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מסכת תמיד פרק א' – " ָק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
 .1כה ,ב – כו ,א
יתין
כה,ב ַמ ְתנִ ִ
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ׁשוֹ ְמ ִרים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשּ ֵ :בית ַא ְב ִטינָ ס,
ֵ ּבית ַה ִ ּניצוֹ ץ,
ֵ ּבית ַה ּמוֹ ֵקד.
ְ ּב ֵבית ַא ְב ִטינָ ס ו ְּב ֵבית ַה ִ ּניצוֹ ץ ָהי ּו ֲע ִל ּיוֹ ת ָ ,הרוֹ ִבים ׁשוֹ ְמ ִרים ׁ ָשם.
יפה,
ֵ ּבית ַה ּמוֹ ֵקדּ ִ :כ ּ ָ
ּ
ו ַּביִ ת ָגדוֹ ל ָהיָ ה,
מו ָ ּּקף רוֹ ְב ִדין ׁ ֶשל ֶא ֶבן.
זִ ְקנֵ י ֵ ּבית ָאב :יְ ׁ ֵשנִ ים ׁ ָשם,
ו ַּמ ְפ ְּתחוֹ ת ָה ֲעזָ ָרה ְ ּביָ ָדם.
ִפ ְר ֵחי ְכה ּו ָ ּנהִ :א ׁיש ִ ּכ ְס ּתוֹ ָ ּב ָא ֶרץ.
לֹא ָהי ּו יְ ׁ ֵשנִ ים ְ ּב ִב ְג ֵדי ק ֶֹד ׁש,
יהם,
אש ֶ
יחין אוֹ ָתן ַּת ַחת ָר ׁ ֵ
ֶא ָ ּלא ָהי ּו ּפוֹ ׁ ְש ִטין ,ו ַּמ ִ ּנ ִ
ו ִּמ ְת ַ ּכ ִּסין ִ ּב ְכסוּת ַע ְצ ָמן.
כו,א ֵא ַירע ֶק ִרי ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהן -
יבה ַההוֹ ֶל ֶכת לוֹ ַּת ַחת ַה ִ ּב ָירה,
יוֹ ֵצא וְ הוֹ ֵל ְך לוֹ ^ ַ ּב ְּמ ִס ָ ּ
וְ נֵ רוֹ ת דּ וֹ ְל ִקין ִמ ָ ּכאן ו ִּמ ָ ּכאן,
יע ְל ֵבית ַה ְּט ִב ָילה,
ַעד ׁ ֶשהוּא ַמ ִ ּג ַ
ו ְּמדו ָּרה ָהיְ ָתה ׁ ָשם,
ו ֵּבית ַה ִ ּכ ֵּסא ׁ ֶשל ָ ּכבוֹ ד -
זֶ ה ָהיָ ה ְ ּכבוֹ דוֹ ְ :מ ָצאוֹ נָ עוּל  -יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם ָא ָדם,
ּ ָפתו ַּח ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ָא ָדם.
יָ ַרד וְ ָט ַבל,
ָע ָלה וְ נִ ְס ַּת ּ ַפג,
וְ נִ ְת ַח ַּמם ְ ּכנֶ ֶגד ַה ְּמדו ָּרה.
ָ ּבא וְ יָ ׁ ַשב לוֹ ֵא ֶצל ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים,
ַעד ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְש ָע ִרים נִ ְפ ָּת ִחים,
יוֹ ֵצא וְ הוֹ ֵל ְך לוֹ .
ִמי ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ִל ְתרוֹ ם ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ַ -מ ׁ ְש ִ ּכים וְ טוֹ ֵבל,
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָ בֹא ַה ְממ ּו ֶ ּנה.
וְ ִכי ְ ּב ֵאיזֶ ה ׁ ָש ָעה ָ ּבא ַה ְממ ּו ֶ ּנה?
לֹא ָ ּכל ָה ִע ִּתים ׁ ָשווֹ ת,
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶשהוּא ָ ּבא ִמ ְ ּקרוֹ ת ַה ֶ ּג ֶבר,
אוֹ ָסמו ְּך לוֹ ִמ ְ ּל ָפנָ יו אוֹ ֵמ ַא ֲח ָריו.
יהן  -וְ ֵהן ּ ָפ ְתח ּו לוֹ .
ַה ְממ ּו ֶ ּנה ָ ּבא וְ ָד ַפק ֲע ֵל ֶ
ָא ַמר ָל ֶהןִ " :מי ׁ ֶש ָּט ַבל יָ בֹא וְ יָ ִפיס".
ֵה ִפיס ּו  -זָ ָכה ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה .1

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ַהח ֹנִ ים לִ ְפנֵ י ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן ֵק ְד ָמה לִ ְפנֵ י א ֶֹהל מוֹ ֵעד ִמזְ ָר ָחה,
מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ׁש ְֹמ ִרים ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש,
לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל" ) 2במדבר ג ,לח(.

המפרש
מתי' בשלשה מקומות .משום דבעי לאורויי במעשה דתמיד עבודת
כהים קט תחלה שמירתן ומקום שכיבתן עד שהוא מסדר כל
הסדר שבתחלה טובלין וכו' כאשר הוא מסודר במשה ובגמ' פקא
לן מקרא דבית המקדש צריך שימור דאי לא פקא לן מקרא הוה
אמיא דלא צריכי שומרים דאין עיות במקום עשירות ואי גבי כלי
המקדש קו אחרים ועוד דהוה אמיא דבחד שומר סגי .ומקום
שמירתן היא בבית אבטיס ובבית היצוץ ובבית המוקד :הכי
גרסין בבית אבטיס ובבית היצוץ היו עליות .בית אבטיס היא
לשכת מפטמי הקטורת כדתן בפ''ק דיומא )דף יח (:הוליכוהו
לעליית בית אבטיס גבי כהן גדול ללמדו לשם הלכות חפיה שהיא
אחת מעבודות קשות שבמקדש כדמפרש ביומא )דף מט (:ולפי
שהיו אומין על מעשה הקטרת קראת על שמם ומספקא לן ביומא
במקום עליית בית אבטיס היכן היא דאמרין בפ''ק דיומא )דף
יט (.שתי לשכות היו לכהן גדול לשכת פרהדרין ולשכת בית אבטיס
אחת בצפון ואחת בדרום ולא ידעא אי לשכת פרהדרין בצפון
ולשכת בית אבטיס בדרום או לשכת בית אבטיס בצפון ולשכת
פרהדרין בדרום ושם היה כהן גדול ישן וביומא )דף ח (:מפרש למה
קרא כן :בית היצוץ .לא שמעתי בו טעם למה קרא כן :היו
עליות .לשמירת כהים צריך עליות מקום גבוה כדפקא לן בגמרא
וילוו עליך וישרתוך וגזירת הכתוב היא ושמירת לוים לא היתה
אלא למטה אצל השערים ולכך קרי ליה הפסוק ללוים שוערים
במקרא לפי שלא היתה שמירתן אלא אצל השער והכהים היו
שומרין אותו בעליות על מקום גבוה כדרך שומרי עיר וכל שומרי
עיר בין ביום בין בלילה לא היו ישים .ועשרים וארבעה שומרים
בעשרים וארבעה מקומות פקא לן בגמ' שצריך לבית המקדש שהיו
שומרים יום ולילה שלשה בכהים ועשרים ואחד בלוים ואפילו היו
אותן עליות בויות מקצתן בעזרה יכולים כהים לישב שם כשהיו
עייפים דגגין ועליות לא תקדשו כדאמרין בפסחים )דף פה(:
ובעזרה אין אדם יכול לישב דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית
דוד :והרובין שומרין שם .רובין קרי כהים שלא הגיעו עדיין
לעשות עבודה כגון פחותים מי''ג שה כמו )שמואל א ב( ויגדל הער
]ומתרגמין[ ורבא רביא ולפי שעדיין לא הגיעו לעשות עבודה )אין
יכולין לעשותה( עבדין להו שומרים שאותן שיכולין לעבוד אין
רוצין לשמור ועוד הואיל ויכולין לעבוד אין או מיחין אותן
לשמור :בית המוקד כיפה .בית המוקד פר''ח בפ''ק דיומא )דף טו:
ד''ה ואחת( על שם שלא היה האש כבה משם לעולם מפי שהיו
וטלין האש לצורך המזבח דאמרין בתורת כהים שמצוה להביא
מן ההדיוט שאמר ותו בי אהרן ]הכהים[ אש על המזבח אע''פ
שהאש יורד מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וביציאות השבת
)שבת כ (.תן ומאחיזין את האור במדורת בית המוקד ערב שבת עם
חשיכה דכהים זריזין הם ולא אתו להבעיר ופירש רש''י להתחמם
שם כהים שהיו הולכים יחפים על גבי רצפת העזרה דאמרין
בזבחים )דף כד (.הואיל וכלי שרת מקדשים ועזרה מקדשת מה
מציו בכלי שרת שלא יהא דבר חוצץ בין ידו לכלי התם פקא לן
מקרא אף עזרה לא יהא דבר חוצץ ביו לבין הרצפה :כיפה .כלומר
לשכת בית המוקד ע''ג לשכה של אבים היתה ובשביל שהכהים
שומרים לשם באוה ע''ג כיפה דשמירתן צריך לעשותה ע''ג מקום
גבוה כד''ל מקרא ובית גדול היה וד' לשכות פתוחות לשם כדאמר
לקמן ובמסכת מדות )דף לד (.ד' לשכות פתוחות לבית המוקד
כקטויות פתוחות לטרקלין כלומר כחדרים הפתוחות לבירה וע''י
מעלות עולין מהלשכות שמה לבית המוקד ב' בקדש וב' בחול כלומר
שתי הלשכות הפתוחות לו ב' מהם בויות בקדש ובעזרה וב' בחול
בהר הבית ובית המוקד בוי חציו בקדש וחציו בחול וראשי
פשפשים קים מפסיקין בין קדש לחול כדי שיזהרו כהים ולא יהגו
במקום קדש מהג חול וא''ת כיון שעל מקום גבוה היה בוי בית
המוקד א''כ הרי הוא חול דגגין ועליות לא תקדשו תריץ הכיפה
היתה שוה לקרקע עזרה לפיכך לא בטלה קדושת כיפה וכהאי גווא
סוגיא אחרת בפסחים )דף כה (:על אותה שמועה של גגין ועליות
דאמר התם גגין ועליות לא תקדשו ופרכין מיתיבי החלוות ועובי
החומה כלפים ואמרין בשלמא דחלוות משכחת דקדושות
כששוות לקרקע עזרה אלא עובי החומה היכי משכחת לה ומתרצין
כבר שורא פירוש החומה קטה לפים מחומה גדולה והיא מוכה
ושוה לקרקע גובה עזרה שקרקע עזרה הולך ועולה במעלות ומה היו
משמשות מערבית דרומית היא היתה לשכת טלה קרבן דשם
ותים הטלאים המבוקרים דרומית מזרחית היא היתה לשכת
עושי לחם הפים מזרחית צפוית בה גזו בית חשמואי אבי מזבח
ששיקצום מלכי יון צפוית מערבית בה יורדים לבית הטבילה טמא
יורד דרך אותה לשכה למעיין לטבול ובית המוקד היתה בצפון
עזרה כדתיא במסכת מדות )דף לד :(:מוקף רובדין של אבן .רובדין
כמו יצא והיחו על רובד רביעי שבהיכל )יומא דף מג (:והוא דבר
הבולט מן החומה ולכך עשוין שמן הרובדין היו עולין ע''ג מטותיהן
שהיו בתוך כיסת החומה כעין מטות :וזקי בית אב ישים שם.
אותם שהיה להם לעבוד למחר היו ישים בתוך כיסת החומה ולא
ארובדין קאי דא''כ ה''ל למימר על גביהם ובגמרא מוכיח שלא על
אלו הרובדין היו ישים דקאמר איצטוותא דקא סלקי בהו
לאיצטוותא ומוקף לאו דווקא אלא אותו בית המוקד שבוי בחול
היה מוקף רובדין של אבן כדי לעלות במטות שהן בתוך החומה
דבמקום חול היו ישים ולא במקום קדוש דראשי פשפשין מבדילין
בין קדש לחול כדי שלא יהגו בקדש מהג חול:
המשך בדף הבא:

 1שיטה מקובצת ,גירסת המשיות.
ש ָר ֵאל וְ ַה ָּזר הַ ָּק ֵרב יו ָּמת
 2וְ ַהחֹנִ ים לִ ְפנֵ י הַ ִּמ ׁ ְש ָּכן ֵק ְד ָמה לִ ְפנֵ י א ֶֹהל מוֹ ֵעד ִמזְ ָר ָחה מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ׁש ְֹמ ִרים ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַה ִּמ ְקדָּ ׁש לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
המפרש
ב עי 3

ָא ְמ ֵריִ :איןִ ׁ ,ש ּימוּר ְ ּב ָעלְ ָמא ַא ׁ ְש ְּכ ַחן ,דְּ ָ ֵ
ִיתין ָק ָּתנֵיּ ִ " :ב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ׁשוֹ ְמ ִרים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
ִמיה ּו ַמ ְתנ ִ
שרים אחד מקוֹ ם " 4
וְ ַה ְלוִ ִ ּים ְ ּב ֶע ְ ׂ ִ וְ ֶ ָ ָ
וְ ִאילּ ּו ְק ָרא :כּ ֲֹהנִים וּלְ וִ ּיִם ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי ְּכ ִתיב!
ָא ְמ ֵרי:
ָהכִ י ָק ָא ַמר" :וְ ַהחֹנִ ים לִ ְפנֵ י ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן ֵק ְד ָמה,
לִ ְפנֵ י א ֶֹהל מוֹ ֵעד ִמזְ ָר ָחה ,מ ׁ ֶֹשה" )במדבר ג ,לח(,
וַ ֲה ַדרַ " :א ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ׁשוֹ ְמ ֵרי ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש",
ַא ֲהרֹן ּ ְ -ב ַחד ָמקוֹ ם,
ו ָּבנָיו ּ ִ -ב ׁ ְשנֵי ְמקוֹ מוֹ ת.
ִמ ַּמאי?
ִמדִּ כְ ִתיב" :וְ ַהחוֹ נִ ים" )במדבר ג ,לח(,
וּכְ ִתיבׁ " :שוֹ ְמ ִרים" )במדבר ג ,לח(,
"חוֹ נִ ים" – לְ חוּד,
וְ " ׁשוֹ ְמ ִרים" – לְ חוּד.
ֵא ָימא :כּ ו ְּּלה ּו ְ ּב ַחד ָמקוֹ ם לְ חו ֵּד ּיה!
לָ א ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך!
ְּכמ ׁ ֶֹשה ַ - 5מה ּמ ׁ ֶֹשה ְ ּב ַחד ָמקוֹ ם לְ חו ֵּד ּיהַ ,אף ַא ֲהרֹן ו ָּבנָיו ְ ּב ַחד ָמקוֹ ם לְ חו ֵּד ּיה.
ַרב ַא ׁ ִשי ֲא ַמר:
ִמ ּ ֵס ֵיפ ּיה דִּ ְק ָראׁ " :שוֹ ְמ ִרים ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת" ) 6במדבר ג ,לח(.

ומפתחות ]העזרה[ בידם .כלומר בידי אותם כהים לשם היו
מוחות כל מפתחות העזרה ומפרש במסכת מדות )דף לד(:
היכן היתה החתן מקום היה שם אמה על אמה בלשכת בית
המוקד וטבלא של שיש באותו מקום וטבעת היתה קבועה
ומגביהין אותן ע''י אותן הטבעות הגיע זמן העילה הגביה
את הטבלא מן הטבעות על ידי טבעת אי מי ע''י אותן
הטבעות היתה הטבלא טולה בארץ וכשרוצין להגביה
מגביהין אותה מן הטבעת וטל את המפתחות מן השלשלת
המפתחות תוין תחת אותה טבלא בשלשלת ועל הכהן
בפים שערי עזרה ובן לוי ישן לו מבחוץ גמר מלעול החזיר
המפתחות למקומן תחת הטבלא וותן עליו כסות שלו וישן
על אותו טבלא:
ופרחי כהוה איש כסותו בארץ .פרחי כהוה בחורים שהגיעו
לעבודה איש כסותו בארץ כסות שלו בארץ שלא היה להם
כיסה בחומה ומטות מי לאו אורח ארעא לעיולי התם
כדמפרש בגמ' :ולא היו ישים בבגדי קדש .בגמ' מפרש
טעמא אלא פושטין ומקפלין אותן תחת ראשיהם לא כגד
ראשיהם :ומתכסים בכסות עצמן .בגדי חול :אירע קרי
לאחד מהם .סדר מעשיהם מפרש :במסיבה .ראיתי בפתרוו
של ר' יעקב בר שמעון זצ''ל בכל מדות מוכיח שמסיבה הוא
עמוד של בין שעולין ויורדין בו ע''י גלגול :תחת הבירה .כי
היכי דפליגי ר' יוחן ור''ל בעלמא )יומא דף ב (.גבי בא ושרפו
לפי הבירה ואיכא מאן דאמר כל המקדש כולו קרוי בירה
שאמר אל הבירה אשר הכיותי ואיכא מ''ד מקום יש בהר
הבית ובירה שמו ה'' פליגי הכא דלמ''ד כולו בית המקדש
היה המחילה הולכת תחת בית המקדש וראשה אחד פתוח
ללשכת בית המוקד של מקום חול וראשה האחד פתוח חוץ
לעזרה אל מקום הטבילה ואפי' לרבי יוחן דאמר מחילות
שתחת היכל קדש ה''מ בפתוחות לקדש אבל פתוחות להו.
הבית אין עליהן קדושת הר הבית וכן מוכח בכיצד צולין
בסופו )פסחים דף פו (.ואף על פי שבויות בקדש ולמ''ד מקום
יש בהו .הבית ובירה שמו תחת אותו מקום המחילה משכת
ולכך עשו מחילה דמחילות לא תקדשו וזב ובעל קרי משתלח
לשתי מחות חוץ לעזרה והר הבית:
והרות דולקות מכאן ומכאן .במחילה כדי להאיר לו:
טבילתן בלילה שהרי כל ז' שלהן הן טמאים הילכך ליל שמיי
הן טובלין:

המפרש
ומדורה היתה שם .במחילה סמוך לבית הטבילה אחר שטבל מתחמם שם כמו טמא מת או זב או מצורע וכשיגיע יום ז' וספר מקצתו יטבול דס''ד אמיא הואיל ולילה
אחר היום מתחלת הלילה הוי שביעי קמ''ל דלעין טבילה עד דהוי יום דכתיב וספרה לה ז' ימים ימים ולא לילות ודה ויולדת :ובית הכסא של של כבור .וזהו כבודו לפי
שיש בו פתח ואדם שכס שמה ימצאהו עול סגור היה חוזר לאחוריו לפי שמבין שיש בו אדם :וטבל ועלה וסתפג ותחמם כגד המדורה והא דתן במס' מגילה )דף כ(.
לא מזין ולא טובלין אלא ביום הייו בחייבי טבילה שצריכין ספירה מצאו הפתח פתוח בידוע שאין בו אדם .וכס שם לעשות צרכיו :ירד .לבית הטבילה בא וישב לו אצל
אחיו הכהים .דאע''ג דעדיין איו טהור עד שיעריב שמשו דהא טבול יום הוא י''ל דחכמים לא הטריחוהו ללכת ולצאת משם הואיל ולילה הוא עד שיאיר היום דהא
דאמרין טבול יום אל יכס למחה לויה מדרבן ומהכא יש להוכיח על אותה שמועה של יבמות )דף ז (:דהכי פירושו דאמרין התם מצורע שחל שמיי שלו ערב הפסח
וראה קריי בו ביום אמרו חכמים אף על פי שאין טבול יום אחר כס זה כס מוטב יבא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת רבי יוחן אמר דבר חורה אפילו עשה
אין בו שאמר ויעמוד יהושפט בחצר החדשה וגו' שחדשו בה דברים ואמרו טבול יום אל יכס למחה לויה והכי פירושו דבר תורה ר' יוחן לא לאפלוגי אתא אלא מפרש
מילתא דתא קמא קאמר הא דאמר ת''ק יבא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת ה''ק מוטב יבא עשה שיש בו כרת פסח וידחה עשה דמדרבן שאין בו כרת
באיסורו ואגב דאיירי בכרת קט כרת והייו דקא מפרש דבר תורה דאי ת''ק איירי באיסור שהוא מן התורה לא היה לו לר' יוחן לומר לך דבר תורה דהא בהא איירי
אלא הכי היה לו לומר א''ר יוחן אפילו עשה אין בו אלא ודאי לפרושי מילתא .ת''ק אתא ועוד דמוכח בכתובות )דף ח (.דר' יוחן לאו תא הוא דאמרין התם אמר רב
חמן אמר רב חתים מן המין ואין אבלים מן המין מיתיבי חתים ואבלים מן המין  תי' קרמית עליה דרב רב תא הוא ופליג איתמר א''ר יצחק א''ר יוחן חתים מן
המין ואין אבלים מן המין מיתיבי חתים ואבלים מן המין ומתח כי תיא ההיא בשורה ואם איתא דר' יוחן מי תא הוא כי היכי דתריץ אליבא דרב רב תא הוא
ופליג היה לו לתרץ אליבא דר' יוחן ר' יוחן תא הוא ופליג אלא ודאי לאו תא הוא אי מי אין להוכיח מכאן דאיכא למימר אותו חציה בחול לא היתה הכיפה שוה
לקרקע הר הבית וקי''ל בפסחים )דף פה (:דגגין ועליות לא תקדשו ל''ש גגי עזרה ול''ש גגי ירושלים בקדושת ירושלים:עד שהשערים פתחים .דלתות העזרה :יוצא
והולך לו .דהואיל ולא יעשה עבודה מה יעשה לשם אי מי אגב חביבותא איקרי ועביד עבודה דומיא דהך דאמרין בפ''ב דיומא )דף כד (:במה מפיסין רב ששת אומר בבגדי
קדש דאי אמרת בבגדי חול אגב חביבותא מיקרי ועביד עבודה :יוצא והולך לו .לביתו למלאכתו דמה יעשה הואיל ולא יעבוד ולקמן מי אומר שבשעת השתחואה בשעת
הקטורת הוה ראש המעמד מעמיד את הטמאים בשער המזרח )ופליגי בה שער היצוץ אותו הבין היה בוי הבין( ופליגי בה אמוראי בפסחים )דף פב (:חד אומר כדי
)לפוש( שכיסת כל העם דרך שם שכסים לשם להשתחוות כדלקמן ויודעים שמפי הטומאה הם חדלים ליכס שם ואלו הטמאים יזהרו לבלתי לטמאות עוד וחד אמר
משום חשד שלא יחשידום שמפי מלאכתם הם חדלים ליכס שם לעבוד עבודה ומעמידם אותם שם כדי שיראו אותם בי אדם ויודעים שמחמת טומאה הם חדלים ולא
יאמרו מחמת מלאכה הוא דאם היו שבים לביתם יאמרו העולם מפי ביטול מלאכתם הם שבים :מי שהוא רוצה לתרום את המזבח .כל אותם שרוצים לתרום היו
משכימים ושים וג' בי אדם אין תורמין כי אחד הוא תורם אלא מטילין גורל עי שבא גורל לידו הוא תורם ובסוף מתי' מפרש כיצד תורם את המזבח הילכך קתי מי
שרוצה לתרום את המזבח כהים שרוצים כל אחד ואחד לתרום את המזבח היה מכין את עצמו וטבל קודם שיבא הממוה על הפייסות ומפרש ביומא מה היה שמו
ואמרין במסכת יומא )דף ל (.דאין אדם כס לעזרה אפילו טהור עד שיטבול ומפרש התם טעמא :וכי באיזו שעה ממוה .שואל ואח''כ משיב כלומר אכי מפרש :לא כל
העתים שוות פעמים שהוא בא מקרות הגבר .תרגול בשליש הל .לה לאחר חצות או סמוך לו בין מלפיו בין מלאחריו פעמים קודם פעמים אחר כך לא היה קבע בדבר
אבל באמצע הלילה לא יבא :הממוה .על הפייס :בא .מביתו ודפק עליהם בין על שערי הר הבית בין על שערי בית המוקד הפתוח להר הבית והם פותחים לו :אמר להם.
לכהים שבאותו בית אב מי שטבל והכין עצמו לתרומת המזבח יבא ויפייס בכאן בחצי בית המוקד הבוי בקדש דאין מפילים פייס אלא בעזרה במקום הקדש דבעין בית
אלהים הלך ברגש כדמפדש במסכת יומא )דף כה (.והפיסו בחצי בית המוקד המקודש :זכה מי שזכה .ואף על גב דשאר פייסות היו בלשכת הגזית כדמפרש ביומא )דף
כה (.התם הייו טעמא מפי שאותם כהים שהיו בעזרה היו קרובים ללשכת הגזית כיון דלשכת הגזית מקרבתו להתם הוי מפייסי אבל הכא כיון דהוו בבית המוקד
שעדיין לא ירדו לעזרה ואיכא מי בבית המוקד מקום מקודש הוו מפייסי התם ובעזרה א''א לפייס דאין כון לעמוד בעזרה בלא מצפת כדאמר לקמן )דף ל( הממוה בא
ווטל מצפת של א' ויודעין כולם שממו פייס מתחיל א'' משום דהוי קיימי בכוליאר מסובב אי אפשר דהוו אחוריהם לבית ולקמן לאחר שפייס את סדר תרומת הדשן
והגיע זמן עבודת יום שחיטה קתי וירדו להם ללשכת הגזית וטעמא כאשר פירשתי שאותו מקום קרוב להם יותר להפיס :גמ' מא הי מילי .כלומר מלן מן הפסוק
דבעין ג' שומרים :אמר קרא והחוים לפי המשכן משה ואהרן וביו שומרי משמרת הקדש .אהרן וביו הרי ג' שומרים ולבסוף פריך ואימא כולהו בחד מקום ומתרץ
ליה :אמרי אין שימור בעלמא אשכחן דבעי ומיהו מתי' קתי בג' מקומות הכהים שומרים .פשיטא דשימור בעי כדכתיב קרא מיהו אן בעין מא ה''מ אהא דקתי
במתי' דבשלשה מקומות היו כהים לפי לוים שהרי הפסוק משמע דבהדי הדרי הוו דמשה חשיב בהדי כהים :אמרי והחוים לפי המשכן קדמה מזרחה משה ואהרן
וביו שומרי משמרת הקדש .כלומר ודאי קרא לא חשיב משה בהרי כהים ותדע לך מדכתיב החוים בראש הפסוק ש''מ הכי מדריש החוים לפי המשכן קדמה משה
ואהרן וביו שומרים דאם הוה משה עמהן היה לו לכתוב לפי המסכן קדמה משה ואהרן וביו שומרי משמרת דכולהו כי הדרי הוו :ואימא כולהו בתו מקום .כל שמירת
כהים בחד מקום גזירת המקום הוא שיהא  'כהים שומרים יחד שמירה אתת :לא ס''ד כמשה .כלומר ממשה אתה יכול ללמוד שהרי שמירת כהים הוקשה לשמירת
משה לומר לך מה משה בחד מקום שהוא לא הוה שומר עמהם כך אהרן וביו כל אחד בשמירתו לבדו :רב אשי אמר מסיפיה דקרא .יכול אתה בקל להבין דבעין ג'

