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    נח, אנח, אנח, אנח, א . 1
ָנה           ִמׁשְ

ים,  י ֳקָדׁשִ   ָקְדׁשֵ
ַח  ְזּבֵ רֹאׁש ַהּמִ ָחָטן ּבְ ְ ׁשּ    :ׁשֶ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
פֹון.  ּצָ ֲחטּו ּבַ ִאיּלּו ִנׁשְ   ּכְ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ֹוֵמר: א ַרּבִ
רֹום  ַח ְוַלּדָ ְזּבֵ רֹום,  -ֵמֲחִצי ַהּמִ ּדָ   ּכַ
פֹון  ַח ְוַלּצָ ְזּבֵ פֹון -ֵמֲחִצי ַהּמִ ּצָ         .  .  .  .  ּכַ

            

ָמָרא                ּגְ

י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר    :ַרּבִ
י יֹוֵסיאֹוֵמר ָהָיה  פֹון ָקֵאי. ַרּבִ ּצָ ַח ּבַ יּה ִמְזּבֵ   : ּכּולֵּ

  
ִאיּלוּ "ּוַמאי    ? "ּכְ

  
ֵתיָמא ֵעיַנן  :ַמהּו ּדְ א, (ויקרא א, יא) 437""ַעל ֶיֶרךְ ּבָ   , ְוֵליּכָ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

י ֵזיָראָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאִסילְ  ַרּבִ
י ְיהּוָדה,  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ה, ְלַרּבִ א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ

רֹום? ּדָ פֹון ְוֶחְציֹו ּבַ ּצָ   !ָהִכי ַנִמי ֶחְציֹו ּבַ
יָמא ֵמיּה  -ִכי ַנִמי ָה  :ְוִכי ּתֵ ְ ֲאַמְרּתְ ִמׁשּ י יֹוָחָנןּדְ ְוָהא ַאּתְ הּוא ּדַ   : ַרּבִ

ְרַקע  ּקַ ן ּבַ ֶנְגּדָ ָחָטן ּכְ ִאם ׁשְ י ְיהּוָדה ׁשֶ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ סּוָלה!  -מֹוֵדי ַרּבִ   ּפְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י יֹוָחָנן:    ָהִכי ָקָאַמר ַרּבִ

ְרׁשּו,  ֵניֶהם, ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ָלֶמיָך"וְ "ׁשְ   , (שמות כ, כא) 438ָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ
י יֹוֵסי ָסַבר ָלִמים.  :ַרּבִ   ּכּוּלֹו ְלעֹוָלה ְוכּוּלֹו ִלׁשְ

ָלִמים.  י ְיהּוָדה ָסַבר: ֶחְציֹו ְלעֹוָלה ְוֶחְציֹו ִלׁשְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ְוַרּבִ
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ר, ּכּוּלֹו ְלעֹוָלה  :ּדְ ׁשֵ   ּכָ

ֲעָיא!  ָלִמים ִמיּבָ ר, ּכּוּלֹו ִלׁשְ ׁשֵ א ּכּוּלֹו ְלעֹוָלה ּכָ ּתָ   ָהׁשְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

  ִאיְצְטִריְך, 
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ְדִחיק ֵליּה ָמקֹום,  :ָסְלָקא ּדַ   עֹוָלה הּוא ּדִ

ָלִמים  ִחיק ֵליּה ָמקֹום ּדְ ֲאָבל ׁשְ   ֵאיָמא לֹא,  -לֹא ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

                                                           
ַח ָצפָֹנה ִלְפֵני  437 ְזּבֵ ַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ ַח ָסִביב ה'ְוׁשָ ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ּדָ   ְוָזְרקּו ּבְ
קֹום ֲאׁשֶ ִמְזבַּ  438 ָכל ַהּמָ ָקֶרָך ּבְ ָלֶמיָך ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ּבְ י ְוָזַבְחתָּ ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ ה ּלִ ֲעׂשֶ יךָ ח ֲאָדָמה תַּ ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכתִּ יר ֶאת ׁשְ   ר ַאְזּכִ

    רש"י

  מתני' 
. כאילו נשחטו קדשי קדשים

   בצפון. בגמ' יליף טעמא:
  

  גמ' 
. ר היה כו'אמר רבי יוחנן אומ

   גמרא גמיר לה רבי יוחנן:
. הא ודאי בצפון מאי כאילו

   נשחט:
. קס''ד דרבי אלא מעתה כו'

זירא דממתני' גמיר לה רבי יוחנן 
   להא דאומר היה רבי יוסי:

. מודה רבי יוסי ברבי יהודה
אע''פ שמכשיר למזבח מחציו 
לצפון מודה הוא שאם שחטו 
כנגד אותו מקום מתחתיהם 

לות ולקמיה מפרש בקרקע פסו
   היאך יכול לשחוט תחת המזבח:

. רב אסי הכי אמר ר' יוחנן א''ל
כו' כלומר אומר היה רבי יוסי 
דקאמר ר' יוחנן לעיל לאו 
ממתני' גמר אלא הכי גמר לה 
מרבותיו ומתניתין לאו במקום 
מזבח פליגי דנימא רבי יוסי 
כולה בצפון ור' יוסי בר' יהודה 

רשא נימא חציו צפון אלא מד
   דקרא:

. ה''ג כולו לעולה וכולו לשלמים
כולו ראוי לשחיטת עולה 
דקדושת צפון עליו מגזירת 
הכתוב וכולו ראוי לשלמים 
שהשלמים כשירין אף בצפון 

   מק''ו בפירקין דלעיל (דף נה.):
. שמקומן קטן דדחיק לה מקום

ודחוק שאין כשר לה אלא צפון 
ופעמים שהעולות מרובות וצר 

הכשיר להן הכתוב להם המקום ו
  ראש המזבח:
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    נט, אנט, אנט, אנט, א    ––––נח, א נח, א נח, א נח, א  . 2
   :ּגּוָפא

י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר "   : ַרּבִ
ְרַקע  ּקַ ן ּבַ ֶנְגּדָ ָחָטן ּכְ ִאם ׁשְ י ְיהּוָדה ׁשֶ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ סּולֹות –מֹוֵדי ַרּבִ   . "ּפְ

  
יָאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

ְרַקע"?  ּקַ ן ּבַ ֶנְגּדָ   ַמאי "ּכְ
ה סֹוֵבב ִאיֵליָמא  ה ְיסֹוד, ַאּמָ ַח הּוא!  -ַאּמָ   ַהאי ּגּוֵפיּה ִמְזּבֵ

  
ְרַקע"! "ְועֹוד, ַמאי  ּקַ ן ּבַ ֶנְגּדָ   ּכְ
יָמא הּו:  :ְוִכי ּתֵ ֵחיט ּבְ ְרַקע, ְוׁשָ ּקַ ָעֵביד ְמִחילֹות ּבַ   ּדְ

ַח? ְווָנא ִמי ָהֵוי ִמְזּבֵ    !ְוִכי ַהאי ּגַ
   :ְוָהַתְנָיא

ח ֲאָדָמה ַתֲעׂשֶ "    – (שמות כ, כא) 439ה ִלי""ִמְזּבַ

ר ֵמֲאָדָמה,  ֵהא ְמחּוּבָ ּיְ   ׁשֶ
י ֵכיִפין ּבֵ י ְמִחילֹות ְולֹא ַעל ּגַ ּבֵ ּלֹא ִיְבֶנּנּו לֹא ַעל ּגַ   ! "ׁשֶ

  
ּצּוֵרי.   ֵריּה ּבַ ַבּצְ   לֹא ְצִריָכא ּדְ

   
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ר ִאיָתא ְלָהא  ֵניָנא לָ ּדְ ֶאְפׁשָ י יֹוָחָנן ְולֹא ּתָ ַמְתִניִתין? ַרּבִ   ּה ּבְ

ח,  ּכַ ק ְוַאׁשְ   ְנַפק ּדַ
ְתַנן    :ּדִ

ם ֲעֵצי ְתֵאיָנה ָיִפים" ָ יְררּו ִמׁשּ    ,ּבֵ
רֹוִמית,  ֶנֶגד ֶקֶרן ַמֲעָרִבית ּדְ ל ְקטֶֹרת ּכְ ה ׁשֶ ִנּיָ ר ַמֲעָרָכה ׁשְ   ְלַסּדֵ

ע ַאּמֹות.  י ָצפֹון ַאְרּבַ ַלּפֵ ֶרן ּכְ   ָמׁשּוְך ִמן ַהּקֶ
אֹוֶמד ָחֵמׁש ְס  ָחִלים, ּבְ   ִאין ּגֶ

ת  ּבָ ָחִלים,  -ּוְבׁשַ מֹוֶנה ְסִאין ּגֶ אֹוֶמד ׁשְ   ּבְ
ִנים ל ֶלֶחם ַהּפָ ֵני ְבִזיֵכי ְלבֹוָנה ׁשֶ ם ָהיּו נֹוְתִנין ׁשְ ָ ׁשּ   . (תמיד כט.) "ׁשֶ

  ּוַמאי ִסיָמָנא? 
י יֹוֵסי ִהיא,    ַרּבִ

ַתְנָיא      :ּדְ
י יֹוֵסי"   נח,ב    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ַה  חּוץ ֶזה ִסיָמן: ּכָ ֵתן ּבַ ְפִנים, ִליּנָ ל ּבִ יטָּ    –ּנִ
ֵאין ִלְפִנים.  ָסמּוְך ׁשֶ א ּבְ   ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאּלָ

ֵתן ִלְפִנים  חּוץ, ִליּנָ ל ּבַ יטָּ ל ַהּנִ    –ְוּכָ
ֵאין ִלְפִנים ָסמּוְך ׁשֶ א ּבְ ל ֶאּלָ   . "ֵאינֹו ִניטַּ

  
חּוץ" ֵתן ּבַ ְפִנים ִליּנָ ל ּבִ יטָּ ל ַהּנִ    ַמאי ִניהּו? - "ּכָ

יַרִים  :ִאיֵליָמא הּו:  -ׁשִ ִתיב ּבְ ֶהְדָיא ּכְ   ּבְ
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד" ר ּפֶ ח ָהעָֹלה ֲאׁשֶ    !(ויקרא ד, ז) 440"ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ

  
ְפִנים"ְותּו,  ֵתן ּבִ חּוץ ִליּנָ ל ּבַ יטָּ ל ַהּנִ   ַמאי ִניהּו?  - "ּכָ

יּפּוִרים :ִאיֵליָמא ל יֹום ַהּכִ ָחִלים ׁשֶ ֶהְדָיא כְּ  - ּגֶ הּו: ּבְ   ִתיב ּבְ
ֲחֵלי ֵאׁש  ה ּגַ ְחּתָ   ! (ויקרא טז, יב) 441""ְוָלַקח ְמלֹא ַהּמַ

  
חּוץ ֵתן ּבַ ְפִנים ִליּנָ ל ּבִ יּטָ ל ַהּנִ א: ּכָ    ,ֶאלָּ
ִנים,  ל ֶלֶחם ַהּפָ ֵני ְבִזיֵכי ְלבֹוָנה ׁשֶ   ׁשְ

יַרִים.  ִ ָגְמִרי ִמׁשּ   ּדְ
  
ְפִנים" ֵתן ּבִ חּוץ ִליּנָ ל ּבַ יטָּ ָחלִ  - "ַהּנִ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּגֶ   ים ּדְ

                                                           
לָ  439 י ְוָזַבְחתָּ ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה תַּ יךָ ִמְזּבַ ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכתִּ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ָקֶרָך ּבְ   ֶמיָך ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ּבְ
ים ִלְפֵני  440 ּמִ ח ְקטֶֹרת ַהּסַ ם ַעל ַקְרנֹות ִמְזּבַ ּפְֹך ֶאל ְיס ה'ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן ַהּדָ ר ִיׁשְ ם ַהּפָ ל ּדַ אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ּכָ ר ּבְ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדֲאׁשֶ ר ּפֶ ח ָהעָֹלה ֲאׁשֶ   ֹוד ִמְזּבַ
ְפֵני  441 ַח ִמּלִ ְזּבֵ ֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ה ּגַ ְחתָּ רֶֹכת ה'ְוָלַקח ְמלֹא ַהּמַ ית ַלּפָ ה ְוֵהִביא ִמּבֵ ּקָ ים ּדַ   ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסּמִ

    רש"י

. הא ליכא לפרושי כנגדן ברצפה מאי כנגדן בקרקע
למזרח המזבח ובמערבו דאם כן לא הוה קשיא מילתא 
לרב אסי לעיל דמהכא ליכא למילף דלית ליה לרבי יוסי 
ברבי יהודה חצי המזבח עומד בצפון דאפילו הוא צפון 

אפילו סמוך נמי פסיל ליה לרבי יוסי [ברבי יהודה] ו
לכותל העזרה צפוני פוסל אם משוך מכנגד זוית המזבח 
צפונה למזרח או למערב דדייקינן על ירך כדאמר בפ''ב 
(לעיל כו.) איזהו צפון מקיר מזבח צפוני עד כותל עזרה 
צפונית כנגד המזבח כולו אבל משוך מכנגד המזבח לא 
הלכך על כרחך האי כנגדו דילפינן מינה דמקום המזבח 

   ו צפון הוא תחתיו קאמר ומאי היא:לא
. אם שחטן על כניסת הסובב והיסוד האי לאו אי נימא

כנגדן הוא אלא מזבח ממש ומכשר בה רבי יוסי בר' 
   יהודה כדקתני מחצי המזבח לצפון:

   . אולמים ארקמלו''ט:כיפין
. אם נמלך לקצר את המזבח ונשאר דבצריה בצורי

ת ואע''ג דירך הוא מחצה של צפון פנוי ושחט שם פסולו
פסיל ליה אלמא סבירא ליה בדרום עזרה הוא דאי לא 

   אמאי פסיל ליה:
. דאמר אומר היה רבי יוסי אפשר איתא להא דר' יוחנן

כוליה מזבח בצפון קאי ולא תנינן לה שום רמז במשנה 
   בששה סדרים:

   . במשנת תמיד:דק ואשכח
   . מדיר העצים:ביררו משם

אנה היו רגילין וטעם אגדה הוא . בשל תעצי תאנה יפין
   שבו היתה תקנה לאדם הראשון ויעשו להם חגורות:

. אצל מערכה גדולה היו מסדרין מערכה שניה של קטרת
מערכה קטנה ליטול ממנה גחלים להכניס על מזבח 
הפנימי שלשה קבין לכל בקר וערב להקטיר עליהם 
קטרת ובמסכת יומא בפרק טרף בקלפי (דף מה:) 

לפינן מקרא דעל מזבח החיצון צריך להיות בסופיה י
   מערכה לכך:

. של מזבח ומשוך לצד צפון כנגד מערבית דרומית
להרחיקו מן הקרן ד' אמות וטעם מפרש לקמיה מאי 

   שנא הקרן זה ומ''ט מושכו הימנה ולצפון ד' אמות:
. וכן מצינו משוך מן הקרן כלפי צפון ארבע אמות גרס

   בסדר המשנה במשנת תמיד:
. לפי אומד ה' סאין גחלים היו באומד חמש סאין גחלים

נותנין שם עצים כך שיעורו לחתות בתוכו בראש המזבח 
שהוא חלק מחתה של סאה לר' יוסי דאמר בסדר יומא 
   (דף מג:) בכל יום חותה בשל סאה ומערה בתוך ג' קבין:

. לפי שצריך בשבת היו מסדרין שם לפי אומד ח' סאין
ל מזבח החיצון שעל מזבח הפנימי להקטיר הבזיכין ע

אין הקטר אלא של קטרת שחרית וערבית כדכתיב לא 
   תעלו עליו קטרת זרה וגו' (שמות ל):

. מהו הסימן שהוקבע להם למערכה שניה ומאי סימנא
ולהקטרת הבזיכין קרן מערבית דרומית ומשוך ארבע 

  אמות מן הקרן ולצפון:
. בידך כל סימןרבי יוסי היא דתניא רבי יוסי אומר זה 

   הניטל מבפנים לינתן בחוץ ולקמיה מפרש מאי ניהו:
. אינו ניתן בחוץ על אינו נותן אלא בסמוך שאין לפנים

המזבח החיצון אלא בסמוך לצד פנים שאין במזבח 
החיצון מקום הסמוך לפנים יותר ממנו: וכל הניטל מעל 
מזבח החיצון ליתן בפנים אינו ניטל אלא ממקום שהוא 

   לפנים. שאין מקום בכל מזבח החיצון סמוך ממנו:סמוך 
כל הניטל בפנים לינתן בחוץ מאי ניהו אי נימא שירי 

. דחטאות הפנימיות ל''ל לרבי יוסי לשוייה בהו הדם
   כללא:

. דניתנין ביסוד שכנגד הפתח הא בהדיא כתיב בהו
דכתיב ישפך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח: ותו כל 

נים מאי ניהו אי נימא גחלים של הניטל בחוץ לינתן בפ
יום הכיפורים. שמכניסין במחתה לפני ולפנים להקטיר 
בהן מלא חפניו קטרת סמים דקה דאף הם ניטלין 
ממזבח החיצון כדכתיב מעל המזבח מלפני ה' מצד 
המערב ודרשינן ביומא (דף מה:) איזהו מזבח שמקצתו 

ב לו בה לפני ה' ואין כולו לפני ה' זהו מזבח החיצון ויהי
רבי יוסי כללא וסימנא דאין ניטל אלא ממקום שאין 

   סמוך הימנו ולפנים:
   . מלפני ה' דהיינו לצד פנים:בהדיא כתיב בהו

. אלא כל הניטל בפנים לינתן בחוץ שני בזיכי לבונה
הניטלין בשבת מן השלחן לינתן על מזבח החיצון 
ואשמעינן ר' יוסי שניתנין כנגד הפתח דגמרי משירים 

   פנימיים:ה
. הניטלין והניטל בחוץ לינתן בפנים גחלים דכל יום

ממערכה שניה של קטורת לינתן על מזבח הפנימי 
ואשמעינן רבי יוסי דניטלין מכנגד הפתח דגמרי מגחלים 
של יוה''כ שקבע להן כנגד הפתח לנטילתן והיינו סימנא 
דתנא תנא במסכת תמיד למערכה שניה שהיא לנטילת 

בזיכין שתהא בקרן דרומית מערבית  גחלים ולהקטרת
ומשוכה לצפון ארבע אמות שתהא מכוונת כנגד הפתח 

   ומינה פשטינן דלר' יוסי כוליה מזבח בצפון קאי:
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ּפּוִרים.  ל יֹום ַהּכִ ָחִלים ׁשֶ ַגְמָרן ִמּגֶ   ּדְ
  

  ּוַמאי ָקָסַבר? 
ֵעי ְלֵמיֵתי!  :ִאי ָקָסַבר ַבע ּבָ ִרים ְוׁשֶ רֹום ָקֵאי ֶעׂשְ ּדָ ַח ּבַ יּה ִמְזּבֵ   ּכּוּלֵ

ת ֵהיָכל ְואּוָלם ֲחָדא ִהיא  ַ ִרים וְ  -ְוִאי ַנִמי ָקָסַבר: ְקדּוׁשּ ֵעי ֵמיֵתי!  ֶעׂשְ י ּבָ   ַתְרּתֵ
רֹום  :ְוִאי ָקָסַבר ּדָ פֹון ְוֶחְציֹו ּבַ ּצָ ֵעי ְלֵמיֵתי!  -ֶחְציֹו ּבַ   ַחד ְסֵרי ּבָ

  
ֵעי ְלֵמיֵתי!  ית ּבָ ָתא ִהיא ׁשִ ת ֵהיָכל ְואּוָלם ֲחָדא ִמיּלְ ַ א ָקָסַבר: ְקדּוׁשּ   ְוֶאּלָ

  
ַח  יּה ִמְזּבֵ ָקָסַבר: ּכּוּלֵ ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ פֹון ָקֵאי, ֶאלָּ ּצָ    ּבַ

ה ְמקֹום ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים.  ה ְמקֹום ְקָרנֹות, ְוַאּמָ ה סֹוֵבב, ְוַאּמָ ה ְיסֹוד ְוַאּמָ ע ַאּמֹות ַאּמָ   ְוָהֵני ַאְרּבַ
ַתח. א ּפֶ יּה ְטֵפי ּתּו ֵליּכָ ִכי ְמַסּגּו ְלַקּמֵ   ּדְ

  
ר ַאֲהָבה:ָאַמר  א ּבַ    ַרב ַאּדָ

י?    ָהא ַמּנִ
י ְיהּוָדה   ִהיא.  ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶאְמַצע ָהֲעָזָרה,  ע ְועֹוֵמד ּבְ ַח ְממּוּצָ   ִמְזּבֵ

ִים ַאּמֹות ָהיּו לוֹ  תַּ ים ּוׁשְ לׁשִ ל ֵהיָכל,   :ּוׁשְ ְתחֹו ׁשֶ ֶנֶגד ּפִ ר ַאּמֹות ּכְ   ֶעׂשֶ
ן,  ה ִמיּכָ ֵרה ַאּמָ   ַאַחת ֶעׂשְ

ן,  ה ִמיּכָ ֵרה ַאּמָ   ְוַאַחת ֶעׂשְ
ֶנֶגד ֵהיָכל ן ּכְ ַח ְמכּוּוָ   . "ִנְמָצא ִמְזּבֵ

  
ֵעי ְלֵמיֵתי.  י ְיהּוָדה ַחד ְסֵרי ּבָ   סֹוף סֹוף ְלַרּבִ

ָתא ִהיא  :ְוִאי ָקָסַבר ת ֵהיָכל ְואּוָלם ֲחָדא ִמיּלְ ַ ֵעי ְלֵמיֵתי!  -ְקדּוׁשּ ית ּבָ   ׁשִ
  

ה ְיסֹוד וְ  ֲהֵדי ַאּמָ ע ַאּמֹות ּבַ ה סֹוֵבבִמי ָסְבַרתְּ ָהֵני ַאְרּבַ    !ַאּמָ
  
ע ַאּמֹות" ה סֹוֵבב.  "ַאְרּבַ ה ְיסֹוד ְוַאּמָ ר ֵמַאּמָ   ּבַ
  

י יֹוֵסי,  ַרּבִ ע! וְ ְונֹוְקָמּה ּכְ ְממּוּצָ   ּבִ
  

ּום  ֶהְדָיא. ּדְ ִמׁשּ ע ּבְ ַמֲעָנא ֵליּה ְממּוּצָ י ְיהּוָדה ׁשָ   ַרּבִ
  
ֵרְבָיאוְ    ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

י?    ָהא ַמּנִ
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    .ִהיא ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר,  ַרּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ין אֶֹהל מֹוֵעדִמּתֹוְך ׁשֶ ּיֹור ּבֵ    ,(שמות מ, ז) ְוגֹוֵמר 442""ְוָנַתּתָ ֶאת ַהּכִ

ח ָהעָֹלה^ "ְוֶאת   נט,א   , (שמות מ, כט) וגו' 443"ִמְזּבַ
ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד,  ַח ּבְ   ִמְזּבֵ

ֶפ  ּיֹור ּבְ   ַתח אֶֹהל מֹוֵעד, ְולֹא ּכִ
   ?ֵהיָכן ָהָיה נֹוְתנוֹ 

רֹום י ַהּדָ ַלּפֵ ַח, ָמׁשּוְך ִקיְמָעא ּכְ ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ   . "ּבֵ
  ַמאי ָקָסַבר? 

רֹום ָקֵאי  ּדָ ַח ּבַ יּה ִמְזּבֵ ַח!  -ִאי ָקָסַבר: ּכּוּלֵ ְזּבֵ ין אּוָלם ַלּמִ רֹום, ּבֵ   נֹוְקֵמיּה ִמּכֹוֶתל ֵהיָכל ְוַלּדָ
ת ֵהיָכל ְואּוָלם ֲחָדא ִהיא :י ַנִמי ָקָסַברְוִא  ַ ַח!  - ְקדּוׁשּ ְזּבֵ ֵבין אּוָלם ַלּמִ רֹום ּבְ   נֹוְקֵמיּה ִמּכֹוֶתל אּוָלם ְוַלּדָ

ַח  :ִאי ַנִמי ָקָסַבר ְזּבֵ ין אּוָלם ְוַלּמִ רֹום, ּבֵ רֹום, נֹוְקֵמיּה ִמּכֹוֶתל ֵהיָכל ְוַלּדָ ּדָ פֹון ְוֶחְציֹו ּבַ ּצָ   ! ֶחְציֹו ּבַ
ת ָהאּוָלם ְוֵהיָכל ֲחָדא ִהיא :ְוִאי ַנִמי ָקָסַבר ַ ַח  - ְקדּוׁשּ ְזּבֵ ין אּוָלם ְוַלּמִ רֹום ּבֵ    !נֹוְקֵמיּה ִמּכֹוֶתל אּוָלם ְוַלּדָ

  
                                                           

ַח  442 ְזּבֵ ין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהּמִ ּיֹר ּבֵ ם ָמִים ְוָנַתתָּ ֶאת ַהּכִ   ְוָנַתתָּ ׁשָ
ה  443 ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ְנָחה ּכַ ַעל ָעָליו ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהּמִ ן אֶֹהל מֹוֵעד ַוּיַ ּכַ ַתח ִמׁשְ ם ּפֶ ח ָהעָֹלה ׂשָ ה ה'ְוֵאת ִמְזּבַ   ֶאת מֹׁשֶ

    רש"י

. שקצב למשיכת ומאי קסבר
   המערכה מן הקרן ד' אמות:

אי קסבר כוליה מזבח בדרום עזרה 
. ומשיכת ד' האמות לקרבה קאי

   כנגד הפתח הוא בא:
. ולמשוך ז אמות בעי למיתיכ''

מקרן מערבית דרומית ולצפון וחוץ 
לאותן כ''ז אמות סידור המערכה 
שהרי הפתח באמצע העזרה היה 
ועשרה אמות רוחבו וחמש בצפון וה' 
בדרום וכיון שהמזבח בדרום נמצא 
שאין ממנו לפני הפתח אלא ה' 
אמות צפוניות שלו שכלה כנגד 

ת] אמצע הפתח נשארו לו מל''ב [אמו
שלו כ''ז ואת כולן אתה צריך למשוך 
המערכה מכנגד קרן יסוד המזבח 
   הדרומי ולצפון קודם שהגיע לפתח:

וא''נ קסבר קדושת היכל ואולם 
. ומשתגיע כנגד פתח חדא היא

האולם קרינן לפני ה' ופתח האולם 
עודף לכל רוח על פתח ההיכל ה' 
אמות לכל צד שהיה רחבו כ' אמות 

(דף לו.) כ''ב  כדתנן במסכת מדות
   בעי מייתי:

ואי נמי קסבר חציו של מזבח בצפון 
. ובא למושכה עד כנגד וחציו בדרום

   ההיכל:
. שהרי ט''ז חד סרי בעי מייתי

אמותיו בדרום נמצאו מהן י''א 
[אמות] מזוית דרומית של פתח 

  ולדרום:
ואי נמי קדושת היכל ואולם חדא 

. אלא על היא שית מיהא בעי למיתי
א משכחת לה שתהא משיכת כרחך ל

ד' אמות הללו לקרב כנגד הפתח 
אלא נתן לך מדה בשיעור שלא 
תמשכנה יותר מכאן שכל מה שאתה 
יכול לקרבה אצל קרן דרומית הוי 
מקרבה ובכך אתה מכוונה כנגד 
הפתח וד' אמות הללו ע''כ הוא 
מושכה לצפון לפי שאין לו מקום 
לסדר עליהן וקסבר כוליה בצפון 

ממנו לפני הפתח אלא  קאי ואין
חמשה דרומיות ומהן אמה יסוד 
ואמה סובב ואמה מקום הקרן 
ואמה הילוך לכהנים המסדרין את 
המערכה ומקיפין בין קרן למערכה 
ואין לו מקום לסדר ולימדך שיסדר 
חוצה להן מיד כדי שתהא אמה מן 
המערכה כגד הפתח דכי מסגי לצפון 

   טפי תו ליכא פתח:
. לעולם לא בהאמר רב אדא בר אה

תידוק מינה לרבי יוסי בצפון קאי 
אלא (אימא) רבי יהודה היא דאמר 
חציו בצפון וחציו בדרום עשר אמות 
אמצעיות שלו היו כנגד פתחו של 
היכל וי''א אמות מזוית היכל ולצפון 
וכנגדן לדרום נמצא מכוון כנגד 
רוחב חללו של היכל ועובי כתליו 
שההיכל חללו כ' אמה ועובי של 
כותל ו' אמות והכי תנן לה במסכת 

   מדות (דף לז.):
   . כדאקשינן לעיל:סוף סוף

. בר מאמה יסוד ואמה סובב
ומלמעלה בראש המזבח קחשיב להו 
ונמצא לפני הפתח שהרי נמשך ו' 
אמות ולא הוזכרו ד' אמות אלו אלא 
לקרבן לפתח דבציר מהכי לאו כנגד 

   הפתח הוא:
ך . למה לונוקמה כר' יוסי באמצע

למשקלה מרבי יוסי דשמעת ליה 
דאמר אין ניתנין אלא בסמוך שאין 
לפנים מכדי להיסתר דוקיא דרבי 
זירא קא אתית דבעי למידק מיניה 
לרבי יוסי דכוליה מזבח בצפון קאי 
אימא הכי לעולם קסבר חציו בדרום 
וחציו בצפון ומי סברת בהדי אמה 

   יסוד כו':
ומשני לרבי יהודה שמעינן לה 

. ואי משום דאיירי בהדיאממוצע 
רבי יוסי בניטלין בפנים וניתנין 
בחוץ וניטלין בחוץ וניתנין בפנים 

   הא כולי עלמא אית להו:
  

  המשך רש"י בעמוד הבא
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ָקָסַבר ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ פֹון.  :ֶאלָּ ּצָ ַח ּבַ יּה ִמְזּבֵ   ּכּוּלֵ
  

