדהווחוץלמקדש.אמנם

ומוספין( תמה על המשנה למלך ,והעלה דיש בדישון ב' הלכות חדא מצד

התפארת ישראל )יכין אות סז( כתב דלא מסתבר דנס הוי כיון דאין צורך

המנורה ,ולהא בעינן בגדי כהונה ,וחדא בעצם הוצאת הדשן כדישון מזבח

בנסים האלו לא עביד קודש בריך הוא נס בכדי ,וביאר דדרך הטבע היה

החיצון,ולכךלאבעינןבגדיכהונה.

נשמע ,וכן ביאר המלאכת שלמה וכתב דהא דנשמע ביריחו דווקא ולא

כה(גמ',ומצאב'נרות)מזרחית(]מערבית[דולקיןמדשןאתהשארומניח

בשארצדדים,משוםדלאהיהביןיריחולהיכלהרושארדברהמעכבאת

אתאלודולקיןוכו'.כתבובשו"תהרשב"א )סי'ש"טוע"ט(והראב"ד )בפ"ג

הקול ,אי נמי ,משום דהיתה יריחו בגובה ]וצריך עיון[ .עוד כתב ,דשמע

מבית הבחירה הי"ב( ,דב' הנרות כלפי מערב ,דמנורה מזרח מערב היתה

דמערתצדקיהוהגיעעדיריחוודרכההיהנשמעהקול.

עומדת ,ופי כל הנרות לצד קודש הקדשים .והרמב"ם )שם( פסק ,דעומדת

כא(מתני',מיריחוהיושומעיןקולהשופר.היינוהאדאיתאבסוכה)נג(:אין

צפון דרום ,ולשיטתו נר המערבי הוא נר האמצעי .ועיין בתפארת ישראל

פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש ואין מוסיפין על ארבעים ושמונה,

)יכין עה( .ובחידושי הגרי"ז הקשה ,דלרמב"ם דהיו מדליקין בבוקר ובערב,

ומפרשהתםאימתיתקעו.

מה חידושו של נר מערבי .וכתב ,דשאר הנרות הדליקן בבוקר ובערב ,ונר

כב(מתני' ,ויש אומרים אף קול של כהן גדול .כתב התוס' יו"ט )פ"ג מ"ח(,

מערבינתייחדדדלקתמידולאהיהנסבעלמאשדלקנר,אלאמכיוןשדינו

דהיינו קול הכהנים והעם העומדים בעזרה שעונים ברוך שם ,והא דקתני

שיהיה"תמיד",נעשההנסשדלקתמיד,עייןשם.

כהןגדול,לפישהואראשהמדברים,והוכיחכן,משוםדבשלמאהאדקתני

כו(גמ',ומאותןשתינרות.כתבובפירושהראב"דור"עמברטנורא ,השנימן

דשמעוקולגביניהיינומשוםדידעידאיתליהקולגדולשהיהנשמע,אבל

המזרחלמערבקרוימערבישהואהמערביהראשוןלנרהיותרמזרחי.והביא

להחליטעלכלכהןגדולדנשמעלאמסתבר,וכןהוכיחמלישנאדמתניתין,

הראב"ד,דלקמןמפורשדאחדמשניהםקרוימערבי,אךרש"יבמנחות)צח(:

דקתני בשעה שהוא מזכיר ולא קאמר כשמזכיר משמע דלאו בכהן גדול

ד"המדכתיבכתב,דהחיצוןשלצדמערבנקראמערבי.ועייןתפארתישראל

תליא,אלאבאותוזמן.אבל הרש"שוהתפארתישראל)שם,אותסז(הקשו,

)יכיןאותעה(.

דביומא )כ(:מוכחדאכהןגדולגופיהקאי,דאיתאהתםדכהןגדולמשובח

כז(גמ',שם.הקשו הראשונים ,דלקמן )לג(.בפרקהחלועוליםאיתא,מצא

מגביני כרוז ,ועל קושייתו היאך סתמו אכל כהן גדול ,כתבו ,דרש"י )שם(

ב' נרות מזרחיים דולקין ,מדשן את המזרחי ומניח המערבי דולק ,והכא

ד"הכבר ביאר,דהיהפעםאחתולאאכלכהןגדול,ובנמוקיהגרי"בתירץ

איתא דמניחן לשתיהן דולקין .ור"ע מברטנורא תירץ ,דהכא איירי קודם

דאידרךנסהוי,ודאישייךבכלכהןגדול.

שהגיע זמן הטבת ב' נרות] ,או קודם הקרבת תמיד לאבא שאול או קודם

כג(מתני' ,מיריחו היו שומעין קול גביני כרוז .הקשו תוס' יומא )כא (.ד"ה

הקטרת קטורת לחכמים[ ,ומתני' דלקמן איירא כשכבר הגיע זמן הטבת ב'

והיהקולו,דאיתאהתםדנשמעקולוג'פרסאות,והאיריחורחוקההיתהי'

נרות .והרשב"א שם כתב ,דמתניתין דידן איירא בהטבת נרות של שחר,

פרסאות.ותירצו,דבג'שמעוממשוביריחוקולהברהלחוד,וכתבהתפארת

ולקמןבהטבהשלביןהערביים.ועייןבחזוןאיש )מנחותסימן לוסק"ו(מה

ישראל)יכיןאותסח(,דלדידיהאתישפירמהשחזרוקתניאכלחדאביריחו

שדן בזה .ושיטת הרמב"ם )פ"ג מבית הבחירה הי"ג( ,דנר מערבי שכבה

היהנשמע,משוםדלאהיונשמעיןבשוה.

הדליקוממזבחהעולה.אבלהראב"ד סבר,דמדליקמןהדולקין,אלאשאם

כד(גמ' ,מי שזכה בדישון המנורה נכנס .כתב הגר"א ,דדישון המנורה היה

לא מצא מדליק מן המזבח .ועיין בחידושי הגרי"ז שדייק בדבריהם

לאחרדישוןהמזבח,שלאהיועושיםשתיעבודותביחד.ועייןבמקדשדוד

ממתניתין.

טז