 3שיטה מקובצת .גירסת וילא :כּ ֲֹהנִים וּלְ וִ ּיִם ׁ ִש ּימוּר
 4רבו הגירסאות השוות האם שורה זו גרסת
 5שיטה מקובצת
ש ָר ֵאל וְ ַה ָּזר הַ ָּק ֵרב יו ָּמת
 6וְ ַהחֹנִ ים לִ ְפנֵ י הַ ִּמ ׁ ְש ָּכן ֵק ְד ָמה לִ ְפנֵ י א ֶֹהל מוֹ ֵעד ִמזְ ָר ָחה מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ׁש ְֹמ ִרים ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַה ִּמ ְקדָּ ׁש לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

"ק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
מסכת תמיד פרק א' – ָ
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 .2כו ,ב
כו,ב

" ֵ ּבית ַא ְב ִטינָ ס ו ֵּבית ַה ִ ּניצוֹ ץ ָהי ּו ֲע ִל ּיוֹ ת".
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ֲעלִ ּיוֹ ת ַמ ָּמ ׁש ֲהו ּו,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ּ
דַּ ֲהו ּו ְ ּג ִב ֵיהי ִמגְ ַ ּב ּה ַּכ ֲעלִ יוֹ ת?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דִּ ְתנַן:
" ׁ ֶש ַ ּבצָּ פוֹ ןַ ׁ ,ש ַער ַה ִ ּניצוֹ ץ,
ְ ּכ ִמין ַא ְכ ַס ְד ָרא ָהיָ ה,
וַ ֲע ִל ָ ּייה ְ ּבנוּיָ ה ַעל ַ ּג ָ ּב ּה,
ׁ ֶש ַהכּ ֲֹהנִ ים ׁ -שוֹ ְמ ִרים ִמ ְל ַמ ְע ָלה,
וְ ַה ְלוִ ִ ּים – ִמ ְ ּל ַמ ָּטה,
ו ֶּפ ַתח ָהיָ ה לוֹ ַלחוֹ ל" )מידות לד.(.
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ָ
7
ָ
ָ
יש ְרתוּך" )במדבר יח ,ב( ּ ַ -ב ֲעבוֹ ָד ְתך ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר.
""וְ יִ ָּלו ּו ָעלֶ יך וִ ׁ ָ
ַא ָּתה אוֹ ֵמר ַ ּב ֲעבוֹ ָד ְת ָך ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר ,אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתם?
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :וְ נִ לְ ו ּו ָעלֶ ָיך וְ ׁ ָש ְמר ּו" "לְ כָ ל ֵּכלָ יו וּלְ כָ ל ֲעבוֹ ָדתוֹ " ) 8במדבר יח ,ד; ג ,לו( -
ֲה ֵרי ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתם ָאמוּר.
ָ
ָ
יש ְרתוּך" )במדבר יח ,ב(?
ָהא ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים" :וְ יִ ָּלו ּו ָעלֶ יך וִ ׁ ָ
ַ ּב ֲעבוֹ ָד ְת ָך ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר.
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
כּ ֲֹהנִ ים ׁשוֹ ְמ ִרים ִמ ְל ַמ ְע ָלה ו ְּלוִ ִ ּים ִמ ְ ּל ַמ ָּטה".

המפרש
מגבה גביהי כעליות .משום הכי בעי
דפשיטא ליה להש''ס דשמירת כהים הם
בגבוה כדבעין לפרושי לקמן מקרא משום
הכי בעי עליות ממש הוו כל עליות
שבהש''ס שהבית תחתיה לשום תשמיש
הוא עשה להבית אבל הכא אפילו בלא
תשמיש דלמטה היו צריכים להיות בגבוה
משום הכי קא בעי עליות ממש ותשמיש
למטה כדרך עליות שהתשמיש למטה
בבית :או דלמא .לא היו צריכים למטה
בבית אלא לשמירת כהים בעבור תהיה
בגובה משום הכי באום על גבי מקום גבוה
שבעזרה או על גבי עמודים אבל עליות
תשמיש לא שתהא תשמיש למטה :ת''ש
שבצפון שער כו' .משה היא במסכת מדות
ורישא דמשה הכי איתא ז' שערים הוו
בעזרה שפתוחים לעזרה שלשה בצפון
ושלשה בדרום ואחד במזרח דרך כיסה
לעזרה שבדרום שער הדלק על דרך אותו
שער מביאין עצים למזבח ושי לו שער
הבכורות דרך אותו שער מביאין בכורות
למזבח שלישי לו שער המים ע''ג אותו שער
עשה כמין חקיקה אמה על אמה ברום
שלש אמות והמשיכן לתוכן מעין עיטם וכן
מפורש ביומא )דף לא (.זה בית הטבילה
שהזכרו למעלה דחד היה על גבי שער
ואותו בית הטבילה הו' בארץ דהרבה בתי
טבילה הוו לצורך כהים שבמזרח שער
יקור שם האיש שעשה אותו שער יקור
שמו ודרך אותו שער כסים לעזרה ושתי
לשכות היו לו אחת מימיו ואחת משמאלו
אחת לשכת פחס המלביש ואחת לשכת
עושי חביתין שמתקין שם מחות הכסות
במחבת ואפות שמה שבצפון שער היצוץ
אותו בין היה בוי בעזרה ועליות לא
תקדשו ופתח של בית היצוץ היה פתוח
לחול להר הבית מדקתי ופתח היה לו לחול
אלמא בעזרה היה מקצת הבין:

כמין אכסדרא היה .אותו בית למטה פרוצה מרוח אחת כאכסדרא דבי רב שפרוצה מרוח אחת א'' בכל צדדין היא פי .וצה כסתם אכסדרות
שפרוצות  .מכל צד והבין של מעלה בוי על גבי עמודים :שהכהים שומרים למעלה ולוים למטן .כלומר לכך עשאום על גבי אכסדרא לפי
שצורך שמירת כהים צריכה להיות בגובה אבל לוים ששומרים כמו כן מן הפסוק כדלקמן אין צריכין להיות שמירתן למעלה אלא למטה
ואגב דצריך לו לומר ששמירת כהים צריכה שתהא למעלה פירש דלוים לא בעי למעלן אלא למטן .למעלן למטן גרסי' ושמירת לוים איה
מוסבת על בין אכסדרא אלא לימדך שאע''פ ששמירת כהים צריכה שתהא למעלה מ''מ שמירתן של לוים לא בעי למעלן אלא למטן כלומר
כל מקום שמירתן למטה ותדע לך דשמירת לוים לא היתה באכסדרא אלא לימדך זו כדקא חשיב במסכת מדות וגם לקמן הש''ס מייתי לה
אגב גררא בג' מקומות הכהים שומרים כו' והלוים בכ' ואחד מקים דקא חשיב להו ולא חשיב שמירה זו שלוים יהו שומרים באכסדרא זו
למטה מהכהים דקא חשיב חמשה על חמשה שערי הר הבית ארבעה על ד' פותיו מבפים ה' על חמשה שערי עזרה ד' על ד' פותיו מבחוץ
ולקמן מפרש אמאי אלו מבפים ואלו מבחוץ אחד בלשכת הקרבן באותה לשכה ותין קרבות המבוקרים והוא חוץ לעזרה ושער היה לה
ואחד בלשכת פרוכת שם היו שים אורגות את הפרוכת ואחד בלשכת אחורי בית הכפורת ואם איתא דלוים שומרים באכסדרא א''כ הוו להו
עשרים ותרי לקמן מוכח דאמרין לקמן תרי מיייהו לא בעו שימור ועל מקומו אפרש :מא ה''מ דכהים שומרים מלמעלן ולוים מלמטן.
כלומר שהלוים בשמירתן ואין שמירתם בגובה כמו לכהים :דת''ר וילוו עליך וישרתוך בעבודתך הכתוב מדבר .כלומר בעבודתך דהייו
שמירה שהן שומרים כמו כן בא הכתוב ולימד וילוו שטפלין לך בשמירתן שאין שומרין בגובה כמותך :אתה אומר בעבודתך .כאשר פירשתי:
או איו אלא בעבודתם .כלומר שהיו שומרים וושאי' בכתף ומאי וילוו עליך וישרתוך הכי קאמר ויתחברו עליך וישרתוך בי לוים שהיו
ושאים בכתף המשכן וכל כליו והאי וילוו שאתה עושה עיקר עבודה דהייו עבודת מזבח והם ישרתוך שיהו ושאים המשכן בסיעתן :כשהוא
אומר .בבי לוי ושמרו את המשכן לכל כליו ולכל עבודתו דעבודתן של לוים היא משאם :הא מה אי מקיים וילוו עליך וישרתוך בעבודתך
הכתוב מדבר .ולימדך הכתוב שיהו לוים טפלים בשמירתך כהים למעלן ולוים למטן מ''ר :וחד שימור הוא דהוה ליה לבית המוקד ורמיהי
ב' שערים היו לו לבית המוקד .הבוי על גבי כיפה אחד פתוח לחול להר הבית ואחד פתוח לעזרה בחציו הבוי בקדש ומדהוו שי שערים
אלמא הוו שי שומרים דלכל שער ושער הוי שומר ובלבד שישמש כיסה ויציאה ואף על גב דאמרין לשכות הבויות בקדש ופתוחות לחול
תוכן חול לששת בית המוקד הואיל והוה ליה שי שערים אחד בקדש ואחד בחול הבוי לקדש משך אחר פתחו והבוי בחול משך אחר פתחו
וכן מוכח ביומא )דף כה (.גבי לשכת הגזית דאמרין דחציה בקדש וחציה בחול ואמרין שמע מיה שי פתחים היו לה אחד פתוח לקדש ואחד
פתוח לחול דאי סלקא דעתך פתח אחד היה לה ולקדש היה פתוח זקן היה יושב במערבה מי איכא והאמר מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי
בית דוד ]בלבד[ ואי סלקא דעתך לחול היה פתוח ופתח אחר לא היה לו והאמר מר לשכות הבויות בקדש ופתוחות לחול תוכן חול ואן בעין
פייס במקום מקודש שאמר בבית אלהים הלך ברגש אלא שמע מיה שי פתחים היו לה אחד פתוח לחול ואחד פתוח לקדש:

יש ְרתו ָּך וְ ַא ָּתה ו ָּבנֶ ָיך ִא ָּת ְך לִ ְפנֵ י א ֶֹהל ָה ֵע ֻדת
 7וְ גַ ם ֶאת ַא ֶח ָיך ַמ ֵּטה לֵ וִ י ׁ ֵש ֶבט ָא ִב ָיך ַה ְק ֵרב ִא ָּת ְך וְ יִ ָּלו ּו ָעלֶ ָיך וִ ׁ ָ
 8וְ נִ לְ ו ּו ָעלֶ ָיך וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת א ֶֹהל מוֹ ֵעד לְ כֹל ֲעב ַֹדת ָהא ֶֹהל וְ זָ ר ל ֹא יִ ְק ַרב ֲאלֵ יכֶ ם
ו ְּפ ֻקדַּ ת ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְ ּבנֵ י ְמ ָר ִרי ַק ְר ׁ ֵשי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ו ְּב ִר ָיחיו וְ ַע ֻּמ ָדיו וַ ֲא ָדנָ יו וְ כָ ל ֵּכלָ יו וְ כֹל ֲעב ָֹדתוֹ
ורבו הגירסאות האם גרסו את הפסוק השי ,ואם כן מדוע.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3כו ,ב

יפה ,ו ַּביִ ת ָ ּגדוֹ ל ָהיָ ה ,מו ָ ּּקף רוֹ ְב ִדין ׁ ֶשל ֶא ֶבן".
" ֵ ּבית ַה ּמוֹ ֵקד ִ ּכ ּ ָ

וְ ַחד ׁשוֹ ֵמר הוּא דַּ ֲהוָ ה ְ ּב ֵבית ַה ּמוֹ ֵקד?!
ו ְּר ִמינ ְִהי:
" ׁ ְשנֵ י ׁ ְש ָע ִרים ָהי ּו ְ ּב ֵבית ַה ּמוֹ ֵקד:
ֶא ָחד ָ ּ -פתו ַּח ַל ֵחיל,
וְ ֶא ָחד ָ ּ -פתו ַּח ָל ֲעזָ ָרה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ּ
ּ
ָ ּבזֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסין ָל ֲעזָ ָרה ִפ ׁ ְש ֵפ ׁש ָק ָטן ָהיָ ה לוֹ ׁ ֶשבּ וֹ נִ ְכנָ ִסין ִל ְבלוֹ ׁש ָה ֲעזָ ָרה" )מידות א ,ז(!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְימי,
ֵּכיוָ ן דְּ גַ ֵ ּבי ֲה ָד ֵדי ֲהו ּו ָקי ֵ
ַס ֵ ּגי לְ ה ּו ְ ּב ַחד ׁשוֹ ֵמר,
דָּ וֵ י לְ ָהכָ א ,וְ ָדוֵ י לְ ָהכָ א.
"מו ָ ּּקף רוֹ ְב ִדין ׁ ֶשל ֶא ֶבן".
"רוֹ ְב ִדין" ַ -מאי נִיה ּו?
ְ ּגזֵ ָר ָתא דְּ ִא ְצ ַט ְב ָּתא דְּ ָסלְ ִקי ְ ּבה ּו לְ ִאצְ ַט ְב ָּתא.
ו ִּמי ֲהו ּו ִמ ְיפלְ גֵ י ֲא ָבנִים?!
וְ ָה ְּכ ִתיב" :וְ ַה ַ ּביִ ת ְ ּב ִה ָ ּבנֹתוֹ ֶא ֶבן ׁ ְשלֵ ָ

מה" ) 9מלכים א' ו ,ז(

וְ גוֹ '!

ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְיתי ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַא ְבנֵי זו ְּט ָר ָתא וְ ַא ְבנֵי ַר ְב ְר ָב ָתא,
י
ּמ
דִּ ְמ ַת ְ ּקנֵי ו ַ ֵ
10
שר ַא ּמוֹ ת וְ ַא ְבנֵ י ׁ ְשמֹנֶ ה ַא ּמוֹ ת" )מלכים א' ז ,י(.
"א ְבנֵ י ֶע ֶ ׂ
ְּכ ִדכְ ִתיבַ :

 9וְ ַה ַ ּביִ ת ְ ּבהִ ָ ּבנֹתוֹ ֶא ֶבן ׁ ְשלֵ ָמה ַמ ָּסע נִ ְבנָ ה ו ַּמ ָּקבוֹת וְ ַה ַ ּג ְרזֶ ן ָּכל ְּכלִ י ַב ְרזֶ ל ל ֹא נִ ׁ ְש ַמע ַ ּב ַ ּביִ ת ְ ּבהִ ָ ּבנֹת ֹו
שר ַא ּמוֹת וְ ַא ְבנֵ י ׁ ְשמֹנֶ ה ַא ּמוֹת
 10ו ְּמיֻ ָּסד ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹ ת ֲא ָבנִ ים ְ ּגדֹלוֹ ת ַא ְבנֵ י ֶע ֶ ׂ

המפרש
א''ר יהודה .סיומא דההיא
משה היא בזו שכסין בו
לעזרה פשפש קטן היה לה פתח
קטן בתוך שער שבו כסים
לבלוש את העזרה בלילה קודם
תרומת הדשן לפי שאים רוצים
לפתוח שערי עזרה עד זמן עבודת
תמיד שהוא יום וכן מוכח
במתיתין לאחר שהפיסו על
תרומת הדשן דלשם בבית
המוקד היו מפיסין טל את
המפתח ופתח את הפשפש וכס
לעזרה כסו אחריו כו' עד שהיו
מגיעים כו' הכל שלום ומתי'
דתמיד אליבא דר' יהודה
דמדות :אמר אביי כיון דגבי
הדדי קיימי .זה כגד זה אי מי
דסמיכי אהדדי :דוי להכא דוי
להכא .בחד שומר סגי דוי רואה
כמו חזיא דהוי דוי למערב )שבת
דף לה :(.רובדין מאי יהו
גיזרתא דאיצטוותא דסלקי בה
לאיצטוותא .שעולין על ידם
למטות שהן בחימה כעין מטות
וקא סלקא דעתך דלאחר .שבו
בחומה חלקו את האבים ועשו
כמין איצטוואות ומשום הכי
פריך ומי פלגי אבים והא כתיב
והבית בהבותו אבן שלימה מסע
בה :אמר אביי דמתקן ומייתן
מעיקרא .קודם שיביאו האבים
בעזרה היו מתוקות ע''י ברזל
ומייתי אבים גדולות ואבים
דקות כדכתיב בקרא )מלכים א
ז( דהכי היו עושים אבי עשר
אמות ואבי ח' אמות ואבי י'
אמות אותן שתי אמות
שבולטות לצורך איצטוואות הן
בולטות וחוץ לעזרה מותר
לחותכן ולהשוותן בברזל אבל
משבאו לעזרה אסור להיף
עליהם ברזל והא דכתיב )שם ו(
ומקבות והגרזן וכל כלי ברזל לא
שמע ]בבית[ בהבותו הייו
בעזרה אבל חו לעזרה לא הייו
דקמתרץ דמתקי ומייתי
מעיקרא כן מוכח במכילתא
דאמרי התם לא תבה אתהן
גזית בו אי אתה בוה גזית אבל
אתה בוה גזית בהיכל ובבית
קדשי קדשים הא מה אי מקיים
ומקבות והגרזן וכל כלי ברזל
וכו' בבית איו שמע אבל בחוץ
שמע כי חרבך הפת עליה
ותחלליה ר' שמעון בן אלעזר
אומר המזבח ברא להאריך ימיו
של אדם והברזל ברא לקצרם
איו דין שיבא מקצר על
המאריך:
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 .4כו ,ב – כז ,א
"זִ ְקנֵ י ֵ ּבית ָאב יְ ׁ ֵשנִ ים ׁ ָשם".
וְ ַא ַּמאי נ ְַע ּיְיל ּו ִ 11מ ּטוֹ ת!
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ּ
לָ או אוֹ ַרח ַא ְר ָעא לְ ַעי ּולֵ י ִמ ּטוֹ ת לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
" ּ ִפ ְר ֵחי ְכה ּו ָ ּנה ִא ׁיש ְ ּכסוּתוֹ ָ ּב ָא ֶרץ" .12
כז,א ַא ַּמאי ָה ָתם ָק ֵרי לְ ה ּו "רוֹ ִבים"ָ ,הכָ א ָק ֵרי לְ ה ּו ^" ּ ִפ ְר ֵחי ְכה ּו ָ ּנה"?
ָא ְמ ֵריִ :איןָ ,ה ָתם  -דְּ לָ א ָמט ּו לְ ֶמ ְע ַ ּבד ֲעבוֹ ָדהָ ,ק ֵרי לְ ה ּו "רוֹ ִבים".
ָהכָ א  -דְּ ָמט ּו לְ ה ּו לְ ֶמ ְע ַ ּבד ֲעבוֹ ָדהָ ,ק ֵרי לְ ה ּו " ּ ִפ ְר ֵחי".

 11שיטה מוקבצת ,כתב יד מיכן
 12במשתו הגירסהּ ִ :כ ְס ּת ֹו

המפרש
ואמאי לעיילי מטות .אמאי
ישים על גבי החומה עיילו
מטות :התם קרי להו רובים.
ורובים שומרים שם והכא קרי
להו פרחי כהוה:
אמרי התם .גבי שמירה דלא
מטו למעבד עבודה שלא הגיעו
לעשות עבודה כגון פחותים מי''ג
שה קרי להו רובים כלומר
ערים הכא דמטו למיעבד עבודה
שכל אותם שישים שם בבית
המוקד ראויין לעבודה דבשביל
כך הם ישים שם כדי שיהיו
מזומים למחר לעבודה ביום
עבודתם דכל משמרה מתחלקת
לו' בתי אבות כגד ששת ימי
שבוע ובשבת עובדין כולן ביחד
וחולקין ביחד קרי להם פרחי
בחורים שלא הגיעו עדיין לכלל
זקה:

8

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5כז ,א
ְּתנַן ָה ָתם:
" ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ׁשוֹ ְמ ִרים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשּ ְ :ב ֵבית ַא ְב ִטינָ ס,
ו ְּב ֵבית ַה ִ ּניצוֹ ץ,
ו ְּב ֵבית ַה ּמוֹ ֵקד.
ש ִרים וְ ֶא ָחד ְמקוֹ מוֹ תֲ :ח ִמ ׁ ּ ָשה ַ -על ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ַש ֲע ֵרי ַהר ַה ַ ּביִ ת.
וְ ַה ְלוִ ִ ּים ְ ּב ֶע ְ ׂ
ַא ְר ָ ּב ָעה ַ -על ַא ְר ַ ּבע ּ ִפנּוֹ ָתיו ִמ ִ ּב ְפנִ ים.
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַ -על ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ַש ֲע ֵרי ֲעזָ ָרה.
וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ַ -על ַא ְר ַ ּבע ּ ִפנּ וֹ ָתיו ִמ ַ ּבחוּץ.
ֶא ָחד ּ ְ -ב ִל ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.
וְ ֶא ָחד ּ ְ -ב ִל ׁ ְש ַ ּכת ַה ּ ָפרוֹ ֶכת.
וְ ֶא ָחד ֲאחוֹ ֵרי ֵ ּבית ַה ַ ּכ ּפוֹ ֶרת".
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה ִמ ּסו ָּרא וְ ָא ְמ ֵרי לַ ּה ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא ָּתנָא:
""דִּ כְ ִתיב" :לַ ּ ִמזְ ָרח ַ -הלְ וִ ִ ּים ׁ ִש ּׁ ָשה,
לַ ָ ּצפוֹ נָ ה לַ ּיוֹ ם – ַא ְר ָ ּב ָעה,
לַ ֶּנגְ ָ ּב ּה לַ ּיוֹ ם – ַא ְר ָ ּב ָעה,
וְ לָ ֲא ֻס ּ ִפים ְ ׁ -שנַ יִ ם ׁ ְשנָ יִ ם.
לַ ּ ַפ ְר ָ ּבר לַ ּ ַמ ֲע ָרב ַ -א ְר ָ ּב ָעה לַ ְמ ִס ָּלה,
ׁ ְשנַ יִ ם לַ ּ ַפ ְר ָ ּבר" )דברי הימים א' כו ,יז-יח(.
ָא ְמ ֵריָ :הנֵי ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ָהו ּו!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ָהכִ י ָק ָא ַמר :לָ ֲ

אסו ּּפים ׁשנים ׁ -שנים .13
ִ

ְ ִַ

ְ ִַ

ַא ַּכ ִּתי ֶע ְׂש ִרין ו ְּת ֵרי ָהו ּו!
ָה ִא ְיך דְּ ַפ ְר ָ ּבר ַחד ֲהוָ ה,
וְ ַא ֲח ִרינָא ְ ּבצַ וְ ָּותא הוּא דְּ ָאזֵ יל וְ י ֵָתיב ַ ּג ֵ ּב ּיה,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקאי ַא ְ ּב ַראי.
ַמאי "לַ ּ ַפ ְר ָ ּבר"?
ֲא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ׁ ִשילָ א:
ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרְּ :כלַ ּ ֵפי ַ ּבר.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ְּכ ִדכְ ִתיב,
ְּתלָ ָתא ִמי ַּניְיה ּו – דְּ כ ֲֹה ִנים,
וְ ֶע ְׂש ִרין וְ ַחד – דִּ לְ וִ ּיִם.