י ַנִמי מֹוְקַמּתְ ָלּה ִמּכֹוֶתל ֵהיָכל ְוַלּצָ  ַח ּכִ ְזּבֵ ין אּוָלם ְוַלּמִ   !פֹון, ֲהָוה ֵליּה ּבֵ
ַח!  ְזּבֵ ֵבין אּוָלם ְוַלּמִ פֹון ּבְ   ְונֹוְקָמּה ִמּכֹוֶתל אּוָלם ְוַלּצָ

  
ִלים.  - (ויקרא א, יא) 444ָצפֹוָנה"" :ָאַמר ְקָרא נּוי ִמּכֵ ֵהא ָצפֹון ּפָ ּיְ   ׁשֶ

  
ָפֵליג ֲעֵליּה  א ּדְ ּנָ לִ ּדְ ַמאן ּתַ י יֹוֵסי ַהּגְ   יִלי? ַרּבִ

  
ן ַיֲעקֹב ִהיא.  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַח  - (ויקרא א, יא) ""ָצפֹוָנה ְזּבֵ לּום, ַוֲאִפיּלּו ִמן ַהמִּ נּוי ִמּכְ ֵהא ָצפֹון ּפָ ּיְ   . "ׁשֶ

  
  

                                                           
ַח ָצפָֹנה ִלְפֵני  444 ְזּבֵ ַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶא  ה'ְוׁשָ ַח ָסִביבְוָזְרקּו ּבְ ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ   ת ּדָ

    רש"י

. ד' אמות דקתני בהדי אמה ורב שרביא אמר
יסוד ואמה סובב קאמר ודוק מינה 
כדקאמרת דמזבח בצפון קאי ומיהו לרבי 

מינה דנימא רבי יוסי בן יוחנן לא תסייעיה 
חלפתא היא משום דשמעינן ליה דאיירי 
בניטלין וניתנין דההוא לכולי עלמא אית להו 
והא דתמיד כרבי יוסי הגלילי מוקמינן 
דשמעינן ליה דאמר מזבח בצפון קאי אבל 
לרבי יוסי סתמא דהוא רבי יוסי בן חלפתא 
דלא שמעת ליה דאמר לא תוקמה דדלמא 

   כרבי יהודה ס''ל:
. בכיור בין אהל מועד ובין מתוך שנאמר

מזבח העולה שם  המזבח וכתוב אחד אומר
פתח אוהל מועד ואין כיור מפסיק בינתיים 
למדת משני המקראות הללו שצריך ליתנו כל 
מה שיכול לקרבו באויר שבין מזבח לאהל 
מועד ובלבד שלא יהא מפסיק בין מזבח 

   ולפתח:
ית המזבח . מזוהיכן היה נתון משוך קימעא

ולדרום נמצא שאינו כנגד המזבח כלל אלא 
כבין אהל מועד ולמזבח: ה''ג בת''כ ובמס' 
מדות ומדמצריך ליה רבי יוסי הגלילי למשכו 
מכנגד המזבח ולדרום והוא אינו צריך 
להרחיקו אלא מבין המזבח ולפתח פשוט 
מיניה דכוליה מזבח בצפון קאי ולפיכך על 

ח כולו שאם כרחו הוא מושכו מכנגד המזב
נתנו כלל כנגד המזבח א''א שלא יפסיק בינו 

   ולפתח כדמפרש ואזיל:
. שלא קיים את המקרא שכתב דמאי קסבר

בין אהל מועד ובין המזבח והוא מושכו 
   קימעא:

. הרבה מן המזבח יש בדרום אי כוליה בדרום
כנגד היכל שלא כנגד הפתח והיה לו לתתו 

   שם:
כלומר . לוקמיה מכותל היכל ולדרום

משמתחיל כותל פתח ההיכל ליסתם לדרום 
דהיינו בין פתח האולם ולמזבח וכנגד ההיכל 
שפתח האולם עודף על של היכל ה' אמות 

   לדרום:
. וא''נ סבר קדושת אולם והיכל חדא היא

ופתח אולם כפתח היכל והוצרך למושכו אף 
   מכנגד פתחו של אולם:

. דה''ל נוקמיה מסתימת כותל אולם ולדרום
אכתי כבין האולם ולמזבח דכיון דכותל 
אולם ככותל היכל קרי ביה בין אהל מועד 

   ולמזבח ומיקיימי קראי שפיר:
. יש לו ט''ז ואי נמי קסבר חציו בצפון כו'

אמה בדרום צא מהן ה' אמות של פתח עדיין 
יש לו מקום י''א אמה לתתו שם מכותל 

   מזוזת היכל דרום:
. ל חדא היאוא''נ קסבר קדושת אולם והיכ

והוצרך למושכו אף מכנגד פתח אולם 
נוקמיה ממקום סתימת פתח אולם ולדרום 
בבין האולם ולמזבח דעדיין יש שם מקום ו' 

   אמות:
. אלא לאו משום דקסבר כוליה מזבח בצפון

קאי ודרומו של מזבח כולה לפני הפתח ואם 
היה נותנו כנגד המזבח כלל נמצא מפסיק בין 

   מזבח לפתח:
. בסתימת יה בין המזבח ולהיכל בצפוןונוקמ

   כותל ההיכל במזוזת צפונית ולצפון:
. ואינו רשאי להפסיק קסבר קדושת היכל כו'

בין פתח אולם ולמזבח וכי מוקמת ליה 
מכותל היכל ולצפון ה''ל מפסיק בין אולם 

  ולמזבח:
   . גרס הכא וכיור כלי הוא:שיהא פנוי מכלים

רך המזבח . מדהוה ליה למיכתב על יצפונה
  צפון וכתיב צפונה לדרשא אתא:

. ואומר כוליה בדרום מאן תנא דפליג כו'
   קאי:

  . גרסינן פנוי מכלום:בדר''א
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  : ַרבָאַמר 

ם  ְפּגַ ּנִ ַח ׁשֶ ָדׁשִ  -ִמְזּבֵ ל ַהּקֳ סּוִלין. ּכָ ם ּפְ ֲחטּו ׁשָ ׁשְ ּנִ   ים ׁשֶ
  

ַכְחנּוהּו.  ָיֵדינּו ּוׁשְ   ִמְקָרא הּוא ּבְ
  

י ְסֵליק  ֲהָנאּכִ ֵחיּה ַרב ּכָ ּכְ ילְ , ַאׁשְ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ָקָאַמר ִמׁשּ י יֹוֵסיּדְ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ל ַהּקֳ  ּכָ ם ׁשֶ ְפּגַ ּנִ ַח ׁשֶ ִין ְלִמְזּבֵ סּוִלין? ִמּנַ ם ּפְ ֲחטּו ׁשָ ׁשְ ּנִ ים ׁשֶ   ָדׁשִ

ֱאַמר:  ּנֶ ָלֶמיָך"ׁשֶ   , (שמות כ, כא) 445"ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ
ה זֹוֵבַח?    !ְוִכי ָעָליו ַאּתָ

א,  ֵלם  ֶאּלָ הּוא ׁשָ ׁשֶ    ,ּכְ
הּוא ָחֵסר.  ׁשֶ   ְולֹא ּכְ

ִמיט ֵליּה לְ  ּתְ ִאיׁשְ   . בַר ָאַמר: ַהְיינּו ְקָרא ּדְ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

סּוִלין –ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה     .ּפְ
  

ִליִגי ַמאי ּפְ    ?ּבְ
  

ים ֵאיָנן ִנְדִחים.  :ָסַבר ַרב ֲעֵלי ַחּיִ   ּבַ
י יֹוָחָנןוְ  ים ִניְדִחין.  :ָסַבר ַרּבִ ֲעֵלי ַחּיִ   ּבַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ּלֹא ִנְבָנה ַהּמִ " ָהיּו ַעד ׁשֶ ים ׁשֶ ָדׁשִ ל ַהּקֳ ַח, ּכָ   ְזּבֵ

ַח  ְזּבֵ ְך ִנְבָנה ַהּמִ סּוִלין -ְוַאַחר ּכָ   . "ּפְ
ָרא ִניְנהּו!  -ִנְבָנה  חּוִיין ֵמִעיּקָ   ּדְ

  
ַח  ְזּבֵ ּלֹא ֶנֱהַרס ַהּמִ א, ַעד ׁשֶ    .ֶאלָּ

  
  ֶנֱהַרס, ָהא ִאיְזקּון ְלהּו! 

  
ַח,  ְזּבֵ ם ַהּמִ ּלֹא ִנְפּגַ א: ַעד ׁשֶ   ֶאלָּ

זְ  ם ַהּמִ ְך ִנְפּגַ ַח ְוַאַחר ּכָ סּוִלין!  -ּבֵ   ּפְ
  

 ? רּוֵצי ָקא ְמַתְרַצּתְ   ְוָלא תַּ
ֲחטּו.  :ֵאיָמא ׁשְ ּנִ   ׁשֶ

  
לְוָהָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

ְמקֹומֹו!  ֱעַקר ַמְקִטיִרין ְקטֶֹרת ּבִ ּנֶ ַח ׁשֶ   ִמְזּבֵ
  
  : ָרָבאָאַמר ְד כִּ 

ִמים,  ּדָ י ְיהּוָדה ּבְ   מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ
ָדִמים.  ָהָכא ַנִמי מֹוֶדה ַר    ב ּבְ

   
        
        

                                                           
קוֹ  445 ָכל ַהּמָ ָקֶרָך ּבְ ָלֶמיָך ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ּבְ י ְוָזַבְחתָּ ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה תַּ יךָ ִמְזּבַ ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכתִּ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ   ם ֲאׁשֶ

    רש"י

   . בעזרה:שנשחטו שם
. והאי עליו בגינו כשהוא שלם

   ובשבילו קאמר:
. בין שנשחטו אחד זה ואחד זה

בשעת פגימתן בין שנשחטו אחר 
 תיקונו פסולין כל הקדשים שהיו
קדושין באותה שעה לפי שנראו 
ונדחו וקסבר בעלי חיים נדחין 

   כשחוטין:
. משמע קודם שלא עד שלא נבנה

   בנאוהו בני הגולה:
. דחויין מעיקרא הן

שכשהוקדשו לא נראו שמע 
מיניה דחוי מעיקרו הוי דחוי 
ותקשה למאן דאמר לא הוי 

   דחוי:
. משמע בימי נבוכד נצר נהרס
   היו:

לא נבנה בית . עד שאזקין להו
שני ופשיטא דפסולין דגבי מומין 
קתני להו בבכורות (דף מא.) 

   הזקן והחולה והמזוהם:
. במזבח פנימי מזבח שנעקר

קמיירי וקא סלקא דעתך הוא 
הדין לחיצון קשיא דרב אדרב 
דאמר לעיל כל הקדשים 

   שנשחטו שם פסולין:
. דבעינן מודה רבי יהודה בדמים

  מזבח:
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    ס, אס, אס, אס, א    ––––נט, א נט, א נט, א נט, א  . 4
  : ָרָבאָאַמר ְד כִּ ["

ִמים ּדָ י ְיהּוָדה ּבְ   "].מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ
  

י ְיהּוָדה"ַמאי    ? "ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶלְך ּתֹוְך ֶהָחֵצר " ׁש ַהּמֶ יֹום ַההּוא ִקיּדַ   ... "ּבַ

ַח  י ִמְזּבֵ   , סד)-סגח,  '(מלכים א 446ָקטֹן ֵמָהִכיל" ּכִ
ָבִר  ְכָתָבןּדְ    ,ים ּכִ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסיָאַמר לֹו    :  ַרּבִ

ָבר ֶנֱאַמר:   נט,ב ַח ַההּוא" ַוֲהלֹא ּכְ ְזּבֵ לֹמֹה ַעל ַהּמִ    .ג, ד) '(מלכים א 447"ֶאֶלף עֹלֹות ַיֲעֶלה ׁשְ
ֵבית עֹוָלִמים הּוא אֹוֵמר: לָ  ְוִאיּלּו ּבְ ְ לֹמֹה ֶאת ֶזַבח ַהׁשּ ח ׁשְ ְזּבַ ר ָזַבח ַלה'"ַוּיִ    ,ִמים ֲאׁשֶ

ַנִים ֶאֶלף ִרים ּוׁשְ ָקר ֶעׂשְ   . (מלכים ח, סג) ּבָ
ה!  דֹול ִמּזֶ ּבֹון עֹולֹות ּוְלִמְנַין ַאּמֹות, ֶזה ּגָ יַע ְלֶחׁשְ ה ַמּגִ ַאתָּ   ּוְכׁשֶ

א ַמהוּ    ? (מלכים ח, סד) ָקטֹן ֵמָהִכיל"" ֶאּלָ

ָאָדם ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ס ה :ּכְ לֹוִני ַנּנָ סּול ַלֲעבֹוָדה"ּפְ   . "ּוא", ּוּפָ
  

י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ
י יֹוֵסי!  יר ָקָאַמר ַרּבִ ּפִ   ׁשַ

  
י ְיהּוָדה ְלַטֲעֵמיּה,    ָאַמר:  ּדְ ַרּבִ

דֹול ָהָיה.  ה מֶֹשה ּגָ ָעׂשָ ַח ׁשֶ   ִמְזּבֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
  , (שמות כז, א) 448"ָחֵמׁש ַאּמֹות אֶֹרְך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות רַֹחב""

ָבִרים  ְכָתָבן, ּדְ   ּכִ
ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדה    אֹוֵמר: ַרּבִ
אן  ן  "ָרבּוַע"ֶנֱאַמר ּכָ   , (יחזקאל מג, טז) 449"ָרבּוַע"ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ

אן ֵמֶאְמָצִעיתֹו ָהָיה מֹוֵדד ן, ֵמֶאְמָצִעיתֹו ָהָיה מֹוֵדד, ַאף ּכָ ַהּלָ   . "ַמה ּלְ
  

  ְוָהָתם ְמָנַלן? 
  

ְכִתיב450 ֵרהוְ "    :ּדִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ֵרה אֶֹרְך ּבִ ים ֶעׂשְ ּתֵ    ,ָהֲאִריֵאל ׁשְ
ַעת ְרָבָעיו    .(יחזקאל מג, טז) "רַֹחב ָרבּוַע ֶאל ַאְרּבַ

  א: יָ נְ ַת וְ 

ֵרה" ים ֶעׂשְ ּתֵ   ְלָכל רּוַח.  - (יחזקאל מג, טז) ""ְוָהַאִריֵאל ׁשְ

ֵרה?  ים ֶעׂשְ תֵּ ֵרה ַעל ׁשְ ים ֶעׂשְ תֵּ א ׁשְ   אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
הּוא אֹוֵמר:ּכְ  ַעת ְרָבָעיו" ׁשֶ ֶאְמַצע הּוא מֹוֵדד.  - "ֶאל ַאְרּבַ ּמֵ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
  

י יֹוֵסי?    ְוַרּבִ
  

ָגֵמיר.  ָוה, ּגֹוְבָהּה הּוא ּדְ ֵזיָרה ׁשָ ַמר ּגְ י ּגָ   ּכִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

                                                           
לֹמֹה ֵאת ֶזַבח סגסגסגסג 446 ח ׁשְ ְזּבַ ר ָזַבח לַ  ַוּיִ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ית  ה'ַהׁשּ ְחְנכּו ֶאת ּבֵ ִרים ָאֶלף ַוּיַ ַנִים ֶאֶלף ְוצֹאן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ִרים ּוׁשְ ָקר ֶעׂשְ ָרֵאל ה'ּבָ ֵני ִיׂשְ ֶלְך ְוָכל ּבְ . ַהּמֶ

ר ִלְפֵני ֵבית 	סדסדסדסד ֶלְך ֶאת ּתֹוְך ֶהָחֵצר ֲאׁשֶ ׁש ַהּמֶ ּיֹום ַההּוא ִקּדַ ם ֶא  ה'ּבַ ה ׁשָ י ָעׂשָ ר ִלְפֵני ּכִ ת ֲאׁשֶ חֹׁשֶ ח ַהּנְ י ִמְזּבַ ָלִמים ּכִ ְ ְנָחה ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהׁשּ ת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהּמִ
ָלִמים ה' ְ ְנָחה ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהׁשּ   ָקטֹן ֵמָהִכיל ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהּמִ
דֹוָלה ֶאֶלף עֹ  447 ָמה ַהּגְ י ִהיא ַהּבָ ם ּכִ ְבעָֹנה ִלְזּבַֹח ׁשָ ֶלְך ּגִ ֶלְך ַהּמֶ ַח ַההּואַוּיֵ ְזּבֵ לֹמֹה ַעל ַהּמִ   לֹות ַיֲעֶלה ׁשְ
לֹׁש  448 ַח ְוׁשָ ְזּבֵ ים ָחֵמׁש ַאּמֹות אֶֹרְך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות רַֹחב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהּמִ ּטִ ַח ֲעֵצי ׁשִ ְזּבֵ יָת ֶאת ַהּמִ    ַאּמֹות קָֹמתוֹ ְוָעׂשִ
ֵרה רַֹח  449 ים ֶעׂשְ תֵּ ׁשְ ֵרה אֶֹרְך ּבִ ים ֶעׂשְ תֵּ ַעת ְרָבָעיוְוָהֲאִריֵאל ׁשְ   ב ָרבּוַע ֶאל ַאְרּבַ
  הוגה על פי שיטה מקובצת וכך גם הוגה בשוטנשטיין בבאורו. 450

 

    רש"י

. שקדש את הרצפה כולה לשם דברים ככתבן
מזבח להקטיר עליה לפי שהיה המזבח קטן 
מהכיל עולות ושלמים שהקריבו לחנוכת 
המזבח ואמרינן לקמן לרבי יהודה הכי משמע 
קרא כי מזבח אבנים אשר תחת מזבח הנחושת 

   קטן היה:
. במזבח אמר לו רבי יוסי והלא כבר נאמר

  שעשה משה במדבר שהיה בנוב וגבעון:
עולות יעלה שלמה וגו' וכשאתה מגיע אלף 

. שהיה מזבח לחשבון עולות ולמנין אמות
אבנים של שלמה עודף עליו זה של שלמה גדול 
משל משה לפי צורך העולות שהרי מזבח של 
משה כתיב ביה ה' אמות אורך וה' אמות רוחב 
צא מהם מקום הקרנות אמה לכל צד ומקום 

נות הילוך רגלי הכהנים אמה לפנים מן הקר
סביב המערכה נמצא מקום המערכה אמה על 
אמה הכי אמרינן לקמן בפירקין (דף סב.) יסוד 
וסובב לא היו ממעטין בארכו ורחבו לפי 
שמקיפין ובולטין סביביו מעשה רשת נחושת 
והוא היה סובבו ובמזבח שעשה שלמה היה 
מקום המערכה כ' על כ' לרבי יוסי כדתנן 

כ' רצועות כל במסכת מדות (דף לה:) חלקהו ל
אחת ואחת ברוחב אמה ואורך עשרים הרי ד' 
מאות אורך ברוחב אמה ואין לך אמה על אמה 
שאינה מחזקת לבער אלף ליום שהיתה אש של 

   שמים ממהרת לאכול הרי ד' מאות אלף:
. לאו במזבח אלא מהו אומר קטן מהכיל

אבנים קאמר ומשום ההוא יומא אלא למזבח 
לעולם שסילקו הנחשת קאמר ובא לפוסלו 

ומה שתלה הכתוב קטנו בעולות של אותו היום 
   לישנא מעליא נקט:

   . באדם שנפסל:כאדם שאומר לחבירו
   . לישנא מעליא ולא אמר נפסל פלוני:ננס פלוני

. לאו מסקנא דאדם אומר אלא ונפסל לעבודה
רבי יוסי קאמר לה ואותו פלוני פסול לעבודה 

   והוא קורא לו ננס:
   . ול''ל לקדושי רצפה:יוסישפיר קא''ר 

. וכשאתה מגיע מזבח של משה גדול היה
לחשבון עולות ומנין אמות שבשניהם נמצא של 

   שלמה קטן לפי הצורך:
. בשל יחזקאל שנתנבא על ונאמר להלן רבוע

   בית שני או על העתיד רבוע אל ארבעת רבעיו:
. מדה האמורה בו מאמצעיתו הוא מה להלן

   מודד כדמפרש ואזיל:
. לכל רוח אף כאן מודד ה' על ה' מאמצעיתו

נמצא י' על י' צא מהן אמה מכאן ואמה מכאן 
לקרנות וכן למקום הילוך הרי ו' על ו' מקום 
המערכה ושל שלמה כ' על כ' מקום המערכה 
עשה ממנו ג' רצועות של ו' רוחב נשארו שתי 
אמות בארך עשרים חלוק ג' הרצועות לרחבו 

ש שש] תמצא בכל [לחתיכות רבועות של ש
אחת ג' חתיכות רבועות של שש שש הרי תשע 
ועוד נשארו בכל אחת ב' אמות בארך ששה 
קרבם זו אצל זו הרי ו' על ו' הרי עשר חתיכות 
רבועות ועוד צרף הרצועה הארוכה עשרים 
ורחבה ב' ותמצא ו' על ו' הרי י''א וב' אמות על 
ב' אמות נמצא של משה אחד מי''א כשל שלמה 

ע לחשבון י''א אלפים עולות ותו לא ומגי
 ובחנוכתו כתיב בקר כ''ב אלף וצאן כ''ב אלף:

   . מקום מערכה של מזבח:והאריאל
. אל ארבעת רבעיו מלמד שתים עשרה

   שמאמצעיתו מודד:
   . דאמר דברים ככתבן:ורבי יוסי

. דרבוע רבוע בגובהה הוא דגמר כי גמיר ג''ש
יב ולאו מרבוע דיחזקאל אלא מרבוע דכת

במזבח הפנימי דתניא וג' אמות קומתו כו' 
  (שמות כז) ובמזבח הנחשת כתיב:
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לׁש ַאּמֹות קֹוָמתֹו"" ְכָתָבן,  - (שמות כז, א) "ְוׁשָ ָבִרים ּכִ   ּדְ

ְבֵרי    . י ְיהּוָדהַרּבִ ּדִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

אן  ן "ָרבּוַע"ֶנֱאַמר ּכָ   , (שמות ל, ב) 451"ָרבּוַע", ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ָאְרּכֹו,  ַנִים ּכְ י ׁשְ ן ּגֹוְבהֹו ּפִ ַהּלָ   ַמה ּלְ

ָאְרּכוֹ  ַנִים ּכְ י ׁשְ אן, ּפִ   . ַאף ּכָ
י ְיהּוָדהָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ר ּכֵֹהן עֹוֵמד ַעל ּגַ  452 ָידֹו, ֶאְפׁשָ ַח ַוֲעבֹוָדה ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ   ּבֵ
חּוץ?    !ְוָכל ָהָעם רֹוִאין אֹותֹו ִמּבַ

י יֹוֵסיָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ָבר ֶנֱאַמר    ,"ְוֶאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר :ַוֲהלֹא ּכְ

ַער ֶהָחֵצר    ,ְוֶאת ָמַסְך ׁשַ
ר ן  ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ    ,ַעל ַהּמִ

ַח" ְזּבֵ   , (במדבר ד, כו) 453ְוַעל ַהּמִ
ר ַאּמֹותַמה ּמִ  ן ֶעׂשֶ ּכָ ר ַאּמֹות. (שמות כו, טז) 454ׁשְ ַח ֶעׂשֶ   , ַאף ִמְזּבֵ

ֵרה ְואֹוֵמר:   ס,א ף"^ "ְקָלִעים ָחֵמׁש ֶעׂשְ ּתֵ ה ֶאל ַהּכָ   , טו)-יד(שמות לח,  455ַאּמָ
ְלמּוד לֹוַמר   ? (שמות כז, יח) 456ָחֵמׁש ַאּמֹות"" :ּוַמה תַּ

ַח ּוְלַמְעָלה.  ַפת ִמְזּבֵ ְ   ִמׂשּ
לֹׁש ַאּמֹות קֹוָמתֹו""ְלמּוד לֹוַמר: ַמה תַּ וּ    ? (שמות כז, א) 457ְוׁשָ

ַפת סֹוֵבב ּוְלַמְעָלה ְ לֹׁש ַאּמֹות ִמׂשּ   . "ְלׁשָ
  

י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ
  

ָגֵמיר.  ּה הּוא ּדְ ָרְחּבָ ָוה ּבְ ֵזיָרה ׁשָ ֵמיר ּגְ י ּגָ   ּכִ
  

י ְיהּוָדה, ָהא ָקא ִמיְתֲחֵזי ּכֵֹהן!    ּוְלַרּבִ
  

ָידֹו לֹא ִמיְתֲחֵזיּדִ ן ִמיְתֲחֵזי, ֲעבֹוָדה כֵֹה ּדְ  ,ְנִהי    .ּבְ
  

ְכִתיב י ְיהּוָדה, ַהְיינּו ּדִ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ׁש  :ּבִ   , (מלכים א ח, סד) 458""ִקיּדַ
י יֹוֵסי ַמאי  א ְלַרּבִ ׁש"ֶאלָּ   ? "ִקיּדַ

  
ַח.  ּה ִמְזּבֵ   ְלַהֲעִמיד ּבָ

  
ְכִתיב י יֹוֵסי, ַהְיינּו ּדִ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   , (מלכים א ח, סד) ""ָקטֹן :ּבִ

י ְיהּוָדה, ַמאי  א ְלַרּבִ   ?  "ָקטֹן"ֶאלָּ
  
  

ת ָקָטן ֲהָוה.  :ָהִכי ָקָאַמר חֹׁשֶ ח ַהּנְ ַחת ִמְזּבַ לֹמֹה ּתַ ה ׁשְ ָעׂשָ ח ֲאָבִנים ׁשֶ   ִמְזּבַ
  

ִליִגי?  ַמאי ּפְ   ּבְ
  

ִנין     :ָמר ָסַבר   חּוץ ֵמחּוץ,  -ּדָ
ִנין    חּוץ ִמְפִנים.  -ְוֵאין ּדָ

ִנין   :ָמר ָסַברוּ  ִלי -ּדָ ִלי ִמּכְ    ,ּכְ
ִנין  ְנָין.  -ְוֵאין ּדָ ִלי ִמּבִ   ּכְ

  
                                                           

ּנּו ַקְרנָֹתיו 451 ַתִים קָֹמתֹו ִמּמֶ ה ָרְחּבֹו ָרבּוַע ִיְהֶיה ְוַאּמָ ה ָאְרּכֹו ְוַאּמָ   ַאּמָ
ָבר ֶנֱאַמר((((גירסת וילנא ומסורת הש"ס ל"ג: גירסת וילנא ומסורת הש"ס ל"ג: גירסת וילנא ומסורת הש"ס ל"ג: גירסת וילנא ומסורת הש"ס ל"ג:  452 ָבר ֶנֱאַמרַוֲהלֹא ּכְ ָבר ֶנֱאַמרַוֲהלֹא ּכְ ָבר ֶנֱאַמרַוֲהלֹא ּכְ תאֶֹרְך ֶהָחֵצר ֵמ     ::::ַוֲהלֹא ּכְ ָזר ְוַאְדֵניֶהם ְנחֹׁשֶ ׁש ָמׁשְ ים ְוקָֹמה ָחֵמׁש ַאּמֹות ׁשֵ ִ ֲחִמׁשּ ים ּבַ ִ ה ְורַֹחב ֲחִמׁשּ   ), יח)כז(שמות  ָאה ָבַאּמָ
ַח ָסִביב ְוֵאת ֵמיְתֵריֶהם  453 ְזּבֵ ן ְוַעל ַהּמִ ּכָ ׁשְ ר ַעל ַהּמִ ַער ֶהָחֵצר ֲאׁשֶ ַתח ׁשַ ה ָלֶהם ְוָעָבדוּ ְוֶאת כָּ ְוֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ּפֶ ר ֵיָעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ֵלי ֲעבָֹדָתם ְוֵאת ּכָ   ל ּכְ
ֶרׁש ָהֶאָחד 454 ה רַֹחב ַהּקֶ ה ַוֲחִצי ָהַאּמָ ֶרׁש ְוַאּמָ ר ַאּמֹות אֶֹרְך ַהּקָ  ֶעׂשֶ

ה ידידידיד 455 לֹׁשָ ה ְוַאְדֵניֶהם ׁשְ לֹׁשָ ֵתף ַעּמּוֵדיֶהם ׁשְ ה ֶאל ַהּכָ ֵרה ַאּמָ ֵת 	טוטוטוטו. ְקָלִעים ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ה ְוַלּכָ ֵרה ַאּמָ ַער ֶהָחֵצר ְקָלִעים ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ה ְלׁשַ ה ּוִמּזֶ ִנית ִמּזֶ ֵ ף ַהׁשּ
ה לֹׁשָ ה ְוַאְדֵניֶהם ׁשְ לֹׁשָ ֵדיֶהם ׁשְ   ַעּמֻ

456
ת   ָזר ְוַאְדֵניֶהם ְנחֹׁשֶ ׁש ָמׁשְ ים ְוקָֹמה ָחֵמׁש ַאּמֹות ׁשֵ ִ ֲחִמׁשּ ים ּבַ ִ ה ְורַֹחב ֲחִמׁשּ   אֶֹרְך ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאּמָ
לֹׁש ַא ְוָע  457 ַח ְוׁשָ ְזּבֵ ים ָחֵמׁש ַאּמֹות אֶֹרְך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות רַֹחב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהּמִ ּטִ ַח ֲעֵצי ׁשִ ְזּבֵ יָת ֶאת ַהּמִ   ּמֹות קָֹמתוֹ ׂשִ
ר ִלְפֵני ֵבית  458 ֶלְך ֶאת ּתֹוְך ֶהָחֵצר ֲאׁשֶ ׁש ַהּמֶ ּיֹום ַההּוא ִקּדַ ם ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהּמִ  ה'ּבַ ה ׁשָ י ָעׂשָ ר ִלְפֵני ּכִ ת ֲאׁשֶ חֹׁשֶ ח ַהּנְ י ִמְזּבַ ָלִמים ּכִ ְ  ה'ְנָחה ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהׁשּ

