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    """"ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחםְׁשֵּתי ַהֶּלֶחםְׁשֵּתי ַהֶּלֶחםְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם""""    ––––    י"אי"אי"אי"אפרק פרק פרק פרק     מנחותמנחותמנחותמנחותמסכת מסכת מסכת מסכת 
            צד, אצד, אצד, אצד, א . 1

   ַמְתִניִתין

תֵּ  ֶחםׁשְ    :י ַהּלֶ
   ,ַאַחת ַאַחת -ִניּלֹוׁשֹות 
   .ַאַחת ַאַחת -ְוֶנֱאפֹות 

  
ִנים    :ֶלֶחם ַהּפָ

   ,ַאַחת ַאַחת -ִניּלֹוׁשֹות 
ִים תַּ ִים ׁשְ תַּ    .ְוֶנֱאפֹות ׁשְ

ה אֹוָתן    ,ּוִבְדפּוס ָהָיה עֹוׂשֶ
הּוא רֹוָדן  ׁשֶ    ,נֹוְתָנן ִלְדפּוס   -ּכְ

לֹא ִיְתַקְלְקלוּ  ֵדי ׁשֶ   .ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ה ָהֶאָחת"" רֹוִנים ִיְהֶיה ַהַחּלָ ֵני ֶעׂשְ יּלֹוׁשֹות ַאַחת ַאַחת - )ה, (ויקרא כד 674674674674"ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ךְ  ֶחם ּכָ י ַהּלֶ תֵּ ַאף ׁשְ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר    ."ִיְהֶיה" :תַּ

יָתן  ֲאִפּיָ ִין ׁשֶ ִיםּוִמּנַ תַּ ִים ׁשְ תַּ    ?ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר ְמּתָ אֹוָתם" :תַּ    .ו), (ויקרא כד 675675675675"ְוׂשַ

ן ֶחם ּכֵ י ַהּלֶ תֵּ    ?ָיכֹול ַאף ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר    ."אֹוָתם" :תַּ

  
יּה  - "אֹוָתם"ַהאי  יְקתֵּ    !ָהא ַאּפִ

  
ן ֵליָמא ְקָרא ם' :ִאם ּכֵ ְמּתָ ְמּתָ אֹוָתם"ַמאי  -' ְוׂשַ    ?"ְוׂשַ

  
ְמַעּתְ  יׁשָ ְרּתֵ יּה תַּ    . ִמיּנֵ

  
  

                                                           
ה ָהֶאָחתְוָלַקְחתָּ סֶֹלת ְוָאִפיָת אָֹתהּ  674 רִֹנים ִיְהֶיה ַהַחּלָ ֵני ֶעׂשְ ֵרה ַחּלֹות ׁשְ ים ֶעׂשְ תֵּ    ׁשְ
ה 675 הֹר ִלְפֵני ְיהֹוָ ְלָחן ַהּטָ ֻ ֲעָרֶכת ַעל ַהׁשּ ׁש ַהּמַ ִים ַמֲעָרכֹות ׁשֵ תַּ ְמתָּ אֹוָתם ׁשְ   ְוׂשַ

 רש"י
 

. פורמ''א בלע''ז ובגמ' דפוס
   מפרש היאך עשוי:

   . מן התנור:וכשהוא רודה
. כדי שלא יתקלקלו נותנן בדפוס

  וישברו:
  

  גמ' 
. בלחם הפנים החלה האחת

   כתיב:
. שימה ראשונה ושמת אותם

שאתה עושה מהם דהיינו בתנור 
תהא בלשון אותם דמשמע שהיה 
נותן שתים בשני דפוסין יחד 

  בתנור:
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            צד, אצד, אצד, אצד, א . 2
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְמּתָ אֹוָתם"" ְדפּוס – ו), (ויקרא כד 676676676676"ְוׂשַ    .ּבִ
פּוִסין ֵהם ה ּדְ לֹׁשָ    ,ׁשְ

ֵצק    ,נֹוְתָנּה ִלְדפּוס ַוֲעַדִיין ִהיא ּבָ
ּנּור תַּ פּוס ָהָיה ָלּה ּבַ    ,ּוְכִמין ּדְ

ְדפּוס הּוא רֹוָדה נֹוְתָנּה ּבִ ְתַקְלֵקל ,ּוְכׁשֶ לֹא תִּ ֵדי ׁשֶ    ."ּכְ
  

א ָרּה ִלְדפּוס ַקּמָ    !ְוַלְהּדְ
  

ָאֵפי ָלּה ָנְפָחה יָון ּדְ    .ּכֵ
  
  

                                                           
הֹ  676 ְלָחן ַהּטָ ֻ ֲעָרֶכת ַעל ַהׁשּ ׁש ַהּמַ ִים ַמֲעָרכֹות ׁשֵ תַּ ְמתָּ אֹוָתם ׁשְ הְוׂשַ   ר ִלְפֵני ְיהֹוָ

 רש"י
. נותנה בדפוס ועדיין היא בצק

שהדפוס עשוי כמין תיבה פרוצה 
ולמר כמין ספינה רוקדת 
כדפליגי לקמן ומתקן הבצק 
בתוך הדפוס שיהא עשוי כעין 
הדפוס שהלחם היה לו דפנות 

  ותוך:
. והיו וכמין דפוס היה לה בתנור

מסיקין אותו עם התנור ואופה 
   את הלחם:

 . לאחר שרדה לדפוסוליהדרה
   קמא שתקנה בו:

. וצריכה דפוס גדול מן נפחה
  הראשון:
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            צה, אצה, אצה, אצה, א    ––––צד, א צד, א צד, א צד, א  . 3
ַמר    :ִאיּתְ

נִ  ין אֹותוֹ  - םיֶלֶחם ַהּפָ יַצד עֹוׂשִ   ּכֵ
י ֲחִניָנא   ,בצד    :ָאַמר ַרּבִ

רּוָצה יָבה ּפְ ִמין ּתֵ    .ּכְ
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ִמ     .ין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדתּכְ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ רּוָצה" :ּבִ יָבה ּפְ ִמין ּתֵ ִזיִכין - "ּכְ ֲהוּו ָיְתֵבי ּבָ    ,ַהְיינּו ּדַ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִמין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדת" :ֶאּלָ ִזיִכין - "ּכְ    ?!ֵהיִכי ָהוּו ָיְתֵבי ּבָ

  
   .ָמקֹום ָעִביד ְלהוּ 

  
ָלָמא ְלַמאן ּדְ  ׁשְ רּוָצה" :ָאַמרּבִ יָבה ּפְ ִמין ּתֵ ֲהוּו ָיְתֵבי ָקִנים -" ּכְ    ,ַהְיינּו ּדַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִמין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדת" :ֶאּלָ    ?ָקִנים ֵהיִכי ָהוּו ָיְתֵבי - "ּכְ
  

א ָעִביד ְלהוּ     .מֹוְרׁשָ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ רּוָצה" :ּבִ יָבה ּפְ ִמין ּתֵ ָס  - "ּכְ    ,ְמֵכי ֵליּה ְסִניִפין ְלֶלֶחםַהְיינּו ּדְ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִמין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדת" :ֶאּלָ    ?ֵהיִכי ָסְמֵכי ֵליּה ְסִניִפין ְלֶלֶחם - "ּכְ

  
ָעִגיל ְלהּו ֶמיֱעַגל    .ּדְ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ִמין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדת" :ּבִ ְבִעיַנן ְסִניִפין - "ּכְ    ,ַהְיינּו ּדִ

א  ָאַמרֶאּלָ רּוָצה" :ְלַמאן ּדְ יָבה ּפְ ִמין ּתֵ ה ִלי - "ּכְ    ?ְסִניִפין ָלּמָ
  

ַלח ֶלֶחם ּתְ ב יּוְקָרא ּדְ    .ַאּגַ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ִמין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדת" :ּבִ ִחין - "ּכְ ְלָחן מּוּנָ י ׁשֻ ּבֵ    ,ְסִניִפין ַעל ּגַ
א  ָאַמרֶאּלָ רוּ " :ְלַמאן ּדְ יָבה ּפְ ִמין ּתֵ ח ְלהוּ  - "ָצהּכְ ח ְלהוּ  ?ְסִניִפין ֵהיָכא ַמּנַ    ?!ַאַאְרָעא ַמּנַ

  
ָאַמר  ,יןִא  לּדְ ר ַמּמָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרּבִ

ִמין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדת" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ִחין - "ּכְ ְלָחן מּוּנָ י ׁשֻ ּבֵ    ,ְסִניִפין ַעל ּגַ
רּוָצה" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר יָבה ּפְ ִמין ּתֵ י  יִפיןְסנִ  - "ּכְ ּבֵ ִחין ַעל ּגַ    .ַקְרַקע מּוּנָ

  
ַמאן ַאְזָלא ָהא ּדְ  ִניִפין    :ְיהּוָדהב ַר ָאַמר ּכְ ֶחם ַמֲעִמיד ֶאת ַהּסְ    ,ַהּלֶ

ֶחם ִניִפין ַמֲעִמיִדין ֶאת ַהּלֶ    ?ְוַהּסְ
  

ַמאן ָאַמר ּכְ ִמין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדת" :ּדְ   ".ּכְ
  

   :ֵמיִתיֵבי   ,אצה
וֶרת ָהָיה" ּוֶ ִמין ּכַ ּנּור ּכְ תַּ ַעת ,ָלּה ּבַ ִמין ַטְבָלא ְמרּוּבַ    !"ְודֹוָמה ּכְ
  

ַעת" :ֵאיָמא ִמין ַטְבָלא ְמרּוּבַ    .ּוִפיָה ּדֹוֶמה ּכְ
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ְנָיא ּכְ ִמין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדת" :ּתַ    ",ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ם" ל ָזָהב ָהיּו ׁשָ ָעה ְסִניִפין ׁשֶ    ,ַאְרּבָ
יֶה  ִלין ֵמָראׁשֵ ְקָרִנין ָהיוּ ְמפּוּצָ ִמין ּדַ    ,ן ּכְ

ֶחם ֶהן ֶאת ַהּלֶ ּסֹוְמִכין ּבָ    ,ׁשֶ
ִמין ְסִפיָנה רֹוֶקֶדת הּוא ּדֹוֶמה ּכְ    ."ׁשֶ

  

 רש"י
. שניטל כיסויה ושתי כמין תיבה פרוצה

דופנותיה זו כנגד זו כך הלחם היו לו ב' 
  דפנות ושוליים רחבים כזה:

. קווי''ש ואין לה שוליים כמין ספינה רוקדת
אלא מלמעלה רחבה ומלמטה כלה והולכת 

ן והולכין עד כאצבע כזה וב' ראשיה חדי
וגבוהין למעלה ואין נוגעין במים ולהכי קרי 

   לה רוקדת שמרקדת והולכת מהר:
. של לבונה בתוך לחם היינו דיתבי בזיכין

העליון כדכתיב (ויקרא כד) על המערכת 
לבונה זכה דהואיל והשוליים רחבים היו 

   יושבים הבזיכין עליהם יפה:
אלא למאן דאמר כמין ספינה רוקדת היכי 

   . הא אין לו שוליים:בזיכין יתבי
. בעובי אחד הדפנות מקום הוה עביד להו

   היה מתקן להן בית מושב:
. היו בשלמא למ''ד כמין תיבה פרוצה

   הדפנות:
. דקתני מתניתין כ''ח היינו דיתבי קנים

קנים היו שם שהיה נותן ג' קנים של זהב על 
הלחם הראשון [האחד] ראשו של קנה על 

של) אחר על דופן זה ועל דופן זה וראשו (
הקנים היה מושיב לחם אחר עד שהם שש 
חלות זו על זו ומבדילין הקנים בין חלה 

   לחבירתה כדי שלא יתעפשו:
אלא למאן דאמר כספינה רוקדת היכי יתבי 

. והלא ראשן חדים ואין יכול לישב שם קנים
   אלא קנה אחד באמצעיתו:

. אצל הראש מכאן ומכאן מורשא עביד להו
   דביק מעט בצק לקבל את הקנים:ומ

. בשלמא למאן דאמר כמין תיבה פרוצה
שהיו הדפנות זקופות בשוה היינו דסמיכי 
סניפין ללחם דקתני' מתני' ארבעה סניפין 
היו שם מפוצלין בראשיהן שנים לסדר זה 
ושנים לסדר זה שהלחם מונח ארכו לרוחבו 
של שולחן וקופל למעלה מיכן ומיכן מה 

יתר על רוחב השולחן והן הן שאורך הלחם 
דופני הלחם ולמאן דאמר כמין תיבה פרוצה 

   כפול שהדפנות זקופות בשוה:
. שקורין פירק''ש היינו דסמכי שני סניפין

העומדים בקרקע ארוכות וגבוהות עד לחם 
העליון סומכין הלחם שלא ישברו דופנותיו 
ולהכי מפוצלין בראשיהם פיצולין הרבה 

על כל לחם ולחם כזה שראשי הקנים ש
   מונחין על אותם פיצולין:

. אלא למאן דאמר כמין ספינה רוקדת
עשויין הדפנות בשיפוע היכי סמכי סניפין 
ללחם והלא אין הסניפין נוגעין אלא מעט 
בראשו של לחם ואין יכול לסמוך שאר 

   דופנותיו שלא ישבר:
. אין הסניפין עומדין דעגיל להו מיעגל

צי מעגל שקורין זקופין אלא עשויים כח
צירקל''א כזה ואותו עיגול תחת שיפועו של 
לחם וסומך את כל הלחם וראש הסניף 
סומך לראש הלחם מיעגל צירקל''א 
כדקרינן חוני המעגל על שם עוגה (תענית דף 

   יט.):
. שאין שולי הלחם היינו דבעינן סניפין

   רחבים ואינו יושב:
   . שזה מונח על זה מכבידו:אגב יוקרא דלחם

. נשבר כמו תילחי תילחי (חולין דף תלח
. ודעגיל סניפין על גבי שלחן מונחים נג:):

   להו כדאמרן:
. והוו הדפנות אלא למ''ד כמין תיבה פרוצה

שוות וזקופות תו לא מצו סניפין למיתב על 
   השלחן:

. ששיפועו של הלחם מעמיד את הסניפין
לחם מונח על קיפולו של סניף כדאמר דעגיל 

  והסניף מעמיד הלחם שלא יפול:מיעגל 
. וזה הדפוס כמין כוורת היה לה בתנור

שהוא נאפה בו מרובע והיינו כמין תיבה 
   פרוצה שיש לה שוליים רחבים ומרובעים:

. השוליים עשויין אימא ופיה דומה כו'
   כספינה:

. כמין קנים הדוקרנין קנים כמין דוקרנין
  שיש בהן ענפים הרבה דהוו מפוצלין:
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            צה, אצה, אצה, אצה, א . 4
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

עֹות ַמּסָ ִנים ִנְפָסל ּבְ    ,ֶלֶחם ַהּפָ
   :אוֹ 

עֹות ַמּסָ    ?ֵאינֹו ִנְפָסל ּבְ
  

י יֹוָחָנן ַע ּבֶ וְ  ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ    :ן ֵלִויַרּבִ
   ,ִנְפָסל :ַחד ָאַמר

   .ֵאינֹו ִנְפָסל :ְוַחד ָאַמר
  

ָאַמר ְכִתיב – "ִנְפָסל" :ַמאן ּדְ עוּ " :ּדִ ן ִיּסָ ר ַיֲחנּו ּכֵ ֲאׁשֶ    – יז), (במדבר ב 677677677677"ּכַ
ֲחָנָייתֹו  יֹוֵצא ִנְפָסל –ַמה ּבַ   , ּבְ
ְנִסיָעתֹו  יֹוֵצא ִנְפָסל –ַאף ּבִ    .ּבְ

  
ָאַמר ְכִתיב – "ִנְפָסלֵאינֹו " :ַמאן ּדְ ִמיד ָעָליו ִיְהֶיה" :ּדִ    .ז), (במדבר ד 678678678678"ְוֶלֶחם ַהּתָ

  
י ִתיב ,ְוִאיָדְך ַנּמִ עוּ " :ָהא ּכְ ן ִיּסָ ר ַיֲחנּו ּכֵ ֲאׁשֶ    !יז), (במדבר ב "ּכַ

  
יָסא קֹומֹו    ,ְלִאיָדְך ּגִ י לֹא ָיָצא ִמּמְ ֲחָנָייתֹו ּכִ ִסיל -ַמה ּבַ    ,לֹא ִמיּפְ

ְנִסיָעתוֹ  קֹומֹו ַאף ּבִ י לֹא ָיָצא ִמּמְ ִסיל - ּכִ    .לֹא ִמיּפְ
  

י ִתיב ,ְוִאיָדְך ַנּמִ ִמיד ָעָליו ִיְהֶיה" :ָהא ּכְ    !ז), (במדבר ד "ְוֶלֶחם ַהּתָ
  

א י ָאָתא  ,ֶאּלָ יִמיּכִ    :ָאַמר ַרב ּדִ
ר  ְמסּוּדָ ִליֵגי -ּבִ י ָעְלָמא לֹא ּפְ כּולֵּ    ,ּדְ

ִליֵגי  י ּפְ א ּכִ ק –ֶאּלָ ְמסּוּלָ    :ּבִ
ָאַמר ְכִתיב ",ִנְפָסל" :ַמאן ּדְ עוּ " :ּדִ ן ִיּסָ ר ַיֲחנּו ּכֵ ֲאׁשֶ יֹוֵצא - "ּכַ ַסל ּבְ ְנִסיָעתֹו ִמיּפְ יֹוֵצא ַאף ּבִ ֲחָנָייתֹו ִנְפָסל ּבְ    ,ַמה ּבַ

ָאַמר ְכִתיב "ֵאינֹו ִנְפָסל" :ְלַמאן ּדְ י - יז), (במדבר ב "ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד" :ּדִ ַס  ַאף ַעל ּפִ ּנָ    .ע אֶֹהל מֹוֵעד הּואׁשֶ
  

י עוּ " :ָהְכִתיב ,ְוִאיָדְך ַנּמִ ן ִיּסָ ר ַיֲחנּו ּכֵ ֲאׁשֶ   ! "ּכַ
  

יָסא יק ֵליּה   :ְלִאיָדְך ּגִ י לֹא ַמּפִ ֲחָנָייתֹו ּכִ ִסיל -ַמה ּבַ    ,לֹא ִמיּפְ
יק ֵליּה  י לֹא ַמּפִ ְנִסיָעתֹו ּכִ ִסיל -ַאף ּבִ    .לֹא ִמיּפְ

  
י ִת  ,ְוִאיָדְך ַנּמִ    !ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד" :יבָהא ּכְ

  
ָאָתא    .ַההּוא ִלְדָגִלים הּוא ּדְ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ֲחנֹות"ִמ  תֹוְך ַהּמַ ם ּבְ    .ַנְפָקא יז), (במדבר ב"ַמֲחֵנה ַהְלִוּיִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
עֹות " ַעת ִסיּלּוק ַמסָּ ׁשְ ים'ּבִ    '.יֹוֵצא'ִנְפָסִלין ּבְ  'ָקָדׁשִ

תַּ  -ְוָזִבין ּוְמצֹוָרִעין  ִחין חּוץ ִלְמִחיָצָתןִמׁשְ    ."ּלְ
ִנים    .ַמאי ַלאו ֲאִפיּלּו ֶלֶחם ַהּפָ

  
ִנים !לֹא ֶחם ַהּפָ ר ִמּלֶ    .ּבַ

  
ךְ  ְפׁשָ ְוָקא הּוא  :ַמה ּנַ י -ִאי אֶֹהל מֹוֵעד ּדַ ים ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ָקָדׁשִ

ְוָקא הּוא  י -ִאי אֶֹהל מֹוֵעד ַלאו ּדַ ִנים ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ֶלֶחם ַהּפָ
  

י ָאָתא ֶאלָּ     :ָאַמר ָרִביןא ּכִ

                                                           
עּו ִאיׁש ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם 677 ן ִיּסָ ר ַיֲחנּו ּכֵ ֲאׁשֶ ֲחנֹת ּכַ תֹוְך ַהּמַ ם ּבְ   ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוּיִ
נַ  678 ּפֹת ְוֶאת ַהּמְ ָערֹת ְוֶאת ַהּכַ ֵכֶלת ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת ַהּקְ ֶגד תְּ ִנים ִיְפְרׂשּו ּבֶ ְלַחן ַהּפָ ִמיד ָעָליו ִיְהֶיהְוַעל ׁשֻ ֶסְך ְוֶלֶחם ַהתָּ ּיֹת ְוֵאת ְקׂשֹות ַהנָּ   ּקִ

 רש"י
. כשנוסעין נפסל במסעות

ישראל במדבר ומפרקים המשכן 
ונושאים השלחן עם הלחם 
כדכתיב (במדבר ד) ועל שלחן 
הפנים יפרשו בגד תכלת מי נפסל 

  לחם ביוצא או לא:
. אם יוצא בחנייתו נפסל ביוצא

חוץ לקלעים כדכתיב והיתה 
לאהרן ולבניו ואכלוהו במקום 

   קדוש (ויקרא כד):
. אלמא יהיה ולחם התמיד עליו

   בקדושתיה קאי:
  . של שולחן:ממקומו
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ר :ַמר ָאַמר ְמסּוּדָ    ,ּבִ
ק :ּוַמר ָאַמר ְמסּוּלָ    ,ּבִ
ִליֵגי    .ְולֹא ּפְ

  
  

 רש"י
  . על השלחן:במסודר

. שעדיין לא הגיע זמן [במסולק]
לסלק את זה עד שנסעו ומ''מ 
בתוך מחנה הלוים הוא שנושאין 
אותן עמהן עם המשכן ודגלי 

  מחנה ישראל סביב להם:
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            בבבב----צה, אצה, אצה, אצה, א . 5
עֹות "[ ַעת ִסיּלּוק ַמסָּ ׁשְ ים'ּבִ    '.יֹוֵצא'ִנְפָסִלין ּבְ  'ָקָדׁשִ

ִחין חּוץ ִלְמִחיָצָתן -ְוָזִבין ּוְמצֹוָרִעין  ּלְ תַּ   ]."ִמׁשְ
  

יַאּבַ ָאַמר     :ּיֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְיָלה :ׁשְ ּלַ עֹות ּבַ    .ֵיׁש ִסיּלּוק ַמּסָ

ךְ  ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ ְיָלה  :ּדְ ּלַ עֹות ּבַ    –ֵאין ִסיּלּוק ַמּסָ
ִלי ּום  - ְלַצְפָרא ?ֵאיַמת ִמּדְ ִליָנה 'יֹוֵצא'ַמאי ִאיְרָיא ִמׁשּ ִסיל ֵליּה ּבְ ִאיּפְ יּפּוק ִלי ּדְ    !ּתֵ

  
יָטא  ׁשִ ִתיב כא), (שמות יג 679679679679"ת יֹוָמם ָוָלְיָלהָלֶלכֶ "ּפְ    .ּכְ

  
ֵתיָמא יָמָמא :ַמהּו ּדְ ָעקּור ּבִ י ֵהיָכא ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