המפרש
תן התם .במס' מדות )דף לד :(.והלוים בכ''א
מקומות ה' על ה' שערי הר הבית .ה' שערים
שהיו לו להר הבית כדתן במסכת מדות:
איבעה על ארבעה פותיו מבפים  .פות
אגל''ש למקום שכלה החומה ומתחלת חומה:
ה' על ה' שערים  .שהיו לו ולקמן פריך משבעה
שערים שהיו לעזרה דתן במסכת מדות )שם(
ומסיק לה שפיר :וארבעה על ארבעה מבחוץ.
]מבחוץ[ קאי בין אשערים בין אפות ולקמן
מפרש מאי שא :הר הבית היה ה' מאות אמה
על ה' מאות אמה ובכלל אותו חשבון היה
חשבון העזרה מאה ושלשים וחמשה על אורך
מאה ושבעה ושמוים ובמסכת מדות מפרש
היכי הוה הר הבית חמש מאות אמה על ה'
מאות אמה רובו מן הדרום שי לו מן המזרח
שלישי לו מן הצפון ומיעוטו מן המערב והכי
פירושו העזרה היתה באמצע הר הבית אלא
שלא היתה ממוצעת מכל וכל דרוב הר הבית
בדרומו של עזרה שי לו מן המזרח כלומר הר
הבית מתמעט מכל צדדיו דרובו היה בדרום
עזרה ושי פחות היה בו אצל מזרח ועוד שלישי
פחות מן הצפון ועוד פחות מן המערב אחורי
בית קדש הקדשים :מא הי מילי .דבעין כ''א
שומרים בכ''א מקומות :במתי' תא למזרח
הלוים ששה לצפוה לוים ד' לגבה לוים ד' וגו'.
קרא במשכן כתיב בימי דוד בדברי הימים וקא
מי קרא את השומרים שהיו שומרים את
המשכן ובקרא לא חית למין כהים ומדחשיב
לוים כ''א ללמדו שבכ''א מקומות היו דאי בחד
מקום היה מיירי אמאי בצד מזרח ששה בתרי
סגי ומשום צוותא בחד מקום הוי שומרים אלא
ודאי ה''ק למזרח לוים צריך ששה )וכולה(
מקומות וכן כולהו :אמרי הי כ''ד הוו אמר
אביי ה''ק ולאסופים שים .כלומר קרא דקא
חשיב שים שים בשביל סוף פסוק כפל את
לשוו כאדם המדבר וכופל את לשוו וה''ק
וללשכות התוספות במשכן שים שים יהיו
בכל עת אחר כך הוא אומר לפרבר למערב ד'
למסלה שים לפרבר ומעיקרא כשהקשה הש''ס
כ''ד הוו היה סבור דשים לא לשון כפל אלא
דוקא ומתרץ דודאי לאו דוקא הם דא''כ היה
לו לכתוב ארבעה ולמה יכתוב שים שים אלא
ודאי כפל לשון כמו שפירשתי :ואכתי כ''ב היו
היאך דלפרבר חד הוא אידך משום צוותא הוא
דאזיל יתיב גביה .אבל למערב לפרבר ד' דלא
בעי צוות שהרי ארבעה הן באותה רוח ואין כל
אחד צריך לצוות שהרי חבירו שומר באותו צד
אבל הכא אותן שים דקחשיב קרא האחד
בשביל צוות שולי''ץ בלע''ז :כמ''ד כלפי בר:
ואיבעית אימא .קרא דקחשיב ב' ב' דוקא כתיב
ולא כפל לשון וגם שים לפרבר :ותלתא
דכהים .והשאר של לוים ויותר משלשה לא
מציו לרבויי גבי כהים דלא מציו בכהים
יותר מג' שמירות דכתיב שומרי משמרת
למשמרת] :בכ''ד מקומות כו'[ .וילמוד סתום
מן המפורש :וזה אחד מהן .זהו מפורש מכולן
לכך קיט ליה במילתיה:

וְ ָהא ָהכָ א לְ וִ ִ ּים הוּא דִּ כְ ִתיב?
ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְ ּב ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ְמקוֹ מוֹ ת נ ְִק ְרא ּו כּ ֲֹהנִים לְ וִ ּיִם,
וְ זֶ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהן" :וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ִ ּים ְ ּבנֵ י ָצדוֹ ק" ) 14יחזקאל מד ,טו(.

 13רבו הגירסאות .וילא) :ב'(
ש ָר ֵאל ֵמ ָעלַ י הֵ ָּמה יִ ְק ְרב ּו ֵאלַ י לְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י וְ ָע ְמד ּו לְ ָפנַ י לְ ַה ְק ִריב לִ י ֵחלֶ ב וָ ָדם
 14וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ִ ּים ְ ּבנֵ י ָצדוֹ ק ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ִמ ְקדָּ ׁ ִשי ִ ּב ְתעוֹ ת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
נְ ֻאם ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה
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 .6כז ,א
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַ -על ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ַש ֲע ֵרי ַהר ַה ַ ּביִ ת.
וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ַ -על ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ִפנּוֹ ָתיו ִמ ּתוֹ כוֹ .
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַ -על ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ַש ֲע ֵרי ֲעזָ ָרה.
וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ַ -על ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ִפנּוֹ ָתיו ִמ ַ ּבחוּץ".
ַמאי ׁ ְשנָא ַהר ַה ַ ּביִ ת דְּ ָע ְב ִדינַן ִמ ּתוֹ כוֹ  ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֲעזָ ָרה דְּ ָע ְב ִדינַ ן ִמ ַ ּבחוּץ?
ָא ְמ ֵריַ :הר ַה ַ ּביִת ,דְּ ִאי ָּת ַמ ּה ו ָּב ֵעי ֵמ ַיתב י ֵָתיבָ ,א ְמ ִרינַן ִמ ּתוֹ כוֹ .
ֲעזָ ָרה דְּ ִאי ָּת ַמ ּה ו ָּב ֵעי לְ ֵמ ַיתב ,לָ א ָמצֵ י י ֵָתיב,
דְּ ָא ַמר ַמרֵ " :אין יְ ׁ ִש ָיבה ָ ּב ֲעזָ ָרה ֶא ָ ּלא ְל ַמ ְל ֵכי ֵ ּבית דָּ וִ ד ִ ּב ְל ַבד",
ָא ְמ ִרינַן ִמ ַ ּבחוּץ.
ָא ַמר ָמר:
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַ -על ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ַש ֲע ֵרי ֲעזָ ָרה".
וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ְש ָע ִרים הוּא דְּ ָהוֵ י ָ ּב ֲעזָ ָרה?!
ו ְּר ִמינ ְִהי:
" ׁ ִש ְב ָעה ׁ ְש ָע ִרים ָהי ּו ָ ּב ֲעזָ ָרהְ ׁ :של ׁ ָֹשה – ַ ּבצָּ פוֹ ן,
ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה – ַ ּבדָּ רוֹ ם,
וְ ֶא ָחד ּ ַ -ב ִּמזְ ָרח"!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְּת ֵרי ִמי ַּניְיה ּו לָ א צְ ִריכֵ י ׁ ִש ּימוּר.
ָר ָבא ֲא ַמר:
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא:
דְּ ַת ְניָא:
שר ִ ּגזְ ָ ּב ִרין ,ו ִּמ ׁ ּ ִש ְב ָעה ֲא ַמ ְר ָ ּכ ִלין.
" ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָ ׂ
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
שר ׁ ְש ָע ִרים".
שר ִ ּגזְ ָ ּב ִריןּ ְ ,כנֶ ֶגד ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָ ׂ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָ ׂ
דַּ ל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ ַהר ַה ַ ּביִת ָ ּ -פ ׁש ּו לְ ה ּו ְּת ָמ ְניָא דַּ ֲעזָ ָרה.
ַאלְ ָמא:
ִא ָּיכא ַּת ּנָא דְּ ָא ַמרְּ :ת ָמ ְניָא ָהו ּו.
וְ ִא ָּיכא ַּת ּנָא דְּ ָא ַמרִ ׁ :ש ְב ָעה.
וְ ִא ָּיכא ַּת ּנָא דְּ ָא ַמרֲ :ח ִמ ׁ ּ ָשה ָהו ּו.

המפרש
מ''ש הר הבית דעבדין שמירתן
מתוכן  .בין אפות בין אשערים:
ומ''ש עזרה דעבדין שמירתן
מבחוץ .בין אשערים בין אפות
עזרה :דאי תמה .כלומר היה
עייף מלעמוד לא מצי יתיב:
דאמר מר כו' עבדין מבחוץ .דאי
הוו מתוכן לא מצי יתבי וא''א
לעמוד כל היום :אמר אביי תרי
מיייהו לא בעי שימור .לוים
דהא כהים בג' שמרי להו ומה
יהו שער בית המוקד ושער בית
היצוץ ובחשבון הז' שערים קא
חשיב להו מתי' דמדות )שם(:
ומז' אמרכלין .שרי הכל כלומר
ממוין אף על הגזברין :ר' תן
אומר אין פוחתין מי''ג גזברין
כגד י''ג שערים .גזברין הם
השוערים וזהו הלשון מי איכא
בספרי וכו' ור' תן היא ופרושי
קא מפרש לה למה היו י''ג
ואותם ב' שערים דהוה בבית
המוקד חשבי להו כחד הואיל
וגבי הדדי הוו קיימי אלמא
איכא מ''ד תמיא הוו ולדידיה
קרא דוקא בלוים כתיב ולא
בכהים :אלמא איכא למ''ד
תמיא הוו .ותלתא תאי יהו:
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"לֹא ָהי ּו יְ ׁ ֵשנִ ים ְ ּב ִב ְג ֵדי ק ֶֹד ׁשֶ ,א ָ ּלא ָהי ּו ּפוֹ ׁ ְש ִטין,
יהם ,ו ִּמ ְת ַ ּכ ִּסין ִ ּב ְכסוּת ַע ְצ ָמן".
אש ֶ
יחין אוֹ ָתן ַּת ַחת ָר ׁ ֵ
ו ַּמ ִ ּנ ִ
ׁ ֵשינָה הוּא דְּ לָ אֲ ,א ָבל ִהילּ ו ְּך ְמ ַה ְּלכִ ים.
ִיתנ ּו לֵ ָיהנוֹ ת ָ ּב ֶהן.
ׁ ָש ְמ ַעת ִמי ּנ ַּהּ ִ :בגְ ֵדי כְ ה ּו ָּנה נ ְּ
ָא ְמ ֵרי :הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲא ִפילּ ּו ִהילּ ו ְּך  -נ ִַּמי לָ א!
וְ ָהא דְּ ָק ָּתנֵי" :לֹא ָהי ּו יְ ׁ ֵשנִ ים",
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָב ֵעי לְ ִמ ְיתנָא ֵס ָיפא:
יהן",
אש ֶ
יחין אוֹ ָתן ַּת ַחת ָר ׁ ֵ
" ֶא ָ ּלא ּפוֹ ׁ ְש ִטין ו ְּמ ַק ּ ְפ ִלין ו ַּמ ִ ּנ ִ
ישא נ ִַּמי" :לֹא ָהי ּו יְ ׁ ֵשנִ ים".
ָק ָּתנֵי ֵר ׁ ָ
יהן",
אש ֶ
יחין אוֹ ָתן ַּת ַחת ָר ׁ ֵ
וְ ָהא ּגו ַּפ ּה ָקא ָק ׁ ְש ָיא " :15ו ַּמ ִ ּנ ִ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהּ ִ :בגְ ֵדי כְ ה ּו ּנָה ִנ ְּיתנ ּו לֵ ָיהנוֹ ת ָ ּב ֶהם!
אש ֶיהם.
ֵא ָימא :נֶגֶ ד ָר ׁ ֵ
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהְּ :ת ִפ ִּילין ִמן ַה ַ ּצד ׁ ַש ְריָין,
ְישינַן דִּ לְ ָמא ִמי ַ ּגנְ דַּ ר וְ נ ֵָפיל ֲעלַ יְיה ּו.
וְ לָ א ָחי ׁ ִ

אש ֶיהן,
ָהכִ י נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ,דִּ כְ נֶ גֶ ד ָר ׁ ֵ
אש ֶיהן"  -נ ְִהי דְּ ִנ ְּיתנ ּו לֵ ָיהנוֹ ת ָ ּב ֶהן,
דְּ ִאי ֲא ַמ ְר ְּת " ַּת ַחת ָר ׁ ֵ
ֵּת ּיפוּק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם ִא ּיסו ָּרא דְּ כִ לְ ַאיִם!
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :א ְבנֵטוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל לֹא זֶ ה ּו ַא ְבנֵטוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט",
כז,ב ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :א ְבנֵטוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט זֶ ה ּו ַא ְבנֵטוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל" –
ַמאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר!
ישה הוּא דְּ ָאסוּר,
וְ כִ י ֵּת ָימאִּ :כלְ ַאיִם ַ ּב ֲעלִ ָ ּיה וּלְ ִב ׁ ָ
ֲא ָבל ֵמ ַימ ְך ּתו ֵּת ּיה ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי,
וְ ָה ַת ְניָא:
""ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ָעלֶ ָיך" ) 16ויקרא יט ,יט( ֲ -א ָבל ַא ָּתה ַמצִּ יעוֹ ַּת ְח ֶּתיךָ,
ֲא ָבל ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים:
שרוֹ ".
ימא ַא ַחת ַעל ְ ּב ָ ׂ
ָאסוּר ַל ֲעשׂוֹ ת ֵ ּכן ׁ ֶש ָּמא ִּת ָ ּ
יכ ֵר ְך נִ ָ
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ ַמ ְפ ִסיק ִמ ֵידי -
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י
ישא ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם:
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ׁ ָשאוּל ִמ ׁ ּשוּם ְק ָהלָ א ַקדִּ ׁ ָ
ישן ֲעלֵ ֶיהן.
ֲא ִפילּ ּו ֶע ֶׂשר ַמ ָ ּצעוֹ ת זוֹ ַעל ַ ּגב זוֹ וְ כִ לְ ַאיִם ַּת ְח ֵּת ֶיהן ָ -אסוּר לִ ׁ ַ
אש ֶיהן.
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה :נֶגֶ ד ָר ׁ ֵ
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ְ ּבאוֹ ָתן ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהן ִּכלְ ַאיִם.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ִ ּבגְ ֵדי כְ ה ּו ָּנה ָק ׁ ִשין ֵהן.
דַּ ֲא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ָהא נ ְַמ ָטא ַ ּג ְמדָּ א דְּ נ ָָר ׁש ׁ ַש ְריָא.

המפרש
שיה הוא דלא .שמא יפיח בהן וגאי הוא לבגדי קדש:
אבל הילוך מהלכין בהן .אפילו שלא בשעת עבודה :ש''מ
בגדי כהוה יתו ליהות בהן .שע''מ שיהו בהן אפילו
שלא בשעת עבודה הקדישום מתחלה ותאי ב''ד הוא
ופלוגתא היא במסכת יומא )דף סט :(.הוא הדין דאפילו
הילוך מי אסור והא דקתי לא היו ישים משום דבעי
למתי סיפא אבל פושטין כו' .איירי באיסור שיה :ש''מ
בגדי כהוה יתו ליהות בהן .מדקתי תחת ראשיהן:
אלא אימא גד ראשיהן] . .אצל ראשיהן[ :אמר רב פפא
ש''מ תפלין מן הצד שריין ולא חיישין דילמא מיגדר
ופל עלייהו .כלומר מדשרין איסורא דאורייתא דהייו
בגדי קדש דאסור ליהות בהן שלא בשעת עבודה ואף על
פי כן שרין ליה להיח תחת מראשותיו שלא כגד ראשו
ולא גזרין שלא יתגלגלו ויבואו כגד ראשו ומצא מועל
ובא לידי איסורא דאורייתא שמע מיה תפלין מן הצד
מותר להיחן בין כר לכסת שלא כגד ראשו ולא חיישין
דילמא מיגדר ופיל עליהן והוי איסורא דרבן דדמי
לבזיון שיהא ראשו מוח על התפילין כלומר מדשרי דבר
שיוכל לבא לידי איסור דאורייתא כ''ש דאית :לן
למישרי איסור שאין יכול לבא אלא לידי איסור דרבן:
ה'' מסתברא דכגד ראשיהן .קחשיב דאי ס''ד תחת
ממש הי דיתו ליהות בהן ומש''ה מותר לישן בזמן
שהן תחת ראשו ואיסור שמא יפיח בהן לא הוי אלא
בזמן שהוא לבוש דאז הוא גאי אבל אם הן בין כר לכסת
ליכא איסורא דשמא יפיח :תיפוק ליה דאסור משום
בגדי כלאים .וה'' יכול לתרץ לעיל כשתירץ ה''ה דאפילו
הילוך מי לא ואיידי כו' אלא שיוכל לדחותו כדדחי ליה
הש''ס לקמן :היחא למ''ד אבטו של כ''ג לא זהו
אבטו של כהן הדיוט .אבטו של כ''ג בשאר ימות השה
דדברי הכל של כלאים לא זהו אבטו של כהן הדיוט
דאותו של כ''ג הוה דכלאים ושל הדיוט לא הוה דכלאים
שפיר :אלא למ''ד זהו אבטו של כהן הדיוט .מי היה
דכלאים כמו של כ''ג מאי איכא למימר :וכי תימא
כלאים בלבישה והעלאה הוא דאסור אבל מימך תותיה
שרי .מותר להציעו ולישן על גביו :שמא תיכרך ימא על
בשרו .ותחמם ופסיק רישא הוא ובגד שארוג בו כלאים
מצד שי אפילו מצד האחד אסור ליהות ממו דכולו הוו
דכלאים ואסור לישן עליהם חומרא דכלאים הוא
ומסתמא הכא לא התירו הואיל ולא לצורך עבודה הוא:
אלא ש''מ גד ראשיהן .וכיון שלא כגד ראשיהן היו
תוים ליכא חומרא דכלאים דכולי האי לא מחמרין
שיש היכר לדבר ולא אתו לידי איסורא :ואיבעית אימא
באותן שאין בהו כלאים .לא תימא ה'' מסתברא דאי
תו ליהות בהן משום כלאים ליכא דבהך דלית בהו
כלאים קאמר דמיחין תחת ראשיהן ובסדר יומא בפרק
בא לו )דף סט (.לא גרסין להאי ואיבעית אימא :רב אשי
אמר בגדי כהוה קשין .ואין מחממין ואן בעין העלאה
דומיא דלבישה דאית בהו האה הילכך אי לאו הכי
משום דלא יתו ליהות בהן משום כלאים ליכא
למיחש :מטא .פלטר :גמדא .קשה :דרש .מקום:
שריא .דקשה הוא ואיו מחמם ובפרק בא לו ביומא
פירש הרב רביו ש''י פי' אחר ואיו ראה דפי' תפלין מן
הצד שריין ולא חיישין שמא יפיח בהן דשמא יפיח בהן
לא שייך אלא בשעה שהוא לבוש בהם ותדע מדקא פריך
הי דיתו ליהות בהו ותיפוק ליה משום איסורא
דכלאים היה לו להקשות הי דיתו ליהות בהן תיפוק
ליה משום שמא יפיח הואיל ואיסור שמא יפיח הוי אם
הם כגד ראשו ובסוף יומא אין כתוב בספרים ולא
חיישין דילמא מיגדר ופיל עלייהו לכך פירשו הרב
משום איסור שמא יפיח בהם והשתא לפי פירוש מורי
אתיא שמעתא שפיר דהכי פירושו ש''מ מדקא שרין
איסור דאורייתא כלומר דבר שיוכל לבא לידי איסורא
דאורייתא כ''ש דאית למישרי דבר שאיו יכול לבא אלא
לידי איסורא דרבן דאם באו תפלין כגד ראשו אין כאן
אלא משום בזיון וביומא )שם( מוכיחים מברייתא אחת
שמביא הש''ס לשם דבגדי כהוה יתו ליהות בהן:
במחילה ההולכת מסייע ליה לר' יוחן דא''ר יוחן
מחילות לא תקדשו .מש''ה תיקו לו מחילות לצאת דרך
שם ובפסחים בפרק כיצד צולין )דף פו (.בסופו מוכיח
דהא דא''ר יוחן מחילות לא תקדשו ה''מ במחילות
שתחת הר הבית אבל מחילות שתחת עזרה אם הם
פתוחין לעזרה תקדשו בקדושת עזרה ואם הם פתוחין
להר הבית לא תקדשו כלום אפילו בקדושת הר הבית
ומותר לזב ולבעל קרי ליכס לשם הילכך עשו הכא
מחילה ופתוחה להר הבית לחצר בית המוקד הבוי בהר
הבית לצאת לו לבעל קרי דרך שם למר כדאית ליה ולמר
כדאית ליה כדפרישית במתי':

 15שיטה מקובצת לא גורסים :וְ ָהא ּגו ַּפ ּה ָקא ָק ׁ ְשיָא .אלא גורסיםָ :ק ָּתנֵי ִמ ַיהת
ש ְד ָך ל ֹא ִתזְ ַרע ִּכלְ ָאיִ ם ו ֶּבגֶ ד ִּכלְ ַאיִ ם ׁ ַש ַע ְטנֵ ז ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ָעלֶ יךָ
ֶ 16את ֻח ּק ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו ְ ּבהֶ ְמ ְּת ָך ל ֹא ַת ְר ִ ּב ַיע ִּכלְ ַאיִ ם ָ ׂ

"ק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
מסכת תמיד פרק א' – ָ
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ִיתנ ּו לֵ ָיהנוֹ ת ָ ּב ֶהן"[.
]" ׁ ָש ְמ ַעת ִמי ּנ ַּהּ ִ :בגְ ֵדי כְ ה ּו ָּנה נ ְּ
)ָּ 17תא ׁ ְש ַמע:
" ִ ּב ְג ֵדי ְכה ּו ָ ּנה:
ַה ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן ַל ְּמ ִדינָ ה – ָאסוּר.
ו ַּב ִּמ ְקדָּ ׁש ּ ֵ -בין ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲעבוֹ ָדה,
ו ֵּבין ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲעבוֹ ָדה – מו ָּּתר.
יהנוֹ ת ָ ּב ֶהן".
יתנ ּו ֵל ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּב ְג ֵדי ְכה ּו ָ ּנה נִ ְּ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.
ו ַּב ְּמ ִדינָה לָ א?!
וְ ָה ַת ְניָא:
שרים אחד בּ וֹ  -יוֹ ם הר ּגריזים :לא למיס ּפ ד18 .
ַ ְ ִ ִּ דְּ ָ ְ ִ ְ ַ
" ְ ּב ֶע ְ ׂ ִ וְ ֶ ָ
יוֹ ם ׁ ֶש ִ ּב ְק ׁש ּו כּ ו ִּת ִ ּיים ֶאת ֵ ּבית ֱאל ֵֹהינ ּו ֵמ ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ דְּ רוּס מוֹ ְקדוֹ ן ְל ַה ֲח ִריבוֹ  ,וּנְ ָתנוֹ ָל ֶהם.
ָ ּבא ּו וְ הוֹ ִדיע ּו ֶאת ׁ ִש ְמעוֹ ן ַהצַּ ִדיק.
שה? ָל ַב ׁש ִ ּב ְג ֵדי ְכה ּו ָ ּנה ,וְ נִ ְת ַע ֵּטף ְ ּב ִב ְג ֵדי ְכה ּו ָ ּנה,
ֶמה ָע ָ ׂ
יהן.
ו ִּמ ַ ּי ִ ּק ֵירי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִע ּמוֹ  ,וַ ֲאבוּקוֹ ת ׁ ֶשל אוּר ִ ּב ֵיד ֶ
וְ ָכל ַה ַ ּליְ ָלה ַה ָ ּלל ּו הוֹ ְל ִכים ִמצַּ ד זֶ ה ,וְ ַה ָ ּלל ּו הוֹ ְל ִכים ִמצַּ ד זֶ הַ ,עד ׁ ֶש ָע ָלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר.
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָע ָלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר ָא ַמר ָל ֶהםִ :מי ַה ָ ּלל ּו?
ָא ְמר ּו לוֹ  :יְ הו ִּדים ׁ ֶש ָּמ ְרד ּו ְ ּב ָך.
יפ ְט ֵרס זָ ְר ָחה ַח ָּמה ּו ָפ ְגע ּו זֶ ה ָ ּבזֶ ה.
יע ְל ַאנְ ִט ּ ַ
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָר ָאה ְל ׁ ִש ְמעוֹ ן ַהצַּ דִּ יק יָ ַרד ִמ ֶּמ ְר ַ ּכ ְב ּתוֹ וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ְל ָפנָ יו.
ָא ְמר ּו לוֹ ֶ :מ ֶל ְך ָ ּגדוֹ ל ְ ּכמוֹ ְת ָך יִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ִליהו ִּדי זֶ ה?!
ָא ַמר ָל ֶהם :דְּ מוּת דְּ יוֹ ְקנוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ְמנַ צַּ ַחת ְל ָפנַ י ְ ּב ֵבית ִמ ְל ַח ְמ ִּתי.
אתם?
ָא ַמר ָל ֶהםָ :ל ָּמה ָ ּב ֶ
ָא ְמר ּו לוֶ :א ְפ ׁ ָשר ַ ּביִ ת ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִלים בּ וֹ ָע ֶל ָ
יך וְ ַעל ַמ ְלכו ְּת ָך ׁ ֶשלּ א ֶּת ֱח ַרב,
יַ ְתעו ָּך ּגוֹ יִ ים ְל ַה ֲח ִריבוֹ ?
ָא ַמר ָל ֶהםִ :מי ַה ָ ּלל ּו?
ָא ְמר ּו לוֹ  :כּ ו ִּת ִ ּיים ַה ָ ּלל ּוֶ ׁ ,שעוֹ ְמ ִדים ְל ָפנֶ יךָ.
ָא ַמר ָל ֶהםֲ :ה ֵרי ֵהם ְמסו ִּרין ִ ּב ֵיד ֶיכם.
יהם,
יהם ,ו ְּת ָלאוּם ְ ּבזַ נְ ֵבי סו ֵּס ֶ
ִמ ָ ּיד נְ ָקבוּם ְ ּב ִע ְ ּק ֵב ֶ
וְ ָהי ּו ְמ ָג ְר ִרין אוֹ ָתן ַעל ַה ּקוֹ ִצים וְ ַעל ַה ַ ּב ְר ָקנִ ים,
ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ְל ַהר ְ ּג ִריזִ ים.
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ְל ַהר ְ ּג ִריזִ יםֲ ,ח ָר ׁשוּה ּו ,וּזְ ָרעוּה ּו ַ ּכ ְר ׁ ִשינִ ין,
ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ִ ּב ְ ּק ׁש ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינ ּו.
וְ אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ֲע ָ ׂ
שאוּה ּו יוֹ ם טוֹ ב"!
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ְרא ּויִין לְ ִבגְ ֵדי כְ ה ּו ּנָה.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָ
" ֵעת לַ ֲעשׂוֹ ת לַ ה' ֵה ֵפר ּו ּתוֹ ָר ֶתך" )תהלים קיט ,קכו(.