ָלִמים ְ ְנָחה ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהׁשּ   ָקטֹן ֵמָהִכיל ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהּמִ

    רש"י

. במזבח הזהב ונאמר להלן רבוע
אמה ארכו ואמה רחבו רבוע 

   ואמתים קומתו (שם ל):
. אף כאן גובהו פי שנים כארכו

הרי י' אמות ובסיפא מפרש ר' 
   יוסי מאי וג' קומתו:

והלא כבר נאמר וקומה ה' 
אין גובה היקף הקלעים . דאמות

   של חצר אלא ה' אמות:
. שיהא כהן בראש אפשר כן

   המזבח ועבודה בידו כו':
. צריך קלעים לחצר מה משכן

סביביו מוקף גובה י' אמות דהא 
הכי הוה גובהה דכתיב (שם כו) י' 

   אמות אורך הקרש:
. צריך היקף לכדי י' אף מזבח

   אמות:
אמה אל  ואומר קלעים ט''ו

צל השער וקס''ד . אהכתף
   בגובהה קאמר וה''ה לכל החצר:

. למעלה משפת מזבח ולמעלה
   מן המזבח היה גובהן ה' אמות:

. עד מקום משפת סובב ולמעלה
הקרנות ולמטה הימנו ו' אמות 

   וגובה הקרן אמה:
. אומר דברים ככתבן ור' יהודה

כי גמיר ג''ש דרבוע רבוע ברחבה 
דגמיר למימר דמאמצעיתו מודד 

   בח דיחזקאל וכדלעיל:וממז
. נהי נמי דדברים ולרבי יהודה

ככתבן הא קא מיתחזי כהן דהא 
גובהו שלש וקלעים אינן אלא 
חמש והוא עצמו ג' אמות נמצא 

   ראשו למעלה מן הקלעים:
בשלמא לרבי יהודה היינו 

. המלך את [תוך דכתיב קידש
החצר] וגו' שהוצרכה כל הרצפה 
לקדשה לשם מזבח וקדושתה 

מנחה ובשיר כדאמרי'  בשירי
   בשבועות (דף יד.):

. את תוך החצר: מאי קידש
ומשני קדשו לשם עזרה להעמיד 

   בו מזבח אבנים:
. דאמר של בשלמא לר' יוסי

   שלמה גדול ושל משה קטן:
. אמזבח היינו דכתיב קטן

הנחשת והכי קאמר העמיד 
מזבח אבנים כי מזבח הנחשת 

   קטן:
. דאמר כולה אלא לרבי יהודה

צפה קידש דמזבח שלמה לא ר
   יכול להכיל העולה:

. דכתיב אמזבח הנחשת מאי קטן
   הא דשלמה גופיה קטן הוה:

. ומשום דקאי הכי קאמר כו'
במקום מזבח הנחשת וחילופו 
הוא קרי ליה מזבח הנחשת 
ובדברי הימים (ב ד) קרי ליה הכי 
בהדיא ויעש (המלך) מזבח נחשת 
כ' אמה ארכו וכ' אמה רחבו 

   ם המערכה קאי:ואמקו
. ר' יוסי דגמיר במאי קמיפלגי

רבוע רבוע ממזבח הזהב ורבי 
   יהודה דגמיר לה משל יחזקאל:

. מזבח הנחשת והזהב כלי מכלי
   כלים הם:



248                                       ָרהְּגָמָרא ְסדּו        

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָדִמים.  י ְיהּוָדה ּבְ   מֹוֶדה ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֲערֹובֹות,  ם ַהתַּ א ִמּדַ   ּכֹוס ֶאָחד ָהָיה ְמַמּלֵ
ַח,  י ִמְזּבֵ ּבֵ   ְוׁשֹוְפכֹו ַעל ּגַ

ירוֹ  ל ַאַחת ֵמֶהן, ִנְמָצא ֶזה ַמְכׁשִ מֹו ׁשֶ ֵפְך ּדָ ָ ִאם ִיׁשּ   . "ׁשֶ
ךְ  ְעּתָ א  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ׁשָ ּדְ ּה ֲעָזָרה ִמיּקַ י ְיהּוָדה ּכּולָּ    !ָהא ִאיְתֲעִביָדא ֵליּה ִמְצָווֵתיּה  -ָסַבר ַרּבִ

  
ֵעינַ  ִפיָכה ִמּכַֹח ָהָאָדם ּבָ ָקָסַבר: ׁשְ ּום ּדְ   ן! ְוִדְלָמא ִמׁשּ

  
יּה!  יְך ֵליּה ַאּדּוְכּתֵ ּפִ ְקֵליּה ְוִנׁשְ ן, ִנׁשְ   ִאם ּכֵ

  
ָבֵעיַנן ִמְצָוה ִמן ַהּמּוְבָחר ּום ּדְ   .ְוִדְלָמא ִמׁשּ

  
   

    רש"י

. דאע''ג מודה ר' יהודה בדמים
דאמר רבי יהודה כל העזרה 
מקודשת הני מילי להקטיר 

  חלבים אבל לזריקת דמים לא:
פסחים מעל  . שלמדם התערובת

  הרצפה:



  ""ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים –מסכת זבחים פרק ו' 
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    סא, בסא, בסא, בסא, ב    ––––ס, א ס, א ס, א ס, א  . 5
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ם ְפּגַ ּנִ ַח ׁשֶ ָיֵרי ִמְנָחה,  - ִמְזּבֵ ִגיּנֹו ׁשְ   ֵאין אֹוְכִלים ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ַח ְוִאכְ "ׁשֶ ְזּבֵ   , (ויקרא י, יב) 459"לּוָה ַמּצֹות ֵאֶצל ַהּמִ

ַח ֲאַכלּוָה? ְזּבֵ    !ְוִכי ֵאֶצל ַהּמִ
ֵלם הּוא ׁשָ ְזָמן ׁשֶ א, ּבִ הּוא ָחֵסר.  ,ֶאלָּ ְזָמן ׁשֶ   ְולֹא ּבִ

  
ַחן ּכַ ָיֵרי ִמְנָחה - ַאׁשְ    ,ׁשְ

ים  י ֳקָדׁשִ   ?ְמָנַלן –ָקְדׁשֵ
  

ְלמּוד לֹוַמר:  יםּתַ   . ויקרא י, יב)( ""קֶֹדׁש ֳקָדׁשִ
  

ים  ים ַקּלִ ִין –ֳקָדׁשִ    ?ִמּנַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
א  ָרׁשָ י יֹוֵסי. ּדְ ָאְתָיא ִמּדְ   ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּום   ס,ב ָבִרים ִמׁשּ ה ּדְ לׁשָ ה ְזֵקִנים, ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן^ ׁשְ לׁשָ    .ׁשְ

ָמֵעאל אֹוֵמר: ָיכֹול ַיֲעֶלה י ִיׁשְ ה?  ַרּבִ ָמן ַהּזֶ ּזְ ַלִים ְויֹאְכֶלּנּו ּבַ ִני ִלירּוׁשָ ר ׁשֵ   ָאָדם ַמֲעׂשֵ
ר ָטעּון ֲהָבַאת ָמקֹום,  כֹור ָטעּון ֲהָבַאת ָמקֹום, ּוַמֲעׂשֵ ין הּוא: ּבְ   ְוּדִ

ִית,  ְפֵני ַהּבַ א ּבִ כֹור ֵאינֹו ֶאּלָ   ַמה ּבְ
ִית.  ְפֵני ַהּבַ א ּבִ ר ֵאינֹו ֶאּלָ   ַאף ַמֲעׂשֵ

  
ְבכוֹ  ַח! ַמה ּלִ י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרים ְלַגּבֵ ן ּדָ ן ָטעּון ַמתַּ ּכֵ   ר ׁשֶ

  
יּכּוִרים יֹוִכיחוּ     .ּבִ

  
ָחה ן ְטעּוִנין ַהּנָ ּכֵ ִביּכּוִרים ׁשֶ   ! (דברים כו, ד) 460ַמה ּלְ

  
ְלמּוד לֹוַמר: ה עֹלֵֹתיֶכם תַּ ּמָ   , (דברים יב, ו) 461""ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ

ר ִלְבכֹור,  יׁש ַמֲעׂשֵ   ַמּקִ
ִית, ַמ  ְפֵני ַהּבַ א ּבִ כֹור ֵאינֹו ֶאּלָ   ה ּבְ

ִית ְפֵני ַהּבַ א ּבִ ר ֵאינֹו ֶאּלָ   . "ַאף ַמֲעׂשֵ
  

ד"!  "ַמה ַהּצַ יָנא ְוֵניֵתי ּבְ   ְוִניֲהַדר ּדִ
  

א ְלִמיְפַרְך:  ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ַח.  ֶהן ַצד ִמְזּבֵ ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ   ַמה ּלְ

  
  ר? ַמאי ָקָסַב 

ה ְלָעִתיד ָלבֹא ׁשָ ּה ְוִקיּדְ ְעתָּ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה, ִקיּדְ ָ כֹור ַנִמי!  - ִאי ָקָסַבר: ְקדּוׁשּ   ֲאִפיּלּו ּבְ
ה ְלָעִתיד ָלבא :ְוִאי ָקָסַבר ׁשָ ֵעי!  - לֹא ִקיּדְ יּבָ כֹור ַנִמי ּתִ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ה,  ׁשָ   ְלעֹוָלם ָקָסַבר לֹא ִקיּדְ
ַמאי ָעְסִקיַנןוְ  ים.  :ָהָכא ּבְ רֹו ַקּיָ ׂשָ ִית ַוֲעַדִיין ּבְ ִית, ְוָחַרב ַהּבַ ן ַהּבַ מֹו קֹוֶדם חּוְרּבַ ְזַרק ּדָ ּנִ ְבכֹור ׁשֶ   ּבִ

רֹו ְלָדמוֹ  ׂשָ ׁש ּבְ ּקַ    ,יח)-(במדבר יח, יז 462ְוִאיּתַ
ַח,  ִמְזּבֵ מֹו ּבְ   ַמה ּדָ
ַח.  רֹו ִמְזּבֵ ׂשָ   ַאף ּבְ

                                                           
ְנָחה ַה  459 ָניו ַהּנֹוָתִרים ְקחּו ֶאת ַהּמִ ה ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל ִאיָתָמר ּבָ ר מֹׁשֶ י ַוְיַדּבֵ ֵ ים ִהוא ה'ּנֹוֶתֶרת ֵמִאׁשּ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ַח ּכִ ְזּבֵ   ְוִאְכלּוָה ַמּצֹות ֵאֶצל ַהּמִ
ח  460 יחֹו ִלְפֵני ִמְזּבַ ֶדָך ְוִהּנִ ֶנא ִמּיָ   ֱאלֶֹהיךָ  ה'ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ
רּוַמת ֶיְד  461 רֵֹתיֶכם ְוֵאת תְּ ה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעׂשְ ּמָ ַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכםַוֲהֵבאֶתם ׁשָ   ֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ּבְ
ַח ְוֶאת ֶחְלבָּ  יזיזיזיז  462 ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ָמם תִּ ה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ּדָ ב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפּדֶ ׂשֶ כֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ּכֶ ה ְלֵריַח ִניחַֹח לַ ַאְך ּבְ ֶ ְקִטיר ִאׁשּ ָרם 	יחיחיחיח. ה'ם תַּ ּוְבׂשָ
ִמין ְלָך ִיְהֶיהִיְה  נּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהּיָ ֲחֵזה ַהתְּ ְך ּכַ   ֶיה ּלָ

    רש"י

   . בשבילו:בגינו
. והלא כל וכי אצל המזבח אכלוה

העזרה כשרה לכך דכתיב במנחה 
מצות תאכל במקום קדוש 

   (ויקרא ו):
. בג''ש דקדש קדש קדשים

   קדשים ילפי מהדדי:
. דבר אחד מפי ג' זקנים משום

   כל זקן וזקן:
. זו היא ר' ישמעאל אומר כו'

   אחת מהן:
. ה אדם מעשר שנייכול יעל

דקסבר קדושת הארץ לא בטלה 
וצריכה הפרשת מעשרות מן 
התורה וקאמר יכול יאכלנו 

   עכשיו בירושלים בלא פדיון:
. ולקמיה פריך מאי ת''ל וכו'

שנא בכור דפשיטא ליה ומאי 
   שנא מעשר דמיבעיא ליה:

. הלכך צריך שכן טעון מתן דמים
   בית ומזבח:

ן מתן . שאין טעוניבכורים יוכיחו
דמים וצריכין בית כדכתיב לפני 

   מזבח (דברים כו):
. הלכך בעו בית שכן טעון הנחה

   דהוזקקו למזבח לכך:
. ולקמיה פריך וליהדר ת''ל כו'

   דינא וליתי במה הצד:
. זה למתן דמים ואלו צד מזבח
   להנחה:

. האי תנא דפשיט ליה מאי קסבר
   בכור ממעשר:

אי קסבר קדושה ראשונה של 
דשה לשעתה וקדשה בית ק

. כי היכי דס''ל לעתיד לבא
בקדושת הארץ וקמיבעי ליה מי 
קרינא ביה לפני אלהיך או לא 

   וקפשיט מעשר מבכור:
. אפילו בכור אפילו בכור נמי

יקריב ויאכל דהא מאן דאית 
ליה קדשה לעתיד לבא אית ליה 
שמקריבין אע''פ שאין בית 

   כדאמרינן במגילה (דף י.):
ר לא קדשה אפי' ה''ג ואי קסב

. ואי קסבר בכור נמי תיבעי
קדושת בית בטלה לה ומיבעי לה 
במעשר הואיל ואינו צריך לבית 
מי מיתאכיל בירושלים ולפני ה' 

   קרינא ביה או לא:
אפילו בכור כה''ג נמי תיבעי 

. כגון שקרבו דמיו ואימוריו ליה
וחרב הבית ובשרו קיים מהו 

   שיאכלוהו:
לא  אמר רבינא לעולם קסבר

. והכא דקפשיט ליה קדשה
מעשר מבכור בבכור שאינו צריך 
לבית דומיא דמעשר קפשיט ליה 
   דפשיטא ליה גביה דלא מיתכיל:

. ואת דמם דאיתקש בשרו לדמו
תזרק ואת חלבם תקטיר ובשרם 
יהיה לך (במדבר יח) ויליף מיניה 
בשעה שאתה ראוי לזרוק את 
הדם אתה אוכל את הבשר ולא 

   ח:אחר שנהרס המזב
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ר וְ  כֹור. ְוָאֵתי ַמֲעׂשֵ   ָיֵליף ִמּבְ
  

ׁש  ֶהיּקֵ ד ּבְ ׁש חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ ֶהיּקֵ ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ    ?!ְוִכי ּדָ
  

ין הּוא.  ָגן חּוּלִ ר ּדָ   ַמְעׂשַ
  

ָאַמר ַתר ָלֵמד ָאְזִליַנן" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ    ",ּבָ
ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ ד ָאְזִליַנן" :ֶאלָּ ַתר ְמַלּמֵ א ְלֵמיַמר "ּבָ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
ָתא ִהיאּדָ  ר, ֲחָדא ִמיּלְ    .ם ּוָבׂשָ
  
  

י ְסֵליק  יּה  ָרִביןּכִ ַמֲעָתא ַקּמֵ י ִיְרְמָיהּדְ ֲאַמָרּה ִלׁשְ   . ַרּבִ
ָכא!  ְמַחׁשְ ַמֲעָתא ּדִ ַאְרָעא ֲחׁשּוָכא ָאְמִרי ׁשְ ָיְתִבי ּבְ ֵאי, ַאְמטּול ּדְ ׁשָ ְבָלֵאי ִטּפְ   ָאַמר: ּבַ

ַתְנָיא ִמיַע ְלהּו ָהא ּדְ    ?!ָלא ׁשְ
ים ִנְפָסִלין, ּבִ " עֹות, ֳקָדׁשִ ַעת ִסיּלּוק ַמסָּ   ׁשְ

ִחים חּוץ ִלְמִחיָצה -ְוָזִבים ּוְמצֹוָרִעים  ּלְ תַּ   . "ִמׁשְ
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ים ֶנֱאָכִלים" ֵני ְמקֹומֹות ֳקָדׁשִ ׁשְ    !"ּבִ
ים,  -ָהא   ַמאי ָלאו י ֳקָדׁשִ ָקְדׁשֵ   ּבְ

ים -ָהא  ים ַקּלִ ָקָדׁשִ   !ּבְ
  

  : ָנאָרִביָאַמר 
ים,  -ִאיִדי ְוִאיִדי  ים ַקּלִ ָקָדׁשִ   ּבְ
ָיא      :ְוָלא ַקׁשְ

ָמֵעאל,  -ָהא    סא,א י ִיׁשְ   ַרּבִ
ַנן.  -ָהא    ַרּבָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ים,  -ָהא ְוָהא  י ֳקָדׁשִ ָקְדׁשֵ   ּבְ
ֵני ְמקֹומֹות"ּוַמאי  ׁשְ   ? "ּבִ
ן,  -קֹוֶדם  ּכָ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ֲעִמידּו ְלִוּיִ ּיַ   ׁשֶ

ן.  -ּוְלַאַחר    סא,ב ּכָ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ִוּיִ ָפְרקּו ַהּלְ ּיְ   ׁשֶ
ֵתיָמא ַמע ָלן.  - 'יֹוֵצא'ִאיְפִסיל ְלהּו ּבְ  :ַמהּו ּדְ   ָקא ַמׁשְ

  
  ָהִכי ַנִמי!  :ְוֵאיָמא

  
  , (במדבר ב, יז) 463"ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד" :ָאַמר ְקָרא

ַסע אֶֹהל מֹוֵעד הּוא ּנָ י ׁשֶ   .ַאף ַעל ּפִ
  
        

                                                           
עּו ִאיׁש ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם 463 ן ִיּסָ ר ַיֲחנּו ּכֵ ֲאׁשֶ ֲחנֹת ּכַ תֹוְך ַהּמַ ם ּבְ   ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוּיִ

    רש"י

. בשר הלמד בהיקש מן הדם חוזר וכי
  ומלמד בהיקש על המעשר:

. הא דאביי דאמר קדשים קלים לשמעתא
נפסלין בפגימת המזבח ומייתי לה 

   מדרשא דרבי יוסי:
. כשמורידין את בשעת סילוק המסעות

המשכן ומסלקין את המזבחות בעת 
   המסעות במדבר:
. בשר קדשי קדשים וקא קדשים נפסלים

קא דעתך מפני סילוק המזבח הוא סל
מדקתני וזבין ומצורעין משתלחין שאין 
מצורע נכנס לדגלי השבטים ולא זב 
למחנה לוים נושאי הארון כדאמרינן 
לקמן (דף סא:) אע''פ שנסע אהל מועד 
הוא אלמא נפסלין דקאמר לאו משום 
דמיפסלי ביוצא הוא דהא אהל מועד 

   חשיב ליה: ותניא אידך גריס:
. חד במקומן מקומות נאכליןבשני 

במחנות האמורות בהן כשהמשכן 
במקומו וחד בכל מקום שיהא שם דרך 

   הליכתן משנסעו וקשיין אהדדי:
. קמייתא בקדשי קדשים והא מאי לאו

בקדשים קלים: הכי גרסינן מאי לאו הא 
   בקדשי קדשים הא בקדשים קלים:

. אידי ואידי קדשים קלים ולא קשיא
ל. דיליף בשר מדם ר' ישמעא קמייתא

   בתרייתא רבנן:
. בתרייתא נמי בקדשי ואיבעית אימא

   קדשים:
. לאו לאחר שנסעו דנסתלק ושני מקומות

המזבח קאמר אלא חד מינייהו כדאיתא 
בעוד המשכן נטוי כמשפטו. וחד לאחר 
שפירקו קרשים וקלעי החצר ועדיין 
המזבח במקומו וקודם שיעמידו לוים את 

דוקא נקט חדא  משכן דנקט הכא לאו
דלא משכח לה שהרי קודם שיחנו בני 
קהת נושאי המזבחות היו חונין בני גרשון 
ומררי נושאי המשכן ומקימין אותו 
ובנסיעתם היו מורידין את המשכן תחילה 
ונושאין בני גרשון ומררי אחר דגל אחד 
ובני קהת אחרי שני דגלים כדי שיהו 
 קודמין בני גרשון בחנייתן ומעמידין את

המשכן לפני בוא בני קהת כדכתיב אחר 
מסע דגל בני יהודה והורד המשכן וגו' 
(במדבר י) ואחר שני דגלים כתיב (שם) 
ונסעו הקהתים נושאי המקדש דהיינו 
ארון ומזבחות וכלי השרת והקימו בני 
גרשון את המשכן עד בואם של בני קהת 
ועוד אי בששינו את הסדר מוקמת לה 

דם שיעמידו משכן היכי שחטי קרבנות קו
הא אמר באיזהו מקומן (לעיל דף נה:) 
בשלמים ששחטן קודם שיעמידו לוים כו' 
פסולין ואי גרסת לה מוקי לה בששינו את 
הסדר וההוא דאיזהו מקומן שלמים 
דוקא קאמר משום דכתיב בהו (ויקרא ג) 
ושחטו פתח אהל מועד ולא יליף שאר 

  קדשים מינייהו:
לא אכילה . כלומר ומהו דתימא כו'

משנעקר המזבח אתא לאשמועינן אלא 
אכילת קדשי קדשים בלא קלעים אתא 
לאשמועינן דלא תימא כיון שנסתלקו 

  קלעים יש כאן פסול יוצא:
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  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

ל ֲאָבִנים ָהָיה.  ילֹה ׁשֶ ל ׁשִ ַח ׁשֶ   ִמְזּבֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ַיֲעקֹב " י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמרַרּבִ

ְלמּוד לֹוַמר    ,(שמות כ, כב) 464ֲאָבִנים""    :ַמה תַּ
   ,(דברים כז, ה) 465"ֲאָבִנים"
ָעִמים?(דברים כז, ו) 466"ֲאָבִנים" לֹׁש ּפְ    , ׁשָ

ילֹה,  -ֶאָחד  ל ׁשִ   ׁשֶ
ל נֹוב ְוִגְבעֹון,  -ְוֶאָחד    ׁשֶ

  . "ּוֵבית עֹוָלִמים
  

ר ַאִמיְמִתיב    : ַרב ַאָחא ּבַ
יֵמי מֹ ֶֹשה" ַמִים ּבִ ָ ְרָדה ִמן ַהׁשּ ּיָ    – (ויקרא ט, כד) 467ֵאׁש ׁשֶ

לֹמֹֹה,  יֵמי ׁשְ א ּבִ ת ֶאּלָ חֹוׁשֶ ח ַהּנְ ָקה ֵמַעל ִמְזּבַ ּלְ   לֹא ִנְסתַּ
ָקּה ְוֵאׁש  ה ְוִסיּלְ ֶ א ְמַנׁשּ ּבָ ָקה ַעד ׁשֶ ּלְ לֹמֹה, לֹא ִנְסתַּ יֵמי ׁשְ ְרָדה ּבִ ּיָ   . "ׁשֶ

ק ֵליּה!  ּלַ ִאיְסּתַ ָרא הּוא ּדְ   ְוִאם ִאיָתא ֵמִעיּקָ
  

י ָנָתן. ּדְ הּוא,  ַרּבִ   ָאַמר ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ָנָתן"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ָהָיה,  ל ְנחֹוׁשֶ ילֹה ׁשֶ ל ׁשִ ַח ׁשֶ   ִמְזּבֵ

   ,ָחלּול
  . "ּוָמֵלא ֲאָבִנים

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:   ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָקה"ַמאי  ּלְ   ? "לֹא ִנְסתַּ
ָלה.  ָקה ְלַבּטָ ּלְ   לֹא ִנְסּתַ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
ַנן   ָאְמִרי:  ַרּבָ

ָרא.  ּדְ ִביָבא ֲהָוה ְמׁשַ   ׁשְ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
יָזא ֲהָוה ָנַקט ְוִזיְמִנין ָהָכא ְוִזיְמ  ּפִ    .ִנין ָהָכאאּוׁשְ

  
  
  

                                                           
ִזית 464 י לֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָבִנים תַּ ַחְלֶלָה  ְוִאם ִמְזּבַ ָך ֵהַנְפתָּ ָעֶליָה ַותְּ י ַחְרּבְ   ּכִ
ַח לַ  465 ם ִמְזּבֵ ָ ְרֶזל ה'ּוָבִניָת ׁשּ ח ֲאָבִנים לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ּבַ   ֱאלֶֹהיָך ִמְזּבַ
ח  466 ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹות תִּ   ֱאלֶֹהיךָ  ה'ֱאלֶֹהיָך ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹולֹת לַ  ה'ֲאָבִנים ׁשְ
ֵצא ֵאׁש ִמלִּ  467 ֵניֶהם ה'ְפֵני ַותֵּ לּו ַעל ּפְ ּפְ רֹּנּו ַוּיִ ל ָהָעם ַוּיָ ְרא ּכָ ַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים ַוּיַ ְזּבֵ   ַוּתֹאַכל ַעל ַהּמִ

    רש"י

. אם מזבח אבנים אבנים ג''פ
וגו' מזבח אבנים לא תניף [וגו'] 

   אבנים שלמות תבנה וגו':
. חד חשיב להו נוב וגבעון

   דושים:דשניהם במה ואינן ק
. שבשעת המסעות לא נסתלקה

כופין עליו פסכתר ומניחין אותה 
   במקומה:

. שנסתלקה אלא בימי שלמה
משם למזבח אבנים שעשה 
שלמה: עד שבא מנשה וסילקה 

   גרס:
ואם איתא מעיקרא הוא 

. משהוקם המשכן דאיסתלק
בשילה ובנו מזבח אבנים 
הוזקקה להסתלק ממזבח של 

   נחשת:
א דאמר כרבי . רב הונהוא דאמר

נתן והא דלא אמרי' הוא דאמר 
כר''א בן יעקב משום דר' נתן 
הוא דשמעי' ליה בהדיא מעשה 
היה כך אבל מדר''א בן יעקב לא 
שמעינן אלא דהוכשר בשל 

   אבנים:
. שתהא לא נסתלקה לבטלה

   בטילה ממזבח הנחושת לגמרי:
. כשהיו שביבא הוה משדרא

מקטירין על של אבנים היו 
בות יוצאות מאש זיקים ולה

שמים שעל מזבח הנחשת של 
  משה שאף הוא מונח שם:
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    סב, אסב, אסב, אסב, א    ––––סא, ב סא, ב סא, ב סא, ב  . 7
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ֵני ַהּגֹוָלה, " ָעלּו ּבְ   ּוְכׁשֶ
רֹום    :הֹוִסיפּו ָעָליו ע ַאּמֹות ִמן ַהּדָ    ,ַאְרּבַ

ֲעָרב ע ַאּמֹות ִמן ַהּמַ    ,ְוַאְרּבַ
ָמא ִמין ּגָ   . (מדות ג, א) "ּכְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ּום     .לֹא ָסַפקּדְ ִמׁשּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
יּה  ְכִתיב ּבֵ ׁש ִראׁשֹון ּדִ א ִמְקּדָ ּתָ    :ָהׁשְ

ם" ר ַעל ַהּיָ חֹול ֲאׁשֶ ים ּכַ ָרֵאל ַרּבִ   ָסַפק,  - (מלכים א ד, כ) 468"ְיהּוָדה ְוִיׂשְ
יּה  ְכִתיב ּבֵ ִני ּדִ ׁש ׁשֵ ע ִרּבֹוא :ִמְקּדָ ֶאָחד ַאְרּבַ ָהל ּכְ ל ַהּקָ   ?!ָסַפקלֹא  - (עזרא ב, סד) 469""ּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ן,  -ָהָתם  יְעּתָ ַמִים ְמַסּיַ ל ׁשָ   ֵאׁש ׁשֶ
ן.  -ָהָכא  יְעּתָ ַמִים ְמַסּיַ ל ׁשָ   ֵאין ֵאׁש ׁשֶ

  
  

י ֲאָתא     ,ָרִביןּכִ
ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ר ַקָּפָראִמׁשּ   : ּבַ

ין יּתִ   הֹוִסיפּו.  ׁשִ
  

ָרא ְסבּור ח ֲאָדָמ  :ֵמִעיּקָ ֲאָדָמה.  - )א(שמות כ, כ 470"ה"ִמְזּבַ הּוא ָאטּום ּבַ   ׁשֶ
ֲאִכיָלה.  ה ּכַ ִתּיָ   ּוְלַבּסֹוף ְסבּור: ׁשְ

  
ח ֲאָדָמה"ּוַמאי    ? "ִמְזּבַ

  
ֲאָדָמה,  ר ּבַ הּוא ְמחּוּבָ   ׁשֶ

י ֵכיִפים    סב,א ּבֵ ּלֹא ִיְבֶנּנּו לֹא ַעל ּגַ י ְמִחילֹות. ^ׁשֶ ּבֵ   ְולֹא ַעל ּגַ
  
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַתְנָיא: לָ    או ַהְיינּו ּדְ
ַח ַעל ְמכֹונָתו"" ְזּבֵ ִכינּו ַהּמִ יעּו ְלסֹוף ִמּדֹוָתיו - (עזרא ג, ג) 471"ַוּיָ ִהּגִ    ."ׁשֶ
  

יל :ְוָהְכִתיב ּכִ ד ה' ָעַלי ִהׂשְ ְכָתב ִמּיַ   ! כח, יט) '(דברי הימים א 472""ַהּכֹל ּבִ
  

א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
ח ְוָדַרׁש:  ּכַ   ְקָרא ַאׁשְ

ָרֵאל""וַ  ַח ְלעָֹלה ְלִיׂשְ ְזּבֵ ית ה' ָהֱאלִֹהים ְוֶזה ּמִ ִויד ֶזה הּוא ּבֵ   , (דברי הימים א כב, א) ּיֹאֶמר ּדָ
ִית,  י ּבַ   ּכִ

ה ים ַאּמָ ִ ׁשּ ִית ׁשִ ה.  - ו, ב) '(מלכים א 473ַמה ּבַ ים ַאּמָ ִ ׁשּ ַח ׁשִ   ַאף ִמְזּבֵ
  

א ִמְזּבֵ  ָרא צּוָרתֹו, ֶאּלָ ִית ִמיְנּכְ ָלָמא ּבַ ׁשְ   ַח ְמָנא ָיְדִעי? ּבִ
  

                                                           
ֵמִחים 468 ם ָלרֹב אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ּוׂשְ ר ַעל ַהּיָ חֹול ֲאׁשֶ ים ּכַ ָרֵאל ַרּבִ   ְיהּוָדה ְוִיׂשְ

ַפת)בגירסת וילנא:        (ׂשְ
ל ַהּקָ  469 יםּכָ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ׁשִ ִים ׁשְ ע ִרּבֹוא ַאְלּפַ ֶאָחד ַאְרּבַ   ָהל ּכְ
קוֹ  470 ָכל ַהּמָ ָקֶרָך ּבְ ָלֶמיָך ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ּבְ י ְוָזַבְחתָּ ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ׁשְ ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה תַּ יךָ ִמְזּבַ ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכתִּ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ   ם ֲאׁשֶ
ֲעלּו ָעָליו עֹלֹות לַ  471 י ָהֲאָרצֹות ַוּיַ ֵאיָמה ֲעֵליֶהם ֵמַעּמֵ י ּבְ ַח ַעל ְמכֹונָֹתיו ּכִ ְזּבֵ ִכינּו ַהּמִ   עֹלֹות ַלּבֶֹקר ְוָלָעֶרב ה'ַוּיָ
ד  472 ְכָתב ִמּיַ ְבִנית ה'ַהּכֹל ּבִ יל ּכֹל ַמְלֲאכֹות ַהתַּ ּכִ   ָעַלי ִהׂשְ
לֹ  473 ֶלְך ׁשְ ָנה ַהּמֶ ר ּבָ ִית ֲאׁשֶ ה קֹוָמתוֹ  ה'מֹה לַ ְוַהּבַ ים ַאּמָ לֹׁשִ ִרים ָרְחּבֹו ּוׁשְ ה ָאְרּכֹו ְוֶעׂשְ ים ַאּמָ ִ ׁשּ  ׁשִ

    רש"י

. במסכת מדות ר' יוסי תנן התם
אומר בתחילה בימי שלמה לא 
היה אלא כ''ח כונס ועולה יסוד 
וסובב ומקום קרנות ומקום 
הילוך עד שהיה מקום המערכה 
כ' על כ' וכשעלו בני הגולה 
הוסיפו עליו כו' נמצא יסודו ל''ב 

ל ל''ב ומקום מערכתו כ''ד על ע
   כ''ד:
. גימל יוונית עשויה כמין כף גמא

פשוטה שלנו כדפרישית דרום 
   ומערב:

. במקדש שני אין אש של הכא
שמים מסייעתן כדילפינן בפ''ק 
דיומא (דף כא:) וארצה בו 
ואכבד מחוסר ה' אלו ה' דברים 
שחסר מקדש שני ואש אחד מהן 

י ואמרינן התם מיהוי הוה סיוע
   לא מסייעא:

. קרן מערבית שיתין הוסיפו
דרומית הוסיפו למשכה לדרום 
ולמערב ששם היו מנסכין נסכים 
כדאמרינן (התם) במתני' דלקמן 
(דף סג.) ובימי שלמה היה כמין 
בור כרוי אצל המזבח באותה 
זוית לירד הנסכים בתוכו ויורדין 
מן המזבח ולרצפה ושותתין שם 
 והם קלטו אותו הבור לתוך

המזבח ועשו נקבים כנגדן בראש 
   המזבח לירד הנסכים שם:

   . שלא יהא חלול:אטום באדמה
. מה אכילה שתיה כאכילה

מתעכלת במזבח אף שתיה תבלע 
  במזבח:

אמר רב יוסף לאו היינו דתניא 
. רב יוסף חלה ונעקר למודו כו'

ופעמים שאמר דבר ונזכר ששנה 
היפך וחזר בו (נדרים דף מא.) 