יָמָמא לֹא ָעקּור ּבִ ֵליְלָיא לֹא ָמצּו ָעְקֵרי ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ    ,ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

   :ּוְרִמיְנִהי
רֹוֶכת  ִבין -הּוְגְללּו ַהּפָ רּו ַהּזָ ם הּותְּ ֵנס ְלׁשָ    !"ּוְמצֹוָרִעין ִליּכָ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר -ָהא     ,ַרּבִ
ָנן –ָהא     .ַרּבָ

  
ַתְנָיא   :ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"   ,בצה    :אֹוֵמר ַרּבִ
טּוְמָאה :ָיכֹול א ּבְ ֶפַסח ַהּבָ ֲחקּו ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין ְוִנְכְנסּו ָלֲעָזָרה ּבְ    .ּדָ

יִבין :לָיכוֹ     ?ְיהּו ַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמר ֶפׁש " :תַּ ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ַלּנָ ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ    – ב), (במדבר ה 680680680680"ִויׁשַ

ִחין  ּלְ תַּ ֵמֵאי ֵמִתים ִמׁשְ טְּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִחין -ּבְ ּלְ תַּ    ,ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין ִמׁשְ
ִחין  ּלְ תַּ ִחין -ֵאין ְטֵמֵאי ֵמִתים ִמׁשְ ּלְ תַּ   ."ֵאין ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין ִמׁשְ

                                                           
ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמ   679 ֶרְך ְוַלְיָלה ּבְ ַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהּדֶ   ם ָוָלְיָלהַויהָֹוה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ
ֲח  680 חּו ִמן ַהּמַ לְּ ָרֵאל ִויׁשַ ֵני ִיׂשְ ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש ַצו ֶאת ּבְ   ֶנה ּכָ

 רש"י
. מעזרה והשתא כי לא מפיק ליה

  :נמי לא אפקיה ממחנה לויה
. להורות איזה דגל יסע לדגלים

ראשון ואיזה אמצעי ואיזה 
   אחרון:

. שהפרוכת סילוק מסעות
   נגללות:

. שאין קדשים נפסלים ביוצא
להם קלעים ואעפ''כ המחנה 
קדוש וזבין ומצורעין משתלחין 
חוץ ממחיצתן מצורע חוץ 
למחנה ישראל והיו מהלכים 
בסוף מחנה כדאמר בברכות (דף 

סופה וזבין חוץ נד.) את והב ב
   למחנה לויה:

. אע''ג אי אהל מועד דווקא הוא
דהוגללו הפרוכת כדקתני לעיל: 
ה''ג אפילו קדשים נמי לא 
ליפסלו ביוצא ואי אהל מועד 
לאו דוקא הוא אפילו לחם 

   הפנים נמי ליפסול:
. אהל אלא כי אתא רבין אמר

מועד לאו דווקא דלדגלים הוא 
דאתא ומר דמכשיר במסודר 

ב לחם תמיד עליו יהיה ומר דכתי
   דפסיל במסולק:

. מדקתני קדשים נפסלים ש''מ
   משום פסול יוצא:

. שאם יש סילוק מסעות בלילה
היה נעלה הענן בלילה היו 
נוסעים מיד ולא היו ממתינין עד 

  הבקר:
   . קלעים:אימת מידלו

. דכתיב בלילה לא מצו עקרי
   יומם ברישא והדר לילה קמ''ל:

י וזבין ומצורעין . דקתנורמינהי
   משתלחין:

. כגון שרוב בפסח הבא בטומאה
ציבור טמאים כדאמר (פסחים 
דף סו:) איש נדחה לפסח שני 
ולא ציבור וטומאת מת הותרה 
להם כדכתיב (במדבר ט) טמא 

ורבי  נפש אבל לא זיבה וצרעת
אליעזר דמיקל התם מיקל הכא 
דהשתא נמי אין טמאי מתים 
משתלחים חוץ למחנה שלהם 
דטמא מת אינו אסור אלא 
בעזרה בלבד ועכשיו כשהוגלל 
פרוכת אין מחיצה לטמאי מתים 
להשתלח דטמא מת מותר ליכנס 
במחנה לויה דכתיב ויקח משה 
את עצמות יוסף עמו במחיצתו 
וכדאמר בפסחים (דף סז.) ובלבד 
שלא יכנס למחנה שכינה דהיינו 
עזרה והא רבנן דאמרו אע''פ 

ין שטמאי מתים אין משתלח
  זבים ומצורעים משתלחין:
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            צה, בצה, בצה, בצה, ב . 6
   ַמְתִניִתין

ֶחם י ַהּלֶ תֵּ    ,ַאַחת ׁשְ
ִנים  ָתן  -ְוַאַחת ֶלֶחם ַהּפָ    ,ִליׁשָ

חּוץ –ַוֲעִריָכָתן     .ּבַ
יָתן  ְפִנים –ַוֲאִפּיָ    .ּבִ

ת ּבָ ַ    .ְוֵאיָנן ּדֹוחֹות ֶאת ַהׁשּ
  

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
י ל ַמֲעׂשֵ ְפִנים –ֶהם ּכָ    .ּבִ

  

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶחם  :ְלעֹוָלם ֱהֵוי ָרִגיל לֹוַמר י ַהּלֶ תֵּ    ,ׁשְ

ִנים  ֲעָזָרה  -ְוֶלֶחם ַהּפָ רֹות ּבָ ׁשֵ    ,ּכְ
אִגי ֵבית ּפַ רֹות ּבְ   .ּוְכׁשֵ

  

ָמָרא    ּגְ

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
חּוץ"    :ָאְמַרּתְ  ָתן ַוֲעִריָכָתן ּבַ ה :ַאְלָמא – "ִליׁשָ ׁשָ ת ָיֵבׁש לֹא ִנְתַקּדְ    .ִמּדַ

ְפִנים" יָתן ּבִ ה :ַאְלָמא – "ַוֲאִפּיָ ׁשָ ת ָיֵבׁש ִנְתַקּדְ    !ִמּדַ
  

   :681681681681אָב ָר  ָאַמר
ה ה ָאָדם ָקׁשֶ ְרֶזל ,ֻהְקׁשָ ּבַ ה ּכַ הּוא ָקׁשֶ ת ?ּוַמּנוּ  ,ׁשֶ ׁשֶ    .ַרב ׁשֵ

  
ָיא    ?!ַמאי ַקׁשְ

ְלָמא רֹון  :ּדִ ָ ׁש  -ִעׂשּ    ,לֹא ְמַקּדֵ
ּנוּ  ׁש  –ר ּתַ    .ְמַקּדֵ

  
א ָיא ,ֶאלָּ ָיא ָהא ַקׁשְ    :ִאי ַקׁשְ

יָתן " ְפִנים -ַוֲאִפּיָ ּנּור  :ַאְלָמא – "ּבִ ׁש  –ּתַ ת ,ְמַקּדֵ ּבָ ַ ִליָנה - ְוֵאין ּדֹוחֹות ֶאת ַהׁשּ ְסָלּה ּבְ    !ִאיּפַ
  

א    :ָרָבאָאַמר  682682682682ֶאלָּ
ה ה ָאָדם ָקׁשֶ ְרֶזל ,ֻהְקׁשָ ּבַ ה ּכַ הּוא ָקׁשֶ ת ?ּוַמּנוּ  ,ׁשֶ ׁשֶ    .ַרב ׁשֵ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ָיא    ?!ַמאי קּוׁשְ
ְלָמא ְפִנים"ַמאי ִמ  :ּדִ ְמקֹום ְזִריִזין ?"ּבִ    .ּבִ

  
רּוָתא ִהיא י ּבָ ִ ַרב ַאׁשּ    !ְוָהא ּדְ

ךְ  ְפׁשָ ִעיַנן ְזִריִזין     :ַמה ּנַ יה ּבְ ִעינַ  -ִאי ֲאִפּיָ י ּבְ ה ַוֲעִריָכה ַנּמִ    !ְזִריִזין ןִליׁשָ
ִעיַנן ְזִריִזין  ה ַוֲעִריָכהְוִאי ִליׁשָ  ִעיַנן ְזִריִזין -לֹא ּבְ י לֹא ּבְ יה ַנּמִ    !ֲאִפּיָ

רּוָתא ִהיא י ּבָ ִ ַרב ַאׁשּ א ּדְ   .ֶאּלָ
  
  
  

                                                           
  ָרָבהתוקן על פי שיטה מקובצת. גירסת וילנא:  681
א) על פי רבינו גרשום. גירסת וילנא: 682   (ֶאּלָ

 רש"י
 מתני' 

לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן 
   . מפרש בגמ':בפנים

   . אפייתן:ואינן דוחות את השבת
. בכל וכשרות בבית פאגי

ירושלים דקא סבר אפייתן נמי 
   בחוץ:

  
  גמ' 

. כגון עשרון אלמא מדת יבש
   שנמדדו בו:

. ואי נפקי מיפסלא נתקדשו
   ביוצא:
   וץ זה:. בתירהקשה

. חכם ומחודד לחתך אדם קשה
   הלכה כברזל:

. דכל המנחות איפסלו בלינה
משנתקדשו בכלי נפסלים והאי 
כיון דאיקדיש מאתמול בתנור 
איפסיל בלינה קודם שיסדרנו על 

   השולחן:
. ולא בעזרה ממש במקום זריזים

אלא בחוץ יאפוהו כהנים זריזים 
  שלא יחמיץ:
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ְפִנים" יֶהן ּבִ ל ַמֲעׂשֵ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ּכָ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
תֵּ   :ְלעֹוָלם ֱהֵוי ָרִגיל לֹוַמר ֶחםׁשְ ִנים  ,י ַהּלֶ ֲעָזָרה -ְוֶלֶחם ַהּפָ רֹות ּבָ ׁשֵ אִגי ,ּכְ ֵבית ּפַ רֹות ּבְ    ."ּוְכׁשֵ

  
ֲהָנאָאַמר  ר ּכַ הּו ּבַ י ַאּבָ    :ַרּבִ

ְרׁשוּ  ֵניֶהן ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ִלי" :ּוׁשְ ּכֶ ׁש ּבַ י ַהּיֹום ִיְקּדַ ֶרְך חֹול ַאף ּכִ    .ו), כא '(שמואל א 683683683683"ְוהּוא ּדֶ
י ְיהּוָדה ָקא ָאפּו ֵליּה   :ָסַבר ַרּבִ ִחיְנהּו ּדְ ּכְ חֹול ַאׁשְ    ,ּבַ

ֶרְך חֹול" :ָאַמר ְלהוּ     ,ָקא ָאִפיתּו ֵליּה  "ּדֶ
י  ִלי"ַאף ּכִ ּכֶ ׁש ּבַ ִליָנה - "ַהּיֹום ִיְקּדַ ִסיל ֵליּה ּבְ    !ִאיּפְ

ְמעֹון ָסַבר י ׁשִ ָקא ָאפּו ֵליּה    :ַרּבִ ִחיְנהּו ּדְ ּכְ ת ַאׁשְ ּבָ ׁשַ    ,ּבְ
ֶרְך חֹול"לֹא  :וּ ָאַמר ְלה ֵדיּה  "ּדֶ ִעיתּו ְלֶמיְעּבְ    ?ּבְ

ׁש  ּנּור ְמַקּדֵ    ?!ִמיִדי ּתַ
ׁש  ְמַקּדֵ ְלָחן הּוא ּדִ    .ׁשֻ

  
ִחיְנהוּ  ּכְ יה ַאׁשְ ַעת ֲאִפּיָ ִבׁשְ    ?!ּוִמי ָמִצית ָאְמַרּתְ ּדְ

ן לֹו ַהּכֵֹהן קֹוֶדׁש " :ְוָהְכִתיב ּתֶ ם ֶלֶחם ,ַוּיִ י לֹא ָהָיה ׁשָ    ,ּכִ
י ִאם ְפֵני ה' ּכִ ִנים ַהּמּוָסִרים ִמּלִ    !ז), כא '(שמואל א 684"ֶלֶחם ַהּפָ

  
א ַמאי  ֶרְך חֹול"ֶאּלָ ָקא ָאַמר ְלהוּ  "ּדֶ    ?ּדְ

  
א ֶלֶחם :ָהִכי ָקא ָאְמרּו ֵליּה  ְפֵני ה'" ,ֵליּכָ ִנים ַהּמּוָסִרים ִמּלִ י ִאם ֶלֶחם ַהּפָ    ,"ּכִ

ְעָיא ַהא :ָאַמר ְלהוּ  ֵכיָון  ,ילֹא ִמיּבַ ִעיָלּה ּדְ ָנַפק ֵליּה ִמּמְ ֶרְך חֹול" ,ּדְ    ,הּוא "ּדֶ
ִלי ּכֶ ׁש ּבַ ַהּיֹום ִיְקּדַ י ּדְ א ֲאִפיּלּו ַהאְיְך ַנּמִ ֵליכּול ּה ָהבּו ֵלי ,ֶאלָּ   ,ּדְ

ן הּוא   ,אצו    .ְמסּוּכָ
  

ִליֵגי ְגָמָרא ּפְ ְמעֹון ּבִ י ׁשִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ    .ְוַרּבִ
  

י ְיָקא ַנּמִ    ,ּדַ
ֵני ָקּתָ ְמעֹון" :ּדְ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִנים  ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ תֵּ ֲעָזָרה   -ְלעֹוָלם ֱהֵוי ָרִגיל לֹוַמר ׁשְ רֹות ּבָ ׁשֵ    ,ּכְ
אִגי ית ּפַ רֹות ַאּבֵ    ,"ּוְכׁשֵ

ּה  ַמע ִמיּנַ   .ׁשְ
  
  

                                                           
ְהיּו כְ  683 ֵצאִתי ַוּיִ ְלׁשֹם ּבְ ְתמֹול ׁשִ ה ֲעֻצָרה ָלנּו ּכִ ָ י ִאם ִאׁשּ ִוד ֶאת ַהּכֵֹהן ַוּיֹאֶמר לֹו ּכִ ַען ּדָ ִליַוּיַ ּכֶ ׁש ּבַ י ַהּיֹום ִיְקּדַ ֶרְך חֹל ְוַאף ּכִ ָעִרים קֶֹדׁש ְוהּוא ּדֶ   ֵלי ַהּנְ
ְפֵני ְיהָוה ָלׂשּום ֶלֶחם 684 ִנים ַהּמּוָסִרים ִמּלִ י ִאם ֶלֶחם ַהּפָ ם ֶלֶחם ּכִ י לֹא ָהָיה ׁשָ ן לֹו ַהּכֵֹהן קֶֹדׁש ּכִ תֶּ ְקחוֹ  ַוּיִ יֹום ִהלָּ  חֹם ּבְ

 רש"י
י . רבי יהודה ורבושניהם
  שמעון:

. בערב שבת אשכחינהו בחול
   דוד לכהנים דאקפו ליה:

. כלומר דרך חול קא אפיתו
   בחול קאפיתו ליה בתמיה:

. התנור אף כי היום יקדש בכלי
ואיפסיל ליה למחר בלינה 
   אלמא תנור מקדש ודוחה שבת:

. דיראים מידי תנור מקדש
אתם שלא יפסל בלינה ואף כי 

ר היום יקדש בכלי בתמיה קאמ
   להו וכי היום יקדש בתנור:

. דכיון דנפקא ליה ממעילה
שסילקו (בו) מותר לכהנים וכל 
שיש לו שעת היתר לכהנים אין 
בו מעילה ולא מיבעיא הך שכבר 
נסתלק אפילו זה אם היום 
יקדש בכלי שסידרתם על 

  השלחן הבו ליה:
. שאחזו בולמוס מסוכן הוא

ותנן מי שאחזו בולמוס 
יאורו עיניו מאכילין אותו עד ש

אפילו ביום הכפורים ביומא 
   בפרק בתרא (דף פג.):

. מר גמיר ליה בגמ' פליגי
מרביה דתנור מקדש ומר גמיר 

   דלא מקדש:
. דבגמרא פליגי ולא דיקא נמי

בקראי מדנקט האי לישנא 
  לעולם הוי רגיל לומר כו':
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        צו, אצו, אצו, אצו, א . 8
   ַמְתִניִתין

דֹול י ּכֵֹהן ּגָ ָתן  :ֲחִביתֵּ    ,ִליׁשָ
   ,ַוֲעִריָכָתן
יָתן  ְפִנים –ַוֲאִפּיָ    .ּבִ

  

ת ּבָ ַ    .ְודֹוחֹות ֶאת ַהׁשּ
  

   ,ְטִחיָנָתן
ת -ְוַהְרָקָדָתן  ּבָ ַ    .ֵאינֹו ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

ָלל ָאַמר  י ֲעִקיָבאּכְ    :ַרּבִ
ל ְמָלאָכה  ת   ּכָ ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ת -ׁשֶ ּבָ ַ    ,ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ר ָלּה ַלֲעׂשוֹ  ִאי ֶאְפׁשָ תָתּה ְוׁשֶ ּבָ ת - ֵמֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַ    .ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
  

ָנחֹות ל ַהּמְ ְפִנים   :ּכָ ִלי ּבִ ה ּכְ ֶהן ַמֲעׂשֵ    ,ֵיׁש ּבָ
חּוץ ִלי ּבַ ה ּכְ ֶהן ַמֲעׂשֵ    .ְוֵאין ּבָ

  
ֶחם י ַהּלֶ תֵּ    :ׁשְ

ן  ְבָעה ְטָפִחים -ָאְרּכָ    ,ׁשִ
ן  ָעהְוָרְחּבָ    ,ְטָפִחים ַאְרּבָ

עֹותַאְרּבַ  - ןֶה ְוַקְרנֹוֵתי    .ע ֶאְצּבָ
  

ִנים    :ֶלֶחם ַהּפָ
ן ָרה  - ָאְרּכָ    ,ְטָפִחיםֲעׂשָ

ן  ה -ְוָרְחּבָ ָ    ,ְטָפִחים ֲחִמׁשּ
עֹות -ְוַקְרנֹוָתיו  ַבע ֶאְצּבָ    .ׁשֶ

  
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְטֶעה  לֹא תִּ    ,זד"ד  -ׁשֶ
   .יה"ז

  
ן זֹוָמא    :אֹוֵמר ּבֶ

ְלָחן ֶלֶחם ּפָ " ֻ ה ַעל ַהׁשּ ִמידְוָנַתּתָ    ,), ל(שמות כה "ִנים ְלָפַני ּתָ
ִנים" ִנים - "ֶלֶחם ּפָ הּו לֹו ּפָ ּיְ    .ׁשֶ
  

ּוְלָחן    :ַהׁשּ
ָרה – ָאְרּכוֹ     ,ֲעׂשָ

ה –ְוָרְחּבֹו  ָ    .ֲחִמׁשּ
  

ִנים    :ֶלֶחם ַהּפָ
ָרה – ָאְרּכוֹ     ,ֲעׂשָ

ה –ְוָרְחּבֹו  ָ    .ֲחִמׁשּ
ל ׁשּוְלָחן ֶנֶגד ָרְחּבֹו ׁשֶ    ,נֹוֵתן ָאְרּכֹו ּכְ

אן 685685685685ֹוֵפלקוְ  אן ,ְטָפַחִיים ּוֶמֱחָצה ִמּכָ    ,ּוְטָפַחִיים ּוֶמֱחָצה ִמּכָ
ל ׁשּוְלָחן א ָרְחּבֹו ׁשֶ    ,ִנְמָצא ָאְרּכֹו ְמַמּלֵ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלָחן ֻ    :ַהׁשּ
ר -ָאְרּכֹו  ֵנים ָעׂשָ    ,ׁשְ

ה –ְוָרְחּבֹו  ָ ׁשּ    .ׁשִ
נִ     :יםֶלֶחם ַהּפָ

ָרה – ָאְרּכוֹ    ,ֲעׂשָ
ה –ְוָרְחּבֹו  ָ    .ֲחִמׁשּ

ל ׁשּוְלָחן ֶנֶגד ָרְחּבֹו ׁשֶ   ,נֹוֵתן ָאְרּכֹו ּכְ
אן אן ּוְטָפַחִיים ִמּכָ    ,ּכֹוֵפל ְטָפַחִיים ִמּכָ

ֶאְמַצע    ,ּוְטָפַחִיים ֶריַוח ּבָ
                                                           

  ְוכֹוֵפל ילנא ועוד:גירסת כתבי יד, גירסת ו 685

 רש"י
 מתני' 

חביתי כהן גדול לישתן ועריכתן 
ו חצי . ולדברי הכל אותבפנים

עשרון שהיה חולק בו עשרונו של 
כהן גדול נמשח והאי דלא משחו 
עשרון שלם מפני שכל אדם מודד 
בו מנחתו דפעמים שמוציאו 
לחוץ אבל זה אינו מסור אלא 

   לכהנים לחצות בו עשרונים:
. אפייתן אי אפשר ושא''א

לעשות מאתמול ולא לישה 
ועריכה דכיון דקדשה בכלי 

   מיפסל בלינה:
. לישה ועריכה הכל לימעשה כ

   בכלי שרת בפנים ולא בחוץ:
. שהיה מדביק בצק וקרנותיה

לכל זוית כעין קרנים ואורך 
   הקרן ד' אצבעות:

. בין שתי הלחם שלא תטעה
ללחם הפנים בין בשיעור רוחב 

   בין בשיעור אורך וקרנות:
. זד''ד שתי הלחם זד''ד יה''ז

אורכה ז' ורחבה ד' וקרנותיה ד' 
הפנים ארכו י' ורחבו  יה''ז לחם

   ה' וקרנותיו ז':
. דפנות. [ל''א] שיהא לו פנים

שיהא לו פנים זויות והן הן 
   הקרנות:

. כדכתיב ארכו י' ורחבו ה'
אמתים ארכו ואמה רחבו ור' 
יהודה לטעמיה דאמר אמת 
כלים באמת בת ה' ונותן אורכו 

   של לחם כנגד רוחבו של שלחן:
   . הלחם:וכופל

למעלה מיכן  .טפחיים ומחצה
ומיכן ובהן הן הקרנות ונמצאו 
זקופות בשוה לשפת השלחן 
ולמ''ד כמין ספינה רוקדת הוו 
הנך דפנות הולכות וזוקפות 

   בשיפוע:
ונמצא ארכו ממלא רחבו של 

. ורחבן מחזיק חצי אורך שלחן
השלחן וכשהיה סודר האחר 

   אצלו נמצא שלחן כולו מלא:
. ר' מאיר לטעמיה אורכו י''ב

כל האמות היו בבינונית  דאמר
   והלחם עשרה דבהא לא פליג:

. בין שתי וטפחיים ריוח באמצע
הסדרים דרוחב הלחם אינו אלא 
ה' ושני הסדרים מחזיקים י' 
טפחים כאורך השלחן פשו להו 
טפחיים והם ריוח בין סדר לסדר 
שתהא רוח מנשבת בהם שלא 

   יתעפשו:
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ֶהם ֶבת ּבָ ֶ ֵהא ָהרּוַח ְמַנׁשּ תְּ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
  

אּול א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ
ִנים ל ֶלֶחם ַהּפָ ִזיֵכי ְלבֹוָנה ׁשֶ ֵני ּבָ ם ָהיּו נֹוְתִנין ׁשְ    .ׁשָ