 17בראשוים ובכתב"י מיכן לא גרסו .במהדורת וילא ובמקבילה יומא סט .גרסו.
 18וילאִּ :כ ְד ִא ָיתא ְ ּביוֹ ָמא ֶּפ ֶרק ָ ּבא לוֹ כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ָקרוֹ ב וְ כוּ' ַעד .בגמרא כאן ציטטו משם את ההמשך.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9כז ,ב

יבה ַההוֹ ֶל ֶכת לוֹ ַּת ַחת ַה ִ ּב ָירה,
" ֵא ַירע ֶק ִרי ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן  -יוֹ ֵצא וְ הוֹ ֵל ְך לוֹ ַ ּב ְּמ ִס ָ ּ
וְ נֵ רוֹ ת דּ וֹ ְל ִקין ִמ ָ ּכאן ו ִּמ ָ ּכאן,
יע ְל ֵבית ַה ְּט ִב ָילה,
ַעד ׁ ֶשהוּא ַמ ִ ּג ַ
ו ְּמדו ָּרה ָהיְ ָתה ׁ ָשם,
ו ֵּבית ַה ִ ּכ ֵּסא ׁ ֶשל ָ ּכבוֹ ד -
זֶ ה ָהיָ ה ְ ּכבוֹ דוֹ ְ :מ ָצאוֹ נָ עוּל  -יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם ָא ָדם,
ּ ָפתו ַּח ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ָא ָדם".
ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
דְּ ָא ַמרְ :מ ִחילוֹ ת לֹא נ ְִת ַקדְּ ׁש ּו,
ו ַּב ַעל ֶק ִרי ִמ ׁ ְש ַּת ֵּל ַח חוּץ לִ ׁ ְשנֵי ַמ ֲחנוֹ ת.
"וְ ַה ֵ ּנרוֹ ת דּ וֹ ְל ִקין ִמ ָ ּכאן ו ִּמ ָ ּכאן".
ַרב ָס ְפ ָרא ֲהוָ ה י ֵָתיב ְ ּב ֵבית ַה ִּכ ּ ֵסא,
ֲא ָתא ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא נְ ַחר לֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה :לֵ יעוֹ ל ָמר.
ָ ּב ַתר דְּ נ ֵָפיקֲ ,א ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבאַ :עד ָּכאן לָ א ְסלֵ ַיקת לְ ֵׂש ִעיר ְ ּג ַמ ְר ְּת ִמ ֵּילי דְּ ֵׂש ִעיר?!
לָ או ָהכִ י ְּתנַןְ " :מ ָצאוֹ נָ עוּל ְ ּביָ דו ַּע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם ָא ָדם"?!
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ לָ א ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ֵמ ַיעל!
וְ ַרב ָס ְפ ָרא?
ָס ַבר :דִּ לְ ָמא ְמסו ָּּכן הוּא.
ִּכ ְד ַת ְניָא:
ּ
יאל אוֹ ֵמר:
ל
מ
ג
ן
ב
ּ
ן
עוֹ
מ
ֶ ַ ְ ִ ֵ
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְ
ַע ּמוּד ַהחוֹ זֵ ר ֵ -מ ִביא ֶאת ָה ָא ָדם ִל ֵידי ֶה ְדרוֹ ָקן
ִסילּ וֹ ן ַהחוֹ זֵ ר ֵ -מ ִביא ֶאת ָה ָא ָדם ִל ֵידי יֵ ָרקוֹ ן".
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב לְ ִח ּיָיא ְ ּב ֵר ּיה,
וְ כֵ ן ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א לְ ַר ָ ּבה ְ ּב ֵר ּיה:
ַח ׁ ּ ֵש ְיך ַּת ֵ ּקין נ ְַפ ׁ ָש ְך,
וְ ַקדֵּ ים ַּת ֵ ּקין נ ְַפ ׁ ָש ְך ִּ -כי ֵהיכִ י דְּ לָ א ִּת ְר ַחק.
ּתוּב וְ גַ ֵּליַּ ,כ ּ ֵסי וְ קוּם.
ׁ ְשטוֹ ף ו ׁ ְּש ֵתיְ ׁ ,שטוֹ ף וְ ַא ֵחית
וּכְ ׁ ֶש ַא ָּתה ׁשוֹ ֶתה ַמיִם ׁ ְשפוֹ ְך ֵמ ֶהן וְ ַא ַחר ָּכ ְך ֵּתן לְ ַתלְ ִמ ְיד ָך.
ִּכ ְד ַת ְניָא:
"לֹא יִ ׁ ְש ֶּתה ָא ָדם ַמיִ ם וְ יִ ֵּתן ְל ַת ְל ִמידוֹ ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ׁ ָש ַפ ְך ֵמ ֶהן
שה ְ ּב ֶא ָחד ׁ ֶש ׁ ּ ָש ָתה ַמיִ ם וְ לֹא ׁ ָש ַפ ְך ֵמ ֶהן וְ נָ ַתן ְל ַת ְל ִמידוֹ
ו ַּמ ֲע ֶ ׂ
יס ְטנִ יס ָהיָ ה וְ לֹא ָר ָצה ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ו ֵּמת ַ ּבצָּ ָמא
וְ אוֹ תוֹ ַּת ְל ִמיד ִא ְ
ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ָא ְמר ּו:
לֹא יִ ׁ ְש ֶּתה ָא ָדם ַמיִ ם וְ יִ ֵּתן ְל ַת ְל ִמידוֹ ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ׁ ָש ַפ ְך ֵמ ֶהן".
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְ
ִהילְ ָּכ ְךַ :האי ַּתלְ ִמ ָידא דְּ ׁ ָש ֵפיך ַק ֵּמי ַר ֵ ּב ּיה ,לֵ ית ֵ ּב ּיה ִמ ׁ ּשוּם ַא ְפ ִקירו ָּתא.
ָּכל ִמ ֵּילי לָ א ִּת ְיפלוֹ ט ְ ּב ַא ּ ֵפי ַר ָ ּב ְך,
ְיסא  -דְּ כִ ְפ ִתילָ ה ׁ ֶשל ֲא ָבר דָּ מ ּו.
ַ ּבר ִמ ָ ּק ָרא וְ ַדי ָ

המפרש
ובעל קרי משתלח .הי תרי מילי שמעיהו
מרביה כי הדדי אמריהו :חוץ לשתי
מחות גרס וכן מוכח באלו דברים
)פסחים סז (:דאמר התם זב וכל זב
לרבות בעל קרי וזב משתלח חוץ לשתי
מחות מצורע חוץ לג' ואמרין התם
מסייע ליה לר' יוחן דאמר רבי יוחן כו':
רב ספרא הוה יתיב בבית הכסא .ולא
הוה ביה בפתח דלת אלא זה היה מהגו
אדם שרוצה ליכס שם היה וחר ואם
היה שם אדם היה ותר כגדו וזה חוזר
לאחוריו ורב ספרא לא עשה כן אלא רבי
אבא חר ואמר לו רב ספרא ליעול מר
והיה לו לחור כגדו לכך השיב לו רבי
אבא לאחר שיצא משם :ע''כ לא סליקת
לשעיר וגמרת מילי דשעיר .כלומר עדיין
לא עלית לשם ואתה מתהג במעשיהם
שאיך צוע כמותם אבל פרסיים צועים
הם כדאמרין בברכות בפ''ק )דף ח (:בג'
דברים אי אוהב את הפרסיים שצועים
בבית הכסא וכו' :למימרא דלא איבעי
ליה למיעל .ולא היה לו לומר בא אדוי
אלא היה לו לחור כגדו :עמוד החוזר.
כשאדם צריך לפות ומשהא את קביו
ומחזירם בבטו :סילון החוזר .אדם
הצריך להטיל מים ומשהא את עצמו .גבי
הטלת מים שייך לומר סילון :חשיך
ותקין פשך קדום תקין פשך כי היכי
דלא תרחק .כלומר למד עצמך שאפילו
איך צריך לקביך חזק עצמך ליפות בב'
פרקים ולא תצטרך ליפות ביום שבי
אדם מצויים אלא ביציאת היום בתחלת
הלילה וגם קודם שתצא הלילה שבי אדם
מצויין בבית ותוכל ליפות סמוך לבית
ומתוך שתלמוד את עצמך בשי פרקים
אלו לא תצטרך ליפות ביום בשעה שבי
אדם מצויין בדרכים ולא תצטרך
להתרחק מביתך שבתי כסאות שלהם היו
בשדות ואם תצטרך ליפות ביום פעמים
שתצטרך להתרחק ותשהא קביך
ותסתכן :תוב וגלי כסי וקום .וכשאתה
פה שב תחלה ואח''כ גלי ותעשה צרכך
ואל תגלה מעומד וזהו ציעות שלא
יראוך :כסי וקום .קודם שתעמוד עצמך
כסה לאחר שעשית צרכך :שטוף ושתי
שטוף ואחית .ואע''ג דאין אדם שותה
אלא א''כ שוטף את הכוס כדאמר שטוף
ושתי אפ''ה לאחר שתשתה שטוף ואחית
דלמא איקרי ושתי בלא שטיפה ומצא
בולע רוקו :וה''ג וכשאתה שותה מים
שפוך מהן ואחר כך תן לתלמידך .כלומר
הא דבעין שטיפה לאחר שתיה ה''מ ביין
שאיך יכול לשפוך ממו ותעביר הרוק
בשפיכה משום בזיון אוכלין אבל במים
שאין כאן בזיון שפוך מהן וטוב לעשות
יותר :ואחר כך תן לתלמידך .שפוך מהן
תחלה קא סלקא דעתך הואיל ותלמידו
הוא לא איא דעתיה קמ''ל :כל מידי לא
תפלוט קמי רבך בר מקרא דכפתילה של
אבר דמי .כל מידי דבר שאכלת ובא רוק
בפיך לא תרוק בפי רבך דאמרין
)עירובין דף צט (.הרק בפי רבו חייב
מיתה בר אם אכלת קרא ודייסא שאם בא
רוק בפיך אל תחזירהו לאחוריו דסכה
היא :דכפתילה של אבר דמי .ששורפין
את הגוף כפתילה של אבר:
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 .10כז ,ב – כח ,א
ְּת ַנן ָה ָתם:
" ִא ׁיש ַהר ַה ַ ּביִ ת,
ָהיָ ה ְמ ַח ֵּזר ַעל ָ ּכל ִמ ׁ ְש ָמר ו ִּמ ׁ ְש ָמר,
וַ ֲאבוּקוֹ ת דּ וֹ ְלקוֹ ת ְל ָפנָ יו,
כח,א וְ ָכל ִמ ׁ ְש ָמר ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֵמד וְ אוֹ ֵמר לוֹ ִ :א ׁיש ַהר ַה ַ ּביִ ת ^ ׁ ָשלוֹ ם ָע ֶל ָ
יך!
יכר ׁ ֶשהוּא יָ ׁ ֵשן,
נִ ָ ּ
חוֹ ְבטוֹ ְ ּב ַמ ְקלוֹ ,
שרוֹ ף ֶאת ְ ּכסוּתוֹ .
ו ְּר ׁשוּת ָהיְ ָתה לוֹ ִל ְ ׂ
וְ ֵהם אוֹ ְמ ִריםַ :מה ּקוֹ ל ָ ּב ֲעזָ ָרה?
ש ָר ִפיןֶ ׁ ,ש ָ ּי ׁ ֵשן לוֹ ַעל ִמ ׁ ְש ַמר.
קוֹ ל ֶ ּבן ֵלוִ י לוֹ ֶקה ,ו ְּב ָג ָדיו נִ ְ ׂ
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָמ ְצא ּו ֶאת ֲא ִחי ִא ִּמי יָ ׁ ֵשן ,וְ ָ ׂ
ש ְרפ ּו ֶאת ְ ּכסוּתוֹ " )מידות א ,ב(.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ִיתא,
ִּכי ָמ ֵטי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ְ ּב ָהא ַמ ְתנ ָ
אשוֹ נִים ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ַעל אוֹ נֶס ׁ ֵשינָ ה עוֹ ִׂשין דִּ ין.
ָא ַמרָ :הכִ י ַא ׁ ְש ֵר ֶיהם לָ ִר ׁ
ׁ ֶשלּ ֹא ַעל אוֹ נֶס ׁ ֵשינָ ה ַ -על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה.
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ֵאיזוֹ ִהיא דֶּ ֶר ְך יְ ׁ ָש ָרה ׁ ֶש ָ ּיבוֹ ר לוֹ ָה ָא ָדם?
יֶ ֱא ַהב ֶאת ַה ּתוֹ ֵכחוֹ ת,
ׁ ֶש ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ּתוֹ ֵכחוֹ ת ָ ּבעוֹ ָלם  -נַ ַחת רו ַּח ָ ּב ָאה ָלעוֹ ָלם,
טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכה ָ ּב ִאין ָלעוֹ ָלם,
וְ ָר ָעה ִמ ְס ַּת ֶ ּל ֶקת ִמן ָהעוֹ ָלם.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ לַ ּמוֹ כִ ִיחים יִ נְ ָעם,
וַ ֲעלֵ ֶיהם ָּתבֹא ִ ּב ְר ַּכת טוֹ ב" )משלי כד ,כה(.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים :יַ ֲחזִ יק ֶ ּב ֱאמוּנָ ה יְ ֵת ָירה
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֵ " :עינַ י ְ ּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ לָ ׁ ֶש ֶבת ִע ּ ָמ ִדי"  19וְ גוֹ ' )תהילים קא ,ו(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
ְ
ָּכל ַה ּמוֹ כִ ַיח ֶאת ֲח ֵבירוֹ לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם  -זוֹ כֶ ה לְ ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :מוֹ כִ ַיח ָא ָדם ַא ֲח ָרי" ) 20משלי כח ,כג(.
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶש ּמוֹ ׁ ְשכִ ין ָעלָ יו חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֵ " :חן יִ ְמ ָצא ִמ ּ ַמ ֲחלִ יק לָ ׁשוֹ ן" )משלי כח ,כג(.

ֵ 19עינַ י ְ ּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ לָ ׁ ֶש ֶבת ִע ָּמ ִדי הֹלֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ָּת ִמים הוּא יְ ׁ ָש ְר ֵתנִ י
 20מוֹ כִ ַיח ָא ָדם ַא ֲח ַרי ֵחן יִ ְמ ָצא ִמ ַּמ ֲחלִ יק לָ ׁשוֹן

המפרש
תן התם .במסכת מדות :איש
הר הבית .שר כמו )משלי ח(
אליכם אישים אקרא כל לילה
ולילה היה מחזר על כל משמר
ומשמר והיו לו מפתחות הר
הבית ואבוקות דולקות לפיו:
וכל משמי .בשעה שהיה בא אצל
המשמר כל משמר שאיו עומד
כגדו ואומר לו שלום עליך יכר
שהוא ישן חובטו במקלו
מלקהו :ורשות היה לו לשרוף
את כסותו והם אומרים מה קול
בעזרה אומרים זה לזה בן לוי
לוקה .ובשביל כך הוא צועק
ושמע קולו בכאן:
ק''ו על אוס שיה עושין דין.
דשיה זו היא אוס שאין אדם
יכול לעמוד את עצמו שלא לישן
משבאה לו שיה לעיו :שלא על
אוס שיה .דבר שעושין
במתכוין :איזו היא דרך ישרה
שיבור לו האדם .הרבה דברים
צריך לו לאדם לבחור אלא הכי
קאמר איזוהי דרך אחת מדרכים
הישרים שיבור לו האדם :אהוב
את התוכחות .לאהוב אמ
כמו
)עשותה.
התוכחות:
לעשות( :שאמר ולמוכיחים
יעם ועליהם תבא ברכת טוב.
אדם שמקבל תוכחה יעם וחת
רוח באה לעולם :עליהם תבא
ברכת טוב .טובה וברכה באה
לעולם כשטובה באה לעולם רעה
מסתלקת מן העולם :ויש
אומרים יחזיק באמוה יתירה.
ישא ויתן עם בי אדם באמוה
ולא יאה את הבריות :זוכה
לחלקו של מקום .למחיצתו
כלומר בתוך מחיצתו שכן אמר
מוכיח אדם הרי הוא אחרי
כלומר עמי:
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 .11כח ,א
" ְמ ָצאוֹ נָ עוּל  -יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם ָא ָדם,
ּ ָפתו ַּח ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ָא ָדם.
יָ ַרד וְ ָט ַבלָ ,ע ָלה וְ נִ ְס ַּת ּ ַפג ,וְ נִ ְת ַח ַּמם ְ ּכנֶ ֶגד ַה ְּמדו ָּרה.
ְ
ָ ּבא וְ יָ ׁ ַשב לוֹ ֵא ֶצל ֶא ָחיו ַהכּ ֹ ֲהנִ ים ַעד ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְש ָע ִרים נִ ְפ ָּת ִחים ,יוֹ ֵצא וְ הוֹ ֵלך לוֹ .
ִמי ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ִל ְתרוֹ ם ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ַ -מ ׁ ְש ִ ּכים וְ טוֹ ֵבל ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָ בֹא ַה ְממ ּו ֶ ּנה".
ָהא ּגו ָּפא ַק ׁ ְשיָא:
ֲא ַמ ְר ְּתִ " :מי ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ִל ְתרוֹ ם ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ַמ ׁ ְש ִ ּכים וְ טוֹ ֵבל ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָ בֹא ַה ְממ ּו ֶ ּנה".
ַאלְ ָמא :לָ או ְ ּב ַפיִיס ַּתלְ יָא ִמ ְּיל ָתא.
יפ ֵ ּייס" – ַאלְ ָמאּ ְ :ב ַפיִיס ַּתלְ יָא ִמ ְּיל ָתא!
וַ ֲה ַדר ָּתנֵי" :יָ בֹא וִ ַ
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן  -קוֹ ֶדם ַּת ָ ּקנָ ה,
ָּכאן  -לְ ַא ַחר ַּת ָ ּקנָ ה.
דִּ ְתנַן:
אשוֹ נָ הּ ָ :כל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִל ְתרוֹ ם ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח – ּתוֹ ֵרם.
" ָ ּב ִר ׁ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ְמרו ִ ּּבין ָ -ר ִצין וְ עוֹ ִלין ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁשּ ָ ,כל ַה ּקוֹ ֵדם ֶאת ֲח ֵבירוֹ ְ ּבתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת זָ ָכה.
ָהי ּו ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ָשוִ ין ַ -ה ְממ ּו ֶ ּנה אוֹ ֵמר ָל ֶהם ַה ְצ ִ ּביע ּו,
יאין ּגו ָּדל ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש.
יאין? ַא ַחת אוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם וְ ֵאין מוֹ ִצ ִ
ו ָּמה ֵהן מוֹ ִצ ִ
יהן ׁ ָשוִ יןָ ,ר ִצין עוֹ ִלין ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁש ,וְ ָד ַחף ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֶאת ֲח ֵבירוֹ וְ נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ַר ְגלוֹ ,
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ו ְּכ ׁ ֶש ָרא ּו ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶש ָהי ּו ָ ּב ִאים ִל ֵידי ַס ָ ּכנָ ה –
ִה ְת ִקינ ּוֶ ׁ :שלּ ֹא יְ ה ּו ּתוֹ ְר ִמין ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ֶא ָ ּלא ַ ּב ּ ַפיִ יס" )יומא כב.(.
ָר ָבא ָא ַמר:
ִא ִידי וְ ִא ִידי לְ ַא ַחר ַּת ָ ּקנָה,
וְ ָהכִ י ָק ָּתנֵיִ :מי ׁ ֶשהוּא רוֹ צֶ ה לָ בֹא וּלְ ַפ ֵ ּייס ַמ ׁ ְש ִּכים וְ טוֹ ֵבל ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָ בֹא ַה ְממ ּו ֶּנה.

המפרש
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 .12כח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
נָ ַטל ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ו ָּפ ַתח ֶאת ַה ּ ִפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש,
וְ נִ ְכנַ ס ִמ ֵ ּבית ַה ּמוֹ ֵקד ָל ֲעזָ ָרה,
וְ נִ ְכנְ ס ּו ַהכּ ֲֹהנִ ים ַא ֲח ָריו ,ו ׁ ְּש ֵּתי ֲאבוּקוֹ ת ׁ ֶשל אוּר ְ ּביָ ָדם.
יתוֹ תֵ :אלּ ּו ְמ ַה ְ ּל ִכין ָ ּב ַא ְכ ַס ְד ָרה דֶּ ֶר ְך ִמזְ ָרח,
נֶ ְח ְלק ּו ִל ׁ ְש ֵּתי ִ ּכ ּ
ְ
וְ ֵאלּ ּו ְמ ַה ְ ּל ִכין ָ ּב ַא ְכ ַס ְד ָרה דֶּ ֶרך ַמ ֲע ָרב.
יתים.
יעים ִל ְמקוֹ ם עוֹ ֵ ׂ
שי ֲח ִב ִּ
ָהי ּו בּ וֹ ְד ִקין וְ הוֹ ְל ִכים ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
ִה ִ ּגיע ּוֵ ,אלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ָא ְמר ּוָ ׁ :שלוֹ ם? ַהכּ ֹל ׁ ָשלוֹ ם.
יתים.
ֶה ֱע ִמיד ּו עוֹ ֵ ׂ
יתים ַל ֲעשׂוֹ ת ֲח ִב ִּ
שי ֲח ִב ִּ
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ִל ְתרוֹ ם ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח  -הוּא יִ ְתרוֹ ם.
ָ
ָ
וְ ֵהם אוֹ ְמ ִריםֱ :הוֵ י זָ ִהיר ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ַ ּגע ַ ּב ְ ּכ ִליַ ,עד ׁ ֶש ְּת ַקדֵּ ׁש יָ ֶדיך וְ ַר ְג ֶליך ִמן ַה ִ ּכ ּיוֹ ר.
וַ ֲה ֵרי ַה ַּמ ְח ָּתה נְ תוּנָ ה ַ ּב ִּמ ְקצוֹ ַע ֵ ּבין ַה ֶ ּכ ֶב ׁש ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח ְ ּב ַמ ֲע ָרבוֹ ׁ ֶשל ֶ ּכ ֶב ׁש.
ֵאין ָא ָדם נִ ְכנָ ס ִע ּמוֹ ,
וְ לֹא נֵ ר ְ ּביָ דוֹ ,
ֶא ָ ּלא ְמ ַה ֵ ּל ְך ְלאוֹ ר ַה ַּמ ֲע ָר ָכה.
לֹא ָהי ּו רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ,
כח,ב וְ לֹא ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין ֶאת קוֹ לוֹ ,
ּ
ּ
יע ֵעת".
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ַעד ׁ ֶש ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ָה ֵע ֶ ָ ָ ֶ ָ ִ
ִקידֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַר ְג ָליו ִמן ַה ִ ּכ ּיוֹ ר.
ֹאש ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחִ ,פי ָ ּנה ֶאת ַה ֶ ּג ָח ִלים ֵא ָיל ְך וְ ֵא ָיל ְך,
נָ ַטל ַמ ְח ַּתת ַה ֶ ּכ ֶסף ,וְ ָע ָלה ְלר ׁ
ימ ּיוֹ ת,
חוֹ ֶתה ֶאת ַה ְמאו ָ ּּכלוֹ ת ַה ּ ְפנִ ִ
יע ָל ִר ְצ ּ ָפהָ ,ה ַפ ְך ּ ָפנָ יו ַלצָּ פוֹ ן,
וְ יָ ַרדִ ,ה ִ ּג ַ
שר ַא ּמוֹ ת.
הוֹ ֵל ְך ְ ּב ִמזְ ָרחוֹ ׁ ֶשל ֶ ּכ ֶב ׁש ְ ּכ ֶע ֶ ׂ
ָצ ַבר ֶאת ַה ֶ ּג ָח ִלים ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ִר ְצ ּ ָפהָ ,רחוֹ ק ִמן ַה ֶ ּכ ֶב ׁש ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחים,
ָמקוֹ ם ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ים :מו ְּר ַאת ָהעוֹ ף,
וְ ִד ׁ ּ
ימי,
ישוּן ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
וְ ִד ׁ ּ
ישוּן ַה ְּמנוֹ ָרה.

ְ ּג ָמ ָרא
ו ִּמי ֲהו ּו ַאכְ ַס ְד ָראוֹ ת ָ ּב ֲעזָ ָרה?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
שין ַא ְכ ַס ְד ָראוֹ ת ָ ּב ֲעזָ ָרה?
ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ִת ּ ַטע לְ ָך ֲא ׁ ֵש ָרה ָּכל ֵעץ ֵא ֶצל ִמזְ ַ ּבח ה' ֱאל ֶֹה ָיך" ) 21דברים טז ,כא(".
ָהכִ י ָק ָא ַמר :לֹא ִת ּ ַטע לְ ָך ֲא ׁ ֵש ָרה,
לֹא ִּת ּ ַטע לְ ָך ָּכל ֵעץ ֵאצֶ ל ִמזְ ַ ּבח ה' ֱאל ֶֹה ָיך!
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ ּב ַאכְ ַס ְד ָראוֹ ת ׁ ֶשל ִ ּב ְניָן.