מר היכי אמרינן והכא הכי א
לעיל משום אש של שמים 

   מסייעתן לא הוצרכו ליותר:
. שאנשי כנסת לאו היינו דתניא

הגדולה הגיעו לסוף מדותיו להם 
נגלה מקום המקודש למזבח מה 

   שלא נגלה לשלמה:
. שכל והכתיב הכל בכתב

מקומות הקדושות ומדותיהן 
נכתבו לדוד אלמא במקדש 
ראשון נמי האי דלא עשאוהו 

ול לאו משום דלא נגלה גד
   לשלמה המקום במדותיו:

אלא אמר רב יוסף קרא אשכח 
. שנאמר לדוד ששים אמה ודרש

במקום המזבח ושלמה לא הבין 
לדרשו והם דרשוהו והוסיפו 
עליו לפי הצורך להם ולששים 
אמה לא הוצרכו דאמרינן לקמן 
מדת ארכו ורחבו וקומתו אין 

   מעכבין:
. כדכתיב מה בית ס' אמה

מלכים א ו) ששים אמה ארכו (
אף מזבח עד ששים אמה ראוי לו 

   ומקודש המקום אם ירצו:
. ידעו אנשי כנסת בשלמא בית

הגדולה מה קדוש לעזרה מה 
   קדוש להיכל:

. יסודות שניכרים צורתו
   החומות:
  . מקומו היכא:מנא ידעי
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י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
דֹול עֹוֵמד ּוַמְקִריב ָעָליו.  ר ַהּגָ ַ נּוי ּוִמיָכֵאל ַהׂשּ ַח ּבָ   ָראּו ִמְזּבֵ

  
ָחאוְ  י ִיְצָחק ַנּפָ   ָאַמר:  ַרּבִ

אֹותֹו ָמקֹום.  ח ּבְ ּמּוּנָ ל ִיְצָחק ָראּו ׁשֶ   ֲאָפרֹו ׁשֶ
  
ר ַנְחָמִניוְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ

ִית ּכּוּלֹו ֵהִריחּו ֵריַח ְקטֶֹרת,  ל ַהּבַ   ִמּכָ
ם ֵהִריחּו ֵריַח ֵאָבִרים.  ָ   ִמׁשּ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ֶהם ִמן ַהּגֹוָלה,  ה ְנִביִאים ָעלּו ִעּמָ לׁשָ   ׁשְ
ַח.  -ֶאָחד  ְזּבֵ ֵהִעיד ָלֶהם ַעל ַהּמִ   ׁשֶ

ֵהִע  -ְוֶאָחד  ַח, ׁשֶ ְזּבֵ   יד ָלֶהם ַעל ְמקֹום ַהּמִ
ִית -ְוֶאָחד  ֵאין ּבַ י ׁשֶ ְקִריִבין ַאף ַעל ּפִ ּמַ ֵהִעיד ָלֶהם ׁשֶ    .ׁשֶ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶהן ִמן ַהּגֹוָלה,  ה ְנִביִאים ָעלּו ִעּמָ לׁשָ   ׁשְ

זְ   -ֶאָחד  ֵהִעיד ָלֶהם ַעל ַהּמִ ַח ׁשֶ    ,ּבֵ
ַח  ְזּבֵ    .ְוַעל ְמקֹום ַהּמִ

ִית -ְוֶאָחד  ֵאין ּבַ י ׁשֶ ְקִריִבין ַאף ַעל ּפִ ּמַ ֵהִעיד ָלֶהם ׁשֶ    .ׁשֶ
ּוִרית -ְוֶאָחד  ֵתב ַאׁשּ ּכָ תִּ ֵהִעיד ָלֶהם ַעל ַהּתֹוָרה ׁשֶ    ."ׁשֶ

   
        
        

    רש"י

. חגי זכריה שלשה נביאים
   ומלאכי:

 . שישאחד העיד להם על המזבח
לו מקום להוסיף עד ששים 

   אמה:
   . היכן היה:על מקום המזבח

. שמקריבין אע''פ שאין בית
דקדושת הבית קדשה לשעתה 

   וקדשה לעתיד לבא:
. שמתחילה שתכתב אשורית

ניתנה להם בכתב עברי כתב 
ליבונאה כדאמר בסנהדרין (דף 

  כא:):
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    סב, אסב, אסב, אסב, א . 8
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

  ֶקֶרן, "
  ְוֶכֶבׁש, 
  ִויסֹוד, 

  ִבין. ְמַעּכְ  -ְוִריּבּוַע 
ת קֹוָמתֹו  ת ָרְחּבֹו ּוִמּדַ ת ָאְרּכֹו ּוִמּדַ ִבין -ִמּדַ   . "ֵאין ְמַעּכְ

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
  :ַרב הּוָנאָאַמר 

ַח" :ָאַמר ְקָרא ְזּבֵ ֱאַמר  - "ַהּמִ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ַח"ּכָ ְזּבֵ ב.  - "ַהּמִ   ְלַעּכֵ
  

י, ְוסֹוֵבב ְלַר  ּיּור ְלַרּבִ ה, ּכִ א ֵמַעּתָ י ְיהּוָדה, ָהִכי ַנִמי ֶאלָּ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ב? ּדִ ּבִ   ְמַעּכֵ
ְכִתיב ה" :ּדִ ָמּטָ ַח ִמּלְ ְזּבֵ ְרּכֹב ַהּמִ ַחת ּכַ ה אָֹתּה ּתַ   . (שמות כז, ה) 474"ְוָנַתּתָ

  
   :ְוַתְנָיא

ְרּכֹוב? "   ֵאיֶזהּו ּכַ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּיּור.    ֶזה ּכִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ! "ֶזה ַהּסֹוֵבב
  

  ִאין. 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ַח, (ראה סוכה מח,ב) אֹותֹו ַהּיֹום" ָמה ֶקֶרן ִמְזּבֵ   , ִנְפּגְ

ל ֶמַלח ּוְסָתמּוהּו,    ְוֵהִביאּו ּבּול ׁשֶ
גּום.  ַח ּפָ ּלֹא ֵיָרֶאה ִמְזּבֵ א ׁשֶ ר ַלֲעבֹוָדה, ֶאּלָ ׁשֵ ּכָ ֵני ׁשֶ   ְולֹא ִמּפְ

ֵאין לֹו  ַח ׁשֶ ל ִמְזּבֵ ּכָ סּול,  -ֶקֶרן ְוֶכֶבׁש ִויסֹוד ְוִריּבּוַע ׁשֶ   ּפָ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

   .ַאף ַהּסֹוֵבב
  
  
  

                                                           
ַח  474 ְזּבֵ ת ַעד ֲחִצי ַהּמִ ה ְוָהְיָתה ָהֶרׁשֶ ָמּטָ ַח ִמּלְ ְזּבֵ ְרּכֹב ַהּמִ ַחת ּכַ ה אָֹתּה תַּ   ְוָנַתתָּ

    רש"י

   . אם אין המזבח מרובע:וריבוע
 שכל מקום שנאמר המזבח

. דהמזבח משמע כשהוא כן לעכב
הוא דמיקרי מזבח ואי לא לא 
ובקרן כתיב (ויקרא ד) קרנות 
המזבח וביסוד כתיב (שם) אל 
יסוד המזבח ובכבש כתיב אל פני 
המזבח (שם ו) והוא הכבש שהוא 
פניו של מזבח שעולים לו דרך 
שם כי היכי דחשיב צד מזרחית 
פני אהל מועד מחמת שהפתח 

ב (שמות כז) שם ובריבוע כתי
   רבוע יהיה המזבח:

. אלא מעתה כיור לרבי כו'
דכתיב בהו המזבח הכי נמי 
דמעכבי לרבי אם לא עשה 
ציורים של פרחים וציצים 
וקלעים סביב למזבח כמו סיידו 

   וכיירו:
. ציורים סביב למעלה זה כיור

   מאמצעו:
. שנסך כהן צדוקי מי אותו היום

החג על רגליו ורגמוהו כל העם 
   מרינן בסוכה (דף מח:):כדא

. מלא אגרוף של בול של מלח
   מלח שמעתי:

. המזבח כל לא שכשר לעבודת
זמן שהקרן פגום כדמסיים 

   ואזיל שכל מזבח שאין לו כו':
. ומדרבי יוסי ברבי אף הסובב

  יהודה נשמע לרבי דכיור מעכב:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְרּכֹוב? "   ֵאיֶזהּו ּכַ
ין ֶקֶרן ְלֶקֶרן,    ּבֵ

ה –ְמקֹום ִהיּלּוְך ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים    . "ַאּמָ
  

ין ֶק     !ֶרן ְלֶקֶרן ֲהוּו ָאְזִלי?ַאּטּו ַהּכֲֹהִנים ּבֵ
  

א ֵאיָמא ה :ֶאלָּ    ?ּוָמקֹום ִהיּלּוְך ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים ַאּמָ
  

ה ַעד ֶחְציֹו" :ְוָהְכִתיב ַמּטָ ּבֹו ִמּלְ ְרּכֻ ַחת ּכַ   ! (שמות לח, ד) 475475475475"ּתַ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵרי ָהוּו,    ּתְ

  ְלנֹוי,  -ַחד 
ְרקוּ לֹ ּדְ ּכֲֹהִנים, לַ ְוַחד  ּתָ    .א ִנׁשְ

  
        
        

                                                           
ַחת כַּ  475 ת תַּ ת ְנחֹׁשֶ ה ֶרׁשֶ ר ַמֲעׂשֵ ַח ִמְכּבָ ְזּבֵ ַעׂש ַלּמִ ה ַעד ֶחְציוֹ ַוּיַ ַמּטָ ּבֹו ִמּלְ   ְרּכֻ

    רש"י

. וקס''ד אכרכוב איזהו כרכוב
דקרא קאי כרכוב לשון היקף 

גולה כדאמרינן בהכל חריץ ע
שוחטין (חולין דף כה.) כל 

   שעתיד לגרר לכרכב:
. אמה רוחב שכנגד בין קרן לקרן

בין קרנות היתה עמוקה ובולטת 
גובה מעט היה סביב לה בשפת 

   המזבח:
. מקום הילוך רגלי הכהנים אמה

השתא משמע והיא היתה אמה 
   של מקום הילוך:

אטו כהנים בין קרן לקרן הוו 
הלא כשיגיעו לקרן הקרן . ואזלי

   מעכבן מהיקף:
אלא ה''ק בין קרן לקרן ומקום 

. כמין חריץ הילוך רגלי הכהנים
עמוק ממקום המערכה משפת 
המזבח סביב ומקיף את מקום 
המערכה ורחבו של חריץ שני 
אמות אמה של בין הקרנות 

   ואמה של מקום הילוך:
. גבי מכבר מעשה רשת והכתיב

ובו נחשת שנתנוהו תחת כרכ
מלמטה עד חציו הקיפוהו 
למזבח מאמצעו ולמעלה לבוש 
כמין היקף של כברה והוא עשוי 
נקבים נקבים ככברה ורשת של 
דגים ומגיע למעלה עד מתחת 
לכרכוב אלמא בקיר מזבח סביב 
הוה דאי בראש המזבח היכי קרי 
למכבר הנתון סביב הקיר תחת 

   כרכובו:
. שני סובבין היו לו תרי הוו

   ה משה:למזבח שעש
חד לנוי וחד לכהנים דלא 

. סביב הקיר משעלה נשתרקו
שש אמות גובה לרבי יוסי דאמר 
לעיל (דף נט:) י' אמות גובהו היה 
היקף הבליטה קטנה חוגרתו 
סביב לנוי וזהו סובב וכיור 
דאפליגו ביה רבי ור' יוסי בר' 
יהודה לעיל ומתחת לאותו סובב 
נתנו המכבר ורחבו מגיע למטה 

המזבח והוא היה סימן עד חצי 
להבדיל בין הדמים העליונים 
לדמים התחתונים כדאמרינן 
באיזהו מקומן (לעיל דף נג.) 
מהאי קרא התורה נתנה מחיצה 

   כו':
. וחד לכהנים דלא נשתרקו

ולמעלה בראש המזבח העמיקו 
סובב כמין חריץ עמוק דבר מועט 
להיות להם שפתו היקף מעקה 

  קטן סביב שלא יחליקו:
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ת קֹוָמתֹו " ת ָרְחּבֹו ּוִמּדַ ת ָאְרּכֹו ּוִמּדַ ִבין -ִמּדַ   . "ֵאין ְמַעּכְ
  

י ָמִניָאַמר    : ַרּבִ
ה.  ה מֹׁשֶ ָעׂשָ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ּלא ִיְפָחֶתּנּו ִמּמִ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
ה    ?ְוַכּמָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ה.    ַאּמָ
  

ַח" "ָחֵמׁש ְמַחכּו ֲעֵליּה:  ְזּבֵ   ! (שמות כז, א) 476ַאּמֹות אֶֹרְך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות רַֹחב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהּמִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ְלָמא ְמקֹום ַמֲעָרָכה ָקָאַמר ָמר.    ּדִ

  
ה הּוא, ָיַדע ַמאי ָקָאִמיָנא.  ַגְבָרא ַרּבָ   ָאַמר ֵליּה: ָמר ּדְ

  
ֵני ְקטּוָר ^ :ָקֵרי ֲעַלְייהוּ    סב,ב   ה". "ּבְ

  
יּה  ֵני ַאְחּתֵ י ַטְרפֹוןּדְ ּבְ יּה  ַרּבִ י ַטְרפֹוןּדְ ָהוּו ָיְתִבי ַקּמֵ   , ַרּבִ
ַתח ְוָאַמר: ָמהּ  ּפָ ה ּוׁשְ ָ ח ִאׁשּ   , (בראשית כה, א) 477"יֹוֲחִני "ַוּיֹוֵסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ
ִתיב!  "ְקטּוָרה"ָאְמִרי ֵליּה:    ּכְ

ֵני ְקטּוָרה    .ָקֵרי ֲעֵליֶהם: ּבְ
   

        
        

                                                           
לֹׁש  476 ַח ְוׁשָ ְזּבֵ ים ָחֵמׁש ַאּמֹות אֶֹרְך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות רַֹחב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהּמִ ּטִ ַח ֲעֵצי ׁשִ ְזּבֵ יָת ֶאת ַהּמִ    ַאּמֹות קָֹמתוֹ ְוָעׂשִ
ָמּה ְקטּוָרה 477 ה ּוׁשְ ָ ח ִאׁשּ ּקַ   ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוּיִ

    ירש"

. דלמא מקום מערכה קאמר
דהוי אמה שבין הקרנות ומקום 
הילוך ממעטין בו אמתים לכל 

  צד פש ליה אמה על אמה:
. בני אברהם אתם בני קטורה

   אבל לא כזרע יצחק ויעקב:
הכי גרסינן הוו יתבי קמיה דרבי 

   . ולא הוו אמרי מידי:טרפון
   . כדי שידברו:פתח ואמר

. מילתא בעלמא הוא יוחני
   ר כדי לפתוח פיהם:דקאמ

. אינם יודעין לדבר בני קטורה
  בהלכה:
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ר הּוָנאָאַמר  ֵיי ּבַ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ַאּבַ   : ַרב ָחָמא ּבַ

ַמַחק ּגֹוֵדׁש ְסָאה.  ה, ְועֹוְבָיין ּכְ ן ַאּמָ ה ְורֹוְחּבָ ן ַאּמָ ה אֹוְרּכָ ה מֹׁשֶ ָעׂשָ ִזיִרין ׁשֶ   ּגְ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
דּוָמה.  ה ּגְ ַאּמָ   ּבְ

  
  , ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַת    ְנָיא: ְוָלאו ַהְיינּו ּדְ
ַח"" ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ    – (ויקרא א, ח) 478478478478"ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ

לּום ַח ּכְ ְזּבֵ ּלֹא ְיהּו ֵעִצים יֹוְצִאין ִמן ַהּמִ    !?"ׁשֶ
   

  
  
  
  

                                                           
נֵ  478 ַח ְוָעְרכּו ּבְ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהּפָ   י ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהּנְ

    רש"י

. שני גזרי עצים צריך גזירין
לסדר בראש המזבח המערכה 
לתמיד של שחר בכהן אחד 
ולתמיד של בין הערבים בשני 
כהנים כדקיימא לן בסדר יומא 

   (דף כו:):
. כמידת אמה ארכו ואמה רחבו

   מקום המערכה:
יצאו  . קצרה שלאבאמה גדומה

חוץ למערכה ויעכבו הכהנים 
   מלהקיף:

. ואמה לאו היינו דתניא כו'
גדומה למה לי אלא אמה 

  מצומצמת:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ַח, " ל ִמְזּבֵ ֶבׁש ָהָיה ִלְדרֹוָמּה ׁשֶ   ּכֶ
ִים ַעל רוֹ  -אֹוֶרְך  תַּ ים ּוׁשְ לׁשִ ֵרהׁשְ ׁש ֶעׂשְ   . (מדות ג, ג) "ַחב ׁשֵ

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
  :ַרב הּוָנאָאַמר 

ַח ָצפֹוָנה" :ָאַמר ְקָרא ְזּבֵ ַחט אֹותֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ   , (ויקרא א, יא) 479"ְוׁשָ
ֵהא ּיְ פֹון,  - "ָיֵרךְ "  :ׁשֶ ּצָ   ּבַ

רֹום.  -ּוָפָניו  ּדָ   ּבַ
  

פֹון -ֵאיָמא: ָיֵרְך  ּצָ ָניו  ,ּבַ פֹון!  -ּוּפָ ּצָ   ּבַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יּה.  ְבָרא ַאַאּפֵ   ְרִמי ּגַ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ְבָרא!  ֵריץ ְואֹוֵתיב ּגַ ה, תָּ ַרּבָ   ַאּדְ
  

ִתיב "ָרבּוַע"ָאַמר ֵליּה:     .ּכְ
  

ע ַרּבּוֵעי!  ְמַרּבַ ֵעי ֵליּה ּדִ   ְוָהא ִמיּבָ
  

ִתיב  ע'ִמי ּכְ    !?'ְמרּוּבָ
  

  ? 'ָרבּוץ'ִתיב ִמי כְּ  ,ְוִליַטֲעֵמיךְ 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַמע ָהִכי.  "ָרבּוַע" ַמע ָהִכי ּוַמׁשְ ַמׁשְ ִתיב, ּדְ   ּכְ

  
א ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא,  ּנָ   ְוּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

נֹות ָקִדים" ה ּפֹוֶנה לֹא ְיהּו ֶא  - (יחזקאל מג, יז) 480"ּוַמֲעלֵֹתהּו ּפְ ַאתָּ יּנֹות ׁשֶ ל ּפִ ְזָרחּכָ ֶרְך ָיִמין ַלּמִ א ּדֶ   . "ּלָ
  

ְזָרח!  מֹאל ַלּמִ   ְוֵאיָמא: ׂשְ
  

ְך,  ְעתָּ   לֹא ָסְלָקא ּדַ
ָתֵני  רּדְ   : ְיֶחְזֵקאל481 ָרִמי ּבַ

לֹמֹה: " ה ׁשְ ָעׂשָ רָים ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ָקר 482"עֵֹמד ַעל ׁשְ    ,ּבָ
ה פִֹנים ָצפֹוָנה לֹׁשָ    ,ׁשְ
ה ה פִֹנים ָיּמָ לֹׁשָ    ,ּוׁשְ

ה  לֹׁשָ הּוׁשְ    ,ּפִֹנים ֶנְגּבָ
ה ּפִֹנים ִמְזָרָחה" לֹׁשָ    – (דברי הימים ב ד, ד) 483ּוׁשְ

ֶרְך ָיִמין א ּדֶ ה ּפֹוֶנה לֹא ְיהּו ֶאּלָ ַאתָּ יּנֹות ׁשֶ ל ּפִ ְזָרח ,ּכָ   . "ַלּמִ
  

ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה!   ַההּוא ִמיּבָ
  

ן,  ים"ִאם ּכֵ ה ִלי?   "ּפִֹנים" "ּפנִֹ   ָלּמָ

                                                           
ַח ָצפָֹנה ִלְפֵני  479 ְזּבֵ ַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ ַח ָסִביב ה'ְוׁשָ ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ּדָ   ְוָזְרקּו ּבְ
בּול ָסִביב אֹוָתּה ֲחִצי ָהַאּמָ וְ  480 ַעת ְרָבֶעיָה ְוַהּגְ ֵרה רַֹחב ֶאל ַאְרּבַ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ ֵרה אֶֹרְך ּבְ ע ֶעׂשְ נֹות ָקִדיםָהֲעָזָרה ַאְרּבַ ה ָסִביב ּוַמֲעלֵֹתהּו ּפְ   ה ְוַהֵחיק ָלּה ַאּמָ
 הוגה על פיה השיטה מקובצת. במהדורת וילנא: (חזקיה) 481

  )ּמּוִדיםַע (מהדורת וילנא:  482
לֹׁשָ  483 ה ּוׁשְ ה ּפִֹנים ֶנְגּבָ לֹׁשָ ה ּוׁשְ ה פִֹנים ָיּמָ לֹוׁשָ ה פִֹנים ָצפֹוָנה ּוׁשְ לֹׁשָ ָקר ׁשְ ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ְיָתהעֹוֵמד ַעל ׁשְ ם ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה ְוָכל ֲאחֵֹריֶהם ּבָ   ה ּפִֹנים ִמְזָרָחה ְוַהּיָ

    רש"י

. ירך . שהכבש בדרום:מנהני מילי
רגלים ופניו בדרום כאדם השוכב 
ארצה ורגליו לצפון נמצא ראשו ופניו 

   לדרום:
. כאדם אימא ירך בצפון ופניו בצפון

   היושב זקוף:
. שיער באדם השוכב א אאפיהרמי גבר
   ארצה:

. זקפוהו אדרבה תריץ ואותיב גברא
והשיבוהו ונמצא ראשו ורגליו לרוח 

   אחת:
. דרבוע באדם רובץ ומושכב רבוע כתיב

   שיער הכתוב:
. והאי רבוע מיבעי ליה דמרבע ריבועי

   שיהא מרובע ולא עגול:
ה''ג רבוע כתיב דמשמע הכי ומשמע 

   יף מינה:. הלכך תרווייהו ילהכי
. דברייתא מייתי לה להא דאייתי ותנא

רב הונא מירך המזבח מייתי תנא 
   מהכא:

ומעלותיהו פנות קדים כל פינות 
. האי שאתה פונה יהו דרך ימין למזרח

קרא במזבח כתיב ביחזקאל וקאמר 
שתמיד כבש מעלותיו ברוח הראויה 
לפנות הימנה למזרח ותהא אותו 

אויה לכך הפנייה לימין ואין לך רוח ר
   אלא דרום:

. נהי ופרכינן ואימא דרך שמאל למזרח
דפנות קדים כתיב בקרא אבל דרך ימין 
לא כתיב ביה העמידהו בצפון וכשתגיע 
לראש המזבח פנה אל קרן מזרחית 

   צפונית ודרך שמאל:
. שיהו פונים לשמאל אלא דרך לא ס''ד

   ימין:
. כי מנינא דקרא לא יהו אלא דרך ימין

יל דרך ימין מצפון למערב דקחשיב ואז
וממערב לדרום וכשאתה מקיף שום 
דבר ופניך אליו ואתה סובבו מצפון 

   למערב לימינך אתה הולך:
. מהאי קרא לא נפקא לן ומהכא למזרח

נפקא לן דרך ימין ומקרא דלעיל דכתיב 
קדים שמעינן למזרח דלא תימא דרך 

   ימין למערב ויהא כבש בצפון:
הודיעך מושב . למיבעיא ליה לגופיה

הים היאך ומנין לך ללמוד הימנו 
  לפינות המקדש בצורכי עבודה:
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ַאל " ן ַלקּוְנָיאַרּבִ ׁשָ ן יֹוֵסי ּבֶ ְמעֹון ּבֶ י יֹוֵסיֶאת  י ׁשִ    :ַרּבִ

ן יֹוַחיאֹוֵמר ָהָיה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַח? ַרּבִ ְזּבֵ ֶבׁש ַלּמִ ין ּכֶ   : ֲאִויר ֵיׁש ּבֵ
ן? ה אֹוֵמר ּכֵ ה ִאי ַאתָּ    !ָאַמר לֹו: ְוַאתָּ

ָבר ֶנֱאַמר: ם" ַוֲהלֹא ּכְ ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ   , (דברים יב, כז) 484"ְוָעׂשִ
ְזִריָקה ם ּבִ ְזִריָקה.  - (ויקרא א, ה) 485ַמה ּדָ ר ּבִ ׂשָ   ַאף ּבָ

ַצד ַמֲעָרָכה, ְוזֹוֵרק.  ֲאִני אֹוֵמר: עֹוֵמד, ּבְ   ָאַמר לֹו: ׁשֶ
הּוא זֹוֵרק ׁשֶ לּוָקה הּוא זֹוֵרק,    ,ָאַמר לֹו: ּכְ   ְלַמֲעָרָכה ּדְ

לּוָקה הּוא ז ֵאיָנּה ּדְ   ֹוֵרק? אֹו ְלַמֲעָרָכה ׁשֶ
לּוָקה הּוא זֹוֵרק   ."ֱהֵוי אֹוֵמר: ְלַמֲעָרָכה ּדְ

  
ּום  ר! ּדְ ָהָתם ִמׁשּ   לֹא ֶאְפׁשָ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ם ֲאִויר ַקְרַקע ַמְפִסיקוֹ  ם, ַמה ּדָ י ּדָ ר ֲאִויר ַקְרַקע ַמְפִסיקֹו.   - ּכִ ׂשָ   ַאף ּבָ
   

        
        
        
        