  
ָבר ֶנֱאַמר :ָאְמרּו לוֹ  ה" :ַוֲהֵרי ּכְ ֲעֶרֶכת ְלבֹוָנה ַזּכָ    .ז), (ויקרא כד 686686686686"ְוָנַתּתָ ַעל ַהּמַ

ָבר ֶנֱאַמר :ָאַמר ָלֶהם ה" :ֲהֵרי ּכְ ֶ ה ְמַנׁשּ    ,כ), (במדבר ב 687687687687"ְוָעָליו ַמּטֵ
יֶהןְוַאְר  ִלין ֵמָראׁשֵ ם ְמפּוּצָ ל ָזָהב ָהיּו ׁשָ ָעה ְסִניִפין ׁשֶ    ,ּבָ

ַנִים ְלֵסֶדר ֶזה ַנִים ְלֵסֶדר ֶזה ּוׁשְ ֶהם ׁשְ ָהיּו סֹוְמִכין ּבָ    .ׁשֶ
מֹוָנהוְ  ִרים ּוׁשְ ֲחִצי ָקֶנה ָחלּול ֶעׂשְ    ,ָקִנים ּכַ

ר ְלֵסֶדר ֶזה וְ  ָעה ָעׂשָ ר ַאְרּבָ ָעה ָעׂשָ    .ְלֵסֶדר ֶזהַאְרּבָ
  

   ,לֹא ִסיּדּור ָקִנים
ת -ְולֹא ְנִטיָלָתם  ּבָ ַ    ,ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ְלָחן ל ׁשֻ ת ְוׁשֹוְמטֹו ְונֹוְתנֹו ְלָאְרּכֹו ׁשֶ ּבָ א ִנְכָנס ֵמֶעֶרב ׁשַ    .ֶאּלָ
  

ׁש  ְקּדָ ּמִ ָהיּו ּבַ ִלים ׁשֶ ל ַהּכֵ ִית -ּכָ ל ּבַ ן ְלָאְרּכֹו ׁשֶ   ."ָאְרּכָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנחֹות יֵ " ל ַהּמְ ְפִניםּכָ ִלי ִמּבִ ה ּכְ ֶהן ַמֲעׂשֵ    ."ׁש ּבָ
  

ֲאלּו ֶאת  יׁשָ ִין ַרּבִ    ?זֹו ִמּנַ
   :ָאַמר ָלֶהם

קֹום ֲאׁשֶ "  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ם ַהּכֲֹהִנים ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶזה ַהּמָ לּו ׁשָ ְ ם ֶאת ר ְיַבׁשּ את ְוֶאתָהָאׁשָ    ,ַהַחּטָ
י הֹוִציא  ְנָחה ְלִבְלּתִ ר יֹאפּו ֶאת ַהּמִ    – כ), (יחזקאל מו 688688688688"ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ֲאׁשֶ

את ם ְוַחּטָ ָאׁשָ    ,ִמְנָחה ּדּוְמָיא ּדְ
ִלי  את ְטעּוִנין ּכְ ם ְוַחּטָ ִלי -ָמה ָאׁשָ י ְטעּוָנה ּכְ   .ַאף ִמְנָחה ַנּמִ

  
  

                                                           
ה 686 ה ַליהֹוָ ֶ ָרה ִאׁשּ ֶחם ְלַאְזּכָ ה ְוָהְיָתה ַלּלֶ ֲעֶרֶכת ְלבָֹנה ַזּכָ   ְוָנַתתָּ ַעל ַהּמַ
ָדהצּור 687 ן ּפְ ְמִליֵאל ּבֶ ה ּגַ ֶ יא ִלְבֵני ְמַנׁשּ ה ְוָנׂשִ ֶ ה ְמַנׁשּ   ְוָעָליו ַמּטֵ
ם ַהּכֹ  688 לּו ׁשָ ְ ר ְיַבׁשּ קֹום ֲאׁשֶ ׁש ֶאת הָ ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶזה ַהּמָ י הֹוִציא ֶאל ֶהָחֵצר ַהִחיצֹוָנה ְלַקּדֵ ְנָחה ְלִבְלתִּ ר יֹאפּו ֶאת ַהּמִ את ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ַהַחּטָ   ָעםֲהִנים ֶאת ָהָאׁשָ

 רש"י
. באותו אבא שאול אומר שם

סדר לסדר בו נותנין  ריוח שבין
  בזיכים:

   . על ממש:על המערכת
   . הוי אותו על בסמוך:ועליו מטה
. לתת ראשי הקנים המפוצלים

באותן פיצולין והרבה פיצולין 
   יש בהן למנין הקנים:

. בגמרא מפרש כמה כ''ח קנים
   קנים ללחם:

. במערכת לא סידור הקנים
החדשה ולא נטילתן מעל הישנה 

   דוחה שבת:
. מבין כל לחם ולחם טןשומ

ומניחן לאורכו של שלחן ולמחר 
מסדר הלחם ולמוצאי שבת נותן 
הקנים בין כל לחם ולחם 

   כמשפטן:
. כגון שולחנות אורכן כל הכלים

  לאורכו של בית ממזרח למערב:
  

  גמ' 
   . שהמנחות טעונות כלי:זו מנין

. מה חטאת ואשם טעונין כלי
דכתיב אשר יבשלו ואין בישול 

לי ובפנים משתעי קרא בלא כ
דכתיב (יחזקאל מו) לבלתי 

  הוציא אל החיצונות:
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        בבבב----צו, אצו, אצו, אצו, א . 9
ָרה" ּוְלָחן ָאְרּכֹו ֲעׂשָ    ."ַהׁשּ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ר ְטָפִחים ְלַמְעָלה - "ָפַחִיים ּוֶמֱחָצה ּכֹוֵפלְט " :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ה ָעׂשָ ָ ׁש ֲחִמׁשּ ְלָחן ְמַקּדֵ    .ִנְמָצא ׁשֻ
ׁש  - "ְטָפַחִיים ּכֹוֵפל" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ְלָחן ְמַקּדֵ רִנְמָצא ׁשֻ ֵנים ָעׂשָ    .ְטָפִחים ְלַמְעָלה ׁשְ

  
א ָקִנים    !ְוָהִאיּכָ

  
ע ְלהוּ  ּקַ ּקּוֵעי ְמׁשַ    .ָקִנים ׁשַ

  
י ֶלֶחם ?ַמאי ַטְעָמא ּום ִאיַעּפּוׁשֵ    ,ִמׁשּ

ׁש ֶלֶחם    !סֹוף סֹוף ָקא ִמיַעּפַ
  

א ּה ֵליּה ּפּוְרּתָ ַמְגּבַ    .ּדְ
  

א א ַההּוא ּפּוְרּתָ    !ְוָהִאיּכָ
  

לֹא ָהֵוי ֶטַפח  יָון ּדְ יב ֵליּה  -ּכֵ    .לֹא ָחׁשִ
  

ִזיִכין א ּבָ    !ְוָהִאיּכָ
  

ֶלֶחם ֲהוּו יָ  ויּה ּדְ ַגּוֵ יֵמי ,ְתֵביּבְ    .ּוְלַבֲהֵדי ֶלֶחם ֲהוּו ַקּיְ
  

א ְקָרנֹות    !ְוָהִאיּכָ
  

ֵייף ְלהוּ  ֶלֶחם ּכָ ויּה ּדְ   .ְוֶלֶחם ֲעַלְייהּו ָנח ֵליּה  ,ְקָרנֹות ְלַגּוֵ
  

ְרּתוֹ    ,בצו א ִמְסּגַ    !ְוָהִאיּכָ
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ה ָהְיָתה" :ּכְ ְרּתֹו ְלַמּטָ    ".ִמְסּגַ
  

ָאַמר ְרּתֹו ְלַמְעָלה ָהְיָתהִמְס " :ּוְלַמאן ּדְ    "?ּגַ
  

ְרְקָדא ְרקּוֵדי ֲהָוה ִמּפַ    ,ּפַ
ְלָחן ֲהָוה ָיִתיב ׁשֻ יּה ּדְ ַגּוֵ    .ְוֶלֶחם ּבְ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

י יֹוִסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ְסִניִפין    ,לֹא ָהָיה ׁשָ

ֶחם ְלָחן ַמֲעֶמֶדת ֶאת ַהּלֶ ל ׁשֻ ְרּתֹו ׁשֶ א ִמְסּגַ    .ֶאּלָ
ה ָהְיָתהִמְס  :ָאְמרּו לוֹ  ְרּתֹו ְלַמטָּ    ."ּגַ

  
  
  

 רש"י
. ב' טפחים ומחצה ט''ו טפחים

לכל לחם והם שש חלות זו על גב 
זו נמצא שלחן מקדש כו' ונפקא 
מינה דאי יהיב באויר השלחן 
מידי בתוך ט''ו טפחים מקדש 

  ליה ליפסל בלינה:
. שבין כל לחם והאיכא קנים

   יכא טפי:ולחם וא
. פגימות עושה בלחם משקע להו

בעוד שהיה בצק והקנים היו 
משוקעים בהם ואינו מגביה 

   הלחם:
. כלומר וקא פריך מאי טעמא

מכדי קנים מאי טעמא היו בין 
   כל לחם:

. שיהא אויר משום איעפושי
   בינתים שלא יתעפשו:

. כיון דמשקע להו ליכא סוף סוף
  אוירא ומיעפש הלחם:

   יהא משוקע כל כך: . שלאפורתא
. קשיא לי אמאי והאיכא בזיכין

פריך הכי דהא שלחן לא מקדש 
   להו לבזיכין:

. שבולטין והאיכא קרנות
  ועשויין בראשי הדופן:

. דגובה טפח והאיכא מסגרתו
דכי מסדר לחם עלה הוי ט''ז 

   טפחים:
. ד' דפין רחבין טפח למטה היתה

קבועים על צידיהן ולא על רחבן 
רגליו של שלחן לד' כגובה ד' 

רוחות והיה דף השלחן העליון 
מונח על אותן דפין כעין כסוי 
כשרוצה נוטלו משם שלא היה 

   קבוע עליהם:
. כעין פרקדן פרקודי מפרקדא

שלא היתה זקופה בשוה אלא 
משופעת ונוטה כלפי חוץ ואין 

   הלחם סדור עליה:
. דאיכא למאן דאמר כדתניא

דמסגרתו למטה היתה קבוע 
ים אבל דף העליון היה ברגל

חלוק משני צידיו ואין לו בית 
  קיבול:
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        צו, בצו, בצו, בצו, ב . 10
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ה ָהְיָתה" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ְרּתֹו ְלַמּטָ ֶכת  – "ִמְסּגַ ְתַהּפֶ    .ְטֵמָאה –ַטְבָלא ַהּמִ
ְרּתֹו ְלַמְעָלה ָהְיָתה" :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ֶכת  – "ִמְסּגַ ְתַהּפֶ ֵעי ָלךְ  -ַטְבָלא ַהּמִ יּבָ    .ּתִ

  
ר ַקּבּוֵלי טּוְמָאה הּוא ְלָחן ּבַ ׁשֻ ָלל ּדְ    .ִמּכְ

ִלי ֵעץ ֶהָעׂשּוי ְלַנַחת הּוא    ,ּכְ
ִלי ֵעץ ֶהָעׂשּוי ְלַנַחת  ל טּוְמָאה -ְוָכל ּכְ    !ֵאין ְמַקּבֵ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ִעיַנן ק ּבְ ׂשַ    ,ּדּוְמָיא ּדְ

ְלֵטל ָמֵלא ְוֵריָקן  ק ִמּטַ ַ ְלֵטל ָמ  -ַמה ׂשּ ל ִמּטַ    .ֵלא ְוֵריָקןַאף ּכָ
  

י ְלָחן ַנּמִ ְדֵריׁש ָלִקיׁש  ,ׁשֻ    .ְמַטְלֵטל ָמֵלא ְוֵריָקן ּכִ
ָאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ

ְכִתיב הֹור" :ַמאי ּדִ ְלָחן ַהּטָ ֻ   ?ו), (ויקרא כד 689689689689"ַעל ַהׁשּ
א ָטֵמא - "ָטהֹור" ִאיּכָ ָלל ּדְ    !ִמּכְ

יִהין אֹותֹו ְלעֹוֵלי ְרגָ  ְגּבִ ּמַ ד ׁשֶ א ְמַלּמֵ    ,ּוַמְרִאין ּבֹו ֶלֶחם ,ִליםֶאּלָ
קֹום :ָלֶהם םְואֹוְמִרי ְתֶכם ִלְפֵני ַהּמָ    .ָראּו ִחיּבַ

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ִדְבֵרי ַרּבִ    ,ּכְ
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ִנים ֶלֶחם ַהּפָ ה ּבְ דֹול ַנֲעׂשָ    ,ֵנס ּגָ
ִסיּדּורוֹ     ,ִסיּלּוקֹו ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ְקחוֹ ָלשׂ " :ׁשֶ יֹום ִהּלָ   . ז), כא '(שמואל א 690690690690"ּום ֶלֶחם חֹם ּבְ
  

ּום ִציּפּוי    ,ְוֵתיּפּוק ִלי ִמׁשּ
ַנן    :ִמי לֹא ּתְ

ִקי" ְלָחן ְוַהּדּוְלּבְ ֻ ְפֲחתוּ    :ַהׁשּ ּנִ ִייׁש  ,ׁשֶ ׁשַ ן ּבְ ִחיּפָ    ,אֹו ׁשֶ
ַחת ּכֹוסֹות  ֶהן ְמקֹום ַהּנָ יר ּבָ ּיֵ   , ְטֵמִאין -ְוׁשִ

י ְיהּוָדה ַחת ֲחִתיכֹות :אֹוֵמר ַרּבִ יר   ְמקֹום ַהּנָ ּיֵ    ,יןִא  –ׁשִ
יר  ּיֵ   ! (כלים כב, א) "לֹא -לֹא ׁשִ

  
יָמא אן     :ְוִכי ּתֵ ִציּפּוי עֹוֵמד -ּכָ    ,ּבְ

אן  ֵאינֹו עֹוֵמד  -ּכָ ִציּפּוי ׁשֶ יּה    -ּבְ ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןֵמ  ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהא ּבְ    :ַרּבִ
ִציּפּוי עֹוֵמד אֹו ּבְ  ֵאינֹו עֹוֵמדּבְ    ?ִציּפּוי ׁשֶ

ה ֶאת       צז,א ִחיּפָ ׁשֶ ִזין^ ּבְ ה ֶאת ְלִבְזּבְ לֹא ִחיּפָ ׁשֶ ִזין אֹו ּבְ    ?ְלִבְזּבְ
ָנא  :ְוָאַמר ֵליּה     ,ִציּפּוי עֹוֵמד :לֹא ׁשְ

ָנא ֵאינֹו עֹוֵמד :ְולֹא ׁשְ    ,ִציּפּוי ׁשֶ
ָנא ִזין :לֹא ׁשְ ה ֶאת ְלִבְזּבְ    ,ִחיּפָ

ָנא ִזיןלֹא  :ְולֹא ׁשְ ה ְלִבְזּבְ    !ִחיּפָ
  

יָמא ְטֵלי  :ְוִכי ּתֵ יֵבי ְולֹא ּבָ ים ֲחׁשִ יּטִ    ,ָהִניָחא ְלֵריׁש ָלִקיׁש  -ֲעֵצי ׁשִ
ָאַמר ם :ּדְ ִדיַנת ַהּיָ ִאים ִמּמְ ְכֵלי ַאְכִסְלּגּוס ַהּבָ א ּבִ נּו ֶאּלָ ְטֵלי  ,לֹא ׁשָ יֵבי ְולֹא ּבָ ֵלי ִמְסָמס ֲחׁשִ יר –ֲאָבל ּכְ ּפִ    ,ׁשַ

א י יֹוָחָנן ֶאלָּ ָאַמר ,ְלַרּבִ ְטֵלי  :ּדְ י ּבָ ֵלי ִמְסָמס ַנּמִ א ְלֵמיַמר -ּכְ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ַרֲחָמָנא ַקְרֵייּה ֵעץ אִני ׁשּוְלָחן ּדְ    ,ׁשַ
ֱאַמר ּנֶ ַח ֵעץ" :ׁשֶ ְזּבֵ לֹׁש ַאּמֹות    :ַהּמִ בֹוהַּ  -ׁשָ ִים ַאּמֹות -ָאְרּכֹו  ,ּגָ ּתַ    ,ּוִמְקצֹעֹות לוֹ  ,ׁשְ

   ,ֵעץ –ְוִקירֹוָתיו  ְוָאְרּכוֹ 
ר ֵאַלי ר ִלְפֵני ה' :ַוְיַדּבֵ ּוְלָחן ֲאׁשֶ    .כב), (יחזקאל מא "ֶזה ַהׁשּ

  

ַתח  ַח "ּפָ ִמְזּבֵ ים ּבְ  "ּבְ    !"ׁשּוְלָחן"ְוִסּיֵ
  

י יֹוָחָנן י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ ְרַוְייהוּ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ים  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ַח  -ּבִ ר ַעל ָאָדםִמְזּבֵ    , ְמַכּפֵ

ים  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ יו ׁשֶ ר ָעָליו -ְוַעְכׁשָ ל ָאָדם ְמַכּפֵ   .ׁשּוְלָחנֹו ׁשֶ
                                                           

ה 689 הֹר ִלְפֵני ְיהֹוָ ְלָחן ַהּטָ ֻ ֲעָרֶכת ַעל ַהׁשּ ׁש ַהּמַ ִים ַמֲעָרכֹות ׁשֵ תַּ ְמתָּ אֹוָתם ׁשְ   ְוׂשַ
ן לֹו ַהּכֵֹהן  690 תֶּ ְקחוֹ ַוּיִ יֹום ִהלָּ ְפֵני ְיהָוה ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם ּבְ ִנים ַהּמּוָסִרים ִמלִּ י ִאם ֶלֶחם ַהּפָ ם ֶלֶחם ּכִ י לֹא ָהָיה ׁשָ   קֶֹדׁש ּכִ

 רש"י
. שיכולים טבלא המתהפכת

להשתמש בצד זו כמו בצד זו 
  שחלקה היא משני צדדיה:

. כשלחן של מקדש טמאה
שהיה מקבל טומאה כדמפרש 
לקמן ואין טבלא כשאר 
פשוטי [כלי] עץ דרחבה היא 
בית קיבולה כל פשוטי כלי עץ 

מדרס מקבלין הראויין ל
טומאה כדמפרש בהדיא 
בבכורות בפ' על אלו מומין 
(דף לח.) דפרכינן התם וכלי 
שטף דלית ליה תוך 
מדאורייתא מי הוי בר קבולי 
טומאה והא דומיא דשק בעינן 
ומשנינן בהנך דחזו 

   למדרסות:
. לדברי האומר למעלה היתה

האי דמקבל טומאה משום 
דאית ליה בית קיבול ואינה 

טבלא המתהפכת  מהתהפכת
   תיבעי לך:

. והא טהור מכלל שהוא טמא
עשוי לנחת שאין מגביהין 

   אותו ואינו דומיא דשק:
   . הוי חום:ביום הלקחו
. דאפילו אין ותיפוק לי

   מגביהין אותו מקבל טומאה:
. דהוי מתכת ולא משום ציפוי

איתקש לשק אפילו עשוי 
   לנחת מקבל טומאה:

. דאזלינן בתר מי לא תנן
   וי:ציפ

. פלדשטו''ר של עור הדולבקי
   ואוכלין עליו:

. דהוה ליה ציפוי של בשייש
אבנים וכלי אבנים לא מקבלי 

   טומאה:
. דכיון דאישתייר שייר אין

ביה כולי האי דחזי למלאכתן 
   ראשונה מקבל טומאה:

. אלמא אזלינן לא שייר לא
   בתר ציפוי:

. הא דאזלינן בתר וכי תימא
בוע ציפוי בציפוי עומד ק

במסמרות ושלחן של קדש 
   לאו עומד הוא:

. הא והא בעא מיניה כו'
דשלחן ודולבקי דאזלינן בתר 
ציפוי בציפוי עומד או אפילו 

  שאינו עומד:
. שפה סביב לשולחן לבזבזין

   והיא מסגרת:
. עצי שיטין דשולחן וכי תימא

חשיבי ולא בטלי ולא מקבלי 
טומאה אגב ציפוי אי לאו 

   דמגביהין אותן:
. דגבי חיפן בשייש לא שנו

דאזלינן בתר ציפוי אלא בכלי 
עץ אכסלגוס דלא חשיב 

   כמסמס:
   . שהיה מרובע:מקצעותיו לו

. עליו. שולחנו של אדם מכפר
  דנותן פרוסה לאורחים:
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ם" ל ָזָהב ָהיּו ׁשָ ע ְסִניִפין ׁשֶ ִלין ַאְרּבַ יֶהן ְמפּוּצָ    ,ֵמָראׁשֵ

ַנִים ְלֵסֶדר  ַנִים ְלֵסֶדר ֶזה ּוׁשְ ֶהם ׁשְ ָהיּו סֹוְמִכין ּבָ    .ֶזהׁשֶ
ֲחִצי ָקֶנה ָחלּול מֹוָנה ָקִנים ּכַ ִרים ּוׁשְ    ,ְוֶעׂשְ

ר ְלֵסֶדר ֶזה ָעה ָעׂשָ ר ְלֵסֶדר ֶזה ְוַאְרּבָ ָעה ָעׂשָ   ."ַאְרּבָ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

   :ַרב ְקִטיָנאָאַמר 
ּיֹוָתיו" :ָאַמר ְקָרא ָערֹוָתיו ְוַכּפֹוָתיו ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנּקִ יָת ּקְ    .כט), מות כה(ש 691691691691"ְוָעׂשִ

פּוִסין - "ְקָערֹוָתיו"    .ֵאּלּו ּדְ
ּפֹוָתיו" ִזיִכין - "ּכַ    .ֵאּלּו ּבָ
   .ֵאּלּו ְסִניִפין - "ְקׂשֹוָתיו"
ּיֹוָתיו"    .ֵאּלּו ָקִנים - "ּוְמַנּקִ
ֶהן" ְך ּבָ ר ֻיּסַ ֶחם - "ֲאׁשֶ ֶהן ֶאת ַהּלֶ ִכין ּבָ ַסּכְ ּמְ    .ׁשֶ
  

   :ָרָבאמֹוִתיב 
ת ,ִניםלֹא ִסיּדּור ַהּקָ " ּבָ ַ    ,"ְולֹא ְנִטיָלָתן ּדֹוחֹות ֶאת ַהׁשּ

ךְ  ְעּתָ אֹוַרְייָתא  :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ת -ּדְ ּבָ ַ אי ֵאין ּדֹוחֹות ֶאת ַהׁשּ    ?ַאּמַ
  

   :ָרָבאֲהַדר ָאַמר 
ָאְמֵרי ָתא הּוא ּדְ    !ַלאו ִמיּלְ

ְתַנן    :ּדִ
ָלל ָאַמר " י ֲעִקיָבאּכְ    :ַרּבִ

ר ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ת  ּכָ ּבָ ת -ָלּה ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַ    ,"ֵאינֹו ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
ת ֲעַלְייהוּ  ּבָ ֵחי ׁשַ לֹא ּדָ ר ּדְ י ֶאְפׁשָ    ,ְוָהֵני ַנּמִ