המפרש
מתי' טל את המפתח .מתחת הטבלא
של שיש ולא היה פותח שערי עזרה עד
שיעלה עמוד השחר אלא וטל את
המפתח ופותח את הפשפש פתח קטן
שהיה בשער הך סתמא ר' יהודה דמדות
דאמר פתח קטן היה לו שבו כסין לבלוש
את העזרה :כס מבית המוקד לעזרה.
דרך בית המוקד :כסו אחריו כהים
ושתי אבוקות של אור בידן .חלקו מאותן
כהים שתי כיתות מהם היו יורדים דרך
צפון שבית המוקד היה בצפון :אלו
הולכין באכסדרה .כל סביב העזרה
מארבע רוחותיה עשו אכסדראות על גבי
עמודים לעמוד תחתיהן ולהציע כלים
ובגמ' פריך ומי הוי אכסדראות בעזרה
דס''ד דאותו בין של עץ היה לכך היה
מקשי :אלו הולכים .תחת אכסדראות של
העזרה בצד מזרח ואלו דרך מערב עד
שהגיעו למזרח אצל חביריהם למקום
עושה חביתים דלשכת עושה חביתים הוה
בעזרה כדאמר במחות )דף צו (.דלישתן
ועריכתן צריך לעשות בפים ובמזרח
היתה כדתן במסכת מדות )דף לד:(.
הגיעו אלו ]ואלו[ אמרו שלום הכל שלום.
לא חסרו דבר :שלום כפל לשון :העמידו.
מאותן כהים עושי חביתים לעשות
חביתים להחם חמין לרבוכה:
מי שזכה לתרום את המזבח תוא יתרום
את המזבח .וכיצד סדר עשייתן אומר לו
הזהר שלא תגע בכלי שאף ע''פ שהוא יודע
בדבר צריך להזהירו שהוא יהא הולך
יחיד ושמא ישכח ויגע ומתוך שמזהירין
אותו הוא זהר :עד שיקדש ידיו ורגליו
מן הכיור .דליה פוסלת )מן( קידוש ידים
ורגלים וצריך לחזור ולקדש :והרי
המחתה .כל זה היה אומר לו הרי המחתה
תוה בזוית בין הכבש למזבח למערבו של
כבש כלומר באלכסון היא תוה ממוצעת
בין כבש למזבח בזוית הכבש היא תוה
אצל מקום שכלה הכבש דהייו בין הכבש
ולמזבח :ואיו אדם כס עמו .שבין אולם
למזבח אין אדם יכול ליכס )בהן( אלא
בשעת עבודה וכי היכי דאדם אסור ליכס
בין אולם למזבח הכי הוא דאסור ליכס
בין אולם לכבש דכבש הוא כמזבח לכל
דבר :ולא ר בידו .לפי שהולך יחידי :אלא
מהלך לאור המערכה ולא היו רואין אותו.
לפי שהי' מצד אחר של כבש במזרחו דהא
גובה הכבש שהוא גובה הרבה אמות היה
מפסיק:
ולא שומעין את קולו .מפי שר''ל עד שהיו
שומעין את הקול וכו' תי ולא היו שומעין
את קולו :עד שהיו שומעין קול העץ
שעשה בן קטין מוכי לכיור .לגלגל שכבר
שקעוהו מבערב כדי שלא יפסלו מימיו
והשתא מעלהו כדי לקדש בו וכשמעלהו
שמע קול העץ דמי כיור פסלין בשקיעת
החמה ואיכא למ''ד בזבחים )דף כא(:
דעכשיו משקען והתם מפרש שפיר:

והן אומרין הגיע עת  .לקדש קידש ידיו ורגליו מן הכיור ומפרש בזבחים )דף יט (:כיצד הוא מקדש מיח ידו הימית ע''ג רגלו הימית וידו השמאלית על גבי רגלו
השמאלית ושופך מים ומקדש :טל מחתה של כסף ועלה ליאש המזבח .דרך מזרחו של כבש באמה של כבש הסמוכות לצד מזרח הכבש ארכו שלשים ושתים ורחבו .
ט''ז והוא היה באמצע המזבח מצא משך המזבח מצד מזרח חוץ לכבש שמוה אמות ומצד מערב חוץ לכבש ח' אמות שהרי המזבח ל''ב אמות :ופיה את הגחלים
אילך ואילך וחתה מן המאוכלות הפימיות .מאותן גחלים שתאכלו ועשו גחלים דקים דהוו דשן דאשר תאכל האש כתיב .הכי גרסין מן המאוכלות הפימיות אבל
גבי גחלי יום הכיפורים לא גרסין מאוכלות אלא הכי גרסין חתה וירד דהתם בעין גחלים גמורים והכא בעין דשן והא דבעין הכא מאוכלות משום דעשו דשן בעין:
וירד .ממזרחו של כבש דרץ .כשבא אל המזבח בה ישוב :הגיע לרצפה .למקום שכלה הכבש :הפך פיו לצפון .כלומר לא היה מהלך כדרכו דרך מזרח ויוצא חוץ לעזרה
אלא הופך פיו לצפון העזרה דהייו דרום המזבח :והולך במזרחו של כבש .אצל הכבש בקרקע עזרה סמוך לכבש והלך כעשרה אמות )בקרקע עזרה( מן )רגל( הכבש
ועדיין רחוק הוא ]מקום הדשן[ מן המזבח כ' אמות דשלשים אמות היה הכבש תופס בקרקע עזרה )והלך כעשר אמות מן הכבש ועדיין רחוק הוא מן המזבח עשרים(
אליבא דמ''ד לא היה לה יסוד למזבח כלל וקרן דרומית מזרחית לא היה לה יסוד ופליגי בה בזבחים )דף ד (.יש אומרים לא היה להם יסוד ליתן דמים על אותו יסוד
אבל יסוד היה למזבח ואליביה היה הכבש תופס בקרקע עזרה ל' והא דתן הכבש שלשים ושתים שהיה מתפשט עדיין ב' אמות למעלה על אמה יסוד ועל אמה סובב
הרי שלשים ושתים ואיכא למ''ד לא היה לו יסוד כלל ואליביה תופס הכבש בקרקע עוד שלשים ואחת ומתפשט עדיין אמה אחת על הסובב הרי בין הכל ל''ב :צבר
הגחלים ע''ג הרצפה רחוק מן הכבש ג' טפחים .צבר דכתיב ושמו ואמרין ושמו שלא יפזר וא''ת הא בעין ושמו אצל המזבח והי דכבש כמזבח לכל מילי מ''מ היה לו
לקרבו אצל המזבח ועדיין הוא רחוק מן המזבח עשרים אמות אמר לי רבי דמוהשליך דכתיב במוראה ווצה דייקין דכתיב במוראה ווצה )ויקרא א( והשליך אותה
אצל המזבח קדמה וקים להו לרבן דלא מיקרי השלכה פחות מעשרים אמות ושיעור ח' אמות רוחב דעולת העוף היא עשית על קרן דרומית מזרחית הילכך מיח את
הדשן רחוק מן המזבח עשרים אמות מקום שותין שם מוראה ווצה ודישון מזבח הפימי ודישון המורה וכל אלו בלעים במקומן אבל תרומת הדשן ''ל דלא היתה
בלעת מדאמרין ביומא )דף כא (.עשרה סים עשו לאבותיו כו' ופרכין ותו ליכא והאמר אביי מוראת העוף ודישון מזבח הפימי ודישון המורה בלעין במקומן ואם
איתא דתרומת הדשן כמו כן בלעת ה''ל לאחשובה ואמרין בכריתות )דף ו (.ושמו מלמד שטעוין גיזה דאסור ליהות מתרומת הדשן :גמ' ומי הוו אכסדראות בעזרה.
השתא קא סלקא דעתך אכסדראות של עץ היו ולכך פריך ומי הוו אכסדראות כו' בעזרה :אמי רב חסדא באכסדראות של בין .עמודים של אבן היו בעזרה סביב

חומת העזרה ועל העמודים תוים כמין תקראות:
שה ָּל ְך
 21ל ֹא ִת ַּטע לְ ָך ֲא ׁ ֵש ָרה ָּכל ֵעץ ֵא ֶצל ִמזְ ַ ּבח יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ֶ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13כח ,ב
יתים".
יעים ִל ְמקוֹ ם עוֹ ֵ ׂ
שי ֲח ִב ִּ
" ָהי ּו בּ וֹ ְד ִקין וְ הוֹ ְל ִכין ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
לְ ֵמ ְימ ָרא :דַּ ֲח ִב ִּיתין ֲהו ּו ְק ִד ֵימי?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵאין דָּ ָבר קוֹ ֵדם ְל ָת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָע ַר ְך ָעלֶ ָיה ָהעוֹ לָ ה" ) 22ויקרא ו ,ה(.
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה:
אשוֹ נָה!
ָהעוֹ לָ ה עוֹ לָ ה ִר ׁ

המפרש
למימרא דחביתים הוו קדמי.
מדקתי לעשות חביתים מכלל
דהשתא הוו מקטרי להו על גבי
המזבח :והתיא מין שלא יהא
דבר קודם לתמיד .דבר הקובעו
גבי מזבח לא יקדום לתמיד של
שחר הקרב כמו כן על גבי
המזבח כו' :להחם חמין
לרביכה .דמותר להחם חמין
לעסוק בה וכשמגיע זמן
הקטרתם לאחר שיקריבו אברי
תמיד יקטיר כמו כן את
החביתים:

ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
לְ ָה ֵחם ַח ִּמין לָ ְר ִביכָ ה.

הדרן עלך בשלשה מקומות

 22וְ ָה ֵא ׁש ַעל הַ ִּמזְ ֵ ּב ַח ּתו ַּקד בּ וֹ ל ֹא ִתכְ ֶ ּבה ו ִּב ֵער ָעלֶ ָיה ַהכּ ֹהֵ ן ֵע ִצים ַ ּבבּ ֶֹקר ַ ּבבּ ֶֹקר וְ ָע ַר ְך ָעלֶ ָיה ָהע ֹלָ ה וְ ִה ְק ִטיר ָעלֶ ָיה ֶחלְ ֵבי ַה ׁ ּ ְשלָ ִמים

"ראוּהוּ ֶא ָחיו"
מסכת תמיד פרק ב' – ָ

17

מסכת תמיד פרק ב' – " ָראוּהוּ ֶא ָחיו"
 .1כח ,ב – כט ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָראוּה ּו ֶא ָחיו ׁ ֶש ָ ּי ַרד ,וְ ֵהם ָר ִצים ו ָּב ִאים.
יהם ִמן ַה ִ ּכ ּיוֹ ר.
יהם וְ ַר ְג ֵל ֶ
ִמ ֲהר ּו וְ ִקדְּ ׁש ּו יְ ֵד ֶ
ֹאש ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
נָ ְטל ּו ֶאת ַה ַּמ ְג ֵרפוֹ ת ,וְ ֶאת ַהצִּ ינּ וֹ רוֹ ת ,וְ ָעל ּו ְלר ׁ
ָה ֵא ָב ִרים,
וְ ַה ּ ְפ ָד ִרים ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַע ְ ּכל ּו ִמ ָ ּב ֶע ֶרב  -סוֹ ְל ִקין אוֹ ָתן ַעל ִצדֵּ י ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
יקין  -סוֹ ְד ִרים אוֹ ָתם ַ ּב ּסוֹ ֵבב ַעל ַה ֶ ּכ ֶב ׁש.
ִאם ֵאין צְּ ָד ִדים ַמ ֲחזִ ִ
ֵה ֵחלּ ּו ַמ ֲע ִלין ָ ּב ֵא ֶפר ַעל ַ ּגב ַּת ּפו ַּח,
ַּת ּפו ַּח ָהיָ ה ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָהי ּו ָע ָליו ִ ּכ ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת כּ וֹ ר,
ו ָּב ְר ָג ִלים לֹא ָהי ּו ְמ ַד ׁ ּ ְשנִ ין אוֹ תוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא נוֹ י ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח,
כט,א ו ִּמ ָ ּי ָמיו ^לֹא נִ ְת ַעצֵּ ל ַהכּ ֵֹהן ִמ ְ ּלהוֹ ִציא ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן.
ֵה ֵחלּ ּו ַמ ֲע ִלין ִ ּב ְגזִ ִירין ְל ַסדֵּ ר ֶאת ַה ַּמ ֲע ָר ָכה.
וְ ִכי ָ ּכל ָה ֵע ִצים ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ַל ַּמ ֲע ָר ָכה?
ֵהןּ ָ ,כל ָה ֵע ִצים ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ַל ַּמ ֲע ָר ָכה,
חוּץ ִמ ׁ ּ ֶשלּ ֶ :ג ֶפן,
וְ ׁ ֶשל זַ יִ ת.
ֲא ָבל ְ ּב ֵאלּ ּו ָהי ּו ְר ִג ִילין ְ ּב ֻמ ְר ִ ּב ּיוֹ תֶ ׁ :של ְּת ֵאנָ ה,
ׁ ֶשל ֱאגוֹ ז,
וְ ׁ ֶשל ֵעץ ׁ ֶש ֶמן.
ית ּה ִמזְ ָר ָחה.
ִסידֵּ ר ֶאת ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ְ ּגדוֹ ָלה ִמזְ ָר ָחה ,וַ ֲחזִ ָ
ימ ִ ּים ָהי ּו נוֹ ְג ִעין ַ ּב ַּת ּפו ַּח.
וְ ָר ׁ ֵ
אשי ְ ּגזִ ִירין ַה ּ ְפנִ ִ
וְ ֶריוַ ח ָהיָ ה ֵ ּבין ַה ְ ּגזִ ִירים,
יתא ִמ ׁ ּ ָשם.
יתים ֶאת ָה ֲא ִל ָ
ׁ ֶש ָהי ּו ַמצִּ ִ
ֵ ּב ְרר ּו ִמ ׁ ּ ָשם ֲע ֵצי ְת ֵאנָ ה יָ ִפים,
ִסידֵּ ר ֶאת ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ׁ ְשנִ ָ ּיה ַל ְ ּקטוֹ ֶרת ִמ ְ ּכנֶ ֶגד ֶק ֶרן ַמ ֲע ָר ִבית דְּ רוֹ ִמית,
ָמ ׁשו ְּך ִמן ַה ֶ ּק ֶרן ְ ּכ ַל ּ ֵפי ָצפוֹ ן ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת,
ְ ּבעוֹ ֶמדָ ,ח ֵמ ׁש ְס ִאין ֶ ּג ָח ִלים,
ו ַּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּבעוֹ ֶמדְ ׁ ,שמוֹ נֶ ה ְס ִאין ֶ ּג ָח ִלים.
ּ
ׁ ֶש ׁ ּ ָשם ָהי ּו נוֹ ְתנִ ים ׁ ְשנֵ י ָ ּבזִ ֵ ּ
יכי ְלבוֹ נָ ה ׁ ֶשל ֶל ֶחם ַה ָפנִ ים.
ָה ֵא ָב ִרים וְ ַה ּ ְפ ָד ִרים ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַע ְ ּכל ּו ִמ ָ ּב ֶע ֶרב ַ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ ָתן ַל ַּמ ֲע ָר ָכה.
וְ ִהצִּ ית ּו ׁ ְש ֵּתי ַמ ֲע ָרכוֹ ת ָ ּב ֵא ׁש.
יָ ְרד ּו ,ו ָּבא ּו ָל ֶהם ְל ִל ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּגזִ ית.

ְ ּג ָמ ָרא
ֲא ַמר ָר ָבא:
ּגוּזְ ָמא.
" ִה ׁ ְשק ּו ֶאת ַה ָּת ִמיד ְ ּבכוֹ ס ׁ ֶשל זָ ָהב" )תמיד ל.(.
ֲא ַמר ָר ָבא:
ּגוּזְ ָמא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
דִּ ְ ּב ָרה ּתוֹ ָרה  -לְ ׁשוֹ ן ֲה ַבאי.
דִּ ְ ּבר ּו נ ְִב ִיאים  -לְ ׁשוֹ ן ֲה ַבאי.
דִּ ְ ּבר ּו ֲחכָ ִמים  -לְ ׁשוֹ ן ֲה ַבאי.

המפרש
מתי' ראוהו אחיו שירד.
אסדרא דלעיל קאי לאחר שתרם
את הדשן וירד מן הכבש אז
תקרב אצלם אצל רוח שהם
עומדים :מיד יצו אחריו וקדשו
ידיהם ורגליהם מן הכיור .
הואיל ורצו לקדש ידיהם
ורגליהם כמו כן לצורך עבודה
רשאים ללכת בין אולם ולמזבח:
טלו את המגרפות  .יעים להסיר
את הדשן ולפותו לתפוח :את
הציורות .מזלגות להסיר את
האברים :ועלו לראש המזבח.
וקודם תרומת הדשן לא היו
יכולים לעשות לפי שצריך
להרים תרומת הדשן קודם
שיפו את הדשן לתפוח:
האברים והפדרים והחלבים
שלא תעכלו מבערב .שלא
שרפו ועשו דשן :סולקין אותן
לצידי מזבח .כמו מסלקין לצידי
מזבח :סודרן בכבש .כדי שלא
יפסלו בליה שאין יכולין
להקטירן עד לאחר שיקטירו
אברי תמיד ואם לא סודרן על
המזבח היו פסלין בליה
ואמרין בזבחים בפ' המזבח )דף
פז (.דאין ליה במזבח וכבש הרי
הוא כמזבח לכל דבר צדי מזבח
ראה לרבי מקום שהוא פוי
ואם אין )מן( הצדדין מחז קין
סודרין אותם בסובב או על גבי
הכבש ולאחר שיסדרו את
המערכות יחזירו את האברים
על המערכה ויציתו בה האור:
החלו .התחילו לעלות את האפר
על גבי התפוח :באמצע מזבח
פעמים היה עליו שלש מאות
כור :תפוח .צבור האפר
שבאמצע המזבח שהיו שורפין
אפר על גבי מערכה ומעלין אותם
שם וזהו ויו של מזבח והוא
קרא תפוח על שם שהיה עגול
כתפוח וחבירו במסכת עבודה
זרה )דף ה (.אף על פי שוטל
בידו וותן לתפוח צבור העבים
שבתוך הגת קרי תפוח וכשהיה
רבה כל כך שלא היו יכולין לסדר
המערכות כדאמרין לקמן
וראשי גיזרין הפימיות וגעים
בתפוח היו מוציאין אותם לחוץ
כדכתיב והוציא את הדשן אל
מחוץ למחה )ויקרא ו( :וביגלים
לא היו מדשיו אותו .כמו ודשו
את המזבח )במדבר ד( לא היו
מוציאין אותו חוץ מן המזבח אף
על פי שמזיק להם הדשן בסידור
המערכה :מפי שהוא וי
למזבח .כשיש עליו דשן הרבה
כדאמרן בעלמא )פסחים דף
סה (:שבח הוא לבי אהרן
שמהלכין עד ארכובותיהם בדם
כך שבח כשיש עליו דשן הרבה
וראה שלא עומד המזבח בטל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
המפרש
לא תעצל כהן מלהוציא את הדשן .אע''ג דוי הוא למזבח כשיש עליו דשן הרבה אפ''ה כשהגיע העת לפות את הדשן לא תעצל כהן
להוציא את הדשן מי שמוטל עליו לעשות :החלו מעליו בגזירין .לאחר שהסירו האפר ותוהו לתפוח שבאמצע המזבח והיה מקום
המערכה פוי לקח גזרי עצים חתוכין ובדוקין ממום דאמרין כל עץ שמצא בו תולעת פסול לגבי המזבח :והשתא שואל ומשיב לעצמו
וכי כל העצים כשרים הן :כל העצים כשרים .כלומר רוב עצים כשרים :חוץ משל זית ושל גפן .בגמ' מפרש טעמא :וא על פי שרוב עצים
כשרים באלו רגילין במורבויות .חריות ועפים לפי ששורפים יותר ואין מעלין עשן אבל אילות זקים אין וחין לישרף כמו אילות
בחורים א'' לית בהו קשרים בבחורים כמו בזקים :עצי שמן .עצים שדולקין כמו ר :סידר את המערכה גדולה .אותו שזכה בתרומת
הדשן כדמוכח ביומא )דף כב (.דתן התם מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור מערכה ובשי גזירין והא דקתי לעיל החלו מעלין בגזירין
הם מסייעין לו שהיו מעלים את העצים והוא היה מסדרן :מזרחה .כלפי מזרח היה מסדר שהרי התפוח היה באמצע המזבח והוא לא
היה מסדר העצים בצד מזבח הפימי מערבית אלא ברוח מזרחית של המזבח דרך ביאתו למזבח :וחזיתה למזרחה  .מראה היה עושה
למערכה כמין חלון גבי מזרח שתהא הרוח משבת בו הרוח בא דרך שער מזרח ומשב שם :וראשי הגיזרין .העצים הפימים וגעין
בתפוח שהוא באמצע המזבח :וריוח היה בין הגזירים .בין סידרי העצים היו )העצים( מיחין ריוח :שהיו מציתין האליתא  .עצים דקין
משם דרך אותו ריוח ודלקים הגדולים על ידי הקטים והצתת האליתא פקא לן )יומא דף כד (:מוערכו עצים על האש דהכי קאמר
ותו בי אהרן הכהים אש על המזבח ואח''כ וערכו עצים דקין על האש :בררו משם עצי תאים יפים .לפי שהיו צריכים עכשיו לגחלים
ולישאם על המזבח הפימי ולהקטיר שם קטרת היו בוררים יפים שיעשו גחלים טובים ולא אפר :המערכה .של קטרת אחר סידור מערכה
גדולה כדמוכח ביומא בשמעתיה דאביי )דף לג (.וביומא מפיק דבעין שתי מערכות אחת לאברים ואחת לקטרת ותרווייהו על המזבח
החיצון דקאמרין על מוקדה זו מערכה גדולה ואש על המזבח תוקד בו זו מערכה שיה של קטרת :כגד קרן דרומית מערבית .של מזבח
החיצון ומשוך לצד צפון להרחיקו מן הקרן ד' אמות דקסבר האי תא כוליה מזבח בצפון ואין מן המזבח גד הפתח אלא חמש אמות
שהרי ההיכל ממוצע ועומד באמצע העזרה וי' אמות פתחו של היכל יש מאותן עשר אמות חמש מן הדרום וחמש מן הצפון הרי חמש
אמות מן המזבח גד חמש אמות צפוית פתחו של היכל וארבע אמות שרוצה להרחיק מן הקרן מערבית ורוצה להמשיך אותו על קרן
דרומית לפי שבאותן ארבע אמות אי אתה יכול לסדר המערכה לפי שהם אמה יסוד ואמה סובב ואמה קרות ואמה הילוך רגלי כהים
סביב המערכה דקודם שתבא אצל המערכה שתוכל לסדר המערכה כלפי המזבח ארבע אמות ולימדך שבאמה חמישית תסדר שגם אותה
האמה עדיין היא גד הפתח שאם תרחיק יותר מאותה אמה ותקרב יותר לצד צפון כגון באמה ששית או שביעית תו ליכא פתח ואן
בעין שיעשה המערכה גד פתח ההיכל דגמרו מגחלים של יום הכיפורים שוטלין מן המזבח החיצון ובאותו צד שהוא לפי ה' דהייו
בקרן מערבית דכתיב ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפי ה' ואמרין )יומא דף מה (:איזהו מזבח שמקצתו לפי ה' ואין כולו
לפי ה' הוי אומר זה המזבח החיצון וכתיב ביה לפי ה' דכל הוטל מחיצון מבחוץ ליתן פימי בפים אין וטל אלא בסמוך שאין לפים
סמוך הימו בצד שהוא כגד הפתח שאין קרוב לפתח יותר מאותו הצד :בעומד ה' סאין .גחלים לפי אומד חמש סאין גחלים היו ותין
שם עצים כך שיערו לחתות בתוכו בראש המזבח כשהוא חול מחתה של ארבעה קבין בריוח ולכך צריך שי כלים לפי שלא היה חותה
בשל זהב כדאמר ביומא )דף מד (:שהתורה חסה על ממון של ישראל ובכלי של כסף שהיה חותה לא היה יכול להכיס הגחלים בפים
דגאי הוא להכיס כלי כסף בפים שאין עיות במקום עשירות וגם צריך שיהא אותו שמכיס בפים קטן יותר לפי שלא היה יכול לערות
אותו של כסף בשל זהב שלא יפלו מן הגחלים לארץ הילכך חותה בשל ארבע קבין ומערה בשל שלשה קבין והייו דתן לקמן תפזר ממו
כקב גחלים מכבדן לאמה וצריך להכיס כלי מלא בפים דכתיב )ויקרא טז( ולקח מלא המחתה גחלי אש וגו' :ובשבת .שצריך להקטיר
באותו מערכה שי בזיכי לבוה מוסיפין שלש סאין בעומד שמוה סאין :ששם ותין בזיכי לבוה .ולהקטיר הבזיכין במערכה גדולה
א''א דמפרשין בזבחים )דף ח (:דכל הוטל בפים ליתן בחוץ איו ותן אלא בסמוך שאין לפים הימו וגמרין משירים והכי פי' כל
דבר היטל מבפים כגון בזיכי לבוה כדי לתת על המזבח החיצון איו ותן על מזבח החיצון אלא באותה קרן שהוא סמוך לפים שאין
לו קרן סמוך יותר ממו וטעמא מאי דגמרין משירים שירי דמים הפימים שיתין על יסוד מערבית כדכתיב אל יסוד מזבח )החיצון(
העולה אשר פתח אהל מועד :האברים והפדרים שלא תעכלו מבערב .שאמרו למעלה שהם סדורים על הכבש מחזירן למערכה ראה
לי לאחר שהקטירו אברי תמיד דאין שום דבר יכולין להקטיר במערכה זו קודם אברי התמיד דכתיב )ויקרא ו( וערך עליה העולה עולה
ראשוה ובמסכת יומא אמרין מין לאברים ופדרים שלא תעכלו מבערב שסודרין אותן ע''ג האש כדי שלא יפסלו בליה ואחר מערכה
גדולה יסדרם ויקטירם שאמר )שם( אשר תאכל האש את העולה על המזבח כלומר דבר שהתחיל האש לאכול מבערב העולה על המזבח
שם אותו על העולה אברי תמיד על המזבח במערבו שלו בסוף פרק טרף בקלפי )יומא מה (.וביומא מפרש בשמעתיה דאביי )דף לג (.דאחר
שסידרו שתי מערכות בא עוד אותו כהן שזכה שסידר את המערכה ומסדר שי גיזרי עצים דאמרין מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור
מערכה ובשי גיזרי עצים ואחר סידור שי גיזרי עצים ודישון מזבח הזהב והטבת ה' רות ודם התמיד כו' כדרך שהם סדורין לשם הם
עשים :הציתו שתי מערכות באש .לאחר שסידרו שי גיזרי עצים :ירדו ובאו להם ללשכת הגזית .שהיא קרובה לעזרה להטיל פייסות
וטעמא כאשר פירשתי לעיל שלא היו יכולים לפייס בעזרה לכך צריכים ללכת ללשכת הגזית שהיא חציה קדש וחציה חול ומפיסין במקום
המקודש דכתיב בבית אלהים הלך ברגש )תהלים ה( :גמ' אמר רבא גוזמא .אשלש מאות כור כלומר מילתא בעלמא הוא דקאי ולאו
דוקא דמעולם לא הגיע לשלש מאות כור דמקום המערכה לא היתה יכולה להחזיק שלש מאות כור :השקו את התמיד בכוס של זהב.
משה היא לקמן שמשקין את התמיד כדי שיהא וח להפשיט ומשום גוזמא קט הא :דברה תורה לשון הבאי .כאדם שרוצה לחזק דבריו