                                                           
ם ַע  484 ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ ח ְוָעׂשִ ח  ה'ל ִמְזּבַ ֵפְך ַעל ִמְזּבַ ָ ר ּתֹאֵכל ה'ֱאלֶֹהיָך ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ ׂשָ   ֱאלֶֹהיָך ְוַהּבָ
ָקר ִלְפֵני  485 ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַתח אֶֹהל מוֹ  ה'ְוׁשָ ר ּפֶ ַח ָסִביב ֲאׁשֶ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ   ֵעדְוִהְקִריבּו ּבְ

    רש"י

. שלא אויר יש בין כבש למזבח
היה ראש הכבש נוגע במזבח 
אלא אויר מעט מפסיק בינתיים: 
ה''ג אמר לו ואתה אי אתה אומר 

   כן:
. עולה שעומד בארץ מה דם

וזורק מן הכלי כדכתיב וזרקו 
אויר יש  אף בשר בזריקה אלמא

ומחמת האויר הוא צריך זריקה 
שעומד בכבש וזורק אל עבר 

   האויר למערכה:
אמר לו שאני אומר זורק עומד 

. בראש המזבח בצד המערכה
   וזורק ולהכי אתא קרא:

אמר לו כשהוא זורק למערכה 
. כלומר דלוקה הוא זורק כו'

משום הא למה לי קרא פשיטא 
דעל כרחו הוא זורקו שהרי אין 

לסדר סביב על ראשי יכול 
העצים שאין המערכה דלוקה 
שם אלא הימנו והלאה מקום 
שהמערכה דולקת והתם משום 
דלא אפשר הוא דע''כ כי אתא 
קרא לאשמועינן אתא דיש אויר 

   בין כבש למזבח:
. לא מצית אמרת רב פפא אמר

דהיקש לאשמועינן אתא דעומד 
בצד המערכה וזורק דהפסקה 

   אויר רצפה בעינן כי דם:
. הרצפה מה דם אויר קרקע

  מפסיק בינו למזבח אף בשר כו':
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  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ים ְק  ֵני ְכָבׁשִ ֶבׁש, ׁשְ ים יֹוְצִאין ִמן ַהּכֶ   ַטּנִ
סֹוד ְוַלּסֹוֵבב,  ֶהן ּפֹוִנים ַלּיְ ּבָ   ׁשֶ

ַח ְמלֹא ִניָמא,  ְזּבֵ ִלין ִמן ַהּמִ   ּומּוְבּדָ
ֱאַמר:  ּנֶ ּום ׁשֶ   . (ויקרא א, ה) 486486486486"ָסִביב"ִמׁשּ

  
הוּ וְ  י ַאּבָ    :ָאַמר ַרּבִ

  . (שמות כז, א) 487487487487"ָרבּוַע"
  

ב  ב  יב""ָסבִ ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ   , "ָרבּוַע"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ
ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכָ ַתב ַרֲחָמָנא :ֲהָוה ָאִמיָנא - "ָסִביב" :ּדְ ל, ּכָ ָעֵגיל ִמְעּגָ   . "ָרבּוַע" :ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא ַתב ַרֲחָמָנא - "ָרבּוַע" :ְוִאי ּכָ ֲאִריְך ְוָקִטין, ּכָ    ."ָסִביב" :ֲהָוה ָאִמיָנא ּדַ

  
  
   

                                                           
ָקר ִלְפֵני  486 ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ה'ְוׁשָ ר ּפֶ ַח ָסִביב ֲאׁשֶ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ   ְוִהְקִריבּו ּבְ
ים ָחֵמׁש ַאּמֹות אֶֹרְך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות רַֹח  487 ּטִ ַח ֲעֵצי ׁשִ ְזּבֵ יָת ֶאת ַהּמִ לֹׁש ַאּמֹות קָֹמתוֹ ְוָעׂשִ ַח ְוׁשָ ְזּבֵ   ב ָרבּוַע ִיְהֶיה ַהּמִ

    רש"י

שני כבשים קטנים יוצאין מן 
. אותו שפונין בו הכבש כו'

לסובב יצא במזרחו של כבש 
לימין ויוצא ומתחיל בשפולו של 
כבש ונמשך ועולה באלכסון עד 
שמגיע לסובב והפונה ליסוד 
יוצא למערבו להוליך בו שירים 

ד מן המזבח של חטאת שיור
פונה לשמאלו ליסוד דרומי 
ומתחיל לצאת בשיפולו של כבש 
רחוק מן המזבח כדי שיהא נוח 

   לשפע ולירד ליסוד:
. שיהא משום שנאמר סביב

היקף למזבח כל דהו ואי הוו 
מחוברין שוב אין היקף אפילו 

   בחוט אין אדם יכול לסובבו:
. ואי רבי אבהו אמר רבוע
   ובע:מחוברין לא הוי בנינו מר

ואיצטריך למיכתב סביב 
. ואף על ואיצטריך למיכתב רבוע

גב דאפקינהו לתרוייהו להך 
דרשא שלא יהא בנין אחר 

   מחובר לו:
   . ולא יהא לו זויות:דעגיל מעגל

. ארכו יותר על דאריך וקטין
   רחבו וזויות יהא לו:
. שיהו כל כתב רחמנא סביב

  סביביו שוין:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ַח " ְזּבֵ ֶבׁש ְוַהּמִ ִים -ַהּכֶ תַּ ים ּוׁשְ ִ ׁשּ   . (מדות ה, ב) "ׁשִ
  

ָעה ָהווּ  !ָהֵני? ין ְוַאְרּבָ יּתִ    !ׁשִ
  
ה ַעל סֹוֵבב.  " ה ַעל ְיסֹוד ַאּמָ   ִנְמָצא ּפֹוֵרַח ַאּמָ
  

ר ָחָמאָאַמר    סג,א   : ָרִמי ּבַ
ים  י ְכָבׁשִ ְבׁשֵ ל ּכִ לׁש ַאּמ  -ּכָ ה, ׁשָ   ֹות ְלַאּמָ

ַח  ל ִמְזּבֵ ְבׁשֹו ׁשֶ ַזְכרּוָתא.   - חּוץ ִמּכִ ע ּבְ ִליׁש ֶאְצּבַ ע ּוׁשְ לׁש ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה ְוֶאְצּבַ ָהָיה ׁשָ   ׁשֶ
   

    רש"י

תנן לעיל . דהא שיתין וארבע הוו
אורך הכבש ל''ב אמה וכן 

   המזבח:
ומשני נמצא שראש הכבש פורח 

. ועולה על כניסת היסוד והסובב
ומגיע לראש המזבח נמצאו שתי 
אמות העליונות שלו מובלעים 

  בשתי אמות:
ה''ג אמר רמי בר חמא כל כבשי 
כבשים שלש אמות לאמה חוץ 
מכבשו של מזבח שהיה ג' אמות 

. כל אצבעומחצה ואצבע ושליש 
כבשים גדולים וקטנים שהיו שם 
היה להן שיפוע שלש אמות 
לאמה גובה חוץ מכבש הגדול של 
מזבח שעולין בו במשא איברים 
כבידים והוא חלק צריך שיהא 
משופע ביותר ונוח לעלות לכך 
האריכוהו ל''ב שיפוע לט' אמות 
הרי לכל אמה שלש אמות 
ומחצה ואצבע ושליש אצבע 

לש ומחצה כשתתן לכל אמה ש
הרי ל' ואחת ומחצה תן עוד ט' 
אצבעות וט' שלישי אצבע הרי 
י''ב אצבעות שהן ג' טפחים והן 

  חצי אמה:
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ָנה     ִמׁשְ

   :ְמָנחֹות
ֲעָזָרה,  - ָהיּו ִנְקָמצֹות ָכל ָמקֹום ּבָ   ּבְ

ָלִעים,  -ְוֶנֱאָכלֹות    ִלְפִנים ִמן ַהּקְ
ה, ְלזִ    ְכֵרי ְכהּוּנָ

ָכל ַמֲאָכל,    ּבְ
        .  .  .  .  ְליֹום ְוַלְיָלה ַעד ֲחצֹות

            

ָמָרא                ּגְ

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ֵהיָכל  ְקְמָצה ּבַ ּנִ יָרה,  -ִמְנָחה ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

ִזיִכין.  ִסיּלּוק ּבָ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ   ׁשֶ
  

י ִיְרְמָיהְמִתיב    : ַרּבִ
ם"" ָ ר עֹוְמדֹות.  - רא ב, ב)(ויק  488"ְוָקַמץ ִמׁשּ ַרְגֵלי ַהּזָ קֹום ׁשֶ   ִממָּ

ֵתיָרא ן ּבְ   אֹוֵמר:  ּבֶ
ָיִמין?  ֲחִזיר ְוִיְקמֹוץ ּבְ ּיַ מֹאל ׁשֶ ׂשְ ִאם ָקַמץ ּבִ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ם""תַּ ָ ָבר - ִמׁשּ ַמץ ּכְ ּקָ קֹום ׁשֶ   ! "ִמּמָ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
   .ק ָלּה הּוא מֹוִתיב ָלּה ְוהּוא ְמָפֵר 

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

י ָאַמר ֵליּה  ֲחִליָפאלְ  489בקֹ ֲע יַ ַרּבִ ר ּתַ י ִיְרְמָיה ּבַ ָרא ָלְך: ַרּבִ   , ַאְסּבְ
ל ָהֲעָזָרה ּכּוָלּה.  יר ּכָ א, ְלַהְכׁשִ   לֹא ִנְצְרָכא, ֶאּלָ

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ים ּוִמְנָחה ָקְדׁשֵ  :ָסְלָקא ּדַ י ֳקָדׁשִ ים, הֹוִאיל ְועֹוָלה ָקְדׁשֵ   י ֳקָדׁשִ
  ַאף ִמְנָחה ְטעּוָנה ָצפֹון.  -ַמה עֹוָלה ְטעּוָנה ָצפֹון 

  
ִליל!  ן ּכָ ּכֵ עֹוָלה ׁשֶ   ַמה ּלְ

  
את   .ֵמַחּטָ

  
יֵבי ָכֵריתֹות!  ֶרת ַעל ַחּיָ ן ְמַכּפֶ ּכֵ את ׁשֶ ַחּטָ   ַמה ּלְ

  
ם   .ֵמָאׁשָ

  
ן ִמיֵני ָדִמים.  ּכֵ ם ׁשֶ ָאׁשָ   ַמה ּלְ

  
הוּ     .ִמּכּוּלְ

  
כ ן ִמיֵני ָדִמים! ַמה ּלְ ּכֵ הּו ׁשֶ   ּוּלְ

  
א ִאיְצְטִריְך,    ֶאּלָ

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ַח"הֹוִאיל ּוְכִתיב:  :ָסְלָקא ּדַ ְזּבֵ ּה ֶאל ַהּמִ יׁשָ   , (ויקרא ב, ח) 490"ְוִהּגִ
ֻקְמצֹו" ּנּו ּבְ   , (ויקרא ו, ח) 491"ְוֵהִרים ִמּמֶ

רֹוִמית ֶקֶרן ַמֲעָרִבית ּדְ ה ּבְ ׁשָ רֹוִמית, ַאף ְקִמי - ַמה ַהּגָ ֶקֶרן ַמֲעָרִבית ּדְ   ָצה ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

   

                                                           
ל ְלבָֹנָתּה ְוהִ   488 ְמָנּה ַעל ּכָ ַ ּה ּוִמׁשּ ְלתָּ ם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמּסָ ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ ה ֵריַח ִניחַֹח לַ ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ַהּמִ  ה'ְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ

י ֲעִקיָבאמהדורת וילנא:  489 י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ י ֲעִקיָבאַרּבִ   ומסורת הש"ס ושיטה מקובצת גרסו  ַרּבִ
ה לַ  490 ה ֵמֵאּלֶ ר ֵיָעׂשֶ ְנָחה ֲאׁשֶ ַח  ה'ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהּמִ ְזּבֵ ּה ֶאל ַהּמִ יׁשָ   ְוִהְקִריָבּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהּגִ
ְמָנּה ְוֵאת כָּ  491 ַ ְנָחה ּוִמׁשּ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ ָרָתּה לַ ְוֵהִרים ִמּמֶ ַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזּכָ ְזּבֵ ְנָחה ְוִהְקִטיר ַהּמִ ר ַעל ַהּמִ בָֹנה ֲאׁשֶ   ה'ל ַהּלְ

    רש"י

  מתני' 
. ואין היו נקמצות בכל מקום

   טעונין צפון:
. לפנים מן הקלעים לזכרי כהונה

דכתיב לכל קרבנם ולכל מנחתם 
ולכל חטאתם וגו' וסמיך ליה 

כל זכר בקדש הקדשים תאכלנו 
   יאכל אותו (במדבר יח):
. דילפינן ליום ולילה עד חצות

   ממנחת לחמי תודה:
  

  גמ' 
. שהן שכן מצינו בסילוק בזיכין

אזכרה למנחת לחם הפנים 
כדכתיב והיתה ללחם לאזכרה 
(ויקרא כד) ומתירין את הלחם 
וסילוקן מעל שלחן הפנים 
שבהיכל במקום קמיצה דמנחות 

   הנקמצות:
. הזר עומדותממקום שרגלי 

לעיל קאי והביא הזר אל בני 
אהרן הכהנים וקמץ משם מלא 
קומצו משמע ממקום שהבעלים 
עומדין שם וקס''ד השתא 
לאסור בין האולם קאתי שאין 

   זר נכנס לשם:
. הקומץ לתוך השירים שיחזיר

   ולא אמרי' כבר נפסלה:
. הא ממקום רגלי הזר לא נצרכא

   דקאמר:
על ירך . דלא ליבעי אלא להכשיר

המזבח צפונה אלא כל מקום 
דריסת רגלי ישראל כשר 
לקמיצה וכל שכן עזרת כהנים 

   והיכל:
. והיכי הוה ילפינן שכן כליל

   מיניה וקרא למעוטי למה לי:
. אי לאו דמיעטה הוה מחטאת

ילפינן לה מחטאת: ופרכינן מה 
לחטאת שכן מכפרת כו': ה''ג 

   מה לאשם שכן מיני דמים:
למגמריה במיהדר . בעיא מכולהו

   דינא ותיתי במה הצד:
מה הגשה בקרן מערבית 

. קודם קמיצתה דרומית
מגיעתה בתוך כליה לקרן 
מערבית דרומית של מזבח 

   כדלקמן:
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י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ָלִמים    :ׁשְ
ֵהיָכל  ָחָטן ּבַ ְ ׁשּ ִרים,  -ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ַתח אֶהל מֹוֵעד"ׁשֶ ָחטֹו ּפֶ   , (ויקרא ג, ב) 492492492492"ּוׁשְ
ר.    ְולֹא ְיֵהא ָטֵפל ָחמּור ִמן ָהִעיּקָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֵתיָרה" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ָהֲעָזָרה,  יפּו ּגֹוִים ֶאת ּכָ ִאם ִהּקִ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

ים?  י ֳקָדׁשִ ם ָקְדׁשֵ ם ְואֹוְכִלין ׁשָ ַהּכֲֹהִנים ִנְכָנִסין ְלׁשָ   ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ים ּתֹאְכֶלּנּו"תַּ ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהּקֳ   . "(במדבר יח, י) 493493493493"ּבְ
אי    ?ְוַאּמַ

ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה"א: ֵניָמ    , (ויקרא ו, ט) 494494494494"ּבַ
ר!    ְולֹא ְיֵהא ָטֵפל ָחמּור ִמן ָהִעיּקָ

  
א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

ְמקֹום ַרּבוֹ ּדְ ֲעבֹוָדה,  -ָהָתם     ,ָאָדם עֹוֵבד ּבִ
ר.  :ָאְמִריַנן   לֹא ְיֵהא ָטֵפל ָחמּור ִמן ָהִעיּקָ
ְמ ּדְ  - ֲאִכיָלה   קֹום ַרּבֹו, ֵאין ָאָדם אֹוֵכל ּבִ

ר ָלא ָאְמִריַנן.     לֹא ְיֵהא ָטֵפל ָחמּור ִמן ָהִעיּקָ
 

                                                           
זְ  492 ם ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ּבְ ָחטֹו ּפֶ נֹו ּוׁשְ ַח ָסִביבְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרּבָ   ּבֵ
ָדׁשִ  493 קֶֹדׁש ַהּקֳ ךְ ּבְ ל ָזָכר יֹאַכל אֹתֹו קֶֹדׁש ִיְהֶיה ּלָ   ים ּתֹאְכֶלּנּו ּכָ
ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה  494 ָמקֹום ָקדֹׁש ּבַ ָאֵכל ּבְ ה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַמּצֹות תֵּ ּנָ   ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמּמֶ

    רש"י

שנאמר ושחטו פתח אהל מועד 
. אלמא מדתלה הכשר עזרה וכו'

לשלמים בפתח אהל מועד שמע 
מינה אהל מועד עיקר ועזרה 

   טפל:
. חמור מן העיקרולא יהיה טפל 

   דכיון דטפל חזי להו כ''ש עיקר:
. למלחמה הקיפו עובדי כוכבים

ויורים חיצים ואבני 
   בליסטראות לתוך העזרה:

   . היכל במשמע:בקדש הקדשים
. אם איתא דאמרי' לא ואמאי

יהא טפל חמור מן העיקר למה 
לי למיכתב האי קרא לאכשורי 
היכל לאכילת קדשים הא כתיב 

מועד ונימא לא  בהו בחצר אהל
   יהא טפל חמור מן העיקר:

אכילה דאין אדם אוכל במקום 
. דזילותא דרביה היא לעשות רבו

צרכי עבד לפניו לא יהא טפל 
חמור ליכא למימר דלאו חומרא 
היא אלא קולא וכן הדין שיהא 

  טפל חמור מן העיקר:
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ָנה     ִמׁשְ

רֹוִמית ַמֲעָרִבית.  ית ַעל ֶקֶרן ּדְ את ָהעֹוף ָהְיָתה ַנֲעׂשֵ   ַחטַּ
יָרה,  ׁשֵ   ּוְבָכל ָמקֹום ָהְיָתה ּכְ

א ֶזה ָהְיָתה ְמקֹוָמּה.    ֶאּלָ
  

ָבִרים ָהְיָתה  ה ּדְ לׁשָ ה, ּוׁשְ ַמטָּ ת ִמּלְ ׁשֶ ּמֶ   אֹוָתּה ֶקֶרן ְמׁשַ
ה ִמְלַמְעָלה.  לׁשָ   ּוׁשְ

ה" ַמטָּ את ָהעֹוף,   :"ִמּלְ   ַחטַּ
ׁשֹות    ,ְוַהּגָ

ם.  ָיֵרי ַהּדָ   ּוׁשְ
ִין  ִניּסּוךְ   :"ִמְלַמְעָלן"וּ     ,ַהּיַ

ִים וְ    ַהּמַ
ְזָרח.  ּמִ ה ּבַ ִהיא ַרּבָ ׁשֶ   ְועֹוַלת ָהעֹוף ּכְ

  
ל ָהעֹוִלין ַלּמִ    סג,ב ַח ּכָ ֶרְך ָיִמין, -ְזּבֵ מֹאל, ̂̂̂^ עֹוִלין ּדֶ ֶרְך ׂשְ יִפין, ְויֹוְרִדין ּדֶ   ּוַמּקִ

ה ֵאּלוּ  לׁשָ ָהיּו עֹוִלין, ְויֹוְרִדין ַעל ֶהָעֵקב חּוץ ִמן ָהעֹוֶלה ִלׁשְ   .  ׁשֶ
   

ָמָרא                ּגְ

י יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ             ????ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
        

י ֶאְלָעָזר    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר             ::::495ַרּבִ
ן ָעֶליָה ְלבֹ "לֹא ָיׂשִ     ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא ֶמן ְולֹא ִיּתֵ את ִהיא"ים ָעֶליָה ׁשֶ י ַחּטָ   , (ויקרא ה, יא)    496ָנה כִּ

את  את ַחּטָ את ַחּטָ את ַחּטָ         ְקרּוָיה ִמְנָחה, ְקרּוָיה ִמְנָחה, ְקרּוָיה ִמְנָחה, ְקרּוָיה ִמְנָחה,     ----ַחּטָ
את    ----ּוִמְנָחה ּוִמְנָחה ּוִמְנָחה ּוִמְנָחה  אתְקרּוָיה ַחּטָ אתְקרּוָיה ַחּטָ אתְקרּוָיה ַחּטָ    .ְקרּוָיה ַחּטָ

את ְטעּוָנה ָצפֹון  את ְטעּוָנה ָצפֹון ַמה ַחּטָ את ְטעּוָנה ָצפֹון ַמה ַחּטָ את ְטעּוָנה ָצפֹון ַמה ַחּטָ         ַאף ִמְנָחה ְטעּוָנה ָצפֹון. ַאף ִמְנָחה ְטעּוָנה ָצפֹון. ַאף ִמְנָחה ְטעּוָנה ָצפֹון. ַאף ִמְנָחה ְטעּוָנה ָצפֹון.     ----ַמה ַחּטָ
ֶקֶרן ַמֲעָרִבית ְנָחה ּבְ ֶקֶרן ַמֲעָרִביתּוַמה ּמִ ְנָחה ּבְ ֶקֶרן ַמֲעָרִביתּוַמה ּמִ ְנָחה ּבְ ֶקֶרן ַמֲעָרִביתּוַמה ּמִ ְנָחה ּבְ רֹוִמית    ּוַמה ּמִ רֹוִמיתּדְ רֹוִמיתּדְ רֹוִמיתּדְ ֶקֶרן     ַאףַאףַאףַאף    ----    ּדְ את ּבְ ֶקֶרן ַחּטָ את ּבְ ֶקֶרן ַחּטָ את ּבְ ֶקֶרן ַחּטָ את ּבְ רֹוִמית. ַחּטָ   ַמֲעָרִבית ּדְ

  
  ? ּוִמְנָחה ּגּוָפּה ְמָנַלןּוִמְנָחה ּגּוָפּה ְמָנַלןּוִמְנָחה ּגּוָפּה ְמָנַלןּוִמְנָחה ּגּוָפּה ְמָנַלן

  
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ֲעָרב - (ויקרא ו, ז)    497"ִלְפֵני ה'"" ּמַ    ?ָיכֹול ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר: ַח"    תַּ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ   . (ויקרא ו, ז)    "ֶאל ּפְ
ַח"    ִאי ְזּבֵ ֵני ַהּמִ רֹום?  - "ֶאל ּפְ ּדָ   ָיכֹול ּבַ

ְלמוּ    . "ִלְפֵני ה'"    ד לֹוַמר:תַּ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ל ֶקֶרן, ְוַדּיֹו.  ּה ׁשֶ ֶנֶגד חּוּדָ רֹוִמית ּכְ ֶקֶרן ַמֲעָרִבית ּדְ ּה ּבְ יׁשָ   ַמּגִ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ֶקֶרן ה ְלַמֲעָרָבּה ׁשֶ ּנָ יׁשֶ ל ֶקֶרן?  ,ָיכֹול ַיּגִ   אֹו ִלְדרֹוָמּה ׁשֶ
ַאתָּ  ל ָמקֹום ׁשֶ : ּכָ ֵני ִמְקָראֹות הָאַמְרתָּ ים ֲחֵבירֹו,   :מֹוֵצא ׁשְ ים ַעְצמֹו ּוְמַקּיֵ   ֶאָחד ְמַקּיֵ

ל ֲחֵבירוֹ  ים ַעְצמֹו ּוְמַבטֵּ    ,ְוֶאָחד ְמַקּיֵ
ל ֲחֵבירֹו,  ים ַעְצמֹו ּוְמַבטֵּ ַקּיֵ ּמְ יִחין ֶזה ׁשֶ   ַמּנִ

ים ֲחֵבירֹו.  ים ַעְצמֹו ּוְמַקּיֵ ַקּיֵ ּמְ ין ֶאת ׁשֶ   ְותֹוְפׂשִ
ה ַאתָּ ׁשֶ ֵני ה'"    אֹוֵמר ּכְ יְמתָּ  - "ֶאל ּפְ ֲעָרב, ֵהיָכן ִקּיַ ּמַ ַח"    ּבַ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ   ? "ֶאל ּפְ

ה אֹוֵמר ַאתָּ ׁשֶ ַח"    ּכְ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ יְמתָּ  "ֶאל ּפְ רֹום, ִקּיַ ּדָ רֹום ה'"ִלְפֵני     ּבַ ּדָ             ...."ּבַ
        

יְמתָּ "ֵהיָכן ֵהיָכן ֵהיָכן ֵהיָכן        ????"ִקּיַ
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          ::::ַרב ַאׁשִ
יּה  א: ּכּוּלֵ ּנָ יּה ָקָסַבר ַהאי ּתַ א: ּכּוּלֵ ּנָ יּה ָקָסַבר ַהאי ּתַ א: ּכּוּלֵ ּנָ יּה ָקָסַבר ַהאי ּתַ א: ּכּוּלֵ ּנָ פֹון ָקֵאיָקָסַבר ַהאי ּתַ ּצָ ַח ּבַ פֹון ָקֵאי ִמְזּבֵ ּצָ ַח ּבַ פֹון ָקֵאי ִמְזּבֵ ּצָ ַח ּבַ פֹון ָקֵאי ִמְזּבֵ ּצָ ַח ּבַ   .   ִמְזּבֵ

                                                           
ַע תוקן על פי מסורת הש"ס. גירסת מהדורת וילנא:  495 י ְיהֹוׁשֻ ַע ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ַע ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ַע ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ
יִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחּטָ ְוִאם לֹא  496 ר ָחָטא ֲעׂשִ נֹו ֲאׁשֶ ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ י תִֹרים אֹו ִלׁשְ תֵּ יג ָידֹו ִלׁשְ ִ ן ָעֶליָה ַתׂשּ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ ים ָעֶליָה ׁשֶ את לֹא ָיׂשִ

את ִהוא י ַחּטָ   ְלבָֹנה ּכִ
ֵני ַאֲה  497 ְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה ּבְ ַח ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ   רֹן ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאל ּפְ

    רש"י

  מתני' 
. בגמ' יליף חטאת העוף היתה נעשית כו'

   מנא ליה:
. בגמ' פריך מקום היתה כשירה כו' בכל

   מאי קאמר:
   . למטה מן החוט:מלמטה

   . יליף בגמרא שהיא למטה:חטאת
. של מנחות קודם קמיצתן הגשות

כדכתיב והגישה ובגמ' יליף הא קרן מנא 
   ליה:

. של חטאות החיצונות ובגמ' ושירי הדם
   מפרש לה:

. ששם היו שיתין ואי ניסוך המים והיין
   י אם שם:אפשר לנסך כ

. דעיקר ועולת העוף כשהיא רבה במזרח
מקומן בקרן דרומית מזרחית כדמפרש 
טעמא בגמרא מפני שקרובה לבית הדשן 
לזרוק שם מוראה ונוצה כדכתיב והשליך 
אותה וגו' אל מקום הדשן (ויקרא א) 
וכשהיא רבה שם שיש כהנים הרבה 
באותו הקרן עסוקין בעולות ואין לזה 

שהעולה נעשית  מקום בסובב לעמוד
למעלה בא לו לקרן מערבית דרומית 
שאף היא סמוכה לבית הדשן משאר שתי 
הקרנות שבית הדשן סמוך לכבש היה 

  במזרחו של כבש ולדרומו של מזבח:
. מקיפים את המזבח ומקיפין דרך שמאל

בשביל צורכי עבודה או למתן דמי חטאת 
או סידור המערכה או היפוך איברים 

במערבו של כבש שהוא  בצינורא ויורדין
   שמאל לעולים במזבח בעלייתן:

. הנעשים בקרן מערבית לג' דברים אלו
דרומית נסכים ועולת העוף כשהוא עולה 
למזבח פונה לשמאל באותה הקרן 
וכשגמר חוזר על העקב דרך עלייתו ובגמ' 
פריך הא בעינן דרך ימין ולג' דברים 
הנעשים בה למטן אינו עולה ואינו מקיף 

   עומד על הרצפה בקרקע:אלא 
  

  גמ' 
. דחטאת העוף בקרן מנא הני מילי

   מערבית דרומית:
. במנחת חוטא כתיב לא ישים עליה וגו'

הבאה תחת חטאת העוף בדלי דלות 
וקרייה רחמנא חטאת ואשמעינן נמי 
שהחטאת קרויה מנחה דהכי משמע נמי 

   כי החטאת נהפכה להיות מנחה:
י שגירסא . יודע אנמה חטאת טעונה צפון

זו שיבוש שהרי לא חטאת העוף ולא 
מנחה טעון צפון וא''ת מנחת חוטא 
חלוקה מן השאר ולחטאת בהמה מקיש 
לה הוה ליה למיתני במתניתין דקתני 
לעיל המנחות נקמצות בכל מקום בעזרה 
חוץ ממנחת חוטא ועוד היאך אפשר 
חטאת העוף שבאת תחת חטאת בהמה 

קרן אינה טעונה צפון שהרי נעשית ב
מערבית דרומית ובמנחה הבאה תחת 
העוף תטעון צפון וגירסא אחרינא גרסי' 
בה ואיני יודע אמיתה ונראה בעיני מה 
חטאת פסולה שלא לשמה אף מנחה 
פסולה שלא לשמה וה''נ ילפינן לה בפ''ק 

   דמנחות (דף ד.):
. טעונה הגשה בקרן מערבית ומה מנחה

דרומית אף חטאת העוף עבודתה בקרן 
ית דרומית והזאת דמה היא עיקר מערב

   עבודתה:
. הקרב אותה בני אהרן לפני ה' לפני ה'

   היינו שמגיעה למזבח:
   . דרום ששם הכבש:אל פני המזבח

. במסכת סוטה בפ''ב מפרש מאי דיו ודיו
וקאמר שאינו צריך להגיע גופה למזבח 

   אלא הכלי:
. מאחר שפרט לך רבי אליעזר אומר

ות יכול לאיזה הכתוב בהגשתה שתי רוח
מהן שירצה ה''ג יכול יגישנה למערבה או 

   לדרומה של קרן:
. נמצא דרומו של כוליה מזבח בצפון קאי

מזבח כלה לנגד הפתח וקרינן נמי בצד 
  דרומו לפני ה':