ׁש ֶלֶחם ?ַטְעָמא ַמאי לֹא ִליַעּפַ    ,ּדְ
יעּוָרא  ִכי ַהאי ׁשִ ׁש  -ּבְ    .לֹא ִמיַעּפַ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

יַצד"    ?ּכֵ
תִנְכָנס ֵמֶעֶרב ׁשַ  ל ׁשּוְלָחן ,ְוׁשְֹמָטן ,ּבָ יָחן ְלָאְרּכֹו ׁשֶ    ,ּוַמּנִ

ה  ל ַחּלָ יָה ׁשֶ יהַּ ָראׁשֶ ת ִנְכָנס ַמְגּבִ ּבָ יָה  -ּומֹוָצֵאי ׁשַ ְחתֶּ    ,ּוַמְכִניס ָקֶנה תַּ
ה  ל ַחּלָ יָה ׁשֶ יהַּ ָראׁשֶ יָה  -ְוחֹוֵזר ּוַמְגּבִ ְחתֶּ    .ּוַמְכִניס ָקֶנה תַּ

  

ָעה ַחּלֹות  ה ָקִניםְצִר  -ַאְרּבָ לֹׁשָ ה ׁשְ לֹׁשָ    ,יכֹות ׁשְ
ַנִים -ָהֶעְליֹוָנה  א ׁשְ אֹוי ,ֵאיָנּה ְצִריָכה ֶאּלָ ֵאין ָעֶליָה ַמׂשּ    .ְלִפי ׁשֶ

ְחּתֹוָנה  ר -ַהתַּ ל ִעיּקָ ל ׁשּוְלָחן ,ֵאיָנּה ְצִריָכה ּכָ ַחת ַעל ָטֳהרֹו ׁשֶ ּמּוּנַ    ."ְלִפי ׁשֶ
  

                                                           
ה אָֹתם 691 ֲעׂשֶ ֵהן ָזָהב ָטהֹור תַּ ְך ּבָ ר ֻיּסַ ּיָֹתיו ֲאׁשֶ ָערָֹתיו ְוַכּפָֹתיו ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנּקִ יָת ּקְ   ְוָעׂשִ

 רש"י
  . דעבדינן סניפין:מנא הני מילי

. שנערך ונילוש ונאפה דפוסין
   בהן כדאמר בריש פירקין:

. מריבוייא ןקשותיו אלו סניפי
דקרא לישנא אחרינא שמקשה 
הלחם ומחזקו שלא ישבר ולא 

   מפי השמועה:
. שמנקין מנקיות אלו הקנים

   הלחם מעיפוש:
. שעל שמסככין בהן את הלחם

הלחם מסככין הקנים בין חלה 
   לחבירתה:

. ואי ס''ד לא סידור הקנים כו'
סידור קנים דאורייתא כדמפקת 

   לעיל:
ף על גב . דאאמאי לא דחי שבת

דאין שבות במקדש האי טלטול 
לאו משום שבות הוא אלא 

   דמיחזי כבונה וסותר:
   . דלא דחי עלייהו שבת:אפשר

. משוי להו לקנים דטעמא מאי
   משום עיפוש:

. ששומטן בכי האי שיעורא
מערב שבת ערבית ולמחר בחצי 
היום מסלקו ומסדר אחרים 
בלא קנים ולמוצאי שבת מסדר 

יעורא דהוי הקנים בכי האי ש
חצי יום לזו וחצי יום לזו לא 

   מיעפשה:
. דלמוצאי שבת מסדר כדתניא

קנים ומגביה ראשה של חלה 
השניה ונותן שלשה קנים על 
התחתונה אחת מכאן ואחת 
מכאן ואחת באמצע וכן על 

   השנית בין לחם ללחם:
. אמצעיות לכל ארבעה חלות

סדר צריכות שלשה קנים תחת 
ב קנים כל אחת ואחת הרי י''

והעליונה אין צריך אלא שני 
קנים לפי שאין משוי עליה 

   שיכבידנה על שלמטה הימנה:
  . ולא מיעפש:על טהרו של שלחן
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        צח, אצח, אצח, אצח, א    ––––    צז, אצז, אצז, אצז, א . 12
ַנן ָהָתם    :ּתְ

י"    :אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ָהיּו ּבַ ל ַאּמֹות ׁשֶ ינֹוִנּיֹות –ּכָ    ,ּבֵ

ָהב  :חּוץ ִמ  ח ַהּזָ ְזּבַ    ,ּמִ
ֶרן    ,ְוַהּקֶ

   ,ְוַהּסֹוֵבב
   .ְוַהְיסֹוד

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְנָין  ת ּבִ ה ְטָפִחים -ַאּמַ ָ ׁשּ    ,ׁשִ
ִלים  ל ּכֵ ה -ְוׁשֶ ָ   . (כלים יז, י) "ֲחִמׁשּ

  
י יֹוָחָנןַר ָאַמר     :ּבִ

ְרׁשוּ  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ    :ּוׁשְ
ַח " ְזּבֵ ה ִמּדֹות ַהּמִ    ,ְוֵאּלֶ

ה ָוטֹוַפח ה ַאּמָ ַאּמֹות ַאּמָ    ,ּבָ
ה   ,בצז ה רֹוַחב ,ְוֵחיק ָהַאּמָ ָפָתּה ָסִביב ֶזֶרת ָהֶאָחד ,ְוַאּמָ    ,ּוְגבּוָלּה ֶאל ׂשְ

ַח  ְזּבֵ ב ַהּמִ    .יג), (יחזקאל מג "ְוֶזה ּגַ
ה"    .ֶזה ְיסֹוד - "ֵחיק ָהַאּמָ
ה"    .ֶזה סֹוֵבב - "רֹוַחב ַאּמָ
ָפָתּה ְסִביב ֶזֶרת ָהֶאָחד"    .ֵאּלּו ְקָרנֹות - "ּוְגבּוָלּה ֶאל ׂשְ
ַח " ְזּבֵ ב ַהּמִ ָהב - "ֶזה ּגַ ח ַהּזָ    .ֶזה ִמְזּבַ

י ֵמִאיר ָסַבר ה ::::ַרּבִ ָ ת ֲחִמׁשּ ה ּבַ ַאּמָ לִ  ,ֶזהּו ּבְ ל ַאּמֹות ּכֵ ׁש ָהא ּכָ ת ׁשֵ ה ּבַ ַאּמָ    .ים ּבְ
י ְיהּוָדה ָסַבר ִלים :ְוַרּבִ ל ַאּמֹות ּכֵ ֶזה ְיהּו ּכָ    .ּכָ

  
ךְ  ְעּתָ ת  :ָקא ַסְלָקא ּדַ ה ּבַ ַאּמָ הִמיסֹוד ְוַעד סֹוֵבב ּבְ ָ גֹוַבּה  ֲחִמׁשּ    ,ּבְ

ה רֹוַחב" :ּוַמאי ה ְוַאּמָ    ?"ֵחיק ָהַאּמָ
ה ְוַעד רֹוַח  :ָהִכי ָקא ָאַמר הֵמֵחיק ָהַאּמָ ָ ת ֲחִמׁשּ ה ּבַ ַאּמָ    .ב ּבְ

  
ה ָהֵוי ּמָ ַח ּכַ ְזּבֵ ר ַאּמֹות ?ּגֹוַבּה ַהּמִ    ,ֶעׂשֶ

ית  ה -ׁשִ ָ ה ֲחִמׁשּ ָ ֵני ֲחִמׁשּ    ,ּבְ
ֵעי  א -ְוַאְרּבְ יּתָ א ׁשִ יּתָ ֵני ׁשִ    .ּבְ

ה ָהֵוי ּמָ ַח ּכַ    ?ִמְזּבֵ
ָעה ין ְוַאְרּבָ    .ַחְמׁשִ

ה ָהֵוי ּמָ ַח ּכַ ִמְזּבֵ יּה ּדְ ְלּגֵ    ?ּפַ
ָרנֹות ְוַעד סֹוֵבב.  ְבָעה ִמּקְ ִרים ְוׁשִ   ֶעׂשְ

ה ָהֵוי ּמָ    ?ּכַ
ָעה ִרים ְוַאְרּבָ    .ֶעׂשְ

ַח  ִמְזּבֵ יּה ּדְ ִציר ְלַפְלּגֵ ה ּבְ ּמָ    ?ּכַ
ָלָתא    .ּתְ

   :ּוְתַנן
ֶאְמַצע" ל ִסְקָרא חֹוְגרֹו ּבָ    ,חּוט ׁשֶ

ִמים ָהֶעְליֹוִנים ְלָדִמים ַהתַּ  ין ּדָ יל ּבֵ ֵדי ְלַהְבּדִ    (מידות ג, א) "ְחּתֹוִניםּכְ
  

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאּלָ
י עֹוַלת ָהעֹוף" ּבֵ    :ּגַ

ֶבׂש ּוָפָנה ְלסֹוֵבב ּכֶ    ,ָהָיה עֹוֶלה ּבַ
רֹוִמית ִמְזָרִח  ּה  ,יתּוָבא לֹו ְלֶקֶרן ּדְ ּה ִמּמּול ָעְרּפָ    ,ּומֹוֵלק ֶאת רֹאׁשָ

יל    ,ּוַמְבּדִ
ְזּבֵ  ָמּה ַעל ִקיר ַהּמִ    ,ַח ּומֹוֶצה ֶאת ּדָ

ה ַאַחת  ה ֵמַרְגָליו ֲאִפיּלּו ַאּמָ ָאּה ְלַמטָּ יָרה -ְוִאם ֲעׂשָ ׁשֵ    ."ּכְ
ֵני ְטָפִחים ְ ה ִמׁשּ    !ָהא ָקא ָיִהיב ֶעְליֹוָנה ְלַמּטָ

  
א    ,ֶאלָּ

ה" ִניָסה – "ֵחיק ָהַאּמָ    .ּכְ
ה רֹוַחב" ִניָסה – "ַאּמָ    .ּכְ

 רש"י
. של ששה טפחים ולקמן מפרש בבינוניות

לה אמאי קרי לה בינונית משום דאיכא 
  דבצירא ואיכא דטפיא:

. שהיה אמה על אמה חוץ ממזבח הזהב
לה שהיו לו לארבע והקרן של מזבח העו

פינותיו ארבע אבנים של אמה גובה ואמה 
על אמה עובי ואותה אמה היתה באמה בת 
חמש טפחים ולקמן מפרש אי דגובה אי 

   דאורך ורוחב:
. של מזבח העולה וכולהו היסוד והסובב

   מפרש לקמן:
   . כגון חומת הבית ומזבח העולה:אמת בנין

. ארון ושולחן ומזבח הזהב: אמת כלים
אמה וטופח על אותה אמה תהא צריך (

להוסיף טפח דהוה בת חמש שחסירה טפח 
מאמה : מדות המזבח. מזבח העולה: 
באמות אמה אמה וטופח. באמות בינוניות 
יהא אמה אמה וטפח דאמותיו והן בשל 
  חמש דהויא לה של ששה אמה וטפח באלו:

כלומר באלו אמות אני אומר  וחיק האמה.
   שיהו בנות חמש:

. דהיינו יסוד דעלה אמה וכנס האמה וחיק
אמה זהו יסוד ולקמן מפרש בהי אמות 

   קאמר אי דגובהה אי דכניסה:
. זרת גבולה על שפתה סביב אלו הקרנות

חצי אמה האחד דמאמצעית האבן מודד 
והויא זרת לכל רוח דהיינו אמה על אמה 

   זרת חצי אמה:
. כלומר ובאמה זו יהא נמי וזה גב המזבח

   :מזבח הזהב
. מזבח הזהב דהויא כלי ר' מאיר סבר זה

יהא באמה בת חמשה והא שאר כלים 
   באמה בת ששה:

. אותה אמה של קס''ד מיסוד ועד סובב
גובה היסוד ואותן האמה שבין יסוד וסובב 
באמה בת חמש מחיק האמה מן היסוד 
והיסוד בכלל ועד אמה רוחב דהיינו סובב 

   באמה באמה בת חמש:
. ה כמה הוי עשר אמותגובה מזבח העול

כדאמרינן בזבחים בפ' קדשי קדשים (דף 
נט:) על המשכן ועל המזבח מה משכן עשר 
אמות אורך הקרש אף מזבח עשר אמות 
ומה אני מקיים שלש אמות קומתו משפת 

   סובב עד מקום הקרנות:
. דמן הרצפה ועד הסובב בני חמשה שית

   חמשה כדקאמר:
ועד סובב . מגובה קרנות מקרנות ועד סובב

הוי ד' אמות של ששה ששה שהם כ''ד 
טפחים דעלה אמה וכנס אמה זהו יסוד ומן 
היסוד לסובב חמש הרי שש ומן הסובב ועד 
מקום הקרנות ג' הרי תשעה והקרן אמה 

   הרי עשרה כדקתני לקמן:
. דלא הוי סובב אפלגא דמזבח כמה בציר

תלתא טפחים הוי פלגיה דמזבח למטה מן 
   הסובב:

   למזבח סביב: .חוגרו
. חטאת בהמה דמים עליונים לתחתונים

למעלה מן החוט וחטאת העוף למטה ועולת 
העוף למעלה וטעמא מפרש בתורת כהנים 

   ובמס' זבחים:
. אוחז בית השחיטה ושוחט הוורידין מיצוי

   והדם מקלח למרחוק:
   . מן הסובב:למטה מרגליו

. כיון דפלגיה דמזבח אינו הא קא יהיב כו'
מן הסובב אלא שלשה טפחים כי עביד נמוך 

אמה למטה מרגליו אפילו באמה בת חמש 
קא יהיב עליונים שני טפחים למטה מן 
החוט: אלא כולה עשר אמות דגובה באמה 
בת ששה וכי קתני באמה בת חמש באמות 
דכניסה יסוד וסובב ועובי הקרנות קרי 

  כניסה שכונס באורך ורוחב:
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ָפָתּה ָסִביב" בּוָלּה ֶאל ׂשְ ִניָסה – "ּגְ    .ּכְ
  

ה ֲהָוה ֵליּה  ּמָ ַח ּכַ    ?ִמְזּבֵ
ין יּתִ    .ׁשִ

ה ָהֵוי ּמָ ַח ּכַ ִמְזּבֵ יּה ּדְ ְלּגֵ    ?ּפַ
ָלִתין    .ּתְ

ה ָהֵוי ּמָ ָרנֹות ְוַעד סֹוֵבב ּכַ    ?ִמּקְ
ִרי ע ןֶעׂשְ    .ְוַאְרּבַ

ַח  ִמְזּבֵ יּה ּדְ ִציר ְלַפְלּגֵ ה ּבָ ּמָ    ?ּכַ
ה  ָ ׁשּ   ׁשִ

  
   :ּוְתַנן

ה ֵמַרְג " ָאּה ְלַמטָּ ה ַאַחת  ,ָליוִאם ֲעׂשָ ָרה –ֲאִפיּלּו ַאּמָ ׁשֵ    ."ּכְ
  

א ַמאי אֹוִקיְמּתָ ְכִניָסה ?ּבְ    .ּבִ
ְכִניָסה    ?!ּוִמי ָמִצית מֹוְקַמּתְ ָלּה ּבִ

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ִים" תַּ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ִים ַעל ׁשְ תַּ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ַח ָהָיה ׁשְ    ,ִמְזּבֵ

ה ה  ,ָעָלה ַאּמָ    ,ֶזהּו ְיסֹוד -ְוָכַנס ַאּמָ
יםנִ  לֹׁשִ ים ַעל ׁשְ לֹׁשִ    (מידות ג, ו) "ְמָצא ׁשְ

ֵני ְטָפִחים ָהֵוי ים ּוׁשְ לֹׁשִ    !ׁשְ
  

ה ֶזהּו סֹוֵבב "ְותּו  מֹוָנה -ֲעָלּה ָחֵמׁש ְוָכַנס ַאּמָ ִרים ּוׁשְ מֹוָנה ַעל ֶעׂשְ ִרים ּוׁשְ    - "ִנְמָצא ֶעׂשְ
ע ְטָפִחים ָהֵוי מֹוָנה ְוַאְרּבַ ִרים ּוׁשְ    !ֶעׂשְ

  
יב ֵליּה  :יָמאְוִכי ּתֵ  ה לֹא ָחׁשִ לֹא ָהֵוי ַאּמָ יָון ּדְ    ,ּכֵ

ׁש " ִרים ְוׁשֵ ׁש ַעל ֶעׂשְ ִרים ְוׁשֵ ה ִנְמָצא ֶעׂשְ ה ִמּזֶ ה ְוַאּמָ ה ִמּזֶ    – "ְמקֹום ְקָרנֹות ַאּמָ
ַבע ָהווּ  ִרין ּוׁשְ    !ֶעׂשְ

  
ק    .לֹא ּדָ

  
ה  ,ְמקֹום ִהיּלּוְך ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים" ה ְוַאּמָ ה ִמּזֶ הַאּמָ     - ִמּזֶ

ֲעָרָכה ע ְמקֹום ַהּמַ ִרים ְוַאְרּבַ ע ַעל ֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבַ    – "ִנְמָצא ֶעׂשְ
ה ֲהַואי ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ    !ֶעׂשְ

  
יָמא ק  :ְוִכי ּתֵ י לֹא ּדָ ִתיב -ָהָכא ַנּמִ ֵרה אֹוֶרךְ "   :ְוָהא ּכְ ים ֶעׂשְ ּתֵ    ,ְוָהֲאִריֵאל ׁשְ

ֵרה רֹוַחב ָרבּוַע  ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ    – טז), (יחזקאל מג  692692692692"ּבִ
ֵרה ים ֶעׂשְ ּתֵ ֵרה ַעל ׁשְ ים ֶעׂשְ ּתֵ א ׁשְ ֵאינֹו ֶאּלָ    ?!ָיכֹול ׁשֶ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ַעת ְרָבָעיו" :ּכְ    – "ֶאל ַאְרּבַ
ה ְלָכל רּוַח ְורּוַח  ֵרה ַאּמָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ֶאְמַצע הּוא מֹוֵדד ׁשְ ּבָ ד ׁשֶ    !ְמַלּמֵ

  
יָמא ְייהּו ֵמִע  :ְוִכי ּתֵ ית ִמיּנַ י ְלהּו ׁשִ ה ַמְייּתֵ ָ ת ֲחִמׁשּ ה ּבַ ַאּמָ ָרא ּבְ ן ַרְווָחא ָלּה ֲעָזָרה -יּקָ    !ִאם ּכֵ

ְתַנן    :ּדִ
ים ְוָחֵמׁש " לֹׁשִ ַבע ַעל רֹוַחב ֵמָאה ּוׁשְ מֹוִנים ָוׁשֶ ל ָהֲעָזָרה ָהְיָתה אֹוֶרְך ֵמָאה ּוׁשְ    .ּכָ

ְזָרח ְלַמֲעָרב  ַבע -ִמּמִ מֹוִנים ָוׁשֶ    :ֵמָאה ׁשְ
ָרֵאל ְמקֹום ּדְ  ה -ִריַסת ַרְגֵלי ִיׂשְ ֵרה ַאּמָ    ,ַאַחת ֶעׂשְ

ִריַסת ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים  ה -ּוְמקֹום ּדְ ֵרה ַאמָּ    ,ַאַחת ֶעׂשְ
ַח  ְזּבֵ ִים -ַהּמִ תַּ ים ּוׁשְ לֹׁשִ    ,ׁשְ

ַח  ְזּבֵ ין אּוָלם ְוַלּמִ ה -ּבֵ ִים ַאּמָ תַּ ִרים ּוׁשְ    ,ֶעׂשְ
ה -ַהֵהיָכל     ,ֵמָאה ַאּמָ

ה ַאַחת ֶעׂשְ  ּפֹוֶרת -ֵרה ַאּמָ ית ַהּכַ   (מידות ה, א).  "ֲאחֹוֵרי ּבֵ
  

א  ה"ֶאּלָ גֹוְבָהּה  – "ֵחיק ָהַאּמָ    ,ּבְ
ה רֹוַחב" ִניָסה – "ַאּמָ    .ּכְ

ָפָתּה ָסִביב"   צח,א בּוָלּה ֶאל ׂשְ ָנא ָהִכי -" ּגְ ָנא ָהִכי ,לֹא ׁשְ    .ְולֹא ׁשְ
                                                           

ַעת ְרָבָעיוְוָהֲאִריֵא  692 ֵרה רַֹחב ָרבּוַע ֶאל ַאְרּבַ ים ֶעׂשְ תֵּ ׁשְ ֵרה אֶֹרְך ּבִ ים ֶעׂשְ תֵּ   ל ׁשְ

 רש"י
ובהו . גבנין המזבח כמה הוי

דמזבח שיתין פושכי דהא כל 
אמות הגובה באמה בת ששה 
ולמטה מרגליו אפילו אמה אחת 
באמה בת חמש כשרה דהוי טפח 

  למעלה מן החוט:
. דמכל נמצא שלשים על שלשים

צד ממעט אמה והיינו ב' באורך 
ב' ברוחב ל' אמות ושני טפחים 

   הוי:
נמצא בין קרן לקרן עשרים 

דהנך . וששה עשרים ושבעה הוו
שש אמות דאימעיט לא הוו אלא 

   חמש באמת בת שש:
. אמה מקום הילוך רגלי הכהנים

סביב לפנים מן הקרנות 
כשהולכין לסדר המערכה 

   והאברים נמצא כ''ד על כ''ד:
. מקום המערכה כ''ה על כ''ה

דהא אמה דהילוך ודאי בת ששה 
הואי דהא לא כתיב בקרא ומיהו 

   כ''ה מיהא הוו:
ום המערכה . המקוהאריאל

שבאמצע י''ב אמה על י''ב אמה 
דהיינו כ''ד על כ''ד וקרא ליכא 

   למימר לא דק:
. כשעשו וכי תימא מעיקרא

המזבח ל''ב על ל''ב ומדדו 
מאותן ל''ב שית אמות באמה בת 
חמש והנך שית לא הוו אלא 
חמש באמה בת ששה ובצרא לה 
חדא אמה דהוו להו ל''א אמות 
הלכך כי עבדת שית אמות 
דכניסה ג' לכל צד באמה בת 
חמש דהוי חמש אמות גדולות 
לא פש להו אלא כ''ו על כ''ו הוי 

   בין קרן לקרן:
. דמעיקרא לא הוה מזבח אם כן

אלא ל''א על ל''א רווחא לה 
   עזרה יותר ממה ששנינו:

   . בין חצר והיכל:דתנן כל העזרה
. ואם כן היתה קפ''ז על קל''ה

''ג הוו ליה בין אולם ולמזבח כ
   אמות או מקום הדריסה כ''ג:

. עם בית קדשי היכל מאה אמה
   הקדשים:

. י''א אמה (חצר) אחורי הכפורת
וכשהיו ישראל מרובין בעזרה 
היו נמשכין מהם לשם כדאמרינן 