"ראוּהוּ ֶא ָחיו"
מסכת תמיד פרק ב' – ָ
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המפרש

"דִּ ְ ּב ָרה ּתוֹ ָרה  -לְ ׁשוֹ ן ֲה ַבאי".
דִּ כְ ִתיבָ " :ע ִרים ְ ּגדוֹ לוֹ ת ו ְּבצוּרוֹ ת ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם" ) 23דברים א ,כח(.
ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִם ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?!
ֶא ָּלא ּגוּזְ ָמא.
"דִּ ְ ּבר ּו ֲחכָ ִמים  -לְ ׁשוֹ ן ֲה ַבאי".
ָהא דַּ ֲא ָמ ָרןַּ :ת ּפו ַּח,
וְ ִה ׁ ְשק ּו ֶאת ַה ָּת ִמיד ְ ּבכוֹ ס ׁ ֶשל זָ ָהב.
"דִּ ְ ּבר ּו נ ְִב ִיאים  -לְ ׁשוֹ ן ֲה ַבאי".
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָה ָעם ְמ ַח ְּללִ ים ַ ּב ֲחלִ ילִ ים וַ ִּת ָ ּב ַקע ָה ָא ֶרץ ְבקוֹ לָ ם" ) 24מלכים א' א ,מ(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ׁ ְשמ ּו ֵאל:
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת דִּ ְ ּבר ּו ֲחכָ ִמים ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲה ַבאי,
וְ ֵאלּ ּו ֵהןַּ :ת ּפו ַּח,
ֶ ּג ֶפן,
ו ָּפרֹכֶ ת.
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ָר ָבא,
דִּ ְתנַן:
" ִה ׁ ְשק ּו ֶאת ַה ָּת ִמיד ְ ּבכוֹ ס ׁ ֶשל זָ ָהב" )תמיד ל.(.
וַ ֲא ַמר ָר ָבא:
ּגוּזְ ָמא.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןָ :ה ֵני – ִאיןָ ,ה ָתם – לָ א!
ֵאין ֲע ִנ ּיוּת ִ ּב ְמקוֹ ם ֲע ׁ ִשירוֹ ת.
ַּת ּפו ַּח ָ -הא דַּ ֲא ָמ ָרן.
ֶ ּג ֶפן – דְּ ַת ְניָא:
ּ
" ֶ ּג ֶפן זָ ָהב ָהיְ ָתה עוֹ ֶמ ֶדת ַעל ֶפ ַתח ַה ֵה ָיכל,
וּמו ְּד ָלה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְ ּכלוֹ נָ סוֹ ת,
וְ ָכל ִמי ׁ ֶש ִּמ ְתנַ דֵּ בָ :ע ֶלה,
אוֹ ַ ּג ְר ִ ּגיר,
כט,ב
אוֹ ֶא ׁ ְשכּ וֹ ל ֵ -מ ִביא וְ תוֹ ֶלה ָ ּב ּה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק:
יה ׁ ְשל ֹׁש ֵמאוֹ ת כּ ֲֹהנִ ים ְל ַפנּ וֹ ָת ּה" )מידות ג ,ח(.
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ָהיָ ה וְ נִ ְמנ ּו ָע ֶל ָ
ּ ָפרוֹ כֶ ת – דִּ ְתנַן:
ּ
יאל אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַה ְּסגַ ן:
ל
מ
ג
ן
ב
ּ
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ַ ְ ִ ֵ
ּ ָפרוֹ ֶכת ָע ְביָ ּה ֶט ַפח,
ימין נֶ ֱא ֶר ֶגת,
ַעל ׁ ִש ְב ִעים ו ׁ ְּשנַ יִ ם נִ ִ
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה חו ִּטין,
ימה ֶע ְ ׂ
ימה וְ נִ ָ
וְ ַעל ָ ּכל נִ ָ
ָא ְר ָ ּכ ּה ַ -א ְר ָ ּב ִעים ַא ָּמה,
ש ִרים ַא ָּמה,
וְ ָר ְח ָ ּב ּה ֶ -ע ְ ׂ
שית,
ו ִּמ ׁ ּ ְשמוֹ נִ ים ּו ׁ ְש ַּתיִ ם ִריבּ וֹ א נַ ֲע ֵ ׂ
שין ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה
ו ׁ ְּש ַּתיִ ם עוֹ ִ ׂ
ו ׁ ְּשל ֹׁש ֵמאוֹ ת כּ ֲֹהנִ ים ַמ ְט ִ ּב ִילין אוֹ ָת ּה" )שקלים ח ,ה(.

אבל התם איו עיות במקום עשירות .ולא
גוזמא דכל מעשיהם בעושר ובשררה :גפן של
זהב היתה עומדת על ראש ההיכל .דבר של
זהב העשוי כמין גפן ומודלה על גבי כלוסות
של ארז כעין דליות של גפן מגביהין אותה על
גבי עמודין של ארז ולא עברו אלא תטע לך
אשרה כל עץ )דברים טז( דזה איו בין :וכל מי
שמתדב עלה או גרגיר או אשכול .של זהב
מביא ותולה בה :שלש מאות כהים לפותה.
גוזמא היא דאם היתה טעוה כל כך שצריכה
שלש מאות כהים לפותה תשבר וכל כך לא
היו ממתיים :פרוכת עוביה טפח ועל שבעים
ושתים ימין .לייצ''ש ארגת :ועל כל ימא
וימא עשרים וארבע חוטין .שזורין מחוברין
יחד וביומא )דף עא (:פקא לן מקרא דכל חוט
כפול ששה כל מקום שאמר שש ללמדך שיהא
החוט כפול ששה :ארכה ארבעים אמות .גובה
הפרוכת ארבעים אמה ורחבה עשרים אמה
להבדיל בין ההיכל לקדשי קדשים כדכתיב
)שמות והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין
קדש הקדשים וכדמוכח בתוספתא דבאותו
פרוכת שפרוסה שמה מיירי וחלל ההיכל
כלומר וגובהו היה ארבעים אמה כדמוכח
במסכת מדות )דף לז (.שגובה ההיכל ארבעים
ורחבו עשרים :ומשמוים ושתים ריבוא היתה
עשית .ערות שלא באו עדיין לכלל דות
מתעסקות בה שרוצים לעסוק בה בטהרה
וכדאמרין בעלמא שים האורגות בפרוכת
וטלות שכרן מתרומת הלשכה :ושתים עושים
בכל שה ושה שצריך ב' פרוכות כגד אמה
טרקסין שבבית שי לא יכלו לעשות אמה
טרקסין כדמוכח בבבא בתרא בתחלתו )דף ג(.
לכך עשו שתי פרוכות ותופסין השתי פרוכות
אמה שהיו מתעסקין בכל שה ווטלין אלו מן
הפתח ומיחין אחרים כגד הפתח :ושלש
מאות כהים מטבילין אותה ראה לר' לאחר
עשייתה לפי שאי אפשר לאורגן בטהרה שלא
תהא דה אחת מן השים האורגות בה ושמא
פירסה דה ולאו אדעתה הילכך מטבילין
אותה קודם שיפרשוהו גד הפתח והשתא לפי
מה שפירשתי אפרש כל סדר הפרוכת מתחלתו
ועד סופו לשון אחר ארכה ארבעים אמה
ורחבה עשרים אמה ושתים עושים בכל שה
ושה ב' פרוכות גובהן ורחבן כשיעור זה
להבדיל בין קדשי הקדשים להיכל שהיה גובה
ההיכל חללו כדמפרש במסכת מדות ושתי
פרוכות היו שם כגד אמה טרקסין שבבית שי
לא יכלו לעשות אמה טרקסין להבדיל שם לפי
שהיה גבוה יותר ממאה אמה וחומה רחבה
אמה איה יכולה לסבול חומה גבוהה כל כך
ולהרחיב החומה אי אפשר דהכל בכתב לכן
עשו שתי פרוכות להחזיק האמה ואין ראה לי
לומר שאותן שתי פרוכות היה כל אחד עוביו
טפח לפי שצריך הכהן להלך בין אותן שתי
פרוכות ואם היה עביין טפחיים א''כ לא היה
בייהן אלא שלשה טפחים וברחב שלש טפחים
לא היה יכול להלוך הילכך ראה לי כמו
שפירשתי:

ָ 23אנָ ה ֲאנַ ְחנ ּו עֹלִ ים ַא ֵחינ ּו ֵה ַמ ּס ּו ֶאת לְ בָ ֵבנ ּו לֵ אמֹר ַעם ָ ּגדוֹ ל וָ ָרם ִמ ֶּמ ּנ ּו ָע ִרים ְ ּגדֹל ֹת ו ְּבצ ּורֹת ַ ּב ׁ ּ ָש ָמיִ ם וְ גַ ם ְ ּבנֵ י ֲענָ ִקים ָר ִאינ ּו ׁ ָשם
ש ְמ ָחה גְ דוֹ לָ ה וַ ִּת ָ ּב ַקע ָה ָא ֶרץ ְ ּבק ֹולָ ם
ש ֵמ ִחים ִ ׂ
 24וַ ַ ּי ֲעל ּו כָ ל ָה ָעם ַא ֲח ָריו וְ ָה ָעם ְמ ַח ְּללִ ים ַ ּב ֲחלִ לִ ים ּו ְ ׂ

20

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2כט ,ב – ל ,א
" ֵה ֵחלּ ּו ַמ ֲע ִלין ִ ּב ְגזִ ִירין ְל ַסדֵּ ר ֶאת ַה ַּמ ֲע ָר ָכה.
וְ ִכי ָ ּכל ָה ֵע ִצים ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ַל ַּמ ֲע ָר ָכה?
ֵהןּ ָ ,כל ָה ֵע ִצים ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ַל ַּמ ֲע ָר ָכה,
חוּץ ִמ ׁ ּ ֶשלּ ֶ :ג ֶפן,
וְ ׁ ֶשל זַ יִ ת.
ֲא ָבל ְ ּב ֵאלּ ּו ָהי ּו ְר ִג ִילין ְ ּב ֻמ ְר ִ ּב ּיוֹ תֶ ׁ :של ְּת ֵאנָ ה,
ׁ ֶשל ֱאגוֹ ז,
וְ ׁ ֶשל ֵעץ ׁ ֶש ֶמן".
ָהנֵי ַמאי ַט ְע ָמא?
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲא ַמר:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ְט ֵרי.
ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַי ֲעקֹב ֲא ַמר:
ִמ ׁ ּשוּם י ׁ ִּשוּב דְּ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ֵמ ִית ֵיבי:
)ויקרא א ,ח( ֵ -ע ִצים ַה ִ ּנ ּתוֹ ִכים ִל ְהיוֹ ת ֵא ׁש.
"" ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ׁ ֶשר ַעל ָ ֵ
ו ַּמאי נִיהוּ?
דּ וֹ ְק ֵרי ַ ׁ -ש ּ ִפ ֵירי ,26
דְּ לָ א ָק ְט ֵרי וְ ָאזְ לֵ י ִמ ְק ַטר ִמ ּתוֹ כוֹ .
וְ ִכי ָ ּכל ָה ֵע ִצים ְ ּכ ׁ ֵש ִרים ַל ַּמ ֲע ָר ָכה?
ֵהן! ָ ּכל ָה ֵע ִצים ְ ּכ ׁ ֵש ִרים חוּץ ִמן זַ יִ ת וְ ֶג ֶפן.
ֲא ָבל ְ ּב ֵאלּ ּו ָהי ּו ְר ִג ִיליןּ ְ ,ב ֻמ ְר ִ ּב ּיוֹ תֶ ׁ :של ְּת ֵאנָ ה,
וְ ׁ ֶשל ֱאגוֹ ז,
וְ ׁ ֶשל ֵעץ ׁ ֶש ֶמן.
יעזֶ ר מוֹ ִסיף ַאףֶ ׁ :של ַמיִ ׁיש,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ׁ ֶשל ַאלּ וֹ ן,
וְ ׁ ֶשל דֶּ ֶקל,
וְ ׁ ֶשל ָחרוּב,
וְ ׁ ֶשל ׁ ִש ְק ָמה".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ " :מ ׁ ּשוּם דְּ ָק ְט ֵרי" ּ ְ -ב ָהא ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
ְיתינַן,
דְּ ַמר ָס ַברַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ָק ְט ֵרי ִמ ַ ּג ַ ּואי ֵּכיוָ ן דְּ ָק ְט ֵרי ִמ ָ ּב ַראי  -לָ א ַמי ִ
ְיתינַן.
ו ַּמר ָס ַברֵּ :כיוָ ן דְּ לָ א ָק ְט ֵרי ִמ ַ ּג ַ ּואיַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ָ ּב ַראי ָק ְט ֵרי – ַמי ִ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ " :מ ׁ ּשוּם י ׁ ִּשוּב דְּ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל" –
דֶּ ֶקל ִמי לֵ ית ֵ ּב ּיה ִמ ׁ ּשוּם י ׁ ִּשוּב דְּ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל?!
הא ׁש" 25

ָא ַמר לָ ְך:
וְ לִ ַיט ֲע ֵמ ְיךְּ ,ת ֵאנָה לֵ ית ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם י ׁ ִּשוּב דְּ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל?
ֶא ָּלא ַמאי ִאית לָ ְך לְ ֵמ ַימר? ִ ּב ְת ֵאנָה דְּ לָ א ֲע ִב ָידא ּ ֵפ ָירא,
דֶּ ֶקל נ ִַּמי ִ ּב ְדלָ א ָע ֵביד ּ ֵפ ָירא!
ו ִּמי ִא ָּיכא ְּת ֵאנָה דְּ לָ א ָע ְב ָדא ּ ֵפ ָירא?!

ל,א

ִאיןִּ ,כ ְד ַר ֲח ָבה,
דְּ ָא ַמר ַר ֲח ָבה:
ַמי ְֵיתי ְּת ֵאינֵי ִחי ַ ּו ְר ָּתא,
ְיפי לְ ה ּו ְ ּב ֶח ְבלָ א דְּ צַ ְב ָּתא דִּ ְס ִר ְיך ֲעלֵ ּיה ִ ּבזְ ָרא,
וְ ׁ ָשי ֵ
וְ ָק ְב ֵרי ֵהיכָ א דְּ ַמ ּ ֵסיק י ַָּמא ִׂש ְירטוֹ ן,
קוֹ ָרה – ָע ְב ָדא,
ּ ֵפ ֵירי  -לָ א ָע ְב ָדא.
ו ְּתלָ ת ְ ּב ֵריכֵ י ִמי ַּניְיה ּו  -לָ א ַמ ְחזְ ָקה לְ ה ּו ַ ּג ְמלָ א.
ֹאש וְ ֶאת ַה ּ ָפ ֶדר ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ׁ ֶשר ַעל ָה ֵא ׁש ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
 25וְ ָע ְרכ ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵאת ַה ְּנ ָת ִחים ֶאת ָהר ׁ
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המפרש
הי מאי טעמא .מפי מה אין מביאין של זית ושל גפן:
אמר רב פפא משום דקטירי .כלומר יש בהן קשרים
ובשביל הקשרים אין שורפים יפה ומעלין עשן .דרך קשר
להיותו כל שעה לח ואיו שורף יפה ומעלה עשן ואין זה
מודו של מקום להעלות עצים שאין שורפים יפה למזבח
וראיה לדבר דאמרי' בפסחים בפרק כיצד צולין בתחלתו
)דף עד (.כיון דאית ביה קיטרי מפקי מיא ואמרין בעלמא
)תעית כה :ב''ק פא .ב''ב פ (:בקים ובגפים מן הפקק
ולמעלה קשרי :רב אחא בר יעקב אמר משום ישוב ארץ
ישראל .ודאי טעמא קאמר דמשום קשרים הם פסולים
אלא אפי' בלא טעם קשרים בשביל דבר אחר היו מיחין
ואיזהו משום ישוב ארץ ישראל שאם ישרפו הזיתים
והגפים לא ימצאו יין לשתות ושמן לסוך ותחרב ארץ
ישראל ופקא מייה לדידי דאית לי דמשום תקת ישוב
מיחין כמו כן כמו שמיחין בשביל הקשרים דהא דקתי
מתיתין דהיו מביאין מורביות של תאה בתאה דלא
עבדא פירי וכדמפרש רחבה וכו' אבל בשאר תאות שהיו
עושין פירות לא היו מביאין משום ישוב א''י אבל רב פפא
לית ליה ישוב ארץ ישראל בכל תאות שבעולם לא שא
עבדא פירי לא שא לא עבדא מביאין וכמו שפירשתי אי
צריך לומר דכולי עלמא אית להו טעם קשרים דהא
ברייתא דלקמן שמביא הש''ס מוכחא דליכא לפרושי אלא
בשביל קשרים ולקמן אפרשה :הכי גרסין לה בתורת
כהים על העצים אשר על האש עצים תוים להיות אש
וכי כל העצים כשרים היו הן כל העצים כשרים היו חוץ
משל זית ושל גפן ר' אליעזר מוסיף אף של מייש ושל אלון
ושל דקל ושל חרוב ושל שקמה אבל באלו רגילין
במורביות של תאה ושל אגוז ושל עץ שמן והכי פירושו על
העצים אשר על האש ואיזה עצים שיתוכין מהרה ועשין
אש :דוקרי .קי כמו מורביות דמתי' קים הדוקרין
שעדיין האילן בחור ולא גדלו בו עפים כי אם שתים ושלש
ובשביל שהוא בחור הוא שורף מהר :דלא קטיר ואזלי
ומיקטר .שאין בהן קשר ואיזה קשר שלא הלך הקשר
בפים בתוך העצים דתא קמא לא פסיל ליה אא''כ הלך
הקשר בפים ובקיאין היו בדבר :וכי כל העצים כשרים
היו כמו שפירשו במתי' :חוץ משל גפן ושל זית .שאפילו
בבחרותן יש בהן קשרים :ר' אליעזר מוסיף .לאיסורא אף
של מייש ושל אלון כו' ואזיל ומפרש פלוגתא .אלא באלו
היו רגילים מילתא דת''ק מי הוא אלא ר' אליעזר
אפסקיה :בשלמא למאן דאמר .דמפרש טעם האיסור
בשביל קשרים ולא משום תקת ישוב ארץ ישראל סבר
דבהא פליגי ת''ק דאסר של זית ושל גפן ולא יותר קסבר
של זית ושל גפן הקשר הולך עד פים הילכך לא מייתי אבל
של מייש ושל אלון ושל חרוב ושל שקמה ושל דקל הקשר
איו אלא בחון אבל בפים איו הילכך מייתין ור' אליעזר
סבר כיון דקטירי מבראי לא מייתין וראיה לדברי דכל
אלו יש בהם קשרים מדפרכין על אותה המשה דכיצד
צולין את הפסח מביא שפוד של רמון תוחבו לתוך פיו
ופריך וייתי של אלון ושל דקל וחרוב ושקמה ומתרצין
משום דאית בהו קיטרי ומפקי מיא שמעין התם דכל אלו
אית בהו קיטרי ואע''ג דפרכין התם וייתו תאה
ומתרצין תאה מי אגב דמחלחלא מפיק מיא פירוש מי
שיש בו מוח בפים כמו עץ של ערבה ושל אגוז אפילו הכי
גבי עצי מערכה הם כשרים דהתם הייו טעמא גבי פסח
אין דרך לשפוד לחותכו לשים אלא מיחין אותו עגול כמו
שהוא גדל ביער ואז הוא טוב לשפוד הילכך אם הייו צולין
בו פסח יבא הדבר לידי קלקול אבל גבי עצי מזבח דרך בי
אדם לחתוך עצים העומדים לשריפה לשים בשביל
שישרף יותר הלכך כשיחתכם לשים )יוסר( ]יקח[ את
המוח שמבפים וכן יעשה בעצי אגוז :אלא למאן דאמר
משום ישוב ארץ ישראל .שמפרש טעם האיסור כמו כן
בשביל ישוב ארץ ישראל א''כ הוא לדבריו היאך שוה תא
קמא עצי דקל שהרי תא קמא לא אסר אלא של זית ושל
גפן ועכשיו ליכא לפרושי דרב אחא בר יעקב לית ליה
איסור משום קשרים דאי לית ליה היה לו להש''ס
להקשות אלא למ''ד משום ישוב ארץ ישראל במאי פליגי
אלא ודאי אית ליה טעם קיטרי :וליטעמיך .דמותבת ליה
מברייתא דתורת כהים אמאי לא אותבת ממתי' דקתי
דבתאה היו רגילין וכי לית בהו משום ישוב ארץ ישראל
בתמיה :אלא מאי טעם .לא אותבת לי דסברת דבתאה
דלא עבדא פירי מיירי אליבא דרב אחא בר יעקב כי מקשת
לי מי מדקל תריץ בדקל דלא עבדא פירי דלית ביה תקת
ישוב דלשריפה הוא עומד והמקשה היה סבור דאיכא
הרבה תאים דלא עבדא פירי כמו דרחבה אבל בדקל ליכא
והא דפריך מדקל ולא פריך מחרוב מי לית ביה משום
ישוב ארץ ישראל דסבירא ליה דלא שייך איסור משום
ישוב ארץ ישראל אלא בדקל ותאה וזית וגפן המויין
בקרא דאגב דחשיבי מאן הכתוב בשבח ארץ ישראל אבל
בשאר פירות ליכא איסור משום ישוב ארץ ישראל :ומי
איכא תאה דלא עבדא פירי אין .הכי פירושו בשלמא
מדקל לא מציו להקשות דבדקל לא היו רגילין אלא
במתיתין אמרין דבתאה היו רגילין וכיון דבתאה היו
רגילין וכי עולין כל כך למצוא תאים דלא עבדי פירי כמו
שצריך למזבח :אין .ודאי יכולין הרבה למצוא שבשביל
בייין מי הוו תאתא דלא עבדי פירי כדרחבה :דאמר
רחבה מייתי תאיי חיוורתא .תאים לבות אותן תאים
רעות הן טעים של תאים חיוורתא לוקחין כדי לטוע
כדמפרש:

"ראוּהוּ ֶא ָחיו"
מסכת תמיד פרק ב' – ָ
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 .3ל ,א
ית ּה ִמזְ ָר ָחה".
" ִסידֵּ ר ֶאת ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ְ ּגדוֹ ָלה ִמזְ ָר ָחה ,וַ ֲחזִ ָ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַרב הוּנָ א וְ ַרב ִח ְסדָּ א:
ַחד ֲא ַמרְּ :כ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא ָהרו ַּח ְמנ ׁ ּ ֶַש ֶבת ָ ּב ּה.
וְ ַחד ֲא ַמרְּ :כ ֵדי ׁ ֶש ּיְה ּו ַמ ִ ּצ ִיתין ֶאת ָה ֲאלִ ָיתא ִמ ׁ ּ ָשם.
ֵמ ִית ֵיבי:
ּ
" ֶריוַ ח ָהיָ ה ָ ּב ֶהן ֵ ּבין ַה ְגזִ ִירין,
יתא ִמ ׁ ּ ָשם" )משנתנו(!
יתין ֶאת ָה ֲא ִל ָ
ׁ ֶש ָהי ּו ַמצִּ ִ
ָא ַמר לָ ְך:
ְמקוֹ מוֹ ת ְמקוֹ מוֹ ת ָע ְב ֵדי.