  ""ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים –רק ו' מסכת זבחים פ
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    סד, אסד, אסד, אסד, א    ––––סג, ב סג, ב סג, ב סג, ב  . 19
רֹוִמית ַמֲעָרִבית"[[[[ ית ַעל ֶקֶרן ּדְ את ָהעֹוף ָהְיָתה ַנֲעׂשֵ         ] ] ] ] .ַחטַּ

יָרה ׁשֵ ָכל ָמקֹום ָהְיָתה ּכְ א ֶזה ָהְיָתה ְמקֹוָמּה , , , , ּבְ   ...."ֶאּלָ
        

            ????ַמאי ָקָאַמרַמאי ָקָאַמרַמאי ָקָאַמרַמאי ָקָאַמר
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          ::::ַרב ַאׁשִ
ָכל ָמקֹום ָהְיָתה כְּ     ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר ָכל ָמקֹום ָהְיָתה כְּ ּבְ ָכל ָמקֹום ָהְיָתה כְּ ּבְ ָכל ָמקֹום ָהְיָתה כְּ ּבְ יָרה ִלְמִליָקָתּה, ּבְ יָרה ִלְמִליָקָתּה, ׁשֵ יָרה ִלְמִליָקָתּה, ׁשֵ יָרה ִלְמִליָקָתּה, ׁשֵ         ׁשֵ

א ֶזה" ָאָתּה.     ----    "ֶאּלָ ָאָתּה. ָהָיה ְמקֹוָמּה ְלַהזָּ ָאָתּה. ָהָיה ְמקֹוָמּה ְלַהזָּ ָאָתּה. ָהָיה ְמקֹוָמּה ְלַהזָּ   ָהָיה ְמקֹוָמּה ְלַהזָּ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ ַנןּתָ ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ ַנןּתָ ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ ַנןּתָ ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ             ::::ּתָ
ַח " ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ יָרה,  -ְמָלָקּה ּבְ ׁשֵ   ּכְ

ָכל ָמקֹום  ָמּה ּבְ ה ּדָ יָרה,  -ִהיּזָ ׁשֵ   ּכְ
ה  ה ְולֹא ִמיּצָ יָרה,   -ִהיּזָ ׁשֵ   ּכְ

ֶפׁש ּוִבְלַבד ׁשֶ  ם ַהּנֶ ה ִמּדַ יְקָרא ּוְלַמטָּ ן ֵמחּוט ַהסִּ תֵּ   . "ּיִ
  

      ????ַמאי ָקָאַמרַמאי ָקָאַמרַמאי ָקָאַמרַמאי ָקָאַמר
  

ַח     ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ ַח ְמָלָקּה ּבְ ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ ַח ְמָלָקּה ּבְ ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ ַח ְמָלָקּה ּבְ ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ יָרה,     ----ְמָלָקּה ּבְ ׁשֵ יָרה, ּכְ ׁשֵ יָרה, ּכְ ׁשֵ יָרה, ּכְ ׁשֵ         ּכְ
ַח  ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ ָמּה ּבְ ה ּדָ ַח ִמיּצָ ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ ָמּה ּבְ ה ּדָ ַח ִמיּצָ ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ ָמּה ּבְ ה ּדָ ַח ִמיּצָ ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ ָמּה ּבְ ה ּדָ יָרה    ––––ִמיּצָ ׁשֵ יָרהּכְ ׁשֵ יָרהּכְ ׁשֵ יָרהּכְ ׁשֵ       ....ּכְ

ה    סד,א ה ְולֹא ִמיּצָ ִאם ִהיזָּ ה ׁשֶ ה ְולֹא ִמיּצָ ִאם ִהיזָּ ה ׁשֶ ה ְולֹא ִמיּצָ ִאם ִהיזָּ ה ׁשֶ ה ְולֹא ִמיּצָ ִאם ִהיזָּ יָרה,  -ׁשֶ ׁשֵ יָרה, ּכְ ׁשֵ יָרה, ּכְ ׁשֵ יָרה, ּכְ ׁשֵ         ּכְ
ֶפׁש.  ּוִב ּוִב ּוִב ּוִב  ם ַהּנֶ ה ִמּדַ יְקָרא ּוְלַמּטָ ן ֵמחּוט ַהּסִ ּתֵ ּיִ ֶפׁש.  ְלַבד ׁשֶ ם ַהּנֶ ה ִמּדַ יְקָרא ּוְלַמּטָ ן ֵמחּוט ַהּסִ ּתֵ ּיִ ֶפׁש.  ְלַבד ׁשֶ ם ַהּנֶ ה ִמּדַ יְקָרא ּוְלַמּטָ ן ֵמחּוט ַהּסִ ּתֵ ּיִ ֶפׁש.  ְלַבד ׁשֶ ם ַהּנֶ ה ִמּדַ יְקָרא ּוְלַמּטָ ן ֵמחּוט ַהּסִ ּתֵ ּיִ   ְלַבד ׁשֶ

            
        
        

    רש"י

בכל מקום היתה כשירה 
. בין למעלה בין למטה למליקתה

דכי ילפינן למטה בחטאת העוף 
בהזאה הוא דילפינן לקמן 
בשמעתין והזה מדם החטאת על 
קיר ואמר מר זה קיר התחתון 
וקרן מערבית דרומית נמי 
בהזאה הוא דילפינן דהא 

והגשתה  מהגשה דמנחה יליף
למזבח הוא דיליף דומיא דהגשה 
במנחה ומליקה לאו במזבח אלא 

   הזאה ומיצוי:
. קתני הזה דמה בכל מאי קאמר

מקום ואפילו למעלה מן החוט 
יא ובלבד שיתן כשירה והדר תנ

מחוט הסיקרא ולמטה והא 
ליכא למימר דהזה ואח''כ חזר 
והזה למטה קא מכשרי דהא 
הזה דמה קתני כל דמה משמע 

   דלא קתני הזה מדמה:
. שהחטאת טעונה מיצה דמה

מיצוי אחר הזאה כדכתיב 
והנשאר בדם ימצה וגו' (ויקרא 
ה) שמקיף הגוף למזבח ודוחק 
בית מליקתו בקיר והדם 

   ויורד: מתמצה
. כדמפרש בכל מקום כשירה

טעמא דמיצוי בחטאת לאו 
עבודה היא ליפסל בשינוי 
שאפילו עקר המיצוי לגמרי 
שהזה ולא מיצה כשירה כדאמרן 
באיזהו מקומן (לעיל דף נב.) 
והנשאר ימצה שאינו נשאר לא 
ימצה אלמא איכא דסבירא דלא 

   מעכב ומהאי קרא:
. שיהא הזאה הנעשית ובלבד

וט הסיקרא ולמטה ראשון מח
  מדם הנפש:
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ָבִרים ָהְיָתה אֹוָתּה """" ה ּדְ לׁשָ הׁשְ ַמטָּ ת ִמּלְ ׁשֶ ּמֶ את ָהעֹוף,   : ... ֶקֶרן ְמׁשַ   ַחטַּ

ׁשֹות    ,ְוַהּגָ
ם ָיֵרי ַהּדָ   ."ּוׁשְ

  
את ָהעֹוף" ֲאָמַרן    ----    "ַחטַּ ֲאָמַרןָהא ּדַ ֲאָמַרןָהא ּדַ ֲאָמַרןָהא ּדַ   . ָהא ּדַ
ׁשֹות" ַח"ְכִתיב: ְכִתיב: ְכִתיב: ְכִתיב: ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ  -    "ַהּגָ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ ּה ֶאל ּפְ יׁשָ   . (ויקרא ו, ז)    498"ְוִהּגִ
ם" ָיֵרי ַהּדָ ְכִתיב    ––––    "ׁשְ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ַח"    ::::ּדִ ְזּבֵ ּפְך ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ר ִיׁשְ ם ַהּפָ ל ּדַ   .  (ויקרא ד, ז)    499"ְוֶאת ּכָ
   

        

                                                           
ַח  498 ְזּבֵ ֵני ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶאל ּפְ ְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה ּבְ   ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ
אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵא  499 ר ּבְ ים ִלְפֵני ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ּמִ ח ְקטֶֹרת ַהּסַ ם ַעל ַקְרנֹות ִמְזּבַ ַתח אֶֹהל ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן ַהּדָ ר ּפֶ ח ָהעָֹלה ֲאׁשֶ ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזּבַ ר ִיׁשְ ם ַהּפָ ל ּדַ ת ּכָ

  מֹוֵעד

    רש"י

. דילפינן לעיל מכי הא דאמרן
   חטאת היא האמור במנחה:

. ודרשינן לעיל אל פני המזבח
   דאקרן מערבית דרומית קאי:

. ואמרינן אל יסוד המזבח
באיזהו מקומן (לעיל דף נג.) 
ילמד ירידתו מן הכבש בחטאות 
החיצונות מיציאתו מן ההיכל 

וד דרומי בסמוך לו והיינו יס
ובכל הדרום אין לך יסוד אלא 
אמה אחת בקרן מערבית 
דרומית כדאמרינן (שם דף נד.) 

   אוכל בדרום אמה אחת:
. מקום שנותנין שם מבית הדשן

בכל בקר תרומת הדשן שכתב 
בה ושמו אצל המזבח והוא 
במזרחו של כבש וכתיב גבי 
מוראה ונוצה (ויקרא א) והשליך 
אותה אצל המזבח קדמה אל 

קום הדשן ולקמן מייתי משנה מ
ממסכת תמיד דבמזרחו של כבש 
הוה והיינו לקרן דרומית 

  מזרחית:
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ָבִרים ָהְיָתה אֹוָתּה "[[[[ ה ּדְ לׁשָ תֶקֶרן ׁשְ ׁשֶ ּמֶ   ִמְלַמְעָלה:  ]]]]ְמׁשַ
ְזָרחנִ  ּמִ ה ּבַ ִהיא ַרּבָ ׁשֶ ִין, ְועֹוַלת ָהעֹוף ּכְ ִים ְוַהּיַ   . . . . "יּסּוְך ַהּמַ
  

            ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא
        

י יֹוָחָנן         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרּבִ
ן ׁשֶ ית ַהּדֶ רֹוָבה ִמּבֵ ּקְ ֵני ׁשֶ ןִמּפְ ׁשֶ ית ַהּדֶ רֹוָבה ִמּבֵ ּקְ ֵני ׁשֶ ןִמּפְ ׁשֶ ית ַהּדֶ רֹוָבה ִמּבֵ ּקְ ֵני ׁשֶ ןִמּפְ ׁשֶ ית ַהּדֶ רֹוָבה ִמּבֵ ּקְ ֵני ׁשֶ       ....ִמּפְ

  
י יֹוָחָנן    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         : : : : ַרּבִ

דֹול ּכֹ ּבֹ ּבֹ ּבֹ ּבֹ  ה ּגָ ּמָ דֹול ּכֹ א ּוְרֵאה ּכַ ה ּגָ ּמָ דֹול ּכֹ א ּוְרֵאה ּכַ ה ּגָ ּמָ דֹול ּכֹ א ּוְרֵאה ּכַ ה ּגָ ּמָ ל ּכֹ א ּוְרֵאה ּכַ ל ּכֹ ָחן ׁשֶ ל ּכֹ ָחן ׁשֶ ל ּכֹ ָחן ׁשֶ ֵאין ְלָך ַקל ּבָ ָחן ׁשֶ ֵאין ְלָך ַקל ּבָ ֲהִנים, ׁשֶ ֵאין ְלָך ַקל ּבָ ֲהִנים, ׁשֶ ֵאין ְלָך ַקל ּבָ ֲהִנים, ׁשֶ         עֹופֹות יֹוֵתר ִמּמּוְרָאה ְונֹוָצה, עֹופֹות יֹוֵתר ִמּמּוְרָאה ְונֹוָצה, עֹופֹות יֹוֵתר ִמּמּוְרָאה ְונֹוָצה, עֹופֹות יֹוֵתר ִמּמּוְרָאה ְונֹוָצה, ֲהִנים, ׁשֶ
ַהּכֹ  ָעִמים ׁשֶ ַהּכֹ ּפְ ָעִמים ׁשֶ ַהּכֹ ּפְ ָעִמים ׁשֶ ַהּכֹ ּפְ ָעִמים ׁשֶ הּפְ ים ַאּמָ לׁשִ ׁשְ הֵהן זֹוְרָקן יֹוֵתר ִמּבִ ים ַאּמָ לׁשִ ׁשְ הֵהן זֹוְרָקן יֹוֵתר ִמּבִ ים ַאּמָ לׁשִ ׁשְ הֵהן זֹוְרָקן יֹוֵתר ִמּבִ ים ַאּמָ לׁשִ ׁשְ         .  ֵהן זֹוְרָקן יֹוֵתר ִמּבִ

  
ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ

ַח, " ְזּבֵ ֶסף ְוָעָלה ְלרֹאׁש ַהּמִ ל ּכֶ ה ׁשֶ   ָנַטל ַמְחתָּ
ִניִמיּ  לֹות ַהּפְ ָחִלים ֵאיָלְך ָוֵאיָלְך ְוָחָתה ִמן ַהְמאּוּכָ ה ֶאת ַהּגֶ   ֹות ְויֹוֵרד. ּוִפיּנָ

ה  יַע ָלִרְצּפָ ר ַאּמֹות,  -ִהּגִ ֶעׂשֶ ֶבׁש ּכְ ל ּכֶ י ָצפֹון ְוהֹוֵלְך ְלִמְזָרחֹו ׁשֶ ַלּפֵ ָניו ּכְ   ַמֲחִזיר ּפָ
ה ְטָפִחים,  לֹׁשָ ֶבׁש ׁשְ ה, ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ י ָהִרְצּפָ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ   ָצַבר ֶאת ַהּגֶ

ּנֹוְתִנין מּוְרָאה ְונֹוָצה וְ  נֹוָרהָמקֹום ׁשֶ ִניִמי ְוַהּמְ ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ   ....(תמיד כח:)(תמיד כח:)(תמיד כח:)(תמיד כח:)    "ִדיׁשּ
        

ָלִתין ְוַחד ָהְוָיין ָלִתין ְוַחד ָהְוָייןָהֵני ְטֵפי ִמּתְ ָלִתין ְוַחד ָהְוָייןָהֵני ְטֵפי ִמּתְ ָלִתין ְוַחד ָהְוָייןָהֵני ְטֵפי ִמּתְ   ! ָהֵני ְטֵפי ִמּתְ
  

יב ְבֵרי ָלא ָחׁשֵ יבְמקֹום ּגַ ְבֵרי ָלא ָחׁשֵ יבְמקֹום ּגַ ְבֵרי ָלא ָחׁשֵ יבְמקֹום ּגַ ְבֵרי ָלא ָחׁשֵ   .  ְמקֹום ּגַ
   

    רש"י

. ודבר שהוא שאין לך קל בעוף
קל מאד אין נוח לזורקו 

   למרחוק:
. כשהיא פעמים שכהן זורקו כו'

רבה במזרח ונעשית בקרן 
מערבית דרומית צריך לזרוק 

   יותר משלשים אמה:
מי שזכה  . במסכת תמידדתנן

בתרומת הדשן של מחתה נטל 
מחתה של כסף ועלה לראש 

   המזבח כו':
   . לסוף הכבש:הגיע לרצפה

. כלפי המזבח מחזיר פניו לצפון
והולך למזרחו של כבש ומתקרב 
למזבח עשר אמות ממקום 
שכלה הכבש דהיינו רחוק מעל 

   ראש המזבח כ''ב אמה:
. אלמא צבר את הגחלים כו'
וכשהוא התם הוי בית הדשן 

עושה עולת העוף בקרן מערבית 
דרומית צריך לזורקה כל 
אלכסון של כ''ב על כ''ב שהרי 
מדרום לצפון אמרנו דאיכא כ''ב 
וממקום שהוא עומד עד מזרחו 
של כבש אין פחות מכ''ב ואפי' 
הוא מתקרב לכבש כל אמות 
רוחב הקרן ואין כאן אלא כ''א 
תן כנגדה אמה מקום מעמדו 

הצפון לדרום שהוא מרוחק מן 
לבית הדשן שהוא עומד בראש 
המזבח ולא בסובב שכשהיא 
נעשית במזרח עומד בסובב לפי 
שיש לו כבש קטן במזרח לפנות 
הימנו לסובב אבל לצד המערב 
אין לו [כבש] לפנות לסובב וצריך 
לעלות על ראש המזבח ועומד 
בדרומה של קרן והכי תנן במס' 
סוכה (דף מח.) גבי נסכים עלה 

לשמאל ולא תנן בה ופנה  ופנה
לסובב הרי משם ולכבש ה' 
אמות שהכבש רחב ט''ז באמצע 
המזבח נמצא ראש המזבח עודף 
עליו לכל צד ו' אמות הרי כ''ב 
אמה עם רוחב הקרן ואע''פ שזה 
נמשך לצד הכבש של קרן הרי 
נתרחק כנגדה אמה לדרום נמצא 
בית הדשן עומד כנגדה באלכסון 

מתא של כ''ב על כ''ב וכל א
בריבוע אמתא ותרי חומשי 
באלכסונא נמצא תוספת ח' 
אמות וד' חומשים הרי שלשים 
אמות וד' טפחים גדולים ובית 
הדשן היה משוך ממזרחו של 
כבש שלשה טפחים הרי שלשים 
וא' אמה וטפח והיינו דפריך טפי 
(ליה) מתלתין וחדא הויין 
ומשנינן מקום גברא לא קחשיב 

  ים:[ולא הוי] להו יותר משלש
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ַח " ְזּבֵ ל ָהעֹוִלים ַלּמִ ֶרְך ָיִמין,[[[[    ּכָ מֹאל,  עֹוִלין ּדֶ ֶרְך ׂשְ יִפין, ְויֹוְרִדין ּדֶ   ּוַמּקִ

ה ֵאּלוּ חּוץ ִמן ָהעוֹ  לׁשָ ָהיּו עֹוִלין, ְויֹוְרִדין ַעל ֶהָעֵקב ֶלה ִלׁשְ       ].].].].ׁשֶ
  

            ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא
        

י יֹוָחָנן    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         : : : : ַרּבִ
נוּ     ----ְנָסִכים ְנָסִכים ְנָסִכים ְנָסִכים  ְ א ִיְתַעׁשּ ּמָ נוּ ׁשֶ ְ א ִיְתַעׁשּ ּמָ נוּ ׁשֶ ְ א ִיְתַעׁשּ ּמָ נוּ ׁשֶ ְ א ִיְתַעׁשּ ּמָ   . ׁשֶ

ן.     ----ְועֹוַלת ָהעֹוף ְועֹוַלת ָהעֹוף ְועֹוַלת ָהעֹוף ְועֹוַלת ָהעֹוף  ָעׁשָ מּות ּבְ א ּתָ ּמָ ן. ׁשֶ ָעׁשָ מּות ּבְ א ּתָ ּמָ ן. ׁשֶ ָעׁשָ מּות ּבְ א ּתָ ּמָ ן. ׁשֶ ָעׁשָ מּות ּבְ א ּתָ ּמָ         ׁשֶ
        

            ::::ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ 
ַח, " ְזּבֵ יף ֶאת ַהמִּ א לֹו ְלַהּקִ   ּבָ

  א ַמְתִחיל? ֵמַאִין הוּ 
רֹוִמית,  רֹוִמית ִמְזָרִחית, ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית ּדְ ֶרן ּדְ   ִמּקֶ

ךְ    ! "ְונֹוְתִנין לֹו ַיִין ְלַנסֵּ
  

י יֹוָחָנן    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         :  :  :  :  ַרּבִ
ֶרֶגל            סד,ב ָפה ּבָ ֶרֶגלַהּקָ ָפה ּבָ ֶרֶגלַהּקָ ָפה ּבָ ֶרֶגלַהּקָ ָפה ּבָ   . ַהּקָ

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ָקָתֵני ְיָקא ַנִמי, ּדְ ָקָתֵניּדַ ְיָקא ַנִמי, ּדְ ָקָתֵניּדַ ְיָקא ַנִמי, ּדְ ָקָתֵניּדַ ְיָקא ַנִמי, ּדְ ךְ נֹוְתִנין לוֹ "    ::::ּדַ         , , , , " ַיִין ְלַנסֵּ
ְך",     ::::ְולֹא ָקָתֵניְולֹא ָקָתֵניְולֹא ָקָתֵניְולֹא ָקָתֵני ְך", אֹוֵמר לֹו "ַנּסֵ ְך", אֹוֵמר לֹו "ַנּסֵ ְך", אֹוֵמר לֹו "ַנּסֵ         אֹוֵמר לֹו "ַנּסֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ             ....ׁשְ
  
   

        
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ַח " ְזּבֵ ל ָהעֹוִלין ַלּמִ ֶרְך ָיִמין -ּכָ    ,עֹוִלין ּדֶ
מֹאל,  -ְויֹוְרִדין  ֶרְך ׂשְ   ּדֶ

ֶרְך ַמֲעָרב,  ֶרְך ִמְזָרח ְויֹוְרִדין ּדֶ   עֹוִלין ּדֶ
לוּ חּוץ ִמן ָהעֹוֶל  ָבִרים ַהּלָ ה ּדְ לֹׁשָ ֶרְך ַמֲעָרב,  :ה ִלׁשְ ֶרְך ַמֲעָרב ְויֹוְרִדין ּדֶ עֹוִלים ּדֶ   ׁשֶ

ֶרְך ָיִמין ֶרְך ָיִמין ְויֹוְרִדין ּדֶ   . . . . "עֹוִלין ּדֶ
  
ֶרְך ָיִמין"   ? ? ? ? "ּדֶ

מֹ  ֶרְך ׂשְ מֹ ּדֶ ֶרְך ׂשְ מֹ ּדֶ ֶרְך ׂשְ מֹ ּדֶ ֶרְך ׂשְ         אל הּוא! אל הּוא! אל הּוא! אל הּוא! ּדֶ
        

        , , , , ָרִביָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֵני ֵניּתְ ֵניּתְ ֵניּתְ מֹ : ּתְ מֹ ׂשְ מֹ ׂשְ מֹ ׂשְ         אל. אל. אל. אל. ׂשְ

        
        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא
        ? ? ? ? "ָיִמין"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 

ַח ּדְ ִמין ִמין ִמין ִמין יָ יָ יָ יָ  ַח ִמְזּבֵ ַח ִמְזּבֵ ַח ִמְזּבֵ   . ִמְזּבֵ
מֹאל"ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי        ????"ׂשְ

מֹ  מֹ ׂשְ מֹ ׂשְ מֹ ׂשְ ַגְבָראׂשְ ַגְבָראאל ּדְ ַגְבָראאל ּדְ ַגְבָראאל ּדְ             ....אל ּדְ
        

ַח,  ַח, ְוִניְתֵני אֹו ִאיִדי ְוִאיִדי ִמְזּבֵ ַח, ְוִניְתֵני אֹו ִאיִדי ְוִאיִדי ִמְזּבֵ ַח, ְוִניְתֵני אֹו ִאיִדי ְוִאיִדי ִמְזּבֵ         ְוִניְתֵני אֹו ִאיִדי ְוִאיִדי ִמְזּבֵ
ַגְבָרא ַגְבָראאֹו ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ ַגְבָראאֹו ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ ַגְבָראאֹו ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ   ! אֹו ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ

  
ָיא ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ         !!!!ַקׁשְ

        
        

    רש"י

. העולה אין עולה מאי טעמא
דרך ימין ויקיף והלא דרך ימין 

   מצוה כדאמרן לעיל:
. כשיקיף את המערכה יתעשנו

בעשן המערכה וקי''ל במנחות 
   (דף פו:) יין מעושן פסול:

. משנה היא בא לו להקיף כו'
במסכת תמיד גבי כהן גדול 
שאינו כשאר כהנים לזכות 

בד בפייס לעבודה אחת אלא עו
וגומר בכל חפצו כדתנן במסכת 
יומא (דף יז:) כהן גדול מקריב 
חלק בראש אמר עולה זו אני 
מקריב בזמן שהוא (מקריב) 
רוצה להקטיר מי שזכו בהולכת 
האיברים מושיטין לו והוא עומד 
בראש המזבח וזורקן למערכה 
ולאחר שגמר בא להקיף כו' עד 
שמגיע לקרן השיתין וקסלקא 

אלמא לא  דעתך והיין בידו
  חיישינן לשמא נתעשנו:

. ואין היין בידו הקפה ברגל
ולמצוה בעלמא מפני שכל 
העולין לשאר דברים פונין לימין 
ומקיפין וזה להקטיר עולה 
לפיכך מקיף ובא למקום 
שמנסכין שם ונותנין לו יין לנסך 
אבל שאר כהנים שהזוכה 
בנסכים בפייס לא זכה לעבודה 

ה אחרת עולה והיין בידו ופנ
לשמאל וחוזר על העקב 

   כדמתני':
. כשהן עולין עולים דרך מזרח

לכבש במזרחו אצל שפתו עולין 
שהרי דרך ימין יפנה ולמה לו 
להאריך הילוכו כל רחבו של 
כבש וכשהוא יורד יורד בשפת 
מערבו של כבש: ה''ג חוץ מן 
העולה לג' דברים הללו שעולין 
דרך מערב ויורדין דרך מערב 

   ין ויורדין דרך ימין:עולין דרך ימ
. מערבו של כבש שמאל הוא

שמאל הוי כשהאיש פניו 
   למזבח:

. דקתני בסיפא ימין מאי ימין
דמזבח שהמזבח פניו לדרום 

   וימינו למערב:
. דקתני ברישא ומאי שמאל

   שמאל דגברא:
  . דרישא ודסיפא:אידי ואידי
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ָנה           ִמׁשְ

ית? יַצד ַנֲעׂשֵ את ָהעֹוף ּכֵ         500ַחטַּ
ּה,  ּה ִמּמּול ָעְרּפָ   ָהָיה מֹוֵלק ֶאת רֹאׁשָ

יל, ְוֵאי   נֹו ַמְבּדִ
ַח.  ְזּבֵ ָמּה ַעל ִקיר ַהּמִ ה ִמּדָ   ּוַמּזֶ

סֹוד.  ה ַעל ַהּיְ ם ָהָיה ִמְתַמּצֶ ָיֵרי ַהּדָ   ׁשְ
ּה ַלּכֹ ָמּה, ְוכּוּלָ א ּדָ ַח ֶאּלָ ְזּבֵ         .  ֲהִניםְוֵאין ַלּמִ

   

ָמָרא                ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

את" ם ַהַחּטָ ה ִמּדַ את.  - (ויקרא ה, ט)    501""ְוִהּזָ   ִמּגּוף ַהַחטָּ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ַח  ְזּבֵ ה ַעל ִקיר ַהּמִ רֹאׁש ּוַבּגּוף ּוַמּזֶ ֶבׁש  - אֹוֵחז ּבָ    ,ְולֹא ַעל ִקיר ַהּכֶ

   ,ְולֹא ַעל ִקיר ֵהיָכל
  ְולֹא ַעל ִקיר אּוָלם. 

  ְוֵאיֶזה? 
ְחּתֹון.    ֶזה ִקיר ַהתַּ

א ִקיר ָהֶעְליֹון?    אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ין הּוא: אָתּה ְלַמְעָלה, וּ   ְוּדִ ה ַחטָּ עֹוָלָתּה ְלַמטָּ ֵהָמה ׁשֶ   ַמה ּבְ

אתֹו ְלַמְעָלה? ַחטָּ ין ׁשֶ עֹוָלתֹו ְלַמְעָלה ֵאינֹו ּדִ    !עֹוף ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ַח"תַּ ְזּבֵ ֶצה ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ם ִיּמָ ּדָ ָאר ּבַ ׁשְ   , (ויקרא ה, ט)    "ְוַהּנִ

ים ַל  ּלֹו ִמְתַמּצִ יַרִין ׁשֶ ִ ַהׁשּ סֹוד, ִקיר ׁשֶ   ּיְ
  ְוֵאיֶזה? 