   ביומא (דף כא.):
. אותה אלא חיק האמה בגובהה

אמה שמן הרצפה ועד היסוד 
   באמה בת חמש:

ה . כניסואמה רוחב רוחב כניסה
דסובב באמה בת חמש אבל 

   כניסה דיסוד באמה בינוני:
. דגבהו גבולה על שפתה סביב

  דקרן באמה בת ה':
. לא שנא הכי ולא שנא הכי

כלומר כניסתן דקרנות אי בעי 
למימר נמי באמה בת חמש לא 
איכפת לן כיון דכניסת יסוד 
באמה בת שש לא פש ליה בין 
קרן לקרן אלא כ''ו וארבעה 

מכניסה דסובב טפחים שתים 
ושתים מכניסה דקרנות וכיון 

  דלא הוי אמה לא חשיב לה:
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ה ָהֵוי ּמָ ַח ּכַ    ?ִמְזּבֵ
ין ּוְתַמְניָ     .אַחְמׁשִ

ה ָהֵוי ּמָ ַח ּכַ ִמְזּבֵ יּה ּדְ ְלּגֵ    ?ּפַ
ָעה ִרין ְוִתׁשְ    .ֶעׂשְ

ָרנֹות ְוַעד סֹוֵבב ה ָהווּ  ִמּקְ ּמָ    ?ּכַ
ִרין ּוְתָלָתא    .ֶעׂשְ

ַח  ִמְזּבֵ יּה ּדְ ִציר ְלַפְלּגֵ ה ּבְ ּמָ    ?ּכַ
א יּתָ    .ׁשִ

   :ּוְתַנן
ה ַאַחת " ה ֵמַרְגָליו ֲאִפיּלּו ַאּמָ ָאּה ְלַמטָּ יָרה -ִאם ֲעׂשָ ׁשֵ    ."ּכְ
  

י ְיָקא ַנּמִ    ,ּדַ
ְכִתיב ה": ּדִ ה רֹוַחב" – "ֵחיק ָהַאּמָ    ."ְוַאּמָ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  

 רש"י
. דכולן אמותיו חמשין ותמניא

היו בנות ו' חוץ משתי אמותיו מן 
הרצפה ועד היסוד ואמה גובה 

  של קרן:
. דחיק האמה גובהה דיקא נמי

ואמה רוחב כניסה מדקרי להאי 
חיק האמה ולהאי אמה רוחב 

  ושני בדיבוריה:
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י ֵמִאיר"[     :אֹוֵמר ַרּבִ

ׁש  ְקּדָ ּמִ ָהיּו ּבַ ל ַאּמֹות ׁשֶ ינֹוִנּיֹות –ּכָ   ].כלים יז, י)( "ּבֵ
  

ה  ינֹוִנית"ְוַכּמָ ה ּבֵ    "?ַאּמָ
  

י יוֹ ָאַמר     :ָחָנןַרּבִ
ה ְטָפִחים ָ ׁשּ    .ׁשִ

  
ר ָאִביןָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ

ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ
י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלָחן ֻ ר -ָאְרּכֹו     :ַהׁשּ ֵנים ָעׂשָ    ,ׁשְ
ה -ְוָרְחּבֹו  ָ ׁשּ    ."ׁשִ

  
ּה  א ִמיּנָ ְנִפיׁשָ ה ּדִ ַהְוָיא ַאּמָ ָלל ּדְ    ?!ִמּכְ

  
   .יןִא 

ַנן    :ְוָהא ּתְ
יָרה" ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ י ַאּמֹות ָהיּו ּבְ תֵּ    ,ׁשְ

   ,ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית -ַאַחת 
רֹוִמית -ְוַאַחת     .ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ּדְ

ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית  עׁשֶ ְיֵתיָרה ַעל  -ׁשֶ ה ֲחִצי ֶאְצּבַ    ,ל מֹׁשֶ
רֹוִמית  ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ּדְ עָהְיָת    -ׁשֶ    ,ה ְיֵתיָרה ָעֶליָה ֲחִצי ֶאְצּבַ

ע ה ֶאְצּבַ ל מֹׁשֶ    .ִנְמֵצאת ְיֵתיָרה ַעל ׁשֶ
ה דֹוָלה ְוַאַחת ְקַטּנָ ה ָאְמרּו ַאַחת ּגְ    ?ְוָלּמָ

ִנין הּו ָהאּוּמָ ּיְ ֵדי ׁשֶ ה -נֹוְטִלין    :ּכְ ְקַטּנָ    ,ּבִ
ְגדֹוָלה –ּוַמֲחִזיִרין     ,ּבִ

לֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ְמִע  ֵדי ׁשֶ   . (כלים יז, ט) "יָלהּכְ
  

ה ִלי י ָלּמָ    ?ְוַתְרּתֵ
  

א ְוַדֲהָבא -ֲחָדא     ,ְלַכְסּפָ
   .ְלִבְנָייָנא –ַוֲחָדא 

  
  

 ש"יר
. שמעינן ליה השולחן ארכו י''ב

לר' מאיר דאמר לעיל כל האמות 
היו בבינוניות אלמא בינונית 

  היינו בת ששה:
ומדקרי ליה בינוניות מכלל 

   . בתמיה:דאיכא דנפישא מינה
. מקלות היו שם שתי אמות

שבהן מודדין האמות והן [ארכן] 
   אמה:

. חדר אחד היה בשושן הבירה
של עזרה  בנוי על שער המזרחי

   ומצוייר כתבנית שושן הבירה:
   . בת ששה:של משה

. כדי שיהו אומנין נוטלין בקטנה
שהיה גזבר מתנה עם האומנין 
כך וכך אמות בנין תבנו לבדק 
הבית בכך וכך דמים באמה של 
משה ומחזירין לו למדת אמה 
גדולה שיתירה עליה אצבע כדי 
שיוסיפו על תנאם משלהם שלא 

נים מן ההקדש יפחתו ונמצאו נה
יותר ממה שעשו ובאין לידי 

   מעילה:
. כשמתנין וחדא לדהבא ולכספא

צורפי זהב לעשות טבלא בת 
חמש או בת עשר באמה של משה 
עושין אותה למדת האמה 
היתרה עליה חצי אצבע ולא 
באותה שיתירה עליה אצבע לפי 
שאומנות יקרה היא ואין טוב 

  להפסידן כל כך:
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ם ַנן ַהּתָ    :ּתְ

יָרה צּוָרה" ן ַהּבִ ְזָרח ָעָליו ׁשּוׁשַ ַער ַהּמִ   . (מידות א, ג) "ׁשַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

א יִמ וְ  ַרב ִחְסּדָ ר ַאְבּדִ    :יַרב ִיְצָחק ּבַ
אוּ  -ַחד ָאַמר  ְדעּו ֵמֵהיָכן ּבָ ּיֵ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

ֵהא ֵאיַמת ַמְלכּות ֲעֵליֶהן -ְוַחד ָאַמר  ּתְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
  

יָאַמר  אי ַרּבִ    :ַיּנַ
ֵהא ֵאיַמת ַמְלכּות ָעֶליךָ     ,ְלעֹוָלם ּתְ

ֱא  ּנֶ ֲחוּו ִלי ֵלאמֹר" ר:ַמ ׁשֶ ּתַ ה ֵאַלי ְוִהׁשְ    .ח), (שמות יא 693693693693"ְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאּלֶ
   .ָאַמר ֵליּה ְוִאיּלּו ְלִדיֵדיּה לֹא ָק 

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ֱאַמר ,ֵמָהָכא ּנֶ ָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב"  :ׁשֶ ס ָמְתָניו ַוּיָ ּנֵ הּו ַוְיׁשַ    ,ְוַיד ה' ָהְיָתה ֶאל ֵאִלּיָ
   .מו), יח '(מלכים א "ַעד ּבֲֹאָכה ִיְזְרֶעאָלה

  
  
  
    .יב), (יחזקאל מז694694694694"ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה"

א יִמיוְ  ַרב ִחְסּדָ ר ַאְבּדִ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ
ַמְעָלה :ַחד ָאַמר ּלְ ה ׁשֶ יר ּפֶ    ,ְלַהּתִ

ה :ְוַחד ָאַמר ַמּטָ ּלְ ה ׁשֶ יר ּפֶ    .ְלַהּתִ
  

ַמר    :ִאיּתְ
ה ִמים :ָאַמר ִחְזִקּיָ ה ִאּלְ יר ּפֶ    .ְלַהּתִ

ָרא ר ַקּפָ ה ֲעָקרֹות :ָאַמר ּבַ יר ּפֶ    .ְלַהּתִ

                                                           
ַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאצֵ  693 ר ּבְ ה ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ֲחוּו ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאתָּ תַּ ה ֵאַלי ְוִהׁשְ ֳחִרי ָאףְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאלֶּ ְרעֹה ּבָ ֵצא ֵמִעם ּפַ   א ַוּיֵ
יו ְיבַ וְ  694 ְריֹו ָלֳחָדׁשָ ל ֵעץ ַמֲאָכל לֹא ִיּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא ִיּתֹם ּפִ ה ּכָ ה ּוִמּזֶ ָפתֹו ִמּזֶ ַחל ַיֲעֶלה ַעל ׂשְ ה יֹוְצִאיםַעל ַהּנַ ׁש ֵהּמָ ְקּדָ י ֵמיָמיו ִמן ַהּמִ ר ּכִ ְוָהָיה ִפְריֹו  ּכֵ

  ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה

 רש"י
  . מצויירת:צורה

. ויראו מהיכן באו כדי שידעו
ויתנו הודאה למלכות שהוציאם 

   משם:
. פרס שתהא אימת מלכות
   עליהם ולא ימרדו בהם:

. ואילו לדידיה לא אמר ליה
ותרד אלי והשתחוית לי ואע''ג 
דמסקנא הכי הוה ויקם פרעה 

   לילה:
. אליהו לפני וירץ לפני אחאב

אחאב שהיה רוכב על סוסו 
דרך מלכים משום כבודו שאין 

   ללכת יחידי:
. גבי מעיין שעתיד ועלהו לתרופה

לצאת מבית קדשי הקדשים קאי 
ועל שפת הנחל יעלה מזה ומזה 
כל (עלה) מאכל והיה פריו 
למאכל ועלהו לתרופה ואיידי 
דאיירי בפלוגתא דרב חסדא ורב 
יצחק נקט לה הכא וקדריש 

   נוטריקון לתרופה:
. פה אלמים להתיר פה שלמעלה

   לם האוכל ממנו נרפא:שכל א
. פה רחם של פה שלמטה

  עקרות:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵרה ַחּלֹות " :ִאיּלּו ֶנֱאַמר" ים ֶעׂשְ ּתֵ   ... ְוָלַקְחּתָ סֶֹלת ְוָאִפיָת אֹוָתּה ׁשְ
ִים ַמֲעָרכֹות  ּתַ ְמּתָ אֹוָתם ׁשְ    ,)ו-ה, (ויקרא כד 695695695695"ְוׂשַ

ׁש " :ְולֹא ֶנֱאַמר    – "ׁשֵ
ע :ָהִייִתי אֹוֵמר ל ַאְרּבַ מוֹ  ,ַאַחת ׁשֶ ל ׁשְ    ,ֶנהְוַאַחת ׁשֶ

ׁש " :ְלָכְך ֶנֱאַמר    ."ׁשֵ
  

ֲעָרֶכת" :ְוִאיּלּו ֶנֱאַמר ׁש ַהּמַ ִים ַמֲעָרכֹות ׁשֵ ּתַ ֵרה" :ְולֹא ֶנֱאַמר ,"ׁשְ ים ֶעׂשְ ּתֵ    – "ׁשְ
ׁש  :ָהִייִתי אֹוֵמר ׁש ׁשֵ ל ׁשֵ לֹׁש ׁשֶ    ,ׁשָ

ֵרה" :ְלָכְך ֶנֱאַמר ים ֶעׂשְ ּתֵ    ."ׁשְ
  

ֵרה ַח " :ְוִאיּלּו ֶנֱאַמר ים ֶעׂשְ ּתֵ ִים " :ְולֹא ֶנֱאַמר ,"ּוַמֲעָרכֹות ... ּלֹותׁשְ ּתַ ׁש ... ׁשְ    – "ְוׁשֵ
ע ְלָכְך ֶנֱאַמר :ָהִייִתי אֹוֵמר ע ַאְרּבַ ל ַאְרּבַ ה ׁשֶ לֹׁשָ ִים" :ׁשְ ּתַ ׁש  ... ׁשְ    ."ְוׁשֵ

  

לֹא יֹאְמרּו  הָהא ַעד ׁשֶ לֹׁשָ לּו  ׁשְ    .לֹא ָלַמְדנוּ  -ִמְקָראֹות ַהּלָ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ׁש נֹוֵתן ׁשְ  ׁש ׁשֵ ל ׁשֵ ִים ַמֲעָרכֹות ׁשֶ   .תַּ
מֹוֶנה   :ְוִאם ָנַתן ל ׁשְ ע ְוַאַחת ׁשֶ ל ַאְרּבַ    .לֹא ָיָצא -ַאַחת ׁשֶ

ַבע  ַבע ׁשֶ ל ׁשֶ ִים ׁשֶ תַּ י -ׁשְ ִאיּלּו ֵאיָנּה  :אֹוֵמר ַרּבִ    ."רֹוִאין ֶאת ָהֶעְליֹוָנה ּכְ
  

ִעיַנן    !ז), (ויקרא כד 696696696696"ְוָנַתּתָ ַעל" :ְוָהא ּבְ
  

אֵליּה  ָאַמר    ,ַרב ַהְמנּוָנאלְ  ַרב ִחְסּדָ
אלְ  ַרב ַהְמנּוָנאְוָאְמֵרי ָלּה     :ַרב ִחְסּדָ

י ְלַטְעֵמיּה     ,ַרּבִ
ָאַמר ָסמּוךְ  – "ַעל" :ּדְ    .ּבְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה" ֲעֶרֶכת ְלבֹוָנה ַזּכָ   . (ויקרא כד, ז) "ְוָנַתּתָ ַעל ַהּמַ
ָסמּוךְ  – "ַעל"    ,ּבְ

ָסמּוךְ  "ַעל"ה אֹוֵמר ַאתָּ     ,ּבְ
   :אוֹ 

א  ׁש  "ַעל"ֵאינֹו ֶאּלָ    ?ַמּמָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ רֹוֶכת" :ּכְ ָסמּוךְ  "ַעל" :ֱהֵוי אֹוֵמר - ג), (שמות מ 697697697697"ְוַסּכֹות ַעל ָהָארֹון ֶאת ַהּפָ    ."ּבְ
  
  

                                                           
ה ָהֶאָחת ְוָלַקְחתָּ סֶֹלת ְוָאִפיָת  הההה 695 רִֹנים ִיְהֶיה ַהַחּלָ ֵני ֶעׂשְ ֵרה ַחּלֹות ׁשְ ים ֶעׂשְ תֵּ הֹר 	וווו. אָֹתּה ׁשְ ְלָחן ַהּטָ ֻ ֲעָרֶכת ַעל ַהׁשּ ׁש ַהּמַ ִים ַמֲעָרכֹות ׁשֵ תַּ ְמתָּ אֹוָתם ׁשְ ְוׂשַ

ה   ִלְפֵני ְיהֹוָ
ָרה  696 ֶחם ְלַאְזּכָ ה ְוָהְיָתה ַלּלֶ ֲעֶרֶכת ְלבָֹנה ַזּכָ הְוָנַתתָּ ַעל ַהּמַ ה ַליהֹוָ ֶ   ִאׁשּ
רֶֹכת 697 ם ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות ְוַסּכָֹת ַעל ָהָארֹן ֶאת ַהּפָ ְמתָּ ׁשָ   ְוׂשַ

 רש"י
. מפרשא חזקיה ובר קפרא

  מילתייהו טפי והיא היא:
ואילו נאמר שתים מערכות שש 

. ולא נאמר שתים המערכת
   עשרה:

. הייתי אומר שלש של שש
דשתים מערכות הרי תרין שש 
המערכת הוי מערכת שלישית 
ובספרים דכתב בהו שלש של 

י משמע אילו לא נאמר שלש הכ
שתים עשרה אלא שתים 
מערכות שש הוי משמע שתים 
מערכות של שלש ואם תרצה 

   להוסיף שלישית סגי בג' חלות:
. לכך נאמר שתים עשרה

   דמשמע ותו לא:
. ולא ואילו נאמר שתים עשרה

נאמר שתים ושש אלא ונתת 
אותם מערכות המערכת על 
השולחן הייתי אומר שלש של ד' 

   ד':
א בעינן ונתת על המערכת וה

. וכי יהיב לה על השביעית לבונה
איכא חציצה: פרוכת מחיצה 

  הוא וקרי ליה על:
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ׁש " ְקּדָ ּמִ ּבַ ִלים ׁשֶ ל ַהּכֵ ִית - ּכָ ל ּבַ ן ְלָאְרּכֹו ׁשֶ    ."ָאְרּכָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁש " ְקּדָ ּמִ ּבַ ִלים ׁשֶ ל ַהּכֵ ִית -ּכָ ל ּבַ ן ְלָאְרּכֹו ׁשֶ    ,ָאְרּכָ

ִית ל ּבַ ָאְרּכֹו ְלָרְחּבֹו ׁשֶ    ,חּוץ ֵמֲארֹון ׁשֶ
ח    ,ְוָכְך ָהָיה מּוּנָ

ִחין יו מּוּנָ ּדָ    ."ְוָכְך ָהָיה ּבַ
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

ח" :ָהִכי ָקָאַמר ְך ָהָיה מּוּנָ ִחיןִמּדְ  - "ּכָ ְך ָהָיה מּוּנָ יו ּכָ יו ,ַבּדָ    .ּוַבּדָ
  

   ?ְמָנָלן
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ים"" ּדִ ֲאִריכּו ַהּבַ רֹוֶכת - ח), ח '(מלכים א 698698698698"ַוּיַ ּפָ    ?ָיכֹול לֹא ָהיּו נֹוְגִעין ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר ָראוּ " :תַּ    ."ַוּיֵ

ָראוּ  רֹוֶכת ְויֹוְצִא  - ִאי ַוּיֵ ּפָ    ?יןָיכֹול ְיהּו ְמָקְרִעין ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר    ."לֹא ֵיָראּו ַהחּוָצה" :תַּ

יַצד   ?ָהא ּכֵ
ה   ,בצח ָ י ִאׁשּ ּדֵ ֵני ּדַ ִמין ׁשְ רֹוֶכת ְודֹוִמין ּכְ ּפָ    ,ּדֹוֲחִקין ּובֹוְלִטין ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ַדי ָיִלין" :ׁשֶ ין ׁשָ    ."יג), (שיר השירים א "ְצרֹור ַהּמֹור ּדֹוִדי ִלי ּבֵ
  

יו ְלפוּ  ַבּדָ ָארֹון ָהוּו ָיְתֵביּוְמָנָלן ּדְ ָארֹון ָהוּו ָיְתֵבי ,ְתָיא ּדְ יְלָמא ְלָאְרּכֹו ּדְ    ?ּדִ
  

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
י ְלהוּ  ּגֵ א לֹא ִמְסּתַ ָתא ּוַפְלּגָ ַאּמְ ְבֵרי ּבְ ֵרי ּגַ    .ּתְ

  
רּו ְלהוּ  ָעה ֲהוּו ּדָ ְבַאְרּבָ    ?ּוְמָנא ָלן ּדִ

  
ְכִתיב ָהִתים"    :ּדִ ֵרי – כא), במדבר י( 699699699699"ְוָנְסעּו ַהּקְ    ,ּתְ

ׁש " ְקּדָ ֵאי ַהּמִ ֵרי - כא), (במדבר י "נֹוׂשְ י ּתְ    .ַנּמִ
  

                                                           
ְהיּו ׁשָ  698 ִביר ְולֹא ֵיָראּו ַהחּוָצה ַוּיִ ֵני ַהּדְ ים ִמן ַהּקֶֹדׁש ַעל ּפְ ּדִ י ַהּבַ ָראּו ָראׁשֵ ים ַוּיֵ ּדִ ֲאִרכּו ַהּבַ הַוּיַ   ם ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ
ן ַעד ּבָֹאםְוָנְסעּו ַהּקְ  699 ּכָ ׁשְ ׁש ְוֵהִקימּו ֶאת ַהּמִ ְקּדָ ֵאי ַהּמִ   ָהִתים נֹׂשְ

 רש"י
(כל הכלים. כגון שלחנות אורכן 
לאורכן של בית ממזרח 

. מנ''ל למערב): כך היה מונח
מדכך היו בדיו מונחים ממזרח 
למערב כדאמר בהך ברייתא 
לקמן מכלל דאורך הארון מצפון 

רום ורוחבו ממזרח למערב לד
דבדים בפותיא דארון קיימי 

  כדאמרינן לקמן:
   . דממזרח למערב:ובדיו מנלן

. פרוכת היתה פרוסה בפרוכת
בפתח בית קדשי קדשים 
לצניעות בעלמא ולא משום 
מחיצה דהא אמה טרקסין הואי 
במקדש ראשון וכ''ת לוקמה 
במקדש ב' דהוי פרוכת ליכא 

ה למימר דבמקדש שני לא הו
ארון ובדים דיאשיהו גנזו במס' 
יומא (דף נב:) ועוד דקרא 

   במקדש ראשון כתיב:
. לפי דוחקין ובולטין בפרוכת

שהיה הארון כנגד הפתח 
כדאמרי' במגילה (דף י:) ארון 
שעשה משה כשמונח בדביר היה 
לו עשר אמות ריוח ממנו לכותל 
לכל צד והדביר היה עשרים על 

ט עשרים ומקום ארון אינו ממע
בדביר דבנס היה עומד אלמא 
באמצע הדביר קאי והפתח נמי 
היה באמצע בכותל מזרחי והיו 
  הבדים בולטין בפרוכת שבפתח:

. אלמא בדים כמין שני דדי אשה
ממזרח למערב קיימי ראשן אחד 
למערב וראשן אחד למזרח בתוך 
הפתח ושמע מינה רוחבו של 
ארון ממזרח למערב שהיה 

   אורכו של בית:
. אי הוו רי באמתא ופלגאתרי גב

בדים לאורכו לא היה בין בד לבד 
  אלא אמה ומחצה:

הקהתים שנים נושאי ארון 
. והקימו הלוים המקדש שנים

את המשכן כשהיו רוצים לחנות 
  עד בואם אלו נושאי הארון:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶלךְ " לָֹמה ַהּמֶ ה ׁשְ ָרה ׁשּוְלָחנֹות ָעׂשָ    ,ֲעׂשָ
ֱאַמר ּנֶ ָרה" :ׁשֶ ַעׂש ׁשּוְלָחנֹות ֲעׂשָ    ,ַוּיַ