הדרן עלך ראוהו אחיו

המפרש
ושייפי להו בחבלא דצבתא .כמו
דצבתא מייתין במסכת עבודה
זרה בסופה )דף עה (:בחבל
העשוי מצורי דקל ושייף ליה
לעץ עד שתסיר כל קליפתו וגם
אם יש זרע גרעין בתוך הטיעות
תפילו ושוב לא יבא שם פרי
ובהכי משירין קליפתן ושמא ע''י
כך תועיל לו שלא תגדיל בו
קליפה ומתוך כך לא יבא בו פרי
דיפול דשריקה ביה בארעי זרע
גרעין כמו שפירשתי :וקברי ליה
היכא דמסיק לה ימא שירטון.
באותו מקום שהים גדל ומתוך
לחלוח המים לא ימות האילן
שאם לא היה שם קבור ימות
מתוך שאין בו קליפה :קורה
עבדא .ומתוך שהוא אילן סרק
ואין גדל בו פרי שמכחישין כחו
גדול כל כך שראוי לקורות
לעשות ממו בין אותן עפים
הדקין לוקחין לצורך המזבח.
ותלת סיכי מיייהו עפי לשון
אחר בריכי :לא מחזקה להו
גמלא .דף של גשר איו יכול
לסובלן מרוב גודלן .גמלא גשר
כלומר הרבה הם גדולים כך
ראה בעיי שיוי זה וכמו
שברייתא שויה בת''כ כגירסת
הספרים אין אדם יכול ליישב:
מאי טעם .חזיתה כלפי מזרח:
כדי שתהא הרוח משבת בו.
הרוח שיבא דרך שער מזרח :וחד
אמר שיהו מציתין את האליתא
משם .עצים דקים משימין
באותו חזית והאש סמוך לו
ודלקים העצים גדולים על ידי
עצים קטים :מקומות עבדי.
כלומר במקומות הרבה היו
ותין עצים כדי שישרפו עצי
המערכה מכל צד ואיכא ביייהו
דלמאן דאמר כדי שתהא הרוח
משבת בו לא היו מציתין
האליתא משם:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת תמיד פרק ג' – " ָא ַמר ָל ֶהם ַה ְממוּנֶּ ה"
 .1ל ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָא ַמר ָל ֶהן ַה ְממ ּו ֶ ּנה:
בּ וֹ אוֹ וְ ָה ִפיס ּוִ :מי ׁשוֹ ֵחט?
ו ִּמי זוֹ ֵרק?
ימי?
ִמי ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
ִמי ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה?
ֹאש וְ ָה ֶר ֶגל ׁ ֶשל יָ ִמין?
ִמי ַמ ֲע ֶלה ֵא ָב ִרים ַל ֶ ּכ ֶב ׁשָ :הר ׁ
ו ׁ ְּש ֵּתי ַה ָ ּי ַדיִ ם?
שמֹאל?
ָהעוֹ ֶקץ וְ ָה ֶר ֶגל ׁ ֶשל ְ ׂ
ֶה ָחזֶ ה וְ ַה ֵ ּג ָרה?
ו ׁ ְּש ֵּתי דְּ ָפנוֹ ת?
ַה ְ ּק ָר ַביִ ים?
וְ ַה ּסוֹ ֶלת?
יתין?
וְ ַה ֲח ִב ִּ
וְ ַה ַ ּייִ ן?
ֵה ִפיס ּו ,זָ ָכה ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה.
יטה.
יע זְ ַמן ׁ ּ ְש ִח ָ
ָא ַמר ָל ֶהןְ :צא ּו ו ְּרא ּו ִאם ִה ִ ּג ַ
יע ָ -הרוֹ ֶאה אוֹ ֵמרּ ַ " :ב ְר ַקאי".
ִאם ִה ִ ּג ַ
ַמ ְתיָ א ֶ ּבן ׁ ְשמו ֵּאל אוֹ ֵמרֵ " :ה ִאיר ּ ְפנֵ י ָ ּכל ַה ִּמזְ ָרח?
ַעד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֶח ְברוֹ ן"?
וְ הוּא אוֹ ֵמר ֵהן.
ָא ַמר ָל ֶהןְ :צא ּו וְ ָה ִביא ּו ָט ֶלה ִמ ִ ּל ׁ ְש ַ ּכת ַה ְּט ָל ִאים.
וַ ֲה ֵרי ִל ׁ ְש ַ ּכת ַה ְּט ָל ִאים נְ תוּנָ ה ְ ּב ִמ ְקצוֹ ַע ְצפוֹ נִ ית ַמ ֲע ָר ִבית.
ַא ְר ַ ּבע ְל ׁ ָשכוֹ ת ָהי ּו ׁ ָשם:
ַא ַחת ִ -ל ׁ ְש ַ ּכת ַה ְּט ָל ִאים.
וְ ַא ַחת ִ -ל ׁ ְש ַ ּכת ַהחוֹ ָתמוֹ ת.
וְ ַא ַחת ִ -ל ׁ ְש ַ ּכת ֵ ּבית ַה ּמוֹ ֵקד.
שין ָ ּב ּה ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים.
וְ ַא ַחת ִ -ל ׁ ְש ָ ּכה ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ

ל,ב

נִ ְכנְ ס ּו ְל ִל ׁ ְש ַ ּכת ַה ֵ ּכ ִלים,
הוֹ ִציא ּו ִמ ׁ ּ ָשם ִּת ׁ ְש ִעים ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ְ ּכ ֵלי ֶכ ֶסף ו ְּכ ֵלי זָ ָהב.
ִה ׁ ְשק ּו ֶאת ַה ָּת ִמיד ְ ּבכוֹ ס ^ ׁ ֶשל זָ ָהב.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ְמבו ָ ּּקר ִמ ָ ּב ֶע ֶרבְ ,מ ַב ְ ּק ִרין אוֹ תוֹ ְלאוֹ ר ֲאבוּקוֹ ת.
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ְ ּב ִד ׁ ּ
ימי,
ישוּן ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
ו ְּב ִד ׁ ּ
ימין.
ישוּן ַה ְּמנוֹ ָרה ָ -הי ּו ַמ ְקדִּ ִ
וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ֵ ּכ ִלים ְ ּביָ ָדםַ :ה ֶּטנִ י,
וְ ַהכּ וּז,
ו ׁ ְּשנֵ י ַמ ְפ ְּתחוֹ ת.
" ַה ֶּטנִ י"  -דּ וֹ ֶמה ְל ַת ְר ָקב,
ׁ ֶשל זָ ָהב,
ַמ ֲחזִ יק ַק ַ ּביִ ים וָ ֵח ִצי.
יתוֹ ן ָ ּגדוֹ ל,
"וְ ַהכּ וּז"  -דּ וֹ ֶמה ְל ִק ּ
ׁ ֶשל זָ ָהב.
"ו ׁ ְּש ֵּתי ַמ ְפ ְּתחוֹ ת" –
ֶא ָחד ֶ ׁ -שהוּא יוֹ ֵרד ְ ּב ַא ַּמת ַה ׁ ּ ֶש ִחי,
וְ ֶא ָחד ֶ ׁ -שהוּא ּפוֹ ֵת ַח ֵ ּכיוָ ן.
ָ ּבא לוֹ ְל ִפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ַהצְּ פוֹ נִ י.
ׁ ְשנֵ י ּ ִפ ׁ ְש ּ ְפ ׁ ִשין ָהי ּו לוֹ ְל ׁ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ ל,
ַא ַחת ַ ּבצָּ פוֹ ן,

המפרש
מתי' אמר להם הממוה .לאחר שבאו ללשכת הגזית על
הפייסות :בואו והפיסו מי שוחט מי זורק .כלומר בואו
ופיס מי ישחוט מי יזרוק ושלשה עשר פייסות יש כאן
שחיטה זריקה וקבלה אותו הזורק והא המקבל וכן מוכח
ביומא )ד' כה (:דאמר קבל המקבל ובא לזרוק והכי תקון
דקבלה תחלת זריקה היא ואה למקבל שיהא זורק דישון
מזבח הפימי ודישון מורה הרי ד' בהעלאת אברים לכבש
ששה הרי י' פייסות הסולת והחביתין והיין הרי י''ג
פייסות ואמרין ביומא )שם( דלא היו מפיסין אלא
בעבודה ראשוה בשחיטה וכהן שזכה בשחיטה י''ב אחיו
הכהים משכים עמו כלומר אותן שהן אצלו זה אחר זה
כסדר שהיו משכין עמו זה כלאחר זה זה לדישון וזה
למורה כסדר שהן יושבין הן משכין לעבודה הראשון
לעבודה ראשוה כגון זריקה והשי לדישון מזבח פימי
והג' למורה כו' כסדר שהן סדורין במשה ופייס אחד דלא
היו מטילין כי אם פייס אחד דכיון שזכה ראשון בשחיטה
כולן היושבין אצלו משכין אחריו כדאיתא ביומא )שם(
דישון מזבח הפימי והמורה מעבודת התמיד חשיבא ליה
הואיל דעם עבודת תמיד היא עשית .מי שוחט ומי זורק
ומי מדשן ואף על פי שסדר העבודה לא הוה כך כדאמר
בסדר יומא בשמעתא דאביי )דף לג (.דאמר דישון מזבח
הפימי קודם לזריקת דם התמיד וכסדר הסדר הזה היה
להם להפיס א''ר דמש''ה מפייסין קודם בשחיטת התמיד
שקודם דישון מזבח הפימי היו לוקחין הטלה אותן
הכהים שזוכין בו ורואין ומכיסין אותו לשחוט ומבקרין
אותו לאור האבוקות והילכך כיון שהיו עוסקין במילי
דתמיד קודם דישון המזבח והמורה היו מפיסין מי קודם
שחיטת התמיד וזריקתו דמתוך שתחלת עבודה היתה
בתמיד ראשוה חביבה היתה והקדימוה בפייס ולא מפי
שאלו קודמין זה לזה בפייס דכבר פירשתי שכולן זוכין
יחד דכיון שזוכה השוחט י''ב אחיו הכהים משכין אחריו
וכל עבודות התמיד שחיטתו וזריקתו לא היתה אלא אחר
דישון מזבח הפימי והמורה כיצד בתחלה מדשן מזבח
הפימי ואחר כך מדשן את המורה ה' רות ואח''כ שוחט
את התמיד וזורק את הדם ואח''כ מטיב ומתקן שתי רות
ששארו לתקן ואחר כך מקטיר הקטרת ובקטורת היה
פייס אחר לפי שמעולם לא שה אדם בקטורת ומפרש
ביומא )דף כו (.מפי שמעשרת לפיכך היו מכריזין כהים
חדשים לקטורת בואו והפיסו וא''ת למה היה פייס בדישון
מזבח הפימי והמורה ובהעלאת אברים לכבש הא אמרי'
ביומא בסוף פרק ב' )דף כז (:אמר רבי יוחן זר שסידר את
המערכה חייב מיתה הואיל ועבודה תמה היתה מתקיף לה
רבא אלא מעתה תיבעי פייס ואמרי' אישתמיטתיה הא
דתיא מי שזכה בתרומת הדשן זוכה בסידור מערכה
ובשי גזירין אלמא בעי פייס דהא לא אמר כל כהן שירצה
יסדר אלא אותו שזכה בתרומת הדשן יסדר ולא אחר
אלמא מוכח משם דלא מפייסין אלא בעבודה תמה אבל
בעבודה שאיה תמה כל כהן שירצה יזכה בה בלא פייס יש
לתרץ דהתם פרכין על אותה שמועה משחיטה דלאו
עבודה תמה היא ואפ''ה בעי פייס ומתרצין שאי שחיטה
דתחלת עבודה היא וחשובה לפייס אע''ג דלא עבודה תמה
היא הילכך ה'' י''ל דכל אלו תחלת עבודה הם דישון מזבח
והמורה תחלת עבודה היו זה במזבח וזה במערכה העלאת
אברים לכבש תחלת עבודה של הקטורת היא וקבלה מי
איכא לתרוצי הילכך לאו עבודה של זרים היא :הראש
והרגל בכהן אחד .ביומא )דף כז (.מפקין מקרא ששה
כהים העוסקים בהולכת אברים לכבש דכתיב והקריב
הכהן את הכל המזבחה ואמר מר זו הולכת אברים לכבש
העוקץ הוא הזב החזה הוא השומן הרואה את הקרקע
וחותכין מכאן ומכאן בלא ראשי צלעות והגרה הוא הצואר
ובו מחובר הקה והלב החזה והגרה בכהן רביעי לקמן
מפרשין במקומו מפי מה הן סדורים בסדר הזה
והחביתין חצי עשרוו של כ''ג שקרב עם התמיד בכל יום
שאמר )ויקרא ו( מחציתה בבקר ומחציתה בערב וסמיך
ליה על מחבת בשמן תעשה לכך היא קרויה חביתין:

"א ַמר ָל ֶהם ַה ְממוּנֶּ ה"
מסכת תמיד פרק ג' – ָ

וְ ַא ַחת ַ ּבדָּ רוֹ ם.
ׁ ֶש ַ ּבדָּ רוֹ ם  -לֹא נִ ְכנַ ס בּ וֹ ָא ָדם ֵמעוֹ ָלם,
וְ ָע ָליו הוּא ְמפוֹ ָר ׁש ַעל יְ ֵדי יְ ֶחזְ ֵקאל,
ֹאמר ֵאלַ י ה'ַ :ה ּׁ ַש ַער ַה ֶּזה ָסגוּר יִ ְהיֶ ה ל ֹא יִ ּ ָפ ֵת ַח וְ ִא ׁיש ל ֹא יָ בֹא בוֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
ִּכי ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָ ּבא בוֹ וְ ָהיָ ה ָסגוּר" )יחזקאל מד ,ב(.
נָ ַטל ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ו ָּפ ַתח ֶאת ַה ּ ִפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ,וְ נִ ְכנַ ס ְל ַה ָּתאּ ,ו ֵמ ַה ָּתא ַל ֵה ָיכל,
יע ְל ׁ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ ל.
ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
יע ְל ׁ ַש ַער ַה ָ ּגדוֹ לֶ ,ה ֱע ִביר ֶאת ַה ֶ ּנ ֶגר ,וְ ֶאת ַה ּפוֹ ְתחוֹ ת ,ו ְּפ ָתחוֹ .
ִה ִ ּג ַ
לֹא ָהיָ ה ׁשוֹ ֵחט ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ַעד ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ׁ ַש ַער ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַּתח.
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ׁ ַש ַער ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ָּתח.
יפה.
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ַּמ ְג ֵר ָ
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ֶ ּבן ַא ְרזָ ה ַמ ִ ּק ׁיש ַ ּבצִּ ְל ָצל.
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ֶה ָח ִליל.
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ְ ּג ִבינִ י ָ ּכרוֹ ז.
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ָה ֵעץ ׁ ֶש ָע ׁ ָשה ֶ ּבן ָק ִטין מו ְּכנִ י ַל ִ ּכ ּיוֹ ר.
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעין קוֹ ל ַה ׁ ּ ִשיר.
ִמ ִיריחוֹ ָהיָ ה ׁשוֹ ֵמ ַע קוֹ ל ַה ׁ ּשוֹ ָפר.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםַ :אף קוֹ לוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא ַמזְ ִ ּכיר ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים.
יטוּם ַה ְ ּקטוֹ ֶרת.
יח ּ ִפ ּ
יחין ֵר ַ
ִמ ִיריחוֹ ָהי ּו ְמ ִר ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן דִּ גְ ַלאי:
יטוּם ַה ְ ּקטוֹ ֶרת.
יח ּ ִפ ּ
ִע ִּזים ָהי ּו ְל ַא ָ ּבא ְ ּב ָה ֵרי ַה ִּמ ְכוָ ור ,וְ ָהי ּו ִמ ְת ַע ְּט ׁשוֹ ת ֵמ ֵר ַ
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ַ ּב ָּת ִמיד ְ -מ ׁ ָשכוֹ וְ הוֹ ֵל ְך ְל ֵבית ַה ִּמ ְט ָ ּב ַחיִ ים.
ו ִּמי ׁ ֶש ָּזכ ּו ָ ּב ֵא ָב ִרים  -הוֹ ְל ִכין ַא ֲח ָריו .27
ֵ ּבית ַה ִּמ ְט ָ ּב ַחיִ ים ָהיָ ה ִל ְצפוֹ נוֹ ׁ ֶשל ִמזְ ֵ ּב ַח,
וְ ָע ָליו ׁ ְשמוֹ נָ ה ַע ּמו ִּדים נַ ָ ּנ ִסים,
יהן.
ו ְּר ָב ִעים ׁ ֶשל ֶא ֶרז ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶ
וְ ֻאנְ ְק ָלאוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּב ְרזֶ ל ָהי ּו ְקבו ִּעין ָ ּב ֶהן,
ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ְס ָד ִרים ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד,
יטין ַעל ׁשו ְּל ָחנוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ַשיִ ׁש ׁ ֶש ֵ ּבין ָה ַע ּמו ִּדים.
ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ּתוֹ ִלין ו ַּמ ְפ ׁ ִש ִ
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ְ ּב ִד ׁ ּ
ימי  -נִ ְכנַ ס וְ נָ ַטל ֶאת ַה ֶּטנִ י,
ישוּן ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
וְ ִה ִ ּניחוֹ ְל ָפנָ יו.
וְ ָהיָ ה חוֹ ֵפן,
וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ כוֹ .
יבד ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָאר ְלתוֹ כוֹ  ,וְ ִה ִ ּניחוֹ  ,וְ יָ ָצא.
ו ָּב ַא ֲחרוֹ נָ ה ּ ִ -כ ֵ ּ
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ְ ּב ִד ׁ ּ
ישוּן ַה ְּמנוֹ ָרה  -נִ ְכנַ ס ו ָּמ ָצא ׁ ְשנֵ י נֵ רוֹ ת ִמזְ ָר ִחיוֹ ת דּ וֹ ְל ִקין,
יח ֶאת ֵאלּ ּו דּ וֹ ְל ִקין ִ ּב ְמקוֹ ָמן.
ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָאר ו ַּמ ִ ּנ ַ
ְמ ָצ ָאן ׁ ֶש ָ ּכב ּו – ְמ ַד ׁ ּ ְשנָ ן,
יקן ִמן ַהדּ וֹ ְל ִקין,
ו ַּמ ְד ִל ָ
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָאר.
יה כּ ֵֹהן עוֹ ֵמד ו ֵּמ ִטיב ֶאת ַה ֵ ּנרוֹ ת,
וְ ֶא ֶבן ָהיְ ָתה ִל ְפנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרה ו ָּב ּה ׁ ָשל ֹׁש ַמ ֲעלוֹ ת ׁ ֶש ָע ֶל ָ
יח ֶאת ַהכּ וּז ַעל ַמ ֲע ָלה ׁ ְשנִ ָ ּיה,
ו ַּמ ִ ּנ ַ
וְ יָ ָצא.

הדרן עלך אמר להם הממונה
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המפרש
אמר להן הממוה צאו וראו אם הגיע זמן
השחיטה .שהאיר להם היום דאין שוחט
תמיד אלא ביום:
הרואה .אומר ברק ברקאי בלשון צהר
כמו למען היות לה ברק )יחזקאל כא(:
הרואה .אותו שעל הגג אומר כך ומתיא
בן שמואל אומר האיר פי כל המזרח עד
שהוא מגיע בחברון פי' מ''כ במחות
בשלהי שתי הלחם הוא היה ממוה על
כך כדאמר בשקלים )דף ז (:מתיא בן
שמואל ממוה על הפייסות והייו
פייסות שמפיסין כשהאיר היום מי
שוחט מי זורק וכשהוא היה שואל אם
הגיע זמן שחיטה היה אומר לאותן שעל
הגג אמרו אם האיר פי כל המזרח עד
שהוא בחברון והן אומרין הן ואין ראה
לרבי דמה עין פייסות לכאן הא פייס
ראשון בלילה הוה וזה כבר היה ועוד
מתיא בן שמואל לא היה אומר כל
הטעה דהאיר כל פי המזרח עד שהוא
בחברון כדמוכח ביומא )דף כח (:דאמר
דאותו שעל הגג אומר האיר כל פי
המזרח ואמר לו אידך עד שבחברון
ואומר לו הן ומפרש התם לפי שטעו פעם
אחת באור הלבה הוצרכו לומר כל :כך
ו''ל לפרש הכי דמתיא בן שמואל
הממוה על פייס פליג את''ק ואיהו סבר
דלא היה אומר אותו שעל הגג ברקאי
אלא בזה הלשון היה אומר האיר על כל
פי המזרח וא''ל אידך עד שבחברון עד
שראה הצהר עד חברון שיכולין לראות
חברון משם וזה השיעור גדול מברקאי
דת''ק וראיה לדבר דתיא בסדר יומא
ר''ש אומר ברק ברקאי ר''ע אומר עלה
ברקאי חויא בן אפקשיין אומר ברקאי
בחברון מתיא בן שמואל ]אומר[ הממוה
על הפייסות אומר האיר כל פי המזרח
עד שהוא בחברון ר' יהודה בן בתירא
אומר האיר כל פי המזרח ויצאו כל העם
איש איש למלאכתו והתם פרכין אי הכי
גהא להו א''ל אימא לשכור פועלים
אלמא כולהו פליגי ואיכא למימר דהאי
שיעורא פיש מחברון:
אמר להם צאו והביאו טלה מלשכת
טלאים .לאחר שהפיסו ועדיין היה לילה
אמר להם הממוה לאותן שזכו בעבודת
תמיד בין בשחיטה בין בהעלאת אברים
שכולן מתעסקין בהכתו כדאמר מי
שזכה בתמיד מושכו והולך לבית
המטבחים ומי שזכו באברים הולכין
עמו:
צאו והביאו )לי( טלה מלשכת הטלאים.
והכיו אותו לשחיטה ובקרו אותו לאור
האבוקות כדמפרש והרי לשכת הטלאים
הרי היא במקצוע צפוית מערבית של
בית המוקד שהיא טרקלין גדול וארבע
לשכות פתוחות לו כקיטויות פתוחות
לטרקלין כדמפרש במסכת מדות )דף
לד (.והן הלשכות המויות כאן לשכת
הטלאים דהכא הוא לשכת טלה קרבן
דתן במדות והא דתן התם שהיא
דרומית מערבית לבית המוקד רמי להו
בפ''ק דיומא )דף טו (:ומשי שפיר
מזרחית צפוית בה גזו בית חשמואי
את אבי מזבח ששקצום מלכי יון שהיא
לשכת בית החותמות דתן הכא ובה גזו
ולשכת בית המוקד הוא הקרא בית
המוקד קטן היא לשכה שיורדין בה לבית
הטבילה כדתן במדות והכהן הטובל שם
מיד כשעולה מבית הטבילה היה
מתחמם באותה לשכה ומסתפג וזה בית
הטבילה איו בית הטבילה דמעילה
האמור בפרק קמא והרבה בית טבילה
היו להם כדי שיוכלו הרבה כהים לטבול
בהרבה מקומות:
לשכת החותמות .שמציעין שם חותמות
של לוקחי סלתות וסכים מן כאן חסר
מפירוש המשה עד סוף הפרק
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כּוֹפ ִתין"
מסכת תמיד פרק ד' – "א ָהיוּ ְ
 .1ל ,ב – לא ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
לֹא ָהי ּו כּ וֹ ְפ ִתין ֶאת ַה ָּט ֶלהֶ ,א ָ ּלא ַמ ֲע ִק ִידין אוֹ תוֹ .
ִמי ׁ ֶש ָּזכ ּו ָ ּב ֵא ָב ִרים  -אוֹ ֲחזִ ין בּ וֹ .
ֹאשוֹ ַלדָּ רוֹ ם,
וְ ָכ ְך ָהיָ ה ֲע ֵק ָידתוֹ  -ר ׁ
ו ָּפנָ יו ַל ַּמ ֲע ָרב.
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֵחט עוֹ ֵמד ַ ּב ִּמזְ ָרח ו ָּפנָ יו ַל ַּמ ֲע ָרב.
ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ָהיָ ה נִ ׁ ְש ָחט ַ -על ֶק ֶרן ְצפוֹ נִ ית ַמ ֲע ָר ִבית,
ַעל ַט ַ ּב ַעת ׁ ְשנִ ָ ּיה.
ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם ָהיָ ה נִ ׁ ְש ָחט ַ -על ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצפוֹ נִ ית,
ַעל ַט ַ ּב ַעת ׁ ְשנִ ָ ּייה.
ׁ ָש ַחט ַה ׁ ּשוֹ ֵחט,
וְ ִק ֵ ּבל ַה ְמ ַק ֵ ּבל,
ָ ּבא לוֹ ְל ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצפוֹ נִ ית וְ נוֹ ֵתן ִמזְ ָר ָחה ָצפוֹ נָ ה.
ַמ ֲע ָר ִבית דְּ רוֹ ִמית וְ נוֹ ֵתן ַמ ֲע ָר ָבה דָּ רוֹ ָמה.
ׁ ְשיָ ֵרי ַהדָּ ם ָ -היָ ה ׁשוֹ ֵפ ְך ֶאל יְ סוֹ ד דְּ רוֹ ִמי.
לא,א לֹא ָהיָ ה ׁשוֹ ֵבר בּ וֹ ֶאת ָה ֶר ֶגלֶ ,א ָ ּלא נוֹ ְקבוֹ ִמ ּתוֹ ְך ַע ְרקוּבוֹ  ,וְ תוֹ ֶלה בּ וֹ .
יע ֶל ָחזֶ ה.
ָהיָ ה ַמ ְפ ׁ ִשיט וְ יוֹ ֵרד ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ֹאש וּנְ ָתנוֹ ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה בּ וֹ .
יע ֶל ָחזֶ ה ָח ַת ְך ֶאת ָהר ׁ
ִה ִ ּג ַ
ָח ַת ְך ֶאת ַה ְ ּכ ָר ַעיִ ם וּנְ ָתנָ ן ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ָ ּב ֶהן.
ֵמ ַרק ֶאת ַה ֶה ְפ ׁ ֵשט.
ָק ַרע ֶאת ַה ֵ ּלב ,וְ הוֹ ִציא ֶאת דָּ מוֹ .
ָח ַת ְך ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ,וּנְ ָתנָ ן ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ָ ּב ֶהן.
ָע ָלה ְל ֶר ֶגל ַהיְ ָמנִ ית ֲ -ח ָת ָכ ּה,
וּנְ ָתנָ ּה ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ָ ּב ּה,
יצים ִע ָּמ ּה.
ו ׁ ְּש ֵּתי ֵ ּב ִ
ְק ָרעוֹ  ,וְ נִ ְמ ָצא כּ וּלּ וֹ ָ ּגלוּי ְל ָפנָ יו.
ֹאש ִמ ְל ַמ ְע ָלה.
יטת ָהר ׁ
נָ ַטל ֶאת ַה ּ ֶפ ֶדר ,וּנְ ָתנוֹ ַעל ֵ ּבית ׁ ְש ִח ַ
יחן.
נָ ַטל ֶאת ַה ְ ּק ָר ַביִ ים ,וּנְ ָתנָ ן ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ָ ּב ֶהן ַל ֲה ִד ָ
יחין,
יחין אוֹ ָת ּה ְ ּב ֵבית ַה ְמ ִד ִ
וְ ַה ָ ּכ ֵרס ְ -מ ִד ִ
יחין אוֹ ָת ּה ָ ּכל ָצ ְר ָ ּכ ּה.
ו ְּמ ִד ִ
יחין אוֹ ָתן ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ִמעו ָּט ּה,
וְ ַה ְ ּק ָר ַביִ ים ְ -מ ִד ִ
ַעל ׁשו ְּל ָחנוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ַשיִ ׁש ׁ ֶש ֵ ּבין ָה ַע ּמו ִּדים.
יאה ִמן ַה ָ ּכ ֵבד.
נָ ַטל ֶאת ַה ַּס ִ ּכין ,וְ ִה ְפ ִר ׁיש ֶאת ָה ֵר ָ
וְ ֶא ְצ ַ ּבע ַה ָ ּכ ֵבד ִמן ַה ָ ּכ ֵבד
וְ לֹא ָהיָ ה ְמזִ יזָ ּה ִמ ְּמקוֹ ָמ ּה.
נוֹ ֵקב ֶאת ֶה ָחזֶ ה ,וּנְ ָתנָ ּה ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ָ ּב ּה.
ָע ָלה ְלדוֹ ֶפן ַהיְ ָמנִ ית ָהיָ ה חוֹ ֵת ְך וְ יוֹ ֵרד ַעד ַה ׁ ּ ִש ְד ָרה,
יע ַל ׁ ְש ֵּתי ְצ ָלעוֹ ת ַרכּ וֹ ת,
וְ לֹא ָהיָ ה נוֹ ֵג ַע ַ ּב ׁ ּ ִש ְד ָרה ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ֲח ָת ָכ ּה וּנְ ָתנָ ּה ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ָ ּב ּה.
וְ ַה ָ ּכ ֵבד ְּתל ּויָ ה ָ ּב ּה.
יח ָ ּב ּה ׁ ְש ֵּתי ְצ ָלעוֹ ת ִמ ָ ּכאן ,ו ׁ ְּש ֵּתי ְצ ָלעוֹ ת ִמ ָ ּכאן,
ָ ּבא לוֹ ַל ֵ ּג ָרהִ ,ה ִ ּנ ַ
ֲח ָת ָכ ּה ,וּנְ ָתנָ ּה ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ָ ּב ּה.
יאה ְּ -תלוּיִ ם ָ ּב ּה.
ַה ָ ּקנֶ ה וְ ַה ֵ ּלב וְ ָה ֵר ָ
יח ׁ ְש ֵּתי ְצ ָלעוֹ ת ַרכּ וֹ ת ִמ ְל ַמ ְע ָלן,
ָ ּבא לוֹ ְלדוֹ ֶפן ַה ּ ְ ׂ
ש ָמ ִ
אליתִ ,ה ִ ּנ ַ
ו ׁ ְּש ֵּתי ְצ ָלעוֹ ת ַרכּ וֹ ת ִמ ְ ּל ַמ ָּטן.
יח ַ ּב ֲח ֶב ְיר ָּת ּה.
וְ ָכ ְך ָהיָ ה ַמ ִ ּנ ַ
יח ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ְש ַּתיִ ם ִמ ְל ַמ ְע ָלן,
נִ ְמ ָצא ַמ ִ ּנ ַ
ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ְש ַּתיִ ם ִמ ְ ּל ַמ ָּטן.
ֲח ָת ָכ ּה וּנְ ָתנָ ּה ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ָ ּב ּה.
וְ ַה ׁ ּ ִש ְד ָרה ִע ָּמ ּה ,וְ ַה ְּטחוֹ ל ָּתלוּי ָ ּב ּה.
וְ ִהיא ָהיְ ָתה ְ ּגדוֹ ָלה,