ְחּתֹון   . "ֶזה ִקיר ַהתַּ
אי איְוַנֲעֵביד ֵמִעילַּ איְוַנֲעֵביד ֵמִעילַּ איְוַנֲעֵביד ֵמִעילַּ אי, ְוַנֲעֵביד ֵמִעילַּ ּתַ איַוֲהַדר ַנֲעֵביד ִמּתַ ּתַ איַוֲהַדר ַנֲעֵביד ִמּתַ ּתַ איַוֲהַדר ַנֲעֵביד ִמּתַ ּתַ   ! ַוֲהַדר ַנֲעֵביד ִמּתַ

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ִתיב  ִתיב ִמי ּכְ ִתיב ִמי ּכְ ִתיב ִמי ּכְ ֶצה"? ? ? ? ''''ְיַמֶצהְיַמֶצהְיַמֶצהְיַמֶצה''''ִמי ּכְ ִתיב,     "ִיּמַ ִתיב, ּכְ ִתיב, ּכְ ִתיב, ּכְ         ּכְ
ַמע יָלא ַמׁשְ ִמּמֵ ַמעּדְ יָלא ַמׁשְ ִמּמֵ ַמעּדְ יָלא ַמׁשְ ִמּמֵ ַמעּדְ יָלא ַמׁשְ ִמּמֵ         .  ּדְ

  
  
  

                                                           
רֹוִמית ִמְזָרִחיתבמהדורת וילנא:  500 א לֹו ְלֶקֶרן ּדְ ֶבׁש ּוָפָנה ַלּסֹוֵבב ּבָ רֹוִמית ִמְזָרִחיתָעָלה ַלּכֶ א לֹו ְלֶקֶרן ּדְ ֶבׁש ּוָפָנה ַלּסֹוֵבב ּבָ רֹוִמית ִמְזָרִחיתָעָלה ַלּכֶ א לֹו ְלֶקֶרן ּדְ ֶבׁש ּוָפָנה ַלּסֹוֵבב ּבָ רֹוִמית ִמְזָרִחיתָעָלה ַלּכֶ א לֹו ְלֶקֶרן ּדְ ֶבׁש ּוָפָנה ַלּסֹוֵבב ּבָ  שיטה מקובצת גורס קטע זה בשמנה הבאה.    ָעָלה ַלּכֶ

זְ  501 את ַעל ִקיר ַהּמִ ם ַהַחּטָ ה ִמּדַ את הּואְוִהּזָ ַח ַחּטָ ְזּבֵ ֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ם ִיּמָ ּדָ ָאר ּבַ ׁשְ ַח ְוַהנִּ  ּבֵ

    רש"י

  מתני' 
. הראש מן הגוף ואינו מבדיל

דו מולק אלא סימן אחד לב
דכתיב בה ומלק את ראשו ממול 
ערפו ולא יבדיל (ויקרא ה) 
ובהכל שוחטין (חולין דף כא:) 

   ילפינן דבסימן אחד הוא:
   . אוחז בעוף עצמו ומזה:ומזה

. שמקיף ומתקרב היה מתמצה
בית מליקתו למזבח ודוחקו 
בקיר והדם מתמצה ויורד ליסוד 
שהרי למטה מן החוט היא 

למעלה  נעשית וכניסת הסובב
   הימנו:

  
  גמ' 

. שלא יזה לה מגוף של חטאת
בכלי ולא באצבע אלא אוחז 

   בעוף עצמו ומזה:
   . שלמטה מן החוט:קיר התחתון

. כדאמרן בהמה שעולתה למטה
בפ''ק (לעיל דף י:) דכתיב 
בחטאת בהמה המחטא אותה 
אותה דמה למעלה ואין אחרת 

   דמה למעלה:
. דקרנות כתיבי חטאתה למעלה

   בה:
. כדיליף וף שעולתו למעלהע

   לקמן בפירקין (דף סה.):
. כשמזה הדם שהשירים שלו

   שותת ומתמצה ליסוד:
. פעמים ואיזה זה קיר התחתון

שהוא מתמצה לסובב כשהוא 
עושהו למעלה מן הסובב דמן 
החוט עד הקרנות קיר העליון 
הוא אבל קיר התחתון כולו 
למטה מן הסובב שהחוט למטה 

   מן הסובב אמה:
. הזאתה יעשה ונעביד מעילאי

למעלה והדין נותן כדאמרן והדר 
   נעביד מיצוי מתתאי כדכתיב:

. אי מי כתיב ימצה ימצה כתיב
הוה כתיב ימצה הוה משמע 
שמזהיר את הכהן שיחזור 
וימצה אחר הזאה השתא דכתיב 
ימצה משמע נמי לענין הזאה 
דממילא יהיה דם מצוי אצל 

  היסוד:
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הָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ר טּוִבּיָ         : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב זּוְטָרא ּבַ

יַצד מֹוְלִק  יַצד מֹוְלִק ּכֵ יַצד מֹוְלִק ּכֵ יַצד מֹוְלִק ּכֵ את ָהעֹוף? ּכֵ את ָהעֹוף? ין ַחּטַ את ָהעֹוף? ין ַחּטַ את ָהעֹוף? ין ַחּטַ   ין ַחּטַ
עֹות י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ יו ּבִ ּפָ עֹותאֹוֵחז ּגַ י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ יו ּבִ ּפָ עֹותאֹוֵחז ּגַ י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ יו ּבִ ּפָ עֹותאֹוֵחז ּגַ י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ יו ּבִ ּפָ   , אֹוֵחז ּגַ

עֹות י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ י ַרְגַלִים ּבִ ּתֵ עֹותּוׁשְ י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ י ַרְגַלִים ּבִ ּתֵ עֹותּוׁשְ י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ י ַרְגַלִים ּבִ ּתֵ עֹותּוׁשְ י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ י ַרְגַלִים ּבִ ּתֵ   , ּוׁשְ
אָרּה ַעל רֹוַחב ּגּוָדלֹו ּומֹוְלָקּה  אָרּה ַעל רֹוַחב ּגּוָדלֹו ּומֹוְלָקּה ּומֹוֵתַח ַצּוָ אָרּה ַעל רֹוַחב ּגּוָדלֹו ּומֹוְלָקּה ּומֹוֵתַח ַצּוָ אָרּה ַעל רֹוַחב ּגּוָדלֹו ּומֹוְלָקּה ּומֹוֵתַח ַצּוָ   . ּומֹוֵתַח ַצּוָ

  
ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ ָנא: ּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ָנא: ּבְ ַמְתִניָתא ּתָ ָנא: ּבְ ַמְתִניָתא ּתָ         ּבְ

ָבר" ָרא ִמּלְ    ,ִציּפְ
עֹות י ֶאְצּבָ תֵּ ׁשְ יו ּבִ ּפָ    ,אֹוֵחז ּגַ

נֵ  עֹות, ּוׁשְ י ֶאְצּבָ תֵּ ׁשְ   י ַרְגַלִים ּבִ
עֹוָתיו ּומֹוֵלק.  י ֶאְצּבְ תֵּ ארֹו ַעל רֹוַחב ׁשְ   ּומֹוֵתַח ַצּוָ

ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ה ׁשֶ   . "ְוזֹו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ
  

א:  א: זֹו ִהיא ְותּו ָלא? ְוָהִאיּכָ א: זֹו ִהיא ְותּו ָלא? ְוָהִאיּכָ א: זֹו ִהיא ְותּו ָלא? ְוָהִאיּכָ             ,,,,ְקִמיָצהְקִמיָצהְקִמיָצהְקִמיָצה        זֹו ִהיא ְותּו ָלא? ְוָהִאיּכָ
  ! ַוֲחִפיָנהַוֲחִפיָנהַוֲחִפיָנהַוֲחִפיָנה

        
ה, ֵמֲעבֹודֹות ָקׁש  א ֵאיָמא: זֹו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ה, ֵמֲעבֹודֹות ָקׁש ֶאלָּ א ֵאיָמא: זֹו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ה, ֵמֲעבֹודֹות ָקׁש ֶאלָּ א ֵאיָמא: זֹו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ה, ֵמֲעבֹודֹות ָקׁש ֶאלָּ א ֵאיָמא: זֹו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ׁש.  ֶאלָּ ְקּדָ ּמִ ּבַ ׁש.  ֹות ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ ׁש.  ֹות ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ ׁש.  ֹות ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ         ֹות ׁשֶ

    רש"י

. בשתי אצבעותאוחז שני גפיה 
גוף העוף על כפו מבפנים ומכניס 
שני רגליה בין אצבע קטנה זרת 
לקמיצה ושני גפיה בין אמה 

   לאצבע:
. גרונה התחתון ומותח צוארה

מותח על רוחב החיצון של גודל 
שמכניס הצואר בין אצבע לגודל 
נמצא הגרון לצד גודלו ומותחו 
על גודלו והעורף מלמעלה 

   ומולק:
כמו שאנו עושים  .ציפרא מלבר

על גב היד אלא שהופך פניו של 
עוף על גב ידו שיהא העורף 

   מלמעלה:
. הגרון על רוחב מותח צוארו

הפנימי של שתי אצבעותיו אצבע 
   ואמה:

גבי קמיצה נמי תניא זו היא 
. שצריך למחוק עבודה קשה

בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה 
למטה שלא יהא הקומץ מבורץ 

כפורים נמי וכן בחפינת יום ה
תניא זו היא עבודה קשה 
ותרוייהו בסדר יומא בפרק 

   הוציאו לו (דף מז: ודף מט:):
. עבודה קשה מעבודות קשות

כלומר אחת מעבודות קשות 
  שבמקדש:
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    סה, אסה, אסה, אסה, א    ––––סד, ב סד, ב סד, ב סד, ב  . 25
ָנה     ִמׁשְ

ית יַצד ַנֲעׂשֵ   ? יז)יז)יז)יז)----(ויקרא א, יד(ויקרא א, יד(ויקרא א, יד(ויקרא א, יד    502עֹוַלת ָהעֹוף ּכֵ
ֶבׁש ּוָפָנה ַלּסֹוֵבב,    ָעָלה ַלּכֶ

רֹוִמית ִמְזָרִחית א לֹו ְלֶקֶרן ּדְ    ,ּבָ
יל,  ּה ּוַמְבּדִ   ָהָיה מֹוֵלק ֶאת רֹאָשּה ִמּמּול ָעְרּפָ

ָמ  ה ֶאת ּדָ ַח ּוִמיּצָ ְזּבֵ    .ּה ַעל ִקיר ַהּמִ
ַח,  ְזּבֵ ית ְמִליָקתֹו ַלּמִ יף ּבֵ   ָנַטל ֶאת ָהרֹאׁש ְוִהּקִ

ֶמַלח    ,ְסָפגֹו ּבְ
ים ִ י ָהִאׁשּ ּבֵ    .ּוְזָרקֹו ַעל ּגַ

א לֹו ַלּגּוף, ְוֵהִסיר    ,ֶאת ַהּמּוְרָאה  :ּבָ
  ְוֶאת ַהּנֹוָצה,

ם  ַעִיים ַהּיֹוְצִאין ִעּמָ ֵני ַהּמֵ ן. ְוִהׁשְ  -ְוֶאת ּבְ ׁשֶ   ִליָכן ְלֵבית ַהּדֶ
ע יסַּ יל,     ,ׁשִ   ְולֹא ִהְבּדִ

יל  ר.  -ְוִאם ִהְבּדִ ׁשֵ   ּכָ
ים.  ִ י ָהִאׁשּ ּבֵ ֶמַלח ּוְזָרקֹו ַעל ּגַ   סֹוְפגֹו ּבְ

   ,ַהּמּוְרָאה   :לֹא ֵהִסיר
ם,  ,ְולֹא ַהּנֹוָצה ֵני ֵמַעִיים ַהּיֹוְצִאין ִעּמָ   ְוֶאת ּבְ

ֶמַלח,    ְולֹא ְסָפגֹו ּבְ
ל  ָמּה ּכָ ה ֶאת ּדָ יּצָ ּמִ ּה ֵמַאַחר ׁשֶ ה ּבָ יּנָ ִ ׁשּ יָרה.  -ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

  
עֹוָלה  יל ּבָ את ְולֹא ִהְבּדִ ַחטָּ יל ּבַ סּול.  -ִהְבּדִ   ּפָ

ה ֶאת  ם ַהּגּוף   ִמיּצָ ה ּדַ ם ָהרֹאׁש ְולֹא ִמיּצָ סּוָלה,  -ּדַ   ּפְ
ם ָהרֹאׁש  ה ּדַ ם ַהּגּוף ְולֹא ִמיּצָ יָרה.  -ּדַ ׁשֵ   ּכְ

  
את ָמּה,   :ָהעֹוף ַחטַּ ּלֹא ִלׁשְ ָלָקּה ׁשֶ ּמְ   ׁשֶ

ָמּה,  ּלֹא ִלׁשְ ָמּה ׁשֶ ה ּדָ   ִמיּצָ
ָמּה,  ּלֹא ִלׁשְ ָמּה ְוׁשֶ   ִלׁשְ

ָמּה  ָמּה ְוִלׁשְ ּלֹא ִלׁשְ סּול.  -אֹו ׁשֶ   ּפָ
יָרה,   -עֹוַלת ָהעֹוף  ׁשֵ   ּכְ

ם חֹוָבה.  ָעִלים ְלׁשֵ ּלא ָעְלָתה ַלּבְ   ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

את ָהע    :ְוֶאָחד עֹוַלת ָהעֹוף ,ֹוףֶאָחד ַחטַּ
ָמן ה ֶאת ּדָ יּצָ ּמִ ָלָקן ְוׁשֶ ּמְ ְרּכֹו ֶלֱאכֹול - ׁשֶ ּדַ ָבר ׁשֶ    ,ֶלֱאכֹול ּדָ

ְרּכֹו ְלַהְקִטיר ּדַ ָבר ׁשֶ סּול   – חּוץ ִלְמקֹומוֹ   ,ּוְלַהְקִטיר ּדָ    ,ּפָ
ֵרת,    ְוֵאין ּבֹו ּכָ

יּגּול   –חּוץ ִלְזַמּנֹו     ,ּפִ
יִבין ָעָליו ּכָ    ֵרת, ְוַחּיָ

ִמְצָותֹו.  יר ּכְ תִּ ְקִריב ַהּמַ ּיַ   ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ִמְצָותֹו?  יר ּכְ תִּ יַצד ָקֵרב ַהּמַ   ּכֵ
ִתיָקה ׁשְ ם ,ָמַלק ּבִ ה ַהּדָ   חּוץ ִלְזַמּנֹו,  ,ּוִמיּצָ

ִתיָקה,  ׁשְ ם ּבִ ה ַהּדָ ַלק חּוץ ִלְזַמּנֹו ּוִמיּצָ ּמָ   אֹו ׁשֶ
ם חּוץ ִלְזַמ  ה ַהּדָ ַלק ּוִמיּצָ ּמָ ִמְצָותֹו.  -ּנֹו אֹו ׁשֶ יר ּכְ תִּ ֵרב ַהּמַ ּקָ   ֶזהּו ׁשֶ

  
ִמְצָותֹו?  יר ּכְ תִּ יַצד לֹא ָקֵרב ַהּמַ   ּכֵ

ם ,ָמַלק חּוץ ִלְמקֹומוֹ  ה ַהּדָ   חּוץ ִלְזַמּנֹו,  ,ִמיּצָ
ם חּוץ ִלְמקֹומֹו,  ה ַהּדָ ַלק חּוץ ִלְזַמּנֹו ּוִמיּצָ ּמָ   אֹו ׁשֶ

ם חּוץ ִלְמ  ה ַהּדָ ַלק ּוִמיּצָ ּמָ   .קֹומוֹ אֹו ׁשֶ
את ָהעֹוף   סה,א ָמּה   ַחטַּ ּלֹא ִלׁשְ ָלקֹו ׁשֶ ּמְ ם חּוץ ִלְזַמּנֹו,  ,ׁשֶ ה ַהּדָ   ּוִמיּצָ

ָמּה,  ּלֹא ִלׁשְ מֹו ׁשֶ ה ּדָ ַלק חּוץ ִלְזַמּנֹו ּוִמיּצָ ּמָ   אֹו ׁשֶ
ָמּה  ּלֹא ִלׁשְ ם ׁשֶ ה ַהּדָ ַלק ּוִמיּצָ ּמָ ִמְצָותוֹ  -אֹו ׁשֶ יר ּכְ תִּ ּלֹא ָקֵרב ַהּמַ   . ֶזהּו ׁשֶ

                                                           
נוֹ  ידידידיד 502 ֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרּבָ ה ְוִהְקִריב ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ּבְ נֹו ַליהֹוָ ַח ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ְוִהְק 	טוטוטוטו. ְוִאם ִמן ָהעֹוף עָֹלה ָקְרּבָ ְזּבֵ ָחה ְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן ֶאל ַהּמִ ְזּבֵ ִטיר ַהּמִ

ַח  ְזּבֵ ן	טזטזטזטז. ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהּמִ ׁשֶ ַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהּדָ ְזּבֵ ִליְך אָֹתּה ֵאֶצל ַהּמִ ֹנָצָתּה ְוִהׁשְ יל ְוִהְקִטיר 	יזיזיזיז. ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ּבְ ע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבּדִ ּסַ ְוׁשִ
ָחה ַעל ָהֵע  ְזּבֵ האֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהּמִ ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהֹוָ ֵ ר ַעל ָהֵאׁש עָֹלה הּוא ִאׁשּ   ִצים ֲאׁשֶ

    רש"י

  מתני' 
. לפי שנעשית למעלה עלה בכבש

   כדילפינן בגמרא:
. בא לו לקרן דרומית מזרחית
   כדאמרן שקרובה לבית הדשן:

. בשני סימנין כדיליף ומבדיל
   בהכל שוחטין (חולין דף כא:):

. גובה הראש מול ערפה ערפה
למטה לצד האגפים מול הרואה 

   את העורף:
. והקיף את בית מליקתו למזבח

סומכו ודוחקו בקיר כדי 
   שיתמצה הדם:

. מקנחו במלח ספגו במלח
הנמצא בראש המזבח כדכתיב 
וכל קרבן מנחתך במלח תמלח 

ץ רבה (מנחות דף ואומר בהקומ
כא:) בג' מקומות המלח נתונה 
בלישכת המלח ועל גבי הכבש 

   ובראש המזבח:
   . זפק:מוראה

. שנוטל העור שכנגד הזפק נוצה
   בנוצתה עם הזפק:

   . הגוף בין אגפיה:שיסע
. במליקתה הבדיל בחטאת

שמולק שני סימנין או לא הבדיל 
   בעולה שמלקה בסימן אחד:

א לפני . דכל שינוי שהופסול
עבודות הדם פסולות ובגמרא 

   מפרש טעמא:
. מפרש טעמא מיצה דם כו'

   בגמרא:
. לאכול דבר שדרכו לאכול

   חטאת העוף:
   . עולת העוף:שדרכו להקטיר

. אין מוציא עולה שלא לשמן
מידי פיגול מפני שהיא כשירה 

  בשלא לשמה:
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חּוץ ִית ּבַ ּזַ ִית ְלָמָחר,  ,ֶלֱאכֹול ּכַ ּזַ   ּכַ

ִית ְלָמָחר ּזַ חּוץ,  ,ּכַ ִית ּבַ ּזַ   ּכַ
חּוץ ֲחִצי ַזִית ּבַ ֲחִצי ַזִית ְלָמָחר,  ,ּכַ   ּכַ

ֲחִצי ַזִית ְלָמָחר חּוץ  ,ּכַ ֲחִצי ַזִית ּבַ סּול   –ּכַ    ,ּפָ
ֵרת.    ְוֵאין ּבֹו ּכָ

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
  ָלל: ֶזה ַהּכְ 

קֹום  ֶבת ַהּמָ ַמן ָקְדָמה ְלַמֲחׁשֶ ֶבת ַהּזְ יּגּול  –ִאם ַמֲחׁשֶ    ,ּפִ
ֵרת,  יִבין ָעָליו ּכָ   ְוַחּיָ

ַמן  ֶבת ַהּזְ קֹום ָקְדָמה ְלַמֲחׁשֶ ֶבת ַהּמָ סּול  –ְוִאם ַמֲחׁשֶ    ,ּפָ
ֵרת    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
סּול    –ֶזה ְוֶזה     ,ּפָ

ֵר    ת. ְוֵאין ּבֹו ּכָ
ֲחִצי ַזִית  ֲחִצי ַזִית ּוְלַהְקִטיר ּכַ ר,  -ֶלֱאכֹול ּכַ ׁשֵ   ּכָ

ֵאין ֲאִכיָלה ְוַהְקָטָרה ִמְצָטְרִפין   .  .  .  .  ׁשֶ
            

ָמָרא                ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ       ::::ּתָ
ְלמּוד לֹוַמר?  - (ויקרא א, טו) "ְוִהְקִריבֹו""   ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ ֵני ַהּיֹוָנה"ִרים ְוִהְקִריב ִמן ַהּתֹ " :ְלִפי ׁשֶ   , (ויקרא א, יד)    אֹו ִמן ּבְ
ֵני ְפִריִדין?  ְ ב עֹוף לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ ְתַנּדֵ   ָיכֹול ַהּמִ

ְלמּוד לֹוַמר ַח.  - "ְוִהְקִריבֹו" :תַּ ְזּבֵ ִריָדה ַאַחת ָיִביא ֶאל ַהּמִ   ֲאִפיּלּו ּפְ
ְלמּוד לֹוַמר   ? (ויקרא א, טו)    ֵהן""ַהּכֹ  :ַמה תַּ

  ֵהן. ִלְקּבֹוַע לֹו ּכֹ
ַבע לֹו ָצפֹון ּקָ ן צֹאן ׁשֶ ין הּוא: ּוַמה ּבֶ כֹול ַוֲהלֹא ּדִ ּיָ   לֹא ָקַבע לֹו ּכֵֹהן,  - (ויקרא א, יא)    503ׁשֶ

ּלֹא ָקַבע לֹו ָצפֹון  ע לֹו ּכֵֹהן?  -עֹוף ׁשֶ ּלֹא ִיְקּבַ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר   ִלְקּבֹוַע לֹו ּכֵֹהן.  ֵהן""ֶאל ַהּכֹ  :תַּ

ין? ָיכֹול יִ  ַסּכִ   ְמְלֶקּנּו ּבְ
ִלי,  ּלֹא ָקַבע ָלּה ּכֵֹהן ָקַבע ָלּה ּכְ ִחיָטה ׁשֶ ין הּוא: ּוָמה ִאם ׁשְ   ְוּדִ

ִלי?  ע ָלּה ּכְ ְקּבַ ּיִ ין ׁשֶ ַבע ָלּה ּכֵֹהן ֵאינֹו ּדִ ּקָ   ְמִליָקה ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    . ֵהן ּוָמַלק""ּכֹ תַּ

ֲעֶלה ַעל ּדַ  י ֲעִקיָבא: ְוִכי תַּ ַח? ָאַמר ַרּבִ י ִמְזּבֵ ר ָקֵרב ְלַגּבֵ ּזָ ָך ׁשֶ   ְעתְּ
ְלמּוד לֹוַמר א ַמה תַּ   ? ֵהן""ּכֹ     :ֶאּלָ

ל ּכֵֹהן.  ַעְצמֹו ׁשֶ ֵהא ְמִליָקה ּבְ תְּ   ׁשֶ
ה?  ַמטָּ ין ִמּלְ ין ִמְלַמְעָלה ּבֵ ה ּבֵ   ָיכֹול ִיְמְלֶקּנָ

ְלמּוד לֹוַמר:    , ""ּוָמַלק... ְוִהְקִטירתַּ
רֹאׁש ַהּמִ  ַח ַמה ַהְקָטָרה ּבְ ַח.   - ְזּבֵ ְזּבֵ רֹאׁש ַהּמִ   ַאף ְמִליָקה ּבְ

  ִמּמּול עֹוֶרף,  - "ּוָמַלק"
אר?  ּוָ א ִמן ַהּצַ ה אֹוֵמר: ִמּמּול עֹוֶרף, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   ַאתָּ

אן ן"ּוָמַלק"    :ְוִדין הּוא: ֶנֱאַמר ּכָ   , (ויקרא ה, ח)    504""ּוָמַלק    :, ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ן ִמּמּול עֹוֶר  ַהּלָ אן ִמּמּול עֹוֶרף.  - ףַמה ּלְ   ַאף ּכָ

יל,  ,ִאי ן מֹוֵלק ְוֵאינֹו ַמְבּדִ ַהּלָ יל!  -ַמה ּלְ אן מֹוֵלק ְוֵאינֹו ַמְבּדִ   ַאף ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר:    ַמה ַהְקָטָרה ָהרֹאׁש ְלַעְצמֹו ְוַהּגּוף ְלַעְצמֹו,  - (ויקרא א, טו)    "ּוָמַלק ְוִהְקִטיר"תַּ

   ְוַהּגּוף ְלַעְצמֹו. ַאף ְמִליָקה ָהרֹאׁש ְלַעְצמוֹ 
ַעְצמֹו?  ַעְצמֹו ְוַהּגּוף ּבְ ַהְקָטַרת ָהרֹאׁש ּבְ ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ   ֲהֵרי ַהְקָטַרת ַהּגּוף ֲאמּוָרה,  - (ויקרא א, יז)    "ְוִהְקִטיר אֹותוֹ "ׁשֶ
ים ָחה" :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ְזּבֵ ַהְקָטַרת ָהרֹ (ויקרא א, טו)    "ְוִהְקִטיר ַהּמִ ר. ּבְ תּוב ְמַדּבֵ   אׁש ַהּכָ

מֹו"   ּכּוּלֹו.  - (ויקרא א, טו)    "ְוִנְמָצה ּדָ
ַח" ְזּבֵ ֶבׁש   - (ויקרא א, טו)    "ֶאל ִקיר ַהּמִ    ,ְולֹא ַעל ִקיר ַהּכֶ

  ְולֹא ַעל ִקיר ַהֵהיָכל. 
  ְוֵאיֶזה? 

                                                           
ְזבֵּ   503 מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ּדָ ה ְוָזְרקּו ּבְ ַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ְיהֹוָ ְזּבֵ ַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ   ַח ָסִביבְוׁשָ
ר  504 יל ְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ את ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבּדִ   ַלַחּטָ

    רש"י

  גמ' 
. והקריבו מה תלמוד לומר

 בעולת העוף כתיב והקריבו
הכהן אל המזבח מה ת''ל הא 
כתיב והקריב מן התורים וגו' 
וליכתוב בתריה ומלק הכהן את 

   ראשו על המזבח:
   . גוזלות:פרידין

   . שלא ימלקנו זר:לקבוע לו כהן
. דשחיטה בזר לא קבע לו כהן

   כשירה:
. דנפקא לן מויקח קבע לה כלי

את המאכלת לקמן באידך 
   פירקין (דף צז:):

אמר רבי עקיבא  ת''ל כהן ומלק
   . כולה ר' עקיבא קאמר לה:כו'

. בצפורנו ולא בעצמו של כהן
  בסכין:

   . מן החוט:בין למעלה
   . מן הגרון:מן הצואר

   . בחטאת [העוף]:ונאמר להלן
. ושסע בכנפיו ולא והקטיר אותו

יבדיל והקטיר אותו אני יודע מה 
שנאמרה תחילה ומלק את ראשו 

   והקטיר בהקטרת הראש:
. מדלא כתיב ונמצה כולודמו 

  מדמו:
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  ֶזה ִקיר ָהֶעְליֹון. 
ְחּתֹון?  א ִקיר ַהתַּ   אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ין הּוא: ַמה ּבְ  ה, ְוּדִ אָתּה ְלַמְעָלה עֹוָלָתּה ְלַמטָּ ַחטָּ   ֵהָמה ׁשֶ
ה?  עֹוָלתֹו ְלַמטָּ ין ׁשֶ ה ֵאינֹו ּדִ אתֹו ְלַמטָּ ַחטָּ   עֹוף ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  מֹו"תַּ   , (ויקרא א, טו)    "ּוָמַלק ְוִהְקִטיר... ְוִנְמָצה ּדָ
ִהְקִטיר חֹוֵזר ּוְמַמּצֶ  ָך ְלַאַחר ׁשֶ ְעתְּ ֲעֶלה ַעל ּדַ   ! ?הְוִכי תַּ

ַח.  ְזּבֵ רֹאׁש ַהּמִ ַח, ַאף ִמיּצּוי ּבְ ְזּבֵ רֹאׁש ַהּמִ א לֹוַמר ְלָך: ַמה ַהְקָטָרה ּבְ   ֶאּלָ
יַצד?    ָהא ּכֵ

רֹוִמית ִמְזָרִחית,  ֶבׁש ּופֹוֶנה ַלּסֹוֵבב ּוָבא לֹו ְלֶקֶרן ּדְ ּכֶ   ָהָיה עֹוֶלה ּבַ
יל,  ּה ּוַמְבּדִ ּה ִמּמּול ָעְרּפָ   ָהָיה מֹוֵלק ֶאת רֹאׁשָ

ַח.  ְזּבֵ ָמּה ַעל ִקיר ַהּמִ ה ִמּדָ   ּוְמַמּצֶ
ה ֵמַרְגָליו ָאּה ְלַמטָּ ה , ִאם ֲעׂשָ יָרה.  -ֲאִפיּלּו ַאמָּ ׁשֵ   ּכְ

י ְנֶחְמָיה ן ַיֲעקֹבוְ  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ
ַח  ְזּבֵ רֹאׁש ַהּמִ א ּבְ ית ֶאּלָ ל ַעְצָמּה, ֵאין ַנֲעׂשֵ   . . . . "ּכָ

  
יַנְייהוּ  יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ             ????ַמאי ּבֵ

        
ֵיי ְרַוְייהוּ     ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ ְרַוְייהוּ ּדְ ָאְמִרי ּתַ             ::::ּדְ

יַנְייהוּ  א ּבֵ י סֹוֵבב ִאיּכָ ּבֵ ה ַמֲעָרָכה ַעל ּגַ יַנְייהוּ עֹוׂשֶ א ּבֵ י סֹוֵבב ִאיּכָ ּבֵ ה ַמֲעָרָכה ַעל ּגַ יַנְייהוּ עֹוׂשֶ א ּבֵ י סֹוֵבב ִאיּכָ ּבֵ ה ַמֲעָרָכה ַעל ּגַ יַנְייהוּ עֹוׂשֶ א ּבֵ י סֹוֵבב ִאיּכָ ּבֵ ה ַמֲעָרָכה ַעל ּגַ         .  עֹוׂשֶ
   

        
        

    רש"י

. מאחר שהקטיר הוא ממצה
וא''ת במיצוי הגוף לא מקיימא 
דמו כולו: ה''ג ת''ל ומלק 
והקטיר ונמצה דמו וכי תעלה על 
דעתך משהקטיר ממצה אלא 
לומר לך מה הקטרה בראש 
המזבח אף המיצוי בראש 
המזבח: ובא לקרן דרומית 

   מזרחית גרסינן:
החוט למטה מן . שלמטה מרגליו
   הסובב אמה:

. דבעינן אלא בראש המזבח
והקטיר ונמצה דמו שיהא מיצוי 

   בקיר הסמוך למקום הקטרה:
. כלומר במאי מאי בינייהו

קמיפלגי הא ע''כ לת''ק גופיה 
אית ליה והקטיר ונמצה דמו 
דאי לאו ס''ל קיר העליון מנא 

   ליה:
. לת''ק הרוצה עושה מערכה כו'

בי סובב לעשות מערכה על ג
ולהקטיר עושה הילכך מיצוי 
שתחת הסובב סמוך למקום 

  הקטרה:
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א לֹו ַלּגּוף ְוֵהִסיר"    ,ֶאת ַהּמּוְרָאה  :ּבָ