ִמין וַ  ה ִמּיָ ָ ֵהיָכל ֲחִמׁשּ ח ּבַ ּנַ מֹאלַוּיַ ְ ה ִמׂשּ ָ    .ח), ד '(דברי הימים ב 700700700700"ֲחִמׁשּ
ַתח" :ְוִאם ּתֹאַמר 701 ה ִמיִמין ַהּפֶ ָ ַתח ,ֲחִמׁשּ מֹאל ַהּפֶ ְ ה ִמׂשּ ָ    – "ַוֲחִמׁשּ

ָדרֹום ּוְלָחן ּבְ ׁשּ ן ָמִצינּו ׁשֶ    ,ִאם ּכֵ
ן ַעל ֶצַלע ָצפֹון" :ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה ּתֵ ּוְלָחן ּתִ    !לה), (שמות כו 702702702702"ְוַהׁשּ

ֶאְמַצע ,אֶאּלָ  ה ּבָ ל מֹׁשֶ מֹאלוֹ  ,ׁשֶ ְ ה ִמׂשּ ָ ה ִמיִמינֹו ַוֲחִמׁשּ ָ    ."ֲחִמׁשּ
  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
לֹמֹה" ה ׁשְ ר ְמנֹורֹות ָעׂשָ    ,ֶעׂשֶ

ֱאַמר ּנֶ ט"   :ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ר ּכְ ָהב ֶעׂשֶ נֹורֹות ַהּזָ ַעׂש ֶאת ַהּמְ    ,ַוּיַ
 ָ ִמין ַוֲחִמׁשּ ה ִמּיָ ָ ֵהיָכל ֲחִמׁשּ ן ּבַ ּתֵ מֹאלַוּיִ ְ    .ז), ד '(דברי הימים ב 703703703703"ה ִמׂשּ

ַתח :ְוִאם ּתֹאַמר ה ִמיִמין ַהּפֶ ָ ַתח ,ֲחִמׁשּ מֹאל ַהּפֶ ְ ה ִמׂשּ ָ    – ַוֲחִמׁשּ
ָצפֹון ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה ן ָמִצינּו ְמנֹוָרה ּבְ ּוְלָחן" :ִאם ּכֵ נֹוָרה נַֹכח ַהׁשּ    .לה), (שמות כו 704704704704"ְוֶאת ַהּמְ

ֶאְמ  ה ּבָ ל מֹׁשֶ א ׁשֶ מֹאָלּה  ,ַצעֶאּלָ ְ ה ִמׂשּ ָ ה ִמיִמיָנּה ַוֲחִמׁשּ ָ    ."ֲחִמׁשּ
  
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
ִחין" ִית ְוִלְפִנים ָהיּו מּוּנָ    ."ֵמֲחִצי ּבַ
  

   :ְוָתֵני ֲחָדא
ִחין" ִית ְוִלְפִנים ָהיּו מּוּנָ ִליׁש ַהּבַ ְ    !"ִמׁשּ
  

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
ים ּבַ  -ַמר  ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ יב ּבֵ    .ֲהֵדי ֵהיָכלָקא ָחׁשִ
ֲהֵדי ֵהיָכל -ַמר  ים ּבַ ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ יב ּבֵ    .לֹא ָקא ָחׁשִ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִחין"    ,ִמְזַרח ּוַמֲעָרב ָהיּו מּוּנָ

ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ."ָצפֹון ְוָדרֹום
  

י ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ַמ  נֹוָרהּגָ    ,ר ִמּמְ
נֹוָרה ִמְזָרח ּוַמֲעָרב  י ִמְזָרח ּוַמֲעָרב -ַמה ּמְ    .ַאף ָהֵני ַנּמִ

  
   ?ּוְמנֹוָרה ּגּוָפּה ְמָנָלן

  
ֵנר ַמֲעָרִבי ְכִתיב ּבְ הּו ַלאו  - ג)-, ב(ויקרא כד 705705705705"ִלְפֵני ה' ְוגֹו' ַאֲהרֹןַיֲערֹוְך אֹותֹו " :ִמּדִ כּוּלְ ָלל ּדְ    ."ִלְפֵני ה'"ִמּכְ

ךְ  ְעּתָ י  - "ָצפֹון ְוָדרֹום" :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ הּו ַנּמִ    !ִניְנהוּ  "ִלְפֵני ה'"ּכּוּלְ
  

                                                           
ַעׂש ִמְזְרֵקי ָזָהב ֵמָא  700 מֹאול ַוּיַ ְ ה ִמׂשּ ָ ִמין ַוֲחִמׁשּ ה ִמּיָ ָ ֵהיָכל ֲחִמׁשּ ח ּבַ ּנַ ָרה ַוּיַ ְלָחנֹות ֲעׂשָ ַעׂש ׁשֻ   הַוּיַ
תא ההמשך לא מופיע ובירושלמי שקלים ברייתא זו מופיע  לפי לשון העברית והסגנון נראה שזה המשך הברייתא. אך בתוספ 701

  עד כאן וההמשך כתוב בארמית ולא בעברית, כך גם נראה בברייתא הבאה על המנורות, כך ראיתי במהדורת שוטנשטיין.
כָּ  702 ׁשְ ְלָחן ַעל ֶצַלע ַהּמִ ֻ נָֹרה נַֹכח ַהׁשּ רֶֹכת ְוֶאת ַהּמְ ְלָחן ִמחּוץ ַלּפָ ֻ ְמתָּ ֶאת ַהׁשּ ן ַעל ֶצַלע ָצפֹוןְוׂשַ תֵּ ְלָחן תִּ ֻ יָמָנה ְוַהׁשּ   ן תֵּ
מֹאול 703 ְ ִמין ְוָחֵמׁש ִמׂשּ ֵהיָכל ָחֵמׁש ִמּיָ ן ּבַ תֵּ ָטם ַוּיִ ּפָ ִמׁשְ ר ּכְ ָהב ֶעׂשֶ ַעׂש ֶאת ְמנֹרֹות ַהּזָ   ַוּיַ
ְלָחן ַעל ֶצַלע 704 ֻ נָֹרה נַֹכח ַהׁשּ רֶֹכת ְוֶאת ַהּמְ ְלָחן ִמחּוץ ַלּפָ ֻ ְמתָּ ֶאת ַהׁשּ ן ַעל ֶצַלע ָצפֹון ְוׂשַ תֵּ ְלָחן תִּ ֻ יָמָנה ְוַהׁשּ ן תֵּ ּכָ ׁשְ   ַהּמִ
ִמיד בבבב 705 אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ אֶֹהל מֹוֵעד ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר 	גגגג. ַצו ֶאת ּבְ ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעֻדת ּבְ
ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכםלִ  ִמיד ֻחּקַ ה תָּ  ְפֵני ְיהֹוָ

 רש"י
. האי מימין ומשמאל וא''ת

  דפתח קאמר:
אם כן מצינו חמש שולחנות 

 . שהפתח היה באמצעבדרום
ההיכל בכותל מזרחי ונמצאו 
חמשה שבשמאל דרך כניסה 

   כולם בדרום:
אלא של משה באמצע חמשה 

. בדרומו וחמשה מימינו
משמאלו בצפונו וכולן בצפון 
   ההיכל ולקמן מפרש היכי מנחי:
. תני חדא מחצי הבית ולפנים

מונחין כל השולחנות ואין אחד 
מהן בחצי מן החיצון לצד 

   הפתח:
. שההיכל ו'למר קא חשיב כ

ששים אמה ארכו כדכתיב 
(מלכים א ו) והבית אשר בנה 
המלך שלמה לה' וגו' ומאותן 
ששים היו עשרים בדביר 
כדכתיב (שם) ולפני הדביר 
עשרים אמה וגו' וההיכל 
ארבעים כדכתיב (שם) ארבעים 
באמה היה הבית הוא ההיכל 
לפני והשולחנות יושבים 
בעשרים אמה של היכל של צד 

ן דתני משליש הבית הדביר מא
חשיב כל הששים אמה של דביר 
ושל היכל ומאן דתני מחצי הבית 
ולפנים לא חשיב אלא היכל 

   לחודיה:
. השולחנות מזרח ומערב מונחים

ראשן אחד למזרח וראשן אחד 
למערב דהיינו אורכו לאורכו של 

   בית:
. השלשה מה מנורה מזרח ומערב

   קנים במזרח והשלשה במערב:
. ר מערבי לפני ה'מדכתיב בנ

דכתיב (ויקרא כד) יערוך אותו 
אהרן וגו' לפני ה' דמשמע אותו 
לפני ה' ואין אחר לפני ה' אלמא 
חד הוא דהוי כלפי מערב לצד 
בית קדשי הקדשים אלמא מזרח 
ומערב מונחים והחיצון של צד 
מערב קרי ליה נר מערבי דאי 
בצפון אישתכח דכולהו פי 

  הפתילות שוות למערב:



492                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    ?ַמאי ַטְעָמא -ְוַרּבִ
  

ַמר ֵמָארֹון    ,ּגָ
י ָצפֹון ְוָדרֹום -ָמה ָארֹון ָצפֹון ְוָדרֹום     .ַאף ָהֵני ַנּמִ

  
י י ִליְגַמר  ,ְוַרּבִ    !ֵמָארֹוןַנּמִ

  
ִנין חּוץ ִמחּוץ    ,ּדָ

ְפִנים ִנין חּוץ ִמּבִ    .ְוֵאין ּדָ
  

נֹוָרה ְמעֹון ִליְגַמר ִמּמְ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    !ְוַרּבִ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
   !ְמנֹוָרה ּגּוָפּה ָצפֹון ְוָדרֹום ֲהָוה ַמְנָחה

  
א    !"ַיֲערֹוְך אֹותֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו" :ָהְכִתיב ,ֶאלָּ

  
ד ְלהּו ַאְצּדּוֵדיּדִ     .ְמַצּדֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

רֹות"" ְבַעת ַהּנֵ נֹוָרה ָיִאירּו ׁשִ ֵני ַהּמְ    – ב), (במדבר ח 706706706706"ֶאל מּול ּפְ
י ֵנר ֶאְמָצִעי ַלּפֵ ֵניֶהם ּכְ ִדין ּפְ ָהיּו ְמַצּדְ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

י ָנָתןָאַמר     :ַרּבִ
ח ֶאְמָצִעי ְמׁשּוּבָ אן ׁשֶ    ."ִמּכָ

  
ָלָמא  ׁשְ ָאַמרלְ ּבִ ִרים - "ִמְזָרח ּוַמֲעָרב" :ַמאן ּדְ ֶעׂשְ ָרה ּבְ ֲהוּו ְיִתיֵבי ֲעׂשָ    ,ַהְיינּו ּדַ

א  ָאַמרֶאּלָ ָרה   - "ָצפֹון ְוָדרֹום" :ְלַמאן ּדְ ִריםֲעׂשָ ֶעׂשְ    !ָיְתֵבי ֵהיִכי ָהווּ  ּבְ
  

   !ּכֲֹהִנים ֵהיִכי ֲהוּו ַעְייֵלי ,ְותוּ 
  

הָמִצינּו  ,ְותוּ  ָ ְלָחנוֹ  ֲחִמׁשּ ָדרֹוםׁשֻ    !ת ּבְ
  

לְ  ה ֵהיָכא ָמַנח ֵליְותּו ׁשֻ מֹׁשֶ    ה!ָחן ּדְ
  

ָאַמר !ְוִליַטְעֵמיךְ    י "ִמְזָרח ּוַמֲעָרב" :ְלַמאן ּדְ    !ַנּמִ
ה ֵהיָכא ֲהָוה ָמַנח ֵליּה    מֹׁשֶ ְלָחן ּדְ    !ׁשֻ

  
א ָרא ֲהָוה ,ֶאלָּ ֵרי ִניְנהוּ  ?!ֶמי ָסְבַרּתְ ַחד ּדָ ֵרי ּדָ   .ּתְ

  
ָלָמא לְ    ,אצט ׁשְ ָאַמרּבִ יר – "ָצפֹון ְוָדרֹום" :ַמאן ּדְ ּפִ    ,ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ    – "ִמְזָרח ּוַמֲעָרב" :ֶאּלָ
ה ָמׁשּוְך ִמן ַהּכֹוֶתל ּמָ ְלָחן ּכַ ִדי ׁשֻ י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה  ?ִמּכְ ּתֵ    ,ׁשְ

יֵדיּה  ה ּדִ    ,ְוַאּמָ
יֵני ֵביֵני ּבֵ י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה ּדְ ּתֵ    ,ּוׁשְ

ה  יֵדיְוַאּמָ יֵני 707707707707ּה ּדִ ֵביֵני ּבֵ י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה ּדְ ּתֵ    ,ּוׁשְ
יֵדיּה  ה ּדִ    ,ְוַאּמָ

ָדרֹום ָתא ּבְ ַאּמְ א ּדְ ְלּגָ ָקָאִכיל ׁשּוְלָחן ּפַ ַכח ּדְ ּתְ    !ִאיׁשְ
  

ֲהַדְייהּו ֲהָוה ָיִתיב ה ּבַ מֹׁשֶ ְלָחן ּדְ    !לֹא ?!ִמי ָסְבַרתְּ ׁשֻ
ֵלי ֵליּה ּוָמַנח ֵליּה  ִמיּדְ    ,ּדְ

ּתֵ  אּוִמיּתַ    ,י ְלהּו ְלִדיְדהּו ּפּוְרּתָ
ב ִלְפֵני ַרּבוֹ  ַתְלִמיד ַהּיֹוׁשֵ    .ּכְ

                                                           
רֹות 706 ְבַעת ַהּנֵ נֹוָרה ָיִאירּו ׁשִ ֵני ַהּמְ רֹת ֶאל מּול ּפְ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו ּבְ ּבֵ   ּדַ
  הגהות הב"ח 707

 ירש"
. אורכו לרוחבו של בית מה ארון צפון ודרום

כדאמרינן לעיל וכך היה מונח וכך היו בדיו 
  מונחין:

   . מנורה ושולחן שניהם בהיכל:חוץ מחוץ
   . דמשמע אחד לפני ה' ותו לא:והכתיב אותו

. לעולם צפון ודרום מנחי ואפי' מצדד להו אצדודי
הכי ליכא אלא חד כלפי מערב והיינו אמצעי שפי 
הפתילה כלפי מערב ושאר הפתילות מצודדות 
פיהן כלפי האמצעי שג' של צד צפון מצודדות 
   כלפי דרום וג' של צד דרום מצודדות כלפי צפון:

. אמצעי עומד על גופה של אל מול פני המנורה
מנורה והשאר על הקנים ומשמע קרא אותן שעל 

   הקנים מצודדות כלפי אותם של מערב:
לגבי שלש שקורין בספר  .מכאן שאמצעי משובח

תורה בשני ובחמישי ואמרינן במסכת מגילה (דף 
כא:) אין פוחתין מעשרה פסוקים וקאמר רבי נתן 

   דאמצעי משובח וקורא ארבעה והשאר ג' ג':
. עשר שולחנות בעשרים כדאמרן היינו דיתבי י'

לעיל מחצי הבית ולפנים מונחים וקסלקא דעתך 
יימי ואיכא ראשו של זה בצד ראשו של זה ק

למימר אע''ג דאי אפשר שישבו עשר שולחנות של 
עשרים אמה בעשרים אמה מצומצמות שלא 
יצאו קצת חוץ לעשרים אמות הפנימיות איכא 
למימר לא דק כולי האי הא דקתני לעיל מחצי 

   הבית ולפנים:
. דהיינו לרוחבו של אלא למאן דאמר צפון ודרום

שרה היכל והלא רוחבו אינו אלא עשרים וע
שולחנות של עשרים אמה בעשרים אמה היכי 
יתבי הא אי אפשר לצמצם שלא יהא ריוח מועט 

   בין שולחן לשולחן:
. אי נמי מצו יתבי נמצא שמילאו את כל רוחב ותו

ההיכל וכהנים ביוה''כ היכי עיילי לפני ולפנים אי 
נמי בכל שבת נכנסין ארבעה כהנים כדקתני 

ים הישנים ושנים במתניתין שנים ליטול שני סדר
לסדר שני הסדרים החדשים ועומדים אלו כנגד 
אלו טפחו של נוטל בצד טפחו של מסדר ואי כל 
רוחב ההיכל מלא היכי אזלי כהנים הנוטלין 

   באידך גיסא דשולחנות:
. וקרא כתיב ותו מצינו חמשה שולחנות בדרום

   (שמות כו) על צלע צפון:
ונח . דאמרן לעיל באמצע מותו שולחן דמשה

   היכי מונח:
ולמאן דאמר נמי מזרח ומערב שולחן דמשה 

. אישתכח דיתיב הך שלחן כולו היכא מנח
בעשרים אמות חיצוניות והשתא מתרץ לכולהו 

   פירכי:
. כולהו עשר ראשה מי סברת בחד דרא הוו יתבי

   של זו בצד ראשה של זו:
. חמשה מינייהו ראשה של זו בתרי דרי הוו יתבי

ו ושל משה אצלן לפניהם ולא בצד ראשה של ז
בשורתן ושורה אחרת של חמשה אצל אותה של 
משה ולא בשורתה ואותם ה' ראשה של זו בצד 

  ראשה של זו:
למ''ד מזרח ומערב הכי יתבי ולמאן דאמר צפון 
ודרום יתבי הכי: בשלמא למ''ד צפון ודרום 

. דאע''ג דלא אפשר שלא יהא מקצת מן שפיר
לצמצם שולחנות של השולחן בדרום דאי אפשר 

עשר אמות בעשר אמות אפ''ה דמאי דטפי טפח 
   לא הוי לא חשיב ליה:

. הוא האורך והרוחב אלא למ''ד מזרח ומערב
מצפון לדרום מכדי שורה הצפונית כמה מרוחקת 
מכותל צפוני שתי אמות ומחצה שיהו כהנים 
הנושאים שני סדרים יכולים להלך זה בצד זה 

היו מסדרין בבת אחת  כדאמרינן במתני' דשנים
ולהילוך שני בני אדם בעינן שתי אמות ומחצה 
כדאמרינן לעיל גבי בדי ארון ושלחן רוחב אמה 
ושתי אמות ומחצה בין שורה צפונית לשלחן של 
משה ואמה דידיה ושתי אמות ומחצה בינו 
לשורה דרומית ואמה רוחב השולחנות הרי עשר 
אמות ומחצה אישתכח דקאכיל פלגא באמתא 
דדרום. אכל תפס ולמ''ד צפון ודרום ליכא 
למיפרך הכי דלדידיה הוי רוחבו ממזרח למערב 
ושורה מערבית משוכה מכותל מערבי שתי אמות 
ומחצה ואמה רוחב דשולחן ושתי אמות ומחצה 

   בינו ובין השלחן של משה כו':
. באמצע ממש דליבעי דמשה בהדייהו הוה יתיב

   ומחצה: שתי (אמות) הפרשות של שתי אמות
. שלא יהא מונח לא דמידלו ליה ומנח ליה כו'

ביניהם ממש אלא משוך לצד מערב וראשו מכוון 
כנגד אויר שבין שתי השורות דהשתא ליכא אלא 

   חדא הפרשה:
. נמוך הימנו כך אותם כתלמיד היושב לפני רבו

של שלמה נמוכין משל משה דבית המקדש היה 
   משופע ולצד מערב מגביה יותר:

. מושיבם לצד מזרח במקום תתי ליה פורתאומי
  נמוך:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ל ֹמׁשֶ א ַעל ׁשֶ ִרין ֶאּלָ לֹֹמה ְולֹא ָהיּו ְמַסּדְ ה ׁשְ ְלָחנֹות ָעׂשָ ָרה ׁשֻ    ,ֲעׂשָ
ֱאַמר ּנֶ ִנים ָזָהב" :ׁשֶ ר ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ    .מח), ז 'מלכים א( 708708708708"ְוֶאת ַהׁשּ

ה ל מֹׁשֶ ׁשֶ א ּבְ לֹֹמה ְולֹא ָהיּו ַמְדִליִקין ֶאּלָ ה ׁשְ ר ְמנֹורֹות ָעׂשָ    ,ֶעׂשֶ
ֱא  ּנֶ ֶעֶרב" ר:ַמ ׁשֶ ָהב ְוֵנרֹוֶתיָה ְלָבֵער ּבָ    .יא), יג '(דברי הימים ב 709709709709"ְמנֹוַרת ַהּזָ

ּמּוַע  ן ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ִר  :אֹוֵמר ַרּבִ ם ָהיּו ְמַסּדְ    ,יןַעל ּכּוּלָ
ֱאַמר ּנֶ ִנים" :ׁשֶ ּוְלָחנֹות ַוֲעֵליֶהם ֶלֶחם ַהּפָ    .יט), ד '(דברי הימים ב 710710710710"ֶאת ַהׁשּ

ן ָהיּו ַמְדִליִקין    ,ּוְבכּוּלָ
ֱאַמר ּנֶ ִביר ָזָהב ָסגּור" :ׁשֶ ט ִלְפֵני ַהּדְ ּפָ ׁשְ ּמִ נֹורֹות ְוֵנרֹוֵתיֶהם ְלַבֲעָרם ּכַ    .כ), ד '(דברי הימים ב "ֶאת ַהּמְ

י י י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ    :אֹוֵמר ֹוֵסי ּבְ
ה ל מֹׁשֶ א ַעל ׁשֶ ִרין ֶאּלָ    ,לֹא ָהיּו ְמַסּדְ

ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ִנים" :ֶאּלָ ר ֲעֵליֶהם ֶלֶחם ַהּפָ ְלָחנֹות ֲאׁשֶ ֻ    ?711711711711יט), ד '(דברי הימים ב "ְוֶאת ַהׁשּ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ָהיּו ּבַ ְלָחנֹות ׁשֶ ה ׁשֻ לֹׁשָ     :ֵאּלּו ׁשְ

ָה  ַנִים ׁשֶ ְפִנים ׁשְ אּוָלם ִמּבִ ִית 712712712712לַע יּו ּבָ ֶסף -ֶאָחד    :ֶפַתח ַהּבַ ל ּכֶ    ,ׁשֶ
ל ָזָהב -ְוֶאָחד     .ׁשֶ

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

ּקֹוֶדׁש ְולֹא מֹוִריִדין ֲעִלין ּבַ ּמַ    .ׁשֶ
ל ָזָהב  ְפנִ    –ֶאָחד ׁשֶ    ,יםּבִ

ִמיד ִנים תָּ ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ    ."ׁשֶ
  

   ?"ֵאין מֹוִריִדין"ּוְמָנא ָלן ּדְ 
  

יָאַמר     :ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא ן" :ּדְ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶקם מֹׁשֶ    ,ַוּיָ

ן ֶאת ֲאָדָניו ּתֵ    ,ַוּיִ
יו ם ֶאת ְקָרׁשָ ׂשֶ    ,ַוּיָ
ִריָחיו ן ֶאת ּבְ ּתֵ    ,ַוּיִ

ֶקם ֶאת ַעּמּוָדיו    .יח), (שמות מ "ַוּיָ
  

   ?"ַמֲעִלין"ּוְמָנָלן ּדְ 
  

ר ַיֲעקֹבָאַמר  י ַאָחא ּבַ    :ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא    :ּדְ

ַנְפׁשֹוָתם" ה ּבְ ִאים ָהֵאּלֶ    ,ֶאת ַמְחּתֹות ַהַחּטָ
ַח  ְזּבֵ    ,ְוָעׂשּו אֹוָתם ִרּקּוֵעי ַפִחים ִציּפּוי ַלּמִ

י ִהְקִריבּום ִלְפֵני ה'    ,ּכִ
ׁשּו ְוִיְהיּו ְלאוֹ  ְקּדָ ָרֵאלַוּיִ    .ג), (במדבר יז "ת ִלְבֵני ִיׂשְ

ה  ִחיּלָ ּתְ ַח  -ּבַ י ִמְזּבֵ ִמיׁשֵ ׁשְ    ,ּתַ
יו  ַח  -ְוַעְכׁשָ ל ִמְזּבֵ    .ּגּופֹו ׁשֶ

  
  
  

                                                           
ית ְיהָוה ֵאת ִמְזבַּ  708 ר ּבֵ ִלים ֲאׁשֶ ל ַהּכֵ לֹמֹה ֵאת ּכָ ַעׂש ׁשְ ִנים ָזָהבַוּיַ ר ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ָהב ְוֶאת ַהׁשּ   ח ַהּזָ
ה 709 ְלָחן ַהּטָ ֻ ים ּוַמֲעֶרֶכת ֶלֶחם ַעל ַהׁשּ ֶעֶרב ּוְקטֶֹרת ַסּמִ ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב ּבָ ּבֶֹקר ּבַ ֶעֶרב ּוַמְקִטִרים ַליהָוה עֹלֹות ּבַ ֶעֶרב ּבָ ָהב ְוֵנרֶֹתיָה ְלָבֵער ּבָ י ֹור ּוְמנֹוַרת ַהּזָ ּכִ

ם אֹתוֹ  ם ֲעַזְבתֶּ ֶמֶרת ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוַאתֶּ   ׁשְֹמִרים ֲאַנְחנּו ֶאת ִמׁשְ
ְלָחנֹות ַוֲעֵליֶהם ֶלֶחם הַ  710 ֻ ָהב ְוֶאת ַהׁשּ ח ַהּזָ ית ָהֱאלִֹהים ְוֵאת ִמְזּבַ ר ּבֵ ִלים ֲאׁשֶ ל ַהּכֵ לֹמֹה ֵאת ּכָ ַעׂש ׁשְ ִניםַוּיַ   ּפָ
  הגהות הב"ח 711
 מסורת הש"ס 712

 רש"י
  . לשון יחיד:את השלחן

. פעמים על כולן היו מסדרין
   בזה פעמים בזה:

. שנים שהיו באולם מבפנים
אצל פתח ההיכל אחד של כסף 
ואחד של זהב והאי דקרי הכא 

ניתין שייש משום כסף ובמת
   דשייש לבן ככסף:

. כשמגיעין לפתח בכניסתו
מניחין אותו עליו ועומדין 

   לפוש:
. ושם היה ועל של זהב ביציאתו

מונח עד שיוקטרו הבזיכין 
   כדקתני מתני':

. כגון בכניסתו שמעלין בקודש
מניחו על של כסף וכשמגיע 

מסדר על של משה להיכל 
שמצופה זהב הרי עלייה ולא 
מורידין לכך ביציאתו מניחו 

   על של זהב:
. ויקם משה את המשכן וגו'

מדרישיה וסיפיה דקרא בלשון 
הקמה דאפי' בצחות הלשון לא 
הורד שמע מיניה אין מורידין 
ואי נמי דלא סייעוהו אחיו 
הכהנים בהקמת העמודים 
והאדנים ש''מ אין מורידין 

ך לא נתעסקו בו אחרים לפיכ
ל''א מעיקרא ויקם משה את 
המשכן (שמות מ) דהיינו 
יריעות שבתחילה פורס 
היריעות ולא הורידן בהקמת 
העמודים והאדנים אלא אחז 
  היריעות בידו עד שהקים כולן:
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ָארֹון"" ם ּבָ ְמּתָ ְרתָּ ְוׂשַ ּבַ ר ׁשִ    .ב), (דברים י 713713713713"ֲאׁשֶ
  

ֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ
ַהּלּוחֹות" ד ׁשֶ ְבֵרי לּוחֹות ,ְמַלּמֵ ָארֹון - ְוׁשִ ִחין ּבָ    ."מּוּנָ
  

ְלמּודוֹ  ַכח ּתַ ָ ׁשּ אן ְלַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ יֹון -ֵמֲחַמת אֹוְנסֹו  ,ִמּכָ ּזָ ֵאין נֹוֲהִגין ּבֹו ִמְנַהג ּבִ    .ׁשֶ
  

   .(סימ"ן ביט"ל" סר"ח ושכ"ח)
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָעִמים   צט,ב ל ּתֹוָרה ֶזהּו ִיּסּוָדּה ^ ּפְ יּטּוָלּה ׁשֶ ּבִ    .ׁשֶ

ְכִתיב ְרּתָ " :ּדִ ּבַ ר ׁשִ     .א), (שמות לד "ֲאׁשֶ
רּוְך הּואָאַמר לֹו  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְרּתָ  :ְלמֹׁשֶ ּבַ ִ ׁשּ ר ּכֲֹחָך ׁשֶ    .ִייׁשַ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 

ַרח  ּסָ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ַפְרֶהְסָיא -ּתַ ין אֹותֹו ּבְ    ,ֵאין ְמַבּזִ
ֱאַמר ּנֶ ְלּתָ " )ה, הושע ד( :ׁשֶ ָך ָלְיָלהְוָכׁשַ ם ָנִביא ִעּמְ ל ּגַ ְיָלה - 714714714714" ַהּיֹום ְוָכׁשַ ּלַ הּו ּכַ ּסֵ    .ּכַ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 

ַלאו ְלמּודֹו עֹוֵבר ּבְ ָבר ֶאָחד ִמּתַ ַח ּדָ ּכֵ ל ַהְמׁשַ    ,ּכָ
ֱאַמ  ּנֶ ָבִרים" ר:ׁשֶ ח ֶאת ַהּדְ ּכַ ׁשְ ן ּתִ ָך ְמאֹד ּפֶ מֹור ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ   .ט), ים ד(דבר 715715715715"ִהׁשּ

  
י ִאיְלָעא י ָאִבין ָאַמר ַרּבִ    ,ְוִכְדַרּבִ

ָאַמר  י ָאִביןּדְ י ִאיְלָעאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֶמר" :ּכָ ָ ן" "ִהׁשּ ה - "ַאל"וְ  "ּפֶ ֲעׂשֶ א לֹא ּתַ    .ֵאינֹו ֶאּלָ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

ֶמר" ָ ן"וּ  "ִהׁשּ ֵני ַלאִוין ִניְנהוּ  - "ּפֶ    .ׁשְ
  
ר ִיְצָחקַר     :ָאַמר ב ַנְחָמן ּבַ

ה ַלאִוין לֹׁשָ ׁשְ    ,ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ָבִרים" :ׁשֶ ח ֶאת ַהּדְ ּכַ ׁשְ ן ּתִ ָך ְמאֹוד ּפֶ מֹור ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ    – ט), (דברים ד "ִהׁשּ

   ?ֵמֲחַמת אֹוְנסוֹ  ֲאִפילוּ ָיכֹול 
ְלמּוד לֹוַמר ָבְבךָ " :ּתַ ר - ט), (דברים ד "ּוֶפן ָיסּורּו ִמּלְ תּוב ְמַדּבֵ ּבֹו ַהּכָ ְמִסיָרם ִמּלִ    .ּבִ

  
אי" י ַיּנַ ַרּבִ אי ּבְ י ּדֹוְסתַּ    :ָאַמר ַרּבִ

ְלמּוד לֹוַמר ָנתֹו תַּ ְקָפה ָעָליו ִמׁשְ    .ט), (דברים ד "ַרק" :ָיכֹול ֲאִפיּלּו תָּ
  

י יֹוָחָנן י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ ְרַוְייהוּ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ָנה ּבְ  ִעיםּתֹוָרה ִניּתְ    ,ַאְרּבָ

ִעים ַאְרּבָ ָמה נֹוְצָרה ּבְ    ,ּוְנׁשָ
ר ּתֹוָרתֹו  ּמֵ ל ַהְמׁשַ ֶרת -ּכָ ּמֶ ּתַ ָמתֹו ִמׁשְ    ,ִנׁשְ

ר ֶאת ַהּתֹוָרה  ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ֶרת -ְוָכל ׁשֶ ּמֶ ּתַ ָמתֹו ִמׁשְ    .ֵאין ִנׁשְ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ַסר ִצּפֹור ּדְ " ּמָ ל ְלָאָדם ׁשֶ    ,רֹור ְלַעְבּדוֹ ָמׁשָ

ָדֶמיָה  :ָאַמר ָך ִאיָסר ּבְ ֲאִני נֹוֵטל ִמּמְ ָדּה ׁשֶ ה ְמַאּבְ ִאם ַאתָּ ה ׁשֶ ה ַאתָּ ְמדּוּמֶ    ?!ּכִ
ךָ  ָמְתָך ֲאִני נֹוֵטל ִמּמְ   .!"ִנׁשְ

                                                           
ָארֹוןְוֶאְכּתֹ  713 ם ּבָ ְמתָּ ְרתָּ ְוׂשַ ּבַ ר ׁשִ חֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ַעל ַהּלֻ ָבִרים ֲאׁשֶ חֹת ֶאת ַהּדְ  ב ַעל ַהּלֻ

ךָ  714 ָך ָלְיָלה ְוָדִמיִתי ִאּמֶ ם ָנִביא ִעּמְ ל ּגַ ְלתָּ ַהּיֹום ְוָכׁשַ   ְוָכׁשַ
ח ֶאת 715 ּכַ ׁשְ ן תִּ ָך ְמאֹד ּפֶ מֹר ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ  ַרק ִהׁשּ יָך ְוהֹוַדְעתָּ ָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמּלְ ָבִרים ֲאׁשֶ   ַהּדְ

 רש"י
. אשר שברת ושמתם בארון

 שישים השברים בארון:
. כגון שביטולה של תורה

המת שמבטל תורה להוצאת 
ולהכנסת כלה זהו יסודה כלומר 
מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה 
ועוסק בה שנאמר אשר שברת 
ולא אמר ליה בלשון כעס שמע 
מינה הסכימה עמו דעת השכינה 
כשביטל תורה ושיברן כיון 

   דנתכוין לטובה:
. שלא יכול להעמיד תקפה

   גירסתו:
   . מיעוט הוא:רק

. צורת הולד נוצרה בארבעים
יום במסכת נדה (דף  לארבעים

  ל.):
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   ַמְתִניִתין

ִית ַתח ַהּבַ ְפִנים ַעל ּפֶ אּוָלם ִמּבִ ֵני ׁשּוְלָחנֹות ָהיּו ּבָ ל ׁשַ  -ֶאָחד   :ׁשְ    ,ִייׁש ׁשֶ
ל ָזָהב -ְוֶאָחד     .ׁשֶ

ִייׁש "ַעל  ל ׁשַ ְכִניָסתוֹ  - "ׁשֶ ִנים ּבִ    .נֹוְתִנים ֶלֶחם ַהּפָ
ל ָזָהב"ְוַעל  יִציָאתוֹ  – "ׁשֶ    ,ּבִ

ּקֹוֶדׁש  ֲעִלין ּבַ מַּ    .ְולֹא מֹוִריִדין ,ׁשֶ
ִמיד -ְוֶאָחד  ִנים תָּ ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ ְפִנים ׁשֶ ל ָזָהב ִמּבִ    .ׁשֶ

  

   :ָעה ּכֲֹהִנים ִנְכָנִסיןְוַאְרּבָ 
ַנִים  ֵני ְסָדִרים -ׁשְ ָיָדם ׁשְ    ,ּבְ

ַנִים  ִזיִכין -ּוׁשְ ֵני ּבָ ָיָדם ׁשְ    .ּבְ
יִמין ִלְפֵניֶהם ָעה ַמְקּדִ    :ְוַאְרּבָ

ַנִים  ֵני ְסָדִרים -ׁשְ    ,ִליּטֹול ׁשְ
ַנִים  ִזיִכין -ּוׁשְ ֵני ּבָ    .ִליּטֹול ׁשְ

ְכִניִסים  רֹוםעֹוְמִדים ּבַ  -ַהּמַ פֹון ּוְפֵניֶהם ַלּדָ    ,ּצָ
פֹון -ְוַהּמֹוִציִאין  ּצָ רֹום ּוְפֵניֶהם ּבַ ּדָ    .עֹוְמִדים ּבַ

ִכין –ֵאּלּו  יִחין –ְוֵאּלּו  ,מֹוׁשְ    ,ַמּנִ
ל ֶזה ֶנֶגד ִטְפחֹו ׁשֶ ל ֶזה ּכְ    ,ְוִטְפחֹו ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ִמיד" :ׁשֶ    .ל), (שמות כה 716716716716"ְלָפַני ּתָ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

יִחין ַאף ִהיא ָהְיָתה  ֲאִפילוּ  ִמיד"ֵאּלּו נֹוְטִלין ְוֵאּלּו ַמּנִ    ."ּתָ
  

ָהב ְלַחן ַהּזָ אּוָלם ,ָיְצאּו ּוְנָתנּום ַעל ׁשֻ ָהָיה ּבָ    .ׁשֶ
ִזיִכין    ,ִהְקִטירּו ַהּבָ

קֹות ַלּכֲֹהִנים    .ְוַהַחּלֹות ִמְתַחּלְ
ת  ּבָ ׁשַ יּפּוִרים ִלְהיֹות ּבְ קֹות ָלֶעֶרבַהַחלּ  -ָחל יֹום ּכִ    .ֹות ִמְתַחּלְ

ת  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּפּוִרים ֶנֱאָכל ָלֶעֶרב -ָחל ִלְהיֹות ּבְ ל יֹום ַהּכִ ִעיר ׁשֶ    ,ׂשָ
ים  ְבִלּיִ הּוא ַחי   -ְוַהּבַ ׁשֶ    ,אֹוְכִלין אֹותֹו ּכְ

נֵ  ן ָיָפהִמּפְ ְעתָּ ּדַ   .י ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ק  ֲאִפילוּ  ֲחִריתִסיּלֵ ָנה ׁשַ ה ַעְרִבית ,ֶאת ַהְיׁשָ ר ֶאת ַהֲחָדׁשָ לּום - ְוִסיּדֵ ָכְך ּכְ    .ֵאין ּבְ
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ִמיד" :ֶאּלָ    ?"ְלָפַני ּתָ

לֹא ֶלֶחם ְלָחן ּבְ לֹא ָיִלין ׁשֻ    ."ׁשֶ
  

                                                           
ִמיד 716 ִנים ְלָפַני תָּ ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ   ְוָנַתתָּ ַעל ַהׁשּ

 רש"י
 מתני' 

. אצל פתח ההיכל על פתח הבית
בכניסתו ולא היו מניחים אותו 
שם אלא להראותו שמעלין 
בקדש דעכשיו מניחו על של 
שייש ומיד נושאו בהיכל ומסדרו 
על של זהב של משה ועל של זהב 
ביציאתו עד שיוקטרו בזיכין 

   כדקתני לקמן:
(מתני') המכניסין עומדין 

. דהכי שפיר דאותן בצפון
מסדרין העבודה יהו בצפון 

   דקדושת צפון חמירא:
. וסתמא כמאן ופניהם לדרום

דאמר שולחנות מזרח ומערב 
   מונחין ורוחבן צפון ודרום:

. ועד שלא יגביהו הן אלו מושכין
   מן השלחן אלו מניחין:

   . לעצמן:אפילו אלו נוטלין
. אחר שסילקו אף ואלו מניחין

זה היה תמיד כדמפרש טעמא 
בגמ' דאין תמיד אלא שלא ילין 

   שולחן לילה אחד בלא לחם:
. ואין חל יו''כ להיות בשבת

   יכולין לאוכלו היום:
. ולא החלות מתחלקות לערב

למחר דנפסל בלינה לאחר זמנו 
   שנסתלק:

. של מוסף שהוא חטאת השעיר
והוא שעיר הנעשה בחוץ ונאכל 

ים נאכל לערב בלילי לכהנ
שבתות אע''פ שאין יכולין 

   לבשלו בשבת:
. כהנים אוכלין אותו הבבליים

חי כשחל יום הכפורים בערב 
   שבת:

  
  גמ' 

. מערכות שעמדו שם הישנה
   בשבת זו:

  . בלילה:ילין
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י יֹוֵסי"[    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֲחִרית ָנה ׁשַ ק ֶאת ַהְיׁשָ ה ַעְרִביתוְ  ,ֲאִפילּו ִסיּלֵ ר ֶאת ַהֲחָדׁשָ לּום - ִסיּדֵ ָכְך ּכְ    .ֵאין ּבְ
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ִמיד" :ֶאּלָ לֹא ֶלֶחם ?"ְלָפַני ּתָ ְלָחן ּבְ לֹא ָיִלין ׁשֻ   ]."ׁשֶ

  

יָאַמר  י ַרּבִ    :ַאּמִ
י יֹוֵסי ִנְלמֹוד ל ַרּבִ ָבָריו ׁשֶ    :ִמּדְ

ֶרק ֶאָחד  א ּפֶ ָנה ָאָדם ֶאלָּ ֲחִריתֲאִפיּלּו לֹא ׁשָ    –ּוֶפֶרק ֶאָחד ַעְרִבית  ,ׁשַ
ים ִמְצַות  יךָ "ִקּיֵ ה ִמּפִ    .ח), (יהושע א 717717717717"לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ

  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ְמעֹון ִמׁשּ י ׁשִ ן יֹוַחיַרּבִ    :ּבֶ
ֲחִרית ְוַעְרִבית ֲאִפילוּ  ַמע ׁשַ ת ׁשְ א ְקִרּיַ ים – לֹא ָקָרא ָאָדם ֶאּלָ    .ח), (יהושע א "לֹא ָימּוׁש " :ִקּיֵ

י ָהָאֶרץ ְפֵני ַעּמֵ    .ְוָדָבר ֶזה ָאסּור ְלאֹוְמרֹו ּבִ
  

   :ָאַמר ָרָבאוְ 
י ָהָאֶרץ ְפֵני ַעּמֵ    .ִמְצָוה ְלאֹוְמרֹו ּבִ

  

ָמֵעאל ֶאת  י ִיׁשְ ל ַרּבִ ן ֲאחֹותֹו ׁשֶ ָמה ּבֶ ן ּדָ ַאל ּבֶ ָמֵעאלׁשָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ַמְד  ּלָ גֹון ֲאִני ׁשֶ ּה ּכְ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ י ּכָ    ?ַמהּו ִלְלמֹוד ָחְכַמת ְיָוִנית - ּתִ

ה ְקָרא ַהּזֶ יָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה" :ָקָרא ָעָליו ַהּמִ ה ִמּפִ    .ח), (יהושע א "לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ
ְילָ  ֵאיָנּה לֹא ִמן ַהּיֹום ְולֹא ִמן ַהּלַ ָעה ׁשֶ ּה ָחְכַמת ְיָוִנית ,הֵצא ּוְבדֹוק ׁשָ    .ּוְלמֹוד ּבָ

  

ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ַרּבִ    ,ּוְפִליָגא ּדְ
ָאַמר  ר ַנְחָמִניּדְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ יָאַמר  ַרּבִ    :יֹוָנָתן ַרּבִ

סּוק ֶזה    ,ֵאינֹו לֹא חֹוָבה   :ּפָ
   ,ְולֹא ִמְצָוה

ָרָכה א ּבְ   ,ֶאּלָ
רּוְך הּואָרָאה  דֹוׁש ּבָ יֹוֵתרֶאת יְ  ַהּקָ ְבֵרי ּתֹוָרה ֲחִביִבים ָעָליו ּבְ ּדִ ַע ׁשֶ    ,הֹוׁשֻ

ֱאַמר ּנֶ ן נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל" :ׁשֶ ַע ּבִ ְרתֹו ְיהֹוׁשֻ    .יא), (שמות לג 718718718718"ּוְמׁשָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ    :ָאַמר לֹו ַהּקָ

ַע  ְבֵרי ּתֹוָרה ,ְיהֹוׁשֻ ְך ֲחִביִבין ָעֶליָך ּדִ ל ּכָ יךָ " :ּכָ ה ִמּפִ   .ח), א ו'(יה "לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ְבֵרי ּתֹוָרה "    ,לֹא ְיהּו ָעֶליָך חֹוָבה    -ּדִ

אי ִלְפטֹור ַעְצְמָך ֵמֶהן ַ ה ַרׁשּ    ."ְוִאי ַאתָּ
  

הָאַמר     :ִחְזִקּיָ
ְכִתיב י צָ " :ַמאי ּדִ יהָ ְוַאף ֲהִסיְתָך ִמּפִ ְחּתֶ    ?טז), (איוב לו 719719719719"ר ַרַחב לֹא מּוָצק ּתַ

ר ָוָדם ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ לֹא ּכְ    ,ּבֹוא ּוְרֵאה ׁשֶ
ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ים ְלַדְרֵכי ִמיָתה -ִמּדַ ְרֵכי ַחּיִ    ,ָאָדם ֵמִסית ֶאת ֲחֵבירֹו ִמּדַ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ יםֵמִסית ֶאת ָה  -ְוַהּקָ ְרֵכי ִמיָתה ְלַדְרֵכי ַחּיִ    ,ָאָדם ִמּדַ
ֱאַמר ּנֶ י ָצר" :ׁשֶ יִהּנֹם "ְוַאף ֲהִסיְתָך ִמּפִ    ,ִמּגֵ

ָנּה ָצבּור       ק,א ֲעׁשָ יָה ַצר ׁשֶ ּפִ תֹוָכּה ^ׁשֶ    ,ּבְ
א ּתֹאַמר ּמָ יָה ַצר :ְוׁשֶ ּפִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּה ָצָרה ,ּכְ ְך ּכּוּלָ    ?ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר    .לג), (ישעיה ל 720720720720"ִחיבֶהְעִמיק ִהְר " :ּתַ
א ּתֹאַמר ּמָ ֶלְך לֹא הּוְכָנה :ְוׁשֶ    ?ַלּמֶ
ְלמּוד לֹוַמר ֶלְך הּוָכן" :ּתַ ם ִהיא ַלּמֶ    .לג), (ישעיה ל "ּגַ
א ּתֹאַמר ּמָ ּה ֵעִצים :ְוׁשֶ    ?ֵאין ּבָ
ְלמּוד לֹוַמר ה" :ּתַ    .לג), (ישעיה ל "ְמדּוָרָתּה ֵאׁש ְוֵעִצים ַהְרּבֵ
א ּתֹאַמ  ּמָ ָכָרּה  :רְוׁשֶ    ?ֶזה הּוא ׂשְ

ְלמּוד לֹוַמר ן" :ּתַ    .טז), (איוב לו "ְוַנַחת ׁשּוְלָחְנָך ָמֵלא ָדׁשֶ
  

  
                                                           

יָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַליְ  717 ה ִמּפִ יללֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ ּכִ ׂשְ ָרֶכָך ְוָאז תַּ ְצִליַח ֶאת ּדְ י ָאז תַּ תּוב ּבֹו ּכִ ָכל ַהּכָ מֹר ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ   ָלה ְלַמַען תִּ
ְרתֹו ְיהוֹ  718 ֲחֶנה ּוְמׁשָ ב ֶאל ַהּמַ ר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוׁשָ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ִנים ּכַ ִנים ֶאל ּפָ ה ּפָ ר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ֹ ְוִדּבֶ ן נּון ַנַער ל ַע ּבִ   א ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהלׁשֻ
ן 719 ְלָחְנָך ָמֵלא ָדׁשֶ יָה ְוַנַחת ׁשֻ ְחתֶּ י ָצר ַרַחב לֹא מּוָצק תַּ   ְוַאף ֲהִסיְתָך ִמּפִ
ַמת ְיהוָ  720 ה ִנׁשְ ֶלְך הּוָכן ֶהְעִמיק ִהְרִחב ְמֻדָרָתּה ֵאׁש ְוֵעִצים ַהְרּבֵ ם ִהיא ַלּמֶ ה ּגַ ְפתֶּ י ָערּוְך ֵמֶאְתמּול תָּ ַנַח ּכִ ּה ה ּכְ ְפִרית ּבֲֹעָרה ּבָ   ל ּגָ

 רש"י
. דאמר מדבריו של רבי יוסי

משום דעמד הישן שחרית מעט 
ערבית מעט קרי בשלחן והחדש 

ליה תמיד שמע מינה אפי' לא 
  שנה אדם אלא פרק אחד וכו':

. שלא יאמר אסור לאומרו
בקרית שמע סגי ולא ירגיל בניו 

   לתלמוד תורה:
. דסבר משום מצוה לאומרו כו'

קרית שמע נוטל שכר גדול כזה 
כי אז תצליח את דרכיך אם היה 
עוסק כל היום כ''ש ששכרו גדול 

ו לתלמוד תורה. ומרגיל את בני
ל''א סברי הנך רבנן דמצי פטרי 
נפשייהו בקרית שמע ויתבי כולי 
יומא וגרסי שמע מינה שכר גדול 

   יש:
. דבר שלא יהא צא ובדוק כו'

   בעולם:
. הא דר' ישמעאל דאמר ופליגא

   חובה ללמוד כל היום:
. כל כך חביבין כו' לא ימוש

הבטיחו שלא תשתכח תורתו 
   ממנו:

. כאדם שיש ך חובהלא יהיו עלי
לו חוב ואומר מתי אפרענו 
ואיפטר כך לא יאמר אדם אשנה 
פרק אחד ואיפטר שאי אתה 
רשאי לפטור עצמך מהן: הסתת 
אדם אינה אלא לרעה כמו 
(דברים יג) כי יסיתך אחיך בן 

   אמך וגו':
. הקב''ה ללמוד ואף הסיתך

   תורה כדי לינצל מגיהנם:
. ולמה פיה צר שיהא שפיה צר

צבור בתוכה ולא יצא חוץ  עשנה
   כדי שידונו רשעים באש ובעשן:

. הרחיב כיון שבא לעומק העמיק
מיד מרחיב ובגיהנם משתעי 
דרישיה דקרא כי ערוך מאתמול 

  תפתה:
. לתלמיד למלך לא הוכנה

שפירש מן התורה לא הוכנה 
גיהנם שלא יהא נידון בה. מלך 
קרי לתלמיד חכם דכתיב (משלי 

   ו:ח) בי מלכים ימלוכ
שמא תאמר זהו שכרה של 

. שמצלת מגיהנם אבל שכר תורה
  אחר אין לה:
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        ק, אק, אק, אק, א . 22
י" תָחל יֹום ַהּכִ ּבָ ׁשַ קֹות ָלֶעֶרב ַהַחּלֹות - ּפּוִרים ִלְהיֹות ּבְ    .ִמְתַחּלְ

ת  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּפּוִרים ֶנֱאָכל  -ָחל ִלְהיֹות ּבְ ל יֹום ַהּכִ ִעיר ׁשֶ    ,ָלֶעֶרבׂשָ
ים  ְבִלּיִ הּוא ַחי   -ְוַהּבַ ׁשֶ ן ָיָפה ,אֹוְכִלין אֹותֹו ּכְ ְעתָּ ּדַ ֵני ׁשֶ   ."ִמּפְ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

ים ֵהם ְבִלּיִ ים ֵהם ,לֹא ּבַ ִרּיִ ַסְנּדְ א ֲאֶלּכְ    ,ֶאּלָ
ים קֹוִרין א ְבִלּיִ ֹוְנִאין ֶאת ּבַ ׂשּ יםּוִמּתֹוְך ׁשֶ ְבִלּיִ ם ּבַ    .ֹוָתם ַעל ׁשֵ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ים ֵהם ְבִלּיִ ים ֵהם ,לֹא ּבַ ִרּיִ ַסְנּדְ א ֲאֶלּכְ    ,ֶאּלָ

ים ְבִלּיִ ם ּבַ ים קֹוְרִאין אֹוָתן ַעל ׁשֵ ְבִלּיִ ֹוְנִאין ֶאת ּבַ ׂשּ    .ּוִמּתֹוְך ׁשֶ
י ְיהּוָדהָאַמר לֹו     :ַרּבִ

נּוַח  י תָּ ְעתִּ ֵהַנְחתָּ ּדַ ָך ׁשֶ ְעתְּ   ."ּדַ
  

 רש"י
ומתוך ששונאין חכמי ארץ 

. קורין את ישראל את הבבליים
האלכסנדריים שעושין מנהג 

  רעבתנות על שם בבליים:
. של מצרים: אלכסנדריים

משפחת רבי יהודה מבבל היתה 
  לפיכך שמח בדברי ר' יוסי:
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   ַמְתִניִתין

ת ּבָ ׁשַ ֶחם ּבְ ר ֶאת ַהּלֶ    ,ִסיּדֵ
ת ּבָ ַ ִזיִכין ְלַאַחר ַהׁשּ    ,ְוֶאת ַהּבָ

ת  ּבָ ׁשַ ִזיִכין ּבְ סּול –ְוִהְקִטיר ֶאת ַהּבָ    .ּפָ
ּום יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ יּגּול  :ֵאין ַחּיָ    ,ּפִ

   ,נֹוָתר
   .ְוָטֵמא

תִסיּדֵ  ּבָ ׁשַ ִזיִכין ּבְ ֶחם ְוֶאת ַהּבָ    ,ר ֶאת ַהּלֶ
ת  ּבָ ַ ִזיִכין ְלַאַחר ַהׁשּ סּוָלה  -ְוִהְקִטיר ֶאת ַהּבָ    .ּפְ

ּום יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ יּגּול  :ְוֵאין ַחּיָ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

   .ְוָטֵמא
ת ּבָ ַ ִזיִכין ְלַאַחר ַהׁשּ ֶחם ְוֶאת ַהּבָ ר ֶאת ַהּלֶ    ,ִסיּדֵ

תְוִהְקִטיר ֶאת ַהּבָ  ּבָ ׁשַ סּוָלה – ִזיִכין ּבְ    .ּפְ
ה יַצד ַיֲעׂשֶ    ?ּכֵ

ָאה ת ַהּבָ ּבָ ַ ה ַלׁשּ יֶחּנָ    ,ַיּנִ
ים  ּוְלָחן ָיִמים ַרּבִ ֲאִפיּלּו ִהיא ַעל ַהׁשּ לּום -ׁשֶ ָכְך ּכְ   .ֵאין ּבְ

  

ָמָרא    ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ה" ִחיָטה :ָאַמר ָלֶהם ַהְממּוּנֶ יַע ְזַמן ׁשְ    ,ְצאּו ּוְראּו ִאם ִהּגִ

יַע  ְרַקאי -ִאם ִהּגִ    .ָהרֹוֶאה אֹוֵמר ּבַ
מּוֵאל ן ׁשְ ְתָיא ּבֶ    :אֹוֵמר ַמתִּ

ֶחְברֹון ּבְ ְזָרח ַעד ׁשֶ ל ַהּמִ ֵני ּכָ    ?ֵהִאיר ּפְ
   .ֵהן :ְוהּוא אֹוֵמר

ה הּוְצְרכּו ְלָכךְ     ?ְוָלּמָ
ֵהִאיר ִמְזָרח ָבָנה ְוִדיּמּו ׁשֶ ַעם ַאַחת ָעָלה ְמאֹור ַהּלְ ּפַ    ,ׁשֶ

ֲח  ִמידׁשָ    ,טּו ֶאת ַהתָּ
ֵריָפה ְ    .ְוהֹוִציאּוהּו ְלֵבית ַהׂשּ

  
ִביָלה דֹול ְלֵבית ַהטְּ    .ְוהֹוִרידּו ּכֵֹהן ּגָ

  
ׁש  ְקּדָ ּמִ ָלל ָהָיה ּבַ    :ֶזה ַהּכְ
ִסיְך ֶאת ַרְגָליו  ל ַהּמֵ   .ָטעּון ְטִביָלה -ּכָ

ִטיל ַמִים     .א כח.)(יומ "ָטעּון ִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים -ְוָכל ַהּמֵ
  

ֵני ֲאבּוהַּ ּדְ  י ָאִביןּתָ    :ַרּבִ
ְלַבד"    ,לֹא זֹו ּבִ

א ֲאִפיּלוּ  ְיָלה  ֶאּלָ ּלַ ְמְלָקה ּבַ ּנִ    ,עֹוַלת ָהעֹוף ׁשֶ
ְיָלה  ּלַ ְקְמָצה ּבַ ּנִ ֵריָפה -ּוִמְנָחה ׁשֶ ְ ֵצא ְלֵבית ַהׂשּ    ."תֵּ

  
ָלָמא עֹוַלת ָהעֹוף  ׁשְ ר ְלַאֲהדּוָר  -ּבִ לֹא ֶאְפׁשָ ּום ּדְ    ,ּה ִמׁשּ

א ִמְנָחה  יּה  -ֶאלָּ ר קֹוֶמץ ְלדּוְכתֵּ ַמְהּדַ ר ּדְ יָמָמא ,ֶאְפׁשָ    !ְוָקִמיץ ּבִ
  

ֵני ָלּה     :ְוהּוא ָאַמר ָלּה  ,הּוא ּתָ
ן ְזַמּנָ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ׁשִ ֵרת ְמַקּדְ ֵלי ׁשָ    .ּכְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ּיֹום " ֵרב ּבַ ל ַהּקָ ּיֹום -ּכָ    .ָקדֹוׁש ּבַ
ְיָלה  ּלַ ְיָלהָקדֹוׁש ּבַ  -ּבַ    .ּלַ

ְיָלה ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ ְיָלה ָקדֹוׁש ּבֵ ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ    ."ּבֵ
ּיֹום" ּיֹום ָקדֹוׁש ּבַ ֵרב ּבַ ל ַהּקָ ּיֹום    - "ּכָ    ,יןִא  –ּבַ

ְיָלה  ּלַ    !לֹא –ּבַ
  

 רש"י
 מתני' 

. דמחוסר זמן הוא שלא היה פסול
על השלחן אלא ששה ימים והכא 
אי אפשר לתקן ולומר יניחנו עד 
שבת הבאה דכיון דלחם נסדר 
כדינו בשבת קידשו שלחן ושוב אין 
יכול להשהותן אלא עד שבת 
ראשונה דמיפסיל בלינה (הואיל 

   ולן הלחם בלא בזיכין):
. אם הקטירן על מנת משום פיגול

ל מן הלחם למחר אינו פיגול לאכו
   שלא קרב המתיר כמצותו:

. שאין נותר חל על ולא משום נותר
   הלחם שהרי אין ראוי לאכילה:

. האוכלו בטומאת הגוף אינו וטמא
בכרת כדאמר בהקומץ [רבה] 
(לעיל דף כה:) הניתר לטהורים 
חייבין עליו משום טומאה וזה לא 
ניתר לטהורים מעולם דבזיכין הוו 

ן דידיה ולא קרבו מתירי
   כהילכתן:

   . למחר:לאחר שבת
. ויעמוד יניחנו לשבת הבאה

שבועיים על השולחן דכיון דלא 
נסדר בשבת אין שולחן מקדשו עד 
השבת הילכך לא מיפסל בלינה 

   למוצאי שבת:
  

  גמ' 
. אם האיר היום זמן השחיטה

   לשחוט את התמיד:
. האיר היום כמו (תהלים ברקאי

   תבל: צז) האירו ברקיו
. היה ממונה על מתתיא בן שמואל

כך כדאמר בשקלים (דף ז:) שהיה 
ממונה על הפייסות והיינו פייסות 
שמפייסין כשהאיר היום מי שוחט 
ומי זורק וכשהוא שואל אם הגיע 
זמן שחיטה אומר לאותו שעל הגג 
אמור אם האיר פני כל המזרח 
והוא אומר לו הן ובתלמוד 

אומר  ירושלמי נמצא שלפיכך היה
עד שבחברון ביום הכפורים כדי 

   להזכיר ישיני חברון:
. לעלות לגג ולמה הוצרכו לכך

   ולראות אם האיר היום:
   . סבורים היו:ודימו

. שפסול והוציאו לבית השריפה
היה לפי שנשחט בלילה דכתיב 
(ויקרא יט) ביום זבחכם ביום בעי 

   לזבוח:
. מפרש בסדר והורידו כ''ג כו'

ישי (דף כט.) היכא יומא בפרק של
   קאי:

. גדולים שהלך לבית מיסך רגליו
   הכסא:

. תמיד שנשחט בלילה לא זו בלבד
   יוצא לבית השריפה:

. אלא אפילו עולת העוף ומנחה
דלאו קרבן חשוב הוא דאין באין 
בציבור אם נעשו בלילה יצאו 

   לבית השריפה:
. וזה שקמץ ונתן קומץ מקדשין

קידוש בכלי אע''ג דלילה לאו זמן 
הוא מקדש ליה כלי ושוב אי אפשר 
לערבו בשירים ולחזור ולקמוץ 

   שכבר נתקדש זה לשם קומץ:
. כגון סתם כל הקרב ביום

   קרבנות:
. שאם נתנו בכלי שרת קדוש ביום

   ביום כלי שרת מקדשו:
   . כגון מנחת נסכים:בלילה

  . מביום צוותו:וקומץ קרב ביממא
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ֵרב –ֵאינֹו ָקדֹוׁש     ,ִליּקָ
ֵסל –ֲאָבל ָקדֹוׁש     .ִליּפָ

  
י ֵזיָראמֹוִתיב     :ַרּבִ

ת" ּבָ ִזיִכין ַאַחר ׁשַ ֶחם ְוֶאת ַהּבָ ר ֶאת ַהּלֶ ת  ,ִסיּדֵ ּבָ ׁשַ ִזיִכין ּבְ סּוָלה –ְוִהְקִטיר ֶאת ַהּבָ    .ּפְ
ה יַצד ַיֲעׂשֶ    ?ּכֵ

ָאה ת ַהּבָ ּבָ ַ ה ַלׁשּ יֶחּנָ    ,ַיּנִ
לּום ָכְך ּכְ ים ֵאין ּבְ ְלָחן ָיִמים ַרּבִ ֻ ֲאִפיּלּו ִהיא ַעל ַהׁשּ    ."ׁשֶ

ְע  ךְ ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ן :ּתָ ְזַמּנָ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ׁשִ ֵרת ְמַקּדְ ֵלי ׁשָ    !ִליְקּדֹוׁש ְוִליְפסֹול 721721721721ּכְ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ָקא מֹוִתיב  יר ָקא מֹוִתיב -ַמאן ּדְ ּפִ    .ׁשַ

י ַמְתִניָתא ָקָאַמר י ָאִבין ַנּמִ ַרּבִ    ,ֲאבּוהַּ ּדְ
ר ְזַמן :ָקָסַבר    ,ַלְיָלה ֵאין ְמחּוּסַ

ִר     .ין ְזַמןָהא ָיִמים ְמחּוּסָ
  

י ִליְקּדֹוׁש ְוִליְפסֹול^ סֹוף סֹוף   ק,ב יְמׁשֵ ֵבי ׁשִ י ָמֵטי ֵליְלָיא ּדְ    !ּכִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ק ַדם ְוִסיּלֵ ּקָ ׁשֶ    .ּבְ

  
יְוִאיֵתיָמא  ַמר זּוְטָרא ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

יָמא ק :ֲאִפיּלּו ּתֵ לֹא ָקַדם ְוִסיּלֵ ׁשֶ    ,ּבְ
לֹא כְּ  רֹו ׁשֶ ִסיּדְ יָון ּדְ רֹו ַהּקֹוף -ִמְצָותֹו ּכֵ ּדְ ּסִ ִמי ׁשֶ ה ּכְ   .ַנֲעׂשָ

  
  
  

                                                           
ֵסל) גירסת וילנא: 721   (ִליּפָ

 רש"י
. כגון בלינה ומחוסר ליפסל

כפורים וכגון הכא דתו לא אפשר 
  לאהדורי ונפסל במחוסר זמן:

. מאחד בשבת וכי מטי ליקדוש
אידך דחד בשבת ליפסל בלינה 
למוצאי אחד בשבת שהרי שהה 

   יותר משמנה ימים:
ואבוה דרבי אבא נמי מתני' 

. ולאו מדעתיה דנפשיה קאמר
הילכך ליכא למימר בדותא היא 

   ן לתרוצינהו:ומבעיא ל
. תנא דר' אבין לילה אין קסבר

מחוסר זמן דהלילה הולך אחר 
היום הילכך מקדש ליה כלי שרת 
לקומץ דזמנו הוא אלא שאין 

   עבודת לילה כשירה:
. דימים [אבל ימים] מחוסר זמן

הוי מחוסר זמן הילכך לחם 
הנסדר באחד בשבת לא מקדש 
ליה לאיפסולי דאכתי כמה ימים 

  יש עד זמנו:
. של כי מטי ליליא דבי שימשי

שבת ראשונה ליקדוש דהא 
אמרת לילה אין מחוסר זמן 
וליפסול בליל ששי [של שבת שני] 
בלינה שהרי עומד שם שמונה 

   ימים שלימים:
. קודם בין בשקדם וסילקו

השמשות של שבת ראשונה 
   וסידר למחר:

. דסידרו בעודו שלא כמצותו
   מחוסר זמן:

. ואין נעשה כמי שסידרו הקוף
שולחן מקדשו אפילו בזמנו אבל 
קומץ כמצותו חשיבא ליה 

  דלילה אין מחוסר זמן:
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   ַמְתִניִתין

ֶחם י ַהּלֶ תֵּ    :ׁשְ
ַנִים    -ֶנֱאָכלֹות  ְ חֹות ִמׁשּ    ,ֵאין ּפָ

ה לֹׁשָ    .ְולֹא יֹוֵתר ַעל ׁשְ
יַצד    ?ּכֵ

   ,יֹום טֹובֵמֶעֶרב  -ֶנֱאפֹות 
ַנִים – יֹום טֹובּבְ  ֶנֱאָכלֹות    ,ִלׁשְ

ת ָחל יֹום טֹוב ִל  ּבָ ַ ה -ְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ לֹׁשָ    .ֶנֱאָכלֹות ִלׁשְ
  

ִנים    :ֶלֶחם ַהּפָ
ָעה  -ֶנֱאָכל  ׁשְ חֹות ִמתִּ    ,ֵאין ּפָ

ר    .ְולֹא יֹוֵתר ַעל ַאַחד ָעׂשָ
יַצד    ?ּכֵ

ת -ֶנֱאָפה  ּבָ    ,ֵמֶעֶרב ׁשַ
ָעה -ְוֶנֱאַכל  ת ְלִתׁשְ ּבָ ׁשַ    .ּבְ

ת  יֹום טֹובָחל  ּבָ ָרהֶנֱא  -ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ    .ָכל ַלֲעׂשָ
ֵני ָיִמים טֹוִבים ָנה  ׁשְ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ר  -ׁשֶ    ,ֶנֱאָכל ְלַאַחד ָעׂשָ

ת  -ְוֵאינֹו ּדֹוֶחה  ּבָ ַ      ,לֹא ֶאת ַהׁשּ
   .יֹום טֹובְולֹא ֶאת 

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּום  אֹוֵמר ַרּבָ ָגןִמׁשּ ן ַהּסְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
   ,יֹום טֹובּדֹוֶחה ֶאת 

  .ְוֵאינֹו ּדֹוֶחה ֶאת יֹום צֹום
  

ָמָרא    ּגְ

   :ָרִביָנאָאַמר 
   – "יֹום טֹובֵאין ְקֵריִבין ּבְ  -ְנָדִרים ּוְנָדבֹות " :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר

יָמא ֶהא ,ִמְדאֹוַרְייָתא ִמיֲחָזא ֲחזוּ  ,לֹא ּתֵ לֹא ַיׁשְ ָגְזרּו ׁשֶ ָנן הּוא ּדְ    .ְוַרּבָ
י א ִמְדאֹוַרְייָתא ַנּמִ    ,לֹא ֲחזוּ  ֶאּלָ

ֶהא א ַיׁשְ ּמָ א ְלֵמיַמר ׁשֶ חֹוַבת ַהּיֹום הּוא ְוֵליּכָ ֶחם ּדְ י ַהּלֶ ּתֵ ָהא ׁשְ    ,ּדְ
ֵני ת ְולֹא ֶאת " :ְוָקּתָ ּבָ ַ   ."יֹום טֹובֵאינֹו ּדֹוֶחה לֹא ֶאת ַהׁשּ

  
ֶחם י ַהּלֶ ּתֵ ֶחםַהְדָרן ֲעָלְך ׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחםַהְדָרן ֲעָלְך ׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ ֶחםַהְדָרן ֲעָלְך ׁשְ י ַהּלֶ ּתֵ         ַהְדָרן ֲעָלְך ׁשְ

  
  
  
  
  

 רש"י
 מתני' 

   . משנאפו:לא פחות משני ימים
. שאפאום בערב שבת שאין לג'

   אפייתן דוחה לא שבת ולא יו''ט:
   . לשבת שניה:לתשעה

. שנאפה נאכלות לעשרה
   בחמישי בשבת:

. קודם שני ימים טובים של ר''ה
לשבת נאפה בארבע ונאכלת 
לשבת שניה לאחד עשר ואי 
קשיא י''ב נינהו דהא אין 
נאכלות עד מוצאי שבת דאותו 
שבת הוי יום הכפורים הא לא 
קשיא דלענין אכילת קדשים 
לילה הולך אחר היום שעבר 
כדאמר באותו ואת בנו (חולין דף 

   פג.) הילכך מיתקרי י''א:
   . אפייתן:ואין דוחה

. חל יום הכפורים ום צוםאת י
בערב שבת אין לחם הפנים נאפה 

   בו:
  

  גמ' 
. במסכת ביצה (דף לדברי האומר
   יט.) מחלוקת:

. קרבנות כל השנה שמא ישהא
שיהא נודר ונודב ולא יקריבם עד 
הרגל ונמצא מכוין וממתין 
מלאכה עד המועד ועוד שמא 

   יעבור בבל תאחר:
. שהרי אין וליכא שמא ישהא

  קריבם אלא בו ביום:יכול לה