  ְוֶאת ַהּנֹוָצה,
ם  ַעִיים ַהּיֹוְצִאין ִעּמָ ֵני ַהּמֵ ִליָכן ְלֵבית ַהּדֶ  -ְוֶאת ּבְ ןְוִהׁשְ   ."ׁשֶ

  
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

נָֹצָתּה""   זֹו ֶזֶפק.  - (ויקרא א, טז)    505"ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ּבְ

ֶלּנּו?  ין ְוִיטְּ ַסּכִ יר ּבְ   ָיכֹול ַיְקּדִ
ְלמּוד לֹוַמר נֹ    :תַּ   , ָצָתּה""ּבְ

ּה.    נֹוֵטל ֶאת ַהּנֹוָצה ִעּמָ
ן ָחָנן א יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

ּה ְונֹוֵטל  ,נֹוְטָלּה    . . . . "קּוְרְקָבָנּה ִעּמָ
  

ֵבי  ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ֵבי ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא    ַרּבִ ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ             ::::ּתָ
נֹ" ּה.     (ויקרא א, טז)    ָצָתּה""ּבְ ּלָ ּנֹוָצה ׁשֶ   ּבַ

ין ַסּכִ    ,קֹוְדָרּה ּבְ
ה ִמין ֲארּוּבָ   .  "ּכְ

  
  

                                                           
ן 505 ׁשֶ ַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהּדָ ְזּבֵ ִליְך אָֹתּה ֵאֶצל ַהּמִ ֹנָצָתּה ְוִהׁשְ   ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ּבְ

    רש"י

יכול יקדיר את העור בסכין 
. לזפק לבדו בלא עור ויטלנו

ובלא נוצה כמו שצולין עוף 
   עושין:

. ונוצתה ונוטל את קורקבנה
לשון פרש ודבר מאוס הוא כמו 

   (איכה ד) כי נצו גם נעו:
. ולא יותר ממה בנוצתה שלה

הא כיצד קודר את  נגד הזפקשכ
העור סביבות הזפק כמין ארובה 
ונוטל נוצה ועור שכנגד הזפק עם 
הזפק אבל בלא קדירה לא 
  שהעור נמשך אחריו ונוטל יותר:
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    סו, אסו, אסו, אסו, א    ––––סה, ב סה, ב סה, ב סה, ב  . 27
יל"   סה,ב ע ְולֹא ִהְבּדִ יסַּ   . . . . "ׁשִ

  
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ      ::::ּתָ

ע""" ּסַ ד,  - (ויקרא א, יז)    506ְוׁשִ ּיָ א ּבַ ע ֶאּלָ יסַּ   ֵאין ׁשִ

ִדי    ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ע ַהּגְ ּסַ ׁשַ ֵעהּו ּכְ ּסְ ׁשַ   .  "(שופטים יד, ו)    507""ַוּיְ
   

        
יָרה.  -לֹא ֵהִסיר ֶאת ַהּמּוְרָאה " ׁשֵ   ּכְ

עֹוָלה  יל ּבָ את ְולֹא ִהְבּדִ ַחטָּ יל ּבַ סּול.  -ִהְבּדִ   ּפָ
  

י ַמְתִניִתין לֹא כְּ ַמְתִניִתין לֹא כְּ ַמְתִניִתין לֹא כְּ ַמְתִניִתין לֹא כְּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ ְמעֹון. ַרּבִ ְמעֹון. ׁשִ ְמעֹון. ׁשִ ְמעֹון. ׁשִ         ׁשִ
        

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   : ַרּבִ

את ָהעֹוף ַחטַּ יִלין ּבְ ְבּדִ ּמַ י ׁשֶ ַמְעתִּ   . . . . "ׁשָ
  

יַנְייהוּ  יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ יַנְייהוּ ַמאי ּבֵ             ????ַמאי ּבֵ
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
את ָהעֹוף  את ָהעֹוף ִמיּצּוי ַחּטַ את ָהעֹוף ִמיּצּוי ַחּטַ את ָהעֹוף ִמיּצּוי ַחּטַ ב –ִמיּצּוי ַחּטַ בְמַעּכֵ בְמַעּכֵ בְמַעּכֵ יַנְייהּו,     ,,,,ְמַעּכֵ א ּבֵ יַנְייהּו, ִאיּכָ א ּבֵ יַנְייהּו, ִאיּכָ א ּבֵ יַנְייהּו, ִאיּכָ א ּבֵ   ִאיּכָ

א ָסַבר: ִמ  א ַקּמָ ּנָ א ָסַבר: ִמ ּתַ א ַקּמָ ּנָ א ָסַבר: ִמ ּתַ א ַקּמָ ּנָ א ָסַבר: ִמ ּתַ א ַקּמָ ּנָ ב, ּתַ את ָהעֹוף ְמַעּכֵ ב, יּצּוי ַחּטַ את ָהעֹוף ְמַעּכֵ ב, יּצּוי ַחּטַ את ָהעֹוף ְמַעּכֵ ב, יּצּוי ַחּטַ את ָהעֹוף ְמַעּכֵ         יּצּוי ַחּטַ
םּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוֵכיָון ְוֵכיָון ְוֵכיָון ְוֵכיָון  םִמּצּוי ּדָ םִמּצּוי ּדָ םִמּצּוי ּדָ ב    ִמּצּוי ּדָ בְמַעּכֵ בְמַעּכֵ בְמַעּכֵ את ָהעֹוףָקָעֵביד ַמ ָקָעֵביד ַמ ָקָעֵביד ַמ ָקָעֵביד ַמ     ----    508ְמַעּכֵ ַחּטַ ה עֹוָלה ּבְ את ָהעֹוףֲעׂשֵ ַחּטַ ה עֹוָלה ּבְ את ָהעֹוףֲעׂשֵ ַחּטַ ה עֹוָלה ּבְ את ָהעֹוףֲעׂשֵ ַחּטַ ה עֹוָלה ּבְ   . ֲעׂשֵ

י וְ וְ וְ וְ  י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ ְמעֹון ָסַבר: ַרּבִ ְמעֹון ָסַבר: ׁשִ ְמעֹון ָסַבר: ׁשִ ְמעֹון ָסַבר: ׁשִ         ׁשִ
את ָהעֹוף  את ָהעֹוף ִמיּצּוי ַחּטַ את ָהעֹוף ִמיּצּוי ַחּטַ את ָהעֹוף ִמיּצּוי ַחּטַ ב    ----ִמיּצּוי ַחּטַ בלֹא ְמַעּכֵ בלֹא ְמַעּכֵ בלֹא ְמַעּכֵ   , לֹא ְמַעּכֵ

ָעְלָמא  ר ּבְ ׂשָ ְך ּבָ ָעְלָמא ּוְמַחּתֵ ר ּבְ ׂשָ ְך ּבָ ָעְלָמא ּוְמַחּתֵ ר ּבְ ׂשָ ְך ּבָ ָעְלָמא ּוְמַחּתֵ ר ּבְ ׂשָ ְך ּבָ   . הּואהּואהּואהּואּוְמַחּתֵ
  

  ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא
עֹוַלת ָהעֹוף  ִני ּבְ ִסיָמן ׁשֵ יה ּבְ ִהּיָ עֹוַלת ָהעֹוף ׁשְ ִני ּבְ ִסיָמן ׁשֵ יה ּבְ ִהּיָ עֹוַלת ָהעֹוף ׁשְ ִני ּבְ ִסיָמן ׁשֵ יה ּבְ ִהּיָ עֹוַלת ָהעֹוף ׁשְ ִני ּבְ ִסיָמן ׁשֵ יה ּבְ ִהּיָ יַנְייהוּ  -ׁשְ א ּבֵ ב ִאיּכָ יַנְייהוּ ְמַעּכֵ א ּבֵ ב ִאיּכָ יַנְייהוּ ְמַעּכֵ א ּבֵ ב ִאיּכָ יַנְייהוּ ְמַעּכֵ א ּבֵ ב ִאיּכָ    .ְמַעּכֵ

עֹוַלת ָהעֹוף  ִני ּבְ ִסיָמן ׁשֵ יה ּבְ ִהּיָ א ָסַבר: ׁשְ א ַקּמָ ּנָ עֹוַלת ָהעֹוף ּתַ ִני ּבְ ִסיָמן ׁשֵ יה ּבְ ִהּיָ א ָסַבר: ׁשְ א ַקּמָ ּנָ עֹוַלת ָהעֹוף ּתַ ִני ּבְ ִסיָמן ׁשֵ יה ּבְ ִהּיָ א ָסַבר: ׁשְ א ַקּמָ ּנָ עֹוַלת ָהעֹוף ּתַ ִני ּבְ ִסיָמן ׁשֵ יה ּבְ ִהּיָ א ָסַבר: ׁשְ א ַקּמָ ּנָ ב    ----ּתַ בלֹא ְמַעּכֵ בלֹא ְמַעּכֵ בלֹא ְמַעּכֵ       ....לֹא ְמַעּכֵ
ַח  ה עֹוָלה ּבְ ְהָייּה ָקא ָעֵביד ַמֲעׂשֵ ׁשַ ב ּדְ ַח ְוַאף ַעל ּגַ ה עֹוָלה ּבְ ְהָייּה ָקא ָעֵביד ַמֲעׂשֵ ׁשַ ב ּדְ ַח ְוַאף ַעל ּגַ ה עֹוָלה ּבְ ְהָייּה ָקא ָעֵביד ַמֲעׂשֵ ׁשַ ב ּדְ ַח ְוַאף ַעל ּגַ ה עֹוָלה ּבְ ְהָייּה ָקא ָעֵביד ַמֲעׂשֵ ׁשַ ב ּדְ אתְוַאף ַעל ּגַ אתּטָ אתּטָ אתּטָ   . ּטָ

י וְ וְ וְ וְ  י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַר ַר ַר ַר ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ י ּבִ י ּבִ י ּבִ בּבִ ְמעֹון ָסַבר: ְמַעּכֵ בׁשִ ְמעֹון ָסַבר: ְמַעּכֵ בׁשִ ְמעֹון ָסַבר: ְמַעּכֵ בׁשִ ְמעֹון ָסַבר: ְמַעּכֵ   . ׁשִ
ָעְלָמא הּוא.  ר ּבְ ׂשָ ְך ּבָ ְהָייּה ְמַחּתֵ ָעְלָמא הּוא. ְוֵכיָון ׁשַ ר ּבְ ׂשָ ְך ּבָ ְהָייּה ְמַחּתֵ ָעְלָמא הּוא. ְוֵכיָון ׁשַ ר ּבְ ׂשָ ְך ּבָ ְהָייּה ְמַחּתֵ ָעְלָמא הּוא. ְוֵכיָון ׁשַ ר ּבְ ׂשָ ְך ּבָ ְהָייּה ְמַחּתֵ         ְוֵכיָון ׁשַ

        
ֵיי         ָאַמר:  ָאַמר:  ָאַמר:  ָאַמר:      ַאּבַ

יַנְייהוּ  א ּבֵ ב ִאיּכָ ר ְמַעּכֵ ׂשָ יַנְייהוּ רֹוב ּבָ א ּבֵ ב ִאיּכָ ר ְמַעּכֵ ׂשָ יַנְייהוּ רֹוב ּבָ א ּבֵ ב ִאיּכָ ר ְמַעּכֵ ׂשָ יַנְייהוּ רֹוב ּבָ א ּבֵ ב ִאיּכָ ר ְמַעּכֵ ׂשָ   . רֹוב ּבָ
  
א ִב ִב ִב ִב  ּוווו א ְפלּוְגּתָ א ְפלּוְגּתָ א ְפלּוְגּתָ י ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְפלּוְגּתָ י ֵזיָרא וְ ֵזיָרא וְ ֵזיָרא וְ ֵזיָרא וְ ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ ר ַרב ִיְצָחק, ַרּבִ מּוֵאל ּבַ ר ַרב ִיְצָחק, ׁשְ מּוֵאל ּבַ ר ַרב ִיְצָחק, ׁשְ מּוֵאל ּבַ ר ַרב ִיְצָחק, ׁשְ מּוֵאל ּבַ         ׁשְ

ִסיָמן יה ּבְ ִהּיָ ִסיָמןַחד ָאַמר: ׁשְ יה ּבְ ִהּיָ ִסיָמןַחד ָאַמר: ׁשְ יה ּבְ ִהּיָ ִסיָמןַחד ָאַמר: ׁשְ יה ּבְ ִהּיָ יַנְייהוּ     ַחד ָאַמר: ׁשְ א ּבֵ ב ִאיּכָ עֹוַלת ָהעֹוף ְמַעּכֵ ִני ּבְ יַנְייהוּ ׁשֵ א ּבֵ ב ִאיּכָ עֹוַלת ָהעֹוף ְמַעּכֵ ִני ּבְ יַנְייהוּ ׁשֵ א ּבֵ ב ִאיּכָ עֹוַלת ָהעֹוף ְמַעּכֵ ִני ּבְ יַנְייהוּ ׁשֵ א ּבֵ ב ִאיּכָ עֹוַלת ָהעֹוף ְמַעּכֵ ִני ּבְ   , ׁשֵ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ב ִאיּכָ ר ְמַעּכֵ ׂשָ יַנְייהוּ ְוַחד ָאַמר: רֹוב ּבָ א ּבֵ ב ִאיּכָ ר ְמַעּכֵ ׂשָ יַנְייהוּ ְוַחד ָאַמר: רֹוב ּבָ א ּבֵ ב ִאיּכָ ר ְמַעּכֵ ׂשָ יַנְייהוּ ְוַחד ָאַמר: רֹוב ּבָ א ּבֵ ב ִאיּכָ ר ְמַעּכֵ ׂשָ             ....ְוַחד ָאַמר: רֹוב ּבָ

ה ְתִחיּלָ ר ּבִ ׂשָ ָבֵעיַנן רֹוב ּבָ ָלל ּדְ הִמּכְ ְתִחיּלָ ר ּבִ ׂשָ ָבֵעיַנן רֹוב ּבָ ָלל ּדְ הִמּכְ ְתִחיּלָ ר ּבִ ׂשָ ָבֵעיַנן רֹוב ּבָ ָלל ּדְ הִמּכְ ְתִחיּלָ ר ּבִ ׂשָ ָבֵעיַנן רֹוב ּבָ ָלל ּדְ   ? ִמּכְ
  

        ִאין, ִאין, ִאין, ִאין, 
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

את ָהעֹוף? " יַצד מֹוְלִקין ַחטַּ   ּכֵ
לֹ  ְדָרה ּוִמְפֶרֶקת ּבְ ֶנה, חֹוֵתְך ׁשִ ט אֹו ַלּקָ וׁשֶ יַע ַלּוֵ ּגִ ּמַ ר ַעד ׁשֶ ׂשָ   א רֹוב ּבָ

ר ִעּמֹו,  ׂשָ ֶנה, חֹוֵתְך ִסיָמן ֶאָחד אֹו רּוּבֹו ְורֹוב ּבָ ט אֹו ַלּקָ וׁשֶ יַע ַלּוֵ   ִהּגִ
ַנִים :ּוְבעֹוָלה    ,ׁשְ

ַנִים   . אֹו רֹוב ׁשְ
  

יּה  יּה ֲאַמרּוָה ַקּמֵ יּה ֲאַמרּוָה ַקּמֵ יּה ֲאַמרּוָה ַקּמֵ י ִיְרְמָיהּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֲאַמרּוָה ַקּמֵ         , , , , ַרּבִ
ִמיַע לְ     ,,,,ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ִמיַע לְ ָלא ׁשְ ִמיַע לְ ָלא ׁשְ ִמיַע לְ ָלא ׁשְ ן ֶאְלָיִקים    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָהא ָהא ָהא ָהא                 ::::הוּ הוּ הוּ הוּ ָלא ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ             ,,,,ַרּבִ

                                                           
זְ  506 יל ְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהּמִ ע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבּדִ ּסַ הְוׁשִ ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהֹוָ ֵ ר ַעל ָהֵאׁש עָֹלה הּוא ִאׁשּ ָחה ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ   ּבֵ
יד ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ  507 ָידֹו ְולֹא ִהּגִ ִדי ּוְמאּוָמה ֵאין ּבְ ע ַהּגְ ּסַ ׁשַ ֵעהּו ּכְ ּסְ ְצַלח ָעָליו רּוַח ְיהָוה ַוְיׁשַ ה ַותִּ ר ָעׂשָ   ֵאת ֲאׁשֶ
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    רש"י

. בשמשון והתם מפרש בהדיא וכן הוא אומר
   דביד הוה:

. דקתני הבדיל במליקת חטאת מתני'
שמלקה בשני סימנין פסול דלא כרבי 

   :אלעזר
   . שאם הבדיל לא פסל:שמבדילין

   . כלומר במאי קמיפלגי:מאי בינייהו
. מיצוי בתר הזאה בחטאת העוף ת''ק סבר

מעכב וכיון דבעל כרחו ממצה דם אי אמרת 
מבדיל קעביד כל מעשה עולה בחטאת 
מליקה מובדלת ומיצוי דעולה מיצוי הוא 
דעביד בה ולקמן (דף סו.) תנן דחטאת העוף 

   עולה לשם חטאת פסולה: שעשאה כמעשה
. הילכך אם רצה ור''א בר''ש סבר לא מעכב

להבדיל יבדיל ולא ימצה לאחר הבדלה ולא 
עבד ליה מעשה עולה ואי משום דשינה 
בהבדלה כיון דלאו מעשה עולה מצי למימר 

   בה חיתוך בשר בעלמא הוא:
ה''ג שהייה בסימן שני בעולת העוף איכא 

ב' סימנים  . בעולת העוף הצריכובינייהו
ושהה שיעור שהייה בין סימן לסימן איכא 
בינייהו אי פסיל בה בשהייה בין סימן לסימן 

   כבהמה או לא:
ת''ק סבר שהייה בסימן שני בעולת העוף 

. דלא דמי לשחיטת בהמה דטעמא לא פסלה
דבהמה בעיא ב' סימנים משום דלא נפקא 
חיותא בסימן אחד הילכך שם שחיטה על 

בסימן אחד פסקא חיותא  שניהם אבל עוף
ועולת העוף מצות הבדלה בעלמא הוא 
דאיכא עלה אבל שם מליקה אינו חל אלא 
על הראשון ולא מהניא שהייה לפסול בשני 
וחטאת שהבדיל בה אע''ג דבלא שהייה אי 
אפשר בין סימן לסימן כדתני לקמן 
בשמעתין שבתחילה חותך שדרה ומפרקת 

רוב בשר בלא רוב בשר הגיע לסימן חותכו ו
עמו וההיא חתיכת רוב בשר אף על גב דאית 
ביה שיעור שהייה כיון דבעולה שהייה בין 
סימן לסימן לא פסלה אי עבדיה בחטאת 

   עביד מעשה עולה בחטאת:
ור''א בר''ש סבר שהייה בסימן שני בעולת 

. הלכך חטאת שהבדיל בה כיון העוף פסלה
שא''א לה בלא שהייה בין סימן לסימן אין 

מעשה עולה דבעולה שהייה ליכא  כאן
   ומחתך בשר בעלמא הוא:

. ודכולי עלמא רוב בשר מעכב איכא בינייהו
שהייה בעולה בסימן שני פסלה והכא בהא 
פליגי לת''ק חיתוך רוב בשר בחטאת לא 
מעכב אי לא מחתיך ליה ואי אמרת מבדיל 
עביד ליה שני סימנין בלא שהייה ויש כאן 

ברבי שמעון סבר מעשה עולה ורבי אלעזר 
רוב בשר בחטאת מעכב וחתיכתו אחר סימן 
ראשון הוא וכיון דלא סגי בלא שהייה 

   בינתיים אין כאן מעשה עולה:
. מכלל דבעינן רוב הבשר לכתחילה

מדקמיפלגי בעיכובא מכלל דכולהו מודו 
   לכתחילה בעי לחתוך רוב בשר אחר הסימן:

   . חוט השדרה:שדרה
   . עצם הצואר:מפרקת

. המקפת סביב כדאמרינן רוב בשר בלא
בהכל שוחטין (חולין דף כ:) נשברה מפרקת 
ורוב בשר עמה נבילה ומטמאה ואפילו 
מפרכסת הילכך אי הוה חותך רוב בשר 
קודם הסימן הויא ליה מתה ולא מהניא בה 

   מליקה וסימנין הלכה למשה מסיני הן:
. בהכל שוחטין (שם דף שנים או רוב שנים

נים לרבנן רוב שנים לר''א כא.) אמרינן ש
   בר''ש והתם פליגי בה בקראי:

. להך פלוגתא דהנך אמרוה קמיה דר' ירמיה
  אמוראי דפליגי בטעמא דר''א ברבי שמעון:



276                                       ָרהְּגָמָרא ְסדּו        

ּום  ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ָדתִמׁשּ ן ּפְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ             ַרּבִ
ּום ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּמּוַע     ִמׁשּ ן ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ             ????ַרּבִ

ְמעֹון    אֹוֵמר ָהָיהאֹוֵמר ָהָיהאֹוֵמר ָהָיהאֹוֵמר ָהָיה י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַח ַרּבִ י ּבְ ַמְעּתִ ַח : ׁשָ י ּבְ ַמְעּתִ ַח : ׁשָ י ּבְ ַמְעּתִ ַח : ׁשָ י ּבְ ַמְעּתִ יִלין: ׁשָ ְבּדִ ּמַ את ָהעֹוף ׁשֶ יִליןּטַ ְבּדִ ּמַ את ָהעֹוף ׁשֶ יִליןּטַ ְבּדִ ּמַ את ָהעֹוף ׁשֶ יִליןּטַ ְבּדִ ּמַ את ָהעֹוף ׁשֶ   . ּטַ
  

    ?(ויקרא ה, ח)    509יל""לֹא ַיְבּדִ  ּוַמאיּוַמאיּוַמאיּוַמאי
  

יל   סו,א ילֵאין ָצִריְך ְלַהְבּדִ ילֵאין ָצִריְך ְלַהְבּדִ ילֵאין ָצִריְך ְלַהְבּדִ   .ֵאין ָצִריְך ְלַהְבּדִ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ילְ לְ לְ לְ     ָרָבא ְּד ְד ְד ְד     ַרב ַאָחא ּבְ         : : : : ַרב ַאׁשִ
ְכִתיב:  י ּבֹור ּדִ ּבֵ ה, ּגַ א ֵמַעּתָ ְכִתיב: ֶאלָּ י ּבֹור ּדִ ּבֵ ה, ּגַ א ֵמַעּתָ ְכִתיב: ֶאלָּ י ּבֹור ּדִ ּבֵ ה, ּגַ א ֵמַעּתָ ְכִתיב: ֶאלָּ י ּבֹור ּדִ ּבֵ ה, ּגַ א ֵמַעּתָ ּנּו""ֶאלָּ   , (שמות כא, לג)    510ְולֹא ְיַכּסֶ

   !?ֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹותֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹותֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹותֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹותּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָהִכי ַנִמי ָהִכי ַנִמי ָהִכי ַנִמי ָהִכי ַנִמי 
  

א ּתָ אָהִכי ָהׁשְ ּתָ אָהִכי ָהׁשְ ּתָ אָהִכי ָהׁשְ ּתָ             ?!?!?!?!ָהִכי ָהׁשְ
ְכִתיב    ---- ָהָתםָהָתםָהָתםָהָתם יָון ּדִ ְכִתיבּכֵ יָון ּדִ ְכִתיבּכֵ יָון ּדִ ְכִתיבּכֵ יָון ּדִ ם": ּכֵ ּלֵ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ ְרִמי ְלַכּסּוֵיי -(שמות כא, לד)    511"ּבַ ֵויּה הּוא ּדִ ְרִמי ְלַכּסּוֵייִעּלָ ֵויּה הּוא ּדִ ְרִמי ְלַכּסּוֵייִעּלָ ֵויּה הּוא ּדִ ְרִמי ְלַכּסּוֵייִעּלָ ֵויּה הּוא ּדִ   . ִעּלָ

ִתיב    ----ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא  ֵדי ּכְ ִתיבִמּכְ ֵדי ּכְ ִתיבִמּכְ ֵדי ּכְ ִתיבִמּכְ ֵדי ּכְ את ָהעֹוף ְלעֹוַלת ָהעֹוף - (ויקרא א, טו)    512"ְוִהְקִריבֹו": ִמּכְ ין ַחּטַ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ את ָהעֹוף ְלעֹוַלת ָהעֹוףִחּלֵ ין ַחּטַ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ את ָהעֹוף ְלעֹוַלת ָהעֹוףִחּלֵ ין ַחּטַ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ את ָהעֹוף ְלעֹוַלת ָהעֹוףִחּלֵ ין ַחּטַ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ       ....ִחּלֵ
  

יל" ה ִלי?  - (ויקרא ה, ח)    "לֹא ַיְבּדִ ה ִלי? ָלּמָ ה ִלי? ָלּמָ ה ִלי? ָלּמָ         ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנָ יל.      ::::ׁשְ יל.  ֵאין ָצִריְך ְלַהְבּדִ יל.  ֵאין ָצִריְך ְלַהְבּדִ יל.  ֵאין ָצִריְך ְלַהְבּדִ   ֵאין ָצִריְך ְלַהְבּדִ

            
        

                                                           
יל 509 את ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבּדִ ר ַלַחּטָ   ְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ
ֹור אֹו ֲחמֹור 510 ה ׁשּ ּמָ ּנּו ְוָנַפל ׁשָ י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר ְולֹא ְיַכּסֶ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ּכִ   ְוִכי ִיְפתַּ
ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ  511 ת ִיְהֶיה ּלוֹ ּבַ יב ִלְבָעָליו ְוַהּמֵ ֶסף ָיׁשִ ם ּכֶ   ּלֵ
ַח  512 ְזּבֵ ָחה ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהּמִ ְזּבֵ ַח ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ְוִהְקִטיר ַהּמִ ְזּבֵ   ְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן ֶאל ַהּמִ

    רש"י

. הילכך אם אין צריך להבדיל
   הבדיל לאו שינוי הוא:

. בעולת העוף מכדי כתיב
והקריבו ומינה נפקא לן לר''א 

העוף ברבי שמעון הבדלה בעולת 
בהכל שוחטין (חולין דף כא.) 
ולא דרש ומלק והקטיר כדדרשי' 
לעיל מה הקטרה הראש בעצמו 
כו' דתיפוק ליה הבדלה מהתם 
דהך סברא לית ליה שימלוק את 
כולן אלא דוקא רוב שנים ויליף 
לה מקראי ואפילו רבנן דפליגי 
עליה התם עיקר הבדלה בעולה 
לא נפקא להו אלא מוהקריבו 

את זה מן החטאת דמשמע חלק 
הילכך על כרחך ולא יבדיל 
האמור בחטאת למה לי כלומר 
מאי קאמר לן שמע מינה א''צ 
להבדיל קאמר הילכך נפקא לן 
העולה מוהקריבו דצריך להבדיל 
דהא חלק ביניהן דאי אזהרה 
היא בחטאת שלא יבדיל היכי 
נפקא לן בעולה מוהקריבו דצריך 
להבדיל אינו מוזהר שלא 

דנפקא לן מחילוקו להבדיל הוא 
ולא שטעון הבדלה. ד''א האי 
למה לי כמו מאי היא לשון קצר 
מדאתא והקריבו לחלק למדנו 
הבדלה בעולה שמע מינה ולא 
יבדיל אין צריך להבדיל קאמר 
ואשמעי' והקריבו דחלק בעולה 
דצריך להבדיל (דאי אזהרה היא 
בחטאת לא שמעי' מוהקריבו 
אלא דאינו מוזהר מלהבדיל 

אבל מצות הבדלה לא  בעולה
  נפקא לן):
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ם ַהּגּוף "[[[[     ה ּדַ ם ָהרֹאׁש ְולֹא ִמיּצָ ה ֶאת ּדַ סּוָלה –ִמיּצָ         ] ] ] ] .ּפְ

ם ַהּגּוף ה ּדַ ם ָהרֹאׁש [[[[    ִמיּצָ ה ּדַ יָרה –ְולֹא ִמיּצָ ׁשֵ   ]. ]. ]. ]. "ּכְ
  

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
ם ָהרֹאׁש, ַאף ַע  - (ויקרא א, יז)    513"עֹוָלה"" ה ּדַ ם ַהּגּוף ְולֹא ִמיּצָ ה ּדַ יּצָ ּמִ י ׁשֶ   ל ּפִ

ם ַהּגּוף?  ה ּדַ ם ָהרֹאׁש ְולֹא ִמיּצָ ה ּדַ   ָיכֹול ִמיּצָ

ְלמּוד לֹוַמר:    . "(ויקרא א, יז)    "הּוא"תַּ
  

ְלמּוָדא ְלמּוָדאַמאי ּתַ ְלמּוָדאַמאי ּתַ ְלמּוָדאַמאי ּתַ             ????ַמאי ּתַ
        

  : : : : ָרִביָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ָרא  ּבְ ָרא ִמְסּתַ ּבְ ָרא ִמְסּתַ ּבְ ָרא ִמְסּתַ ּבְ ִכיִחיּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמְסּתַ ּגּוף ׁשְ ִמים ּבַ ִכיִחירֹוב ּדָ ּגּוף ׁשְ ִמים ּבַ ִכיִחירֹוב ּדָ ּגּוף ׁשְ ִמים ּבַ ִכיִחירֹוב ּדָ ּגּוף ׁשְ ִמים ּבַ   .  רֹוב ּדָ

  
  

        קדשיםקדשיםקדשיםקדשים    עלך קדשיעלך קדשיעלך קדשיעלך קדשיהדרן הדרן הדרן הדרן 
        

                                                           
ְזבֵּ  513 יל ְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהּמִ ע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבּדִ ּסַ הְוׁשִ ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהֹוָ ֵ ר ַעל ָהֵאׁש עָֹלה הּוא ִאׁשּ   ָחה ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ

    רש"י

  