המפרש
מתי'
לא היו כופתין את הטלה .בשעת שחיטה ד' רגלים יחד וטעמא בגמ'
אלא מעקידים אותו יד ורגל כעקידת יצחק בן אברהם:
מי שזכו באברים אוחזין בו .בשעת שחיטה ומסייעין אותו:
ראשו .של טלה לדרום עזרה אצל מזבח )ופיו( ורגליו אצל צפון עזרה
ופיו למערב שצריך שיהא בית שחיטתו כלפי מערב דכתיב ושחט
אותו לפי ה' וראשו של טלה לדרום עזרה אצל מזבח )עזרה( צריך
שיתקרב אצל מזבח דכל כמה שיכולין ליקרב צד הראש אצל המזבח
מקריבין אותו דכתיב ושחט אותו על ירך המזבח צפוה אצל המזבח:
השוחט עומד )במזבח( ]במזרח[ .על קרן צפוית ופיו למערב
והמקבל עומד כגדו באלכסון ומצדד כדי שיהא פיו כלפי דרום:
תמיד של שחר היה שחט על קרן צפוית מערבית על טבעת שיה .
שהשמש באה מן המזרח לפיכך מושכו השוחט לצד מערב להרחיקו
מן הכותל מזרחית בכל יכולת מפי שהכתלים גבוהים והחטה של
שחרית בשיפולו של רקיע )ועל( ]וצל[ הכותל עומד כגד קרן צפוית
מערבית לסוף אורך המזבח אצל ההיכל צפוית משום דקדשי קדשים
שחיטתם בצפון על ירך המזבח צפוית ובעין שחיטה כגד המזבח
ולא חוצה לו שם היה המטבחים :וטבעות קבועות ברצפה לתת ראש
הבהמה לתוכן והם כ''ד כמין המשמרות ומקומן כ''ד אמות מן
הדרום לצפון קבועות בו' סדרים של ד' טבעות הוי כ''ד ורחוק הסדר
הראשון מן המזבח ה' אמות ומאותו סדר עד כלות ו' סדרים כ''ד
אמות והכי תן במסכת מדות )דף לו (.וטבעות היו לצפון ו' סדרים
של ד' ד' ויש אומרים ד' של ו' ו' שעליהם שוחטים את הקדשים
כלומר על ידיהן שוחטים קדשים כמו שפירשו:
על טבעת שיה .לאו בטבעת שיה של סדר ראשון שהוא אצל המזבח
אלא בטבעת ראשוה שהוא אצל הקרן בסדר השי המשוכה לצד צפון
ופי השוחט וצואר בהמה לצד מערב צפון באלכסון כדי שלא יעכב
אור השמש לבא וטעמא דבטבעת שיה שהיא מתרחקת מן המזבח
שגבוה עשרה שיוכל לראות דרך עליו השמש ויותר מכאן לא היה
צריך להרחיק ואם היה שוחט בסדר הראשון א''כ היה המזבח מעכב
אור השמש לבא על ידו של שוחט שהרי המזבח גבוה י' אמות וסדר
ראשון של טבעות איו רחוק מן המזבח אלא ח' אמות:
תמיד של בין הארבעים על קרן צפוית מזרחית על טבעת שיה .
שהרי בערב הלכה לה בצד מערב הילכך צריך להמשיך מקום שחיטה
למקום שכלה המזבח לצד צפוית מזרחית וכמה שיתרחק יותר תבא
החמה על ידו ובגמ' פקא לן שצריך שוחט לשחוט לאור היום:
בטבעת שיה .בשביל הטעם שפירשו בתמיד של שחר:
שחט השוחט וקבל המקבל .לזרוק ובא לו המקבל לקרן מזרחית
צפוית תן מזרחית צפוית שעולה בכבש שהוא בדרום ופוה לימין
פוגע בקרן דרומית מזרחית תחלה ושם א''א ליתן משום דעולה
טעוה יסוד וקרן דרומית מזרחית לא היה לה יסוד כדפקא לן
בזבחים )דף ג (:ומקיף ובא עד מזרחית צפוית וותן ואמר בזבחים
)דף סב (:כל פיות שאתה פוה לא יהו אלא דרך ימין ופקא לן
ממעלות הפוים קדים אע''ג דבמתן דמי עולה איו עולה בכבש דהא
על הרצפה עומד והכלי בידו וזורק למרחוק כדכתיב וזרקו דהא
למטה מן החוט ]הסיקרא[ הוא ותן אפילו הכי כיון דבחטאות
שיתות ע''ג הקרות למעלה ושם צריך לעלות לכבש דרך הדרום
ופוה למזרח דרך ימין וה'' בכל הדמים אע''פ שיתין למטה מתחיל
להקיף דרך הדרום שהוא פיו של מזבח בפתח כיסת הבית ומשם
פוה לימין בקרן מזרחית צפוית ואחר כך למערבית דרומית וותן
למערבית דרומית מצא מקיף את המזבח דרך ימין מזרח צפון
ואח''כ למערבית דרומית כך פי' הרב רש''י בסדר יומא בפ''ק )דף יז:(.
שירי הדם ]היה[ שופך על יסוד דרומית  .דכל היתין על מזבח
החיצון שירים שלו שפכין על יסוד דרומית וכן מוכיח בזבחים )דף
ג (.דאמרין טעמא גבי שעיר שיא ולמד ירידתו מן הכבש ליציאתו
מן ההיכל מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו דהייו יסוד מערבי שכגד
הפתח ופקא לן מקרא דכתיב אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל
מועד אף ירידתו מן הכבש בסמוך דהייו יסוד דרומית וכיון דבחטאת
צריך לו לשפוך על יסוד דרומית ה'' בכל הדמים אף על פי שאין עולין
על הכבש בשביל זריקתן שיריהן שפכין אל יסוד דרומית שהרי מתן
דמן בהקפת ימין כמו כן באותן שעולין ע''ג כבש :עכשיו פירש לך
שחיטתו וזריקתו מכאן ואילך מפרש סדר הפשטו ויתוחו וכיצד
מעלין את האברים לכבש:
לא היה שובר בו את הרגל .כשהיה מתחיל הפשטו היה קרב הראש
העוקץ והרגל ושתי דפות וידים והחזה והגרה ומצאת למד מהתם
שמפשיטין אותו דרך הרגלים הילכך )כתוב( פירש לך כשתולהו
ברגליו באוקליות לא היה שובר את רגליו ומיח רגל השבור ברגל
האחר דרך הרגל ויורד עד לחזה וכן מוכח ביומא )דף כה (:דאמרין
התם דרך הקב שיקוב ברגל שי כדרך הטבחים שתולין את הבהמה
להפשיטה:
אלא וקבו מתוך ערקובו .כמו ארכובו בשי הרגלים וקב ומיחן
באוקליות דרך הקבים וכל כך למה שלאחר שהפשיטה מתחה אבר
אבר וכשחותך רגל ימין עדיין תלויה הבהמה ברגל השמאלי ואם היה
תולה אותה כמו הטבחים לאחר שיחתוך ממה דגל ימין תפול
הבהמה לארץ לפי שאותו הרגל תחוב ברגל האחר ועל ידי כן תלוי
הבהמה:
היה מפשיט ויורד עד שהגיע לחזה .שהרי הופשטה כל הבהמה אלא
שעדיין תלויה עוד בחזה למטה שעדיין לא הופשטה שם כדקתי
לבסוף מרק והפשיט וקודם שיחתוך ממה שום אבר חותך את הראש
ולא מפשיטו שהרי קודם הוא בהקטרה ואה לחותכו קודם:
ותו למי שזוכה בו .קודם שחתך את הכרעים רגלי הבהמה כרעים
על שם כריעה קרי להו כרעים שמאחר שהופשטו הידים עד כגד
החזה יכול לחתוך כל ארבע רגלים יחד:
המשך בעמוד הבא

כּוֹפ ִתין"
מסכת תמיד פרק ד' – "א ָהיוּ ְ

ֶא ָ ּלא ׁ ֶשל יָ ִמין קוֹ ִרין ְ ּגדוֹ ָלהֶ ׁ ,ש ַה ָ ּכ ֵבד ְּתלוּיָ ה ָ ּב ּה.
ָ ּבא לוֹ ָלעוֹ ֶקץֲ ,ח ָתכוֹ וּנְ ָתנוֹ ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה בּ וֹ .
ָה ַא ְליָ ה ,וְ ֶא ְצ ַ ּבע ַה ָ ּכ ֵבד ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּכ ָליוֹ ת ִע ּמוֹ .
אליתֲ ,ח ָת ָכ ּה וּנְ ָתנָ ּה ְל ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ָ ּב ּה.
נָ ַטל ֶאת ָה ֶר ֶגל ַה ּ ְ ׂ
ש ָמ ִ
נִ ְמ ְצא ּו כּ ו ָ ּּלן עוֹ ְמ ִדים ְ ּב ׁשו ָּרה וְ ָה ֵא ָב ִרים ְ ּביָ ָדם:
ֹאש ו ָּב ֶר ֶגל,
אשוֹ ן ּ ָ -בר ׁ
לא,ב ָה ִר ׁ
ימינוֹ ,
ב
ּ
–
ֹאש
ׁ
ר
ה
ִ ִ
ָ
וְ חוֹ ְטמוֹ ְ ּכ ַל ּ ֵפי זְ רוֹ עוֹ ,
ַק ְרנָ יו ֵ ּבין ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו
יה.
יטתוֹ ִמ ְל ַמ ְע ָלן ,וְ ַה ּ ֶפ ֶדר נָ תוּן ָע ֶל ָ
ֵבית ׁ ְש ִח ָ
שמֹאלוֹ ,
ָה ֶר ֶגל ׁ ֶשל יָ ִמין ּ ִ -ב ְ ׂ
ו ֵּבית עוֹ ָר ּה ַלחוּץ.
ַה ׁ ּ ֵשנִ י ּ ִ -ב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם.
ימינוֹ ,
ׁ ֶשל יָ ִמין – ִ ּב ִ
שמֹאלוֹ ,
שמֹאל – ִ ּב ְ ׂ
וְ ׁ ֶשל ְ ׂ
ו ֵּבית עוֹ ָרן ַלחוּץ.
ישי ּ ָ -בעוֹ ֶקץ ו ָּב ֶר ֶגל.
ַה ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
ימינוֹ ,
ָהעוֹ ֶקץ ּ ִ -ב ִ
וְ ָה ַא ְליָ ה ְמדו ְּלדֶּ ֶלת ֵ ּבין ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו,
וְ ֶא ְצ ַ ּבע ַה ָ ּכ ֵבד ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּכ ָליוֹ ת ִע ּמוֹ .
שמֹאלוֹ .
שמֹאל – ִ ּב ְ ׂ
ָה ֶר ֶגל ׁ ֶשל ְ ׂ
ו ֵּבית עוֹ ָר ּה ַלחוּץ.
יעי ּ ֶ -ב ָחזֶ ה ו ַּב ֵ ּג ָרה.
ָה ְר ִב ִ
ימינוֹ .
ֶה ָחזֶ ה – ִ ּב ִ
שמֹאלוֹ .
וְ ַה ֵ ּג ָרה – ִ ּב ְ ׂ
וְ ַצ ְלעוֹ ָתיו ֵ ּבין ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו.
ישי ּ ִ -ב ׁ ְש ֵּתי דְּ ָפנוֹ ת.
ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ימינוֹ .
ׁ ֶשל יָ ִמין – ִ ּב ִ
שמֹאלוֹ .
שמֹאל – ִ ּב ְ ׂ
וְ ׁ ֶשל ְ ׂ
ו ֵּבית עוֹ ָרן ַלחוּץ.
ַה ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי ּ ַ -ב ְ ּק ָר ַביִ ם ַה ְ ּנתוּנִ ים ַ ּב ָ ּבזֵ ְך,
יהן ִמ ְ ּל ַמ ְע ָלה.
ו ְּכ ָר ַעיִ ם ַעל ַ ּג ֵ ּב ֶ
יעי – ַ ּב ּסוֹ ֶלת.
ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
יתים.
ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י – ַ ּב ֲח ִב ִּ
יעי – ַ ּב ַ ּייִ ן.
ַה ְּת ׁ ִש ִ
ָה ְלכ ּו וּנְ ָתנוּם ֵמ ֲח ִצי ֶ ּכ ֶב ׁש ו ְּל ַמ ָּטהּ ְ ,ב ַמ ֲע ָרבוֹ ,
ו ְּמ ָלחוּם.
וְ יָ ְרד ּו ו ָּבא ּו ָל ֶהן ְל ִל ׁ ְש ַ ּכת ַה ָ ּגזִ ית ִל ְקרוֹ ת ֶאת ׁ ְש ַמע.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנָא:
"יָ ד וָ ֶר ֶגל ַ ּכ ֲע ֵק ַידת יִ ְצ ָחק ֶ ּבן ַא ְב ָר ָהם".
"לֹא ָהי ּו כּ וֹ ְפ ִתין ֶאת ַה ָּט ֶלה".
ַמאי ַט ְע ָמא?
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המפרש
מירק והפשיט .גמר כמו )יומא דף לא (:קרצו ומירק אחר שחיטה ידו
)על( כלומר גמר הפשיטו גד החזה וצואר וסוף הידים :קרע את הלב
והוציא את דמו חתך את הידים ותן למי שזכה בהן עלה לרגל הימית.
וה''ה דקודם שיחתוך הידים היה לו לחתוך רגל הימית אלא שעדיין
כובד הבהמה ברגלים והבהמה תלית ובכל הסדר הזה אין שום פסוק
כי אם סברא לפי מה שכון לעשות עושין:
חתכה ותה למי שזכה בה .דהייו אותו שזכה בראש:
ושי ביצים עמה .שעולה בא זכר ואז הבהמה תלויה על ידי הרגל
השמאלי:
קרעו ומצא כולו גלוי לפיו .עכשיו שטל רגל הימי כשקרעו מצא
כולו גלוי לפיו ויכול לראות בפים שכשלא היה הרגל עדיין חתוך אפי'
אם היה קורעו לא היה מה שבפים ראה כמו עתה:
טל הפדר .חלב ותו מכסה על בית שחיטת הראש למעלה לכסות בו
בית השחיטה קתי בית השחיטת הראש כשהיה ושא את הראש על
המזבח היה הופך בית השחיטה למעלה ולוקח החלב ומכסה וזה דרך
גוד למעלה ולא קתי בית השחיטה סתם למעוטי שחיטת צואר אתיא
]סד''א[ דכמו שהראש מגוה בשביל שחיטה הכי מי צואר מגוה הילכך
פי' לך בית שחיטת הראש למעוטי בית שחיטת צואר וצואר כשהיה
ושא היה הופך החתך אצלו ואיו ראה אבל הראש קריו בין
אצבעותיו וחוטמו כלפי זרועותיו ובית שחיטתו למעלה הילכך כסה
הפדר בית השחיטה והכי יפה לעשות ושחיטת הצואר איה מגוה בדם
כל כך כמו הראש:
טל את הקרביים וותן למי שזכה בהן להדיחן .ולהסיר הטיוף
שבהן:
וידיחו אותו בבית המדיחין .ומדיחן כל צרכה לפי שיש בה טיופת
הרבה קבעו לה לשכה אחת להדיחה שם ולא קבע בה הדחה שיש כרס
שיש בה טיופת הרבה ויש שאין בה כל כך )הקרביים( והבי מעיים אין
בהן משום טיופת כל כך:
מדיחין אותן ג' פעמים) .בכך לכל( במיעוטן של שולחות בשולחן הקטן
של שולחות של שיש שבבית המטבחיים ולאו הייו שולחות שבין
העמודים על אותי היו מפשיטין כדמפרש במסכת מדות )דף לו (.אבל
מלבד אותן שולחות היו שולחות של שיש ראה לי שהיו קבועין בגבוה
שעליהן היו מדיחין קרביים וכן מייתין על גמרא דהאי פירקא י'
שולחות היו במקדש ח' של שיש בבית המטבחיים שעליהם מדיחין את
הקרביים אבל שולחות שהיו מפשיטין היו בין עמודים וכן גרסי'
בהדיא במסכת מדות )דף לו (.שולחות של שיש שבין העמודים
ובשולחות שעליהן מדיחין גרסי' בבית המטבחיים וכן מוכח במדות
דאמרין מקום הטבעות כ''ד לשולחות ד' שולחות לעמודים כו'
הסין ד' והמותר מקום הסין:
במיעוט .שולחות של שיש יכולין להדיח שהתמיד היה כבש והא דתן
במדות )דף לז (:לשכה ששם היו מדיחין קרבי קדשים הייו כרס
כדמוכח הכא שמדיחין בבית המדיחין הכרס וכל צרכי בית המטבחיים
מדיחין שם וראה לי הא דלא היו רוצים להדיח הקרביים עם הכרס
בלישכת מדיחין משום שהכרס יותר ויותר יש בה טיופת ואם יודחו
יחד יתלכלכו זה מזה לכך קבעו זה לזה מקום:
וטל את הסכין והפריש את הריאה מן הכבד .ועד עכשיו לא היה לו
צורך סכין לא בטילת הפדר ולא בטילת קרביים שזהו דבר שוטלין
ומפרידין בלא סכין:
והפריש את הריאה מן הכבד .הפריד זה מזה כדי שתהא הריאה עם
צואר כדלקמן והכבד עם דופן ימין:
ואצבע הכבד מן הכבד .אצבע הכבד כשחותכים את הכבד ומפרידין
אותו ממקומו שאר מעט כבד מן העוקץ אצל הכליות ולא היה מזיזה
ממקומה:
קב את החזה .בדבר שאיו חותך כדרכו שייך לשון קיבה שהיה
מפריד החזה מן הדפות והצלעות זו ארוכה מזו ועוד יש לומר לפי
שהחזה על הדפות כמו אהל וכשטל את החזה משם הוי כמי שיקב
בבהמה שהחזה קצר ברחבו ודומה מקומו לאחר טילתו כחלון וזהו
עיקר:
ותו למי שזכה בו עלה לדופן הימי היה חותך ויורד עד השדרה .אצל
השדרה חותך ולא היה וגע בשדרה שהשדרה היה מיח אותה עם
הדופן השמאלי לפי שבזה הדופן היה חולה הכבד:
לא היה חותך השדרה עמו .שאם היה חותכו עמו היתה כבידה ]הרבה[:
עד שהיה מגיע לב' הצעות דקות .אצל החזה כלומר היה חותך ויורד
עד שיהא מגיע לאותן צלעות וגם למעלה אצל העוקץ היה מיח ב'
הצלעות ולקמיה מפרש כשיפריש דופן שמאלי דקתי ומיח ב' צלעות
דקות מלמעלה וכו' וכך היה עושה בחבירתה דופן ימין:
חותכה וותה למי שזכה בו .והכבד תלוים בה לכך הפריש קודם
הריאה מן הכבד שבב' הקרבות היו:
בא לו לגרה .לצואר:
והיח בה ב' צלעות מכאן וב' צלעות מכאן .ב' צלעות היח בו כבר
כשחתך הדופן הימי ועכשיו )היח בו שעויין( היח בה ב' צלעות מצד
אחר וזהו אותן צלעות שהן בדופן אצל חזה ועדיין לא חתך דופן
השמאלי לכך שייך לומר והיח בה שעדיין הן מחוברות לדופן:
והקה והלב והריאה תלוין בה בא לו לדופן שמאלי והיח .לא גרסי'
בה ]אלא[ והיח אצל העוקץ:
ב' צלעות דקות .דהייו למעלה וב' צלעות דקות מלמטה אצל החזה
והיחן במקומן ולא חתך עם הדופן וכן היה מיח עם חבירתה בדופן
הימי ב' צלעות למעלה אצל העוקץ ולפי שלא פירש לך למעלה ב'
צלעות למעלה בטילת דופן ימין פירשו כאן:
מצא מיח בשתיהן .בשתי דפות שתים שתים מלמטה ושתים ושתים
מלמעלה בין בדופן ימין בין בדופן שמאל מגיח בכל א' שתים שתים
למטן וכן שתים שתים למעלן:
חתכה .לדופן שמאל ותה למי שזכה בה והשדרה עמה תלויה בה והיא
היתה כבידה יותר אלא של ימין קרויה גדולה לפי שהכבד תלוי בה
והכבד לאו מן הדופן הוא אלא תלוי הוא בה ובשביל שדבר שאיו בכלל
הדופן תלוי בה לכך קראת גדולה:
בא לו לעוקץ .הוא הזב חתכו אצל רגל השמאלי שעדיין תלויה הבהמה
בו:
המשך בעמוד הבא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַרב הוּנָ א וְ ַרב ִח ְסדָּ א:
ַחד ֲא ַמר ִ -מ ׁ ּשוּם ִ ּבזְ יוֹ ן ָק ָד ׁ ִשים.
וְ ַחד ֲא ַמר ִ -מ ׁ ּשוּם דִּ ְמ ַה ֵּל ְך ְ ּבחו ֵ ּּקי ָה ַע ִּמים.
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דִּ כְ ַפ ֵּת ּיה ְ ּב ׁ ִש ָיר ֵאי.
ִאי נ ִַּמי,
ְ ּבהוּצָ א דְּ ַד ֲה ָבא.

המפרש
האליה ואצבע הכבד וב' כליות עמו .וכן ב' צלעות מכאן וב' צלעות מכאן לפי שאותן צלעות מיקרי כפי העוקץ ולא חש לפרש שי צלעות
מכאן ומכאן:
טל רגל השמאלי .ששאר יחידי שכל הבהמה מותחת לאברים ורגל שמא .לי שאר עדיין באוקלי ותה למי שזכה בה מצאו כולן
עומדין בשורה והאברים בידם :עד עכשיו פירשו סדר יתוחיה מעתה צריך לפרש סדר הולכתם למזבח כיצד מוליכים האברים קודמין
זה לזה:
הראשון בראש וברגל כיצד הראש בימיו .שהראש קודם לכל האברים דכתיב )ויקרא א( ותח אותה לתחיה את ראשו ואת פדרו הילכך
הראש בימיו:
וחוטמו כגד זרועו .חוטם הבהמה פוה גד זרועו ואז קריו בין אצבעותיו .גב הראש על גב פיסת ידו ובית שחיטה פוה למעלה:
והפדר תון עליה .לכסות מקום השחיטה וזהו כבוד של מעלה:
רגל של ימין בשמאלו ובית עורו לחוץ .מקום שמשם הופשט העור היה כלפי חוץ אל העם ומקום החתך כלפי המוליך והכי שפיר למעבד
כדי שלא יראה החתך ומפרש ביומא )דף כה (:מ''ט סליקא לרגל בהדי רישא דאיכא למ''ד התם דרך יתוחו היה קרב הראש והרגל וב'
ידים ושי דפות החזה והגרה והעוקץ והרגל ואיכא למ''ד דרך עילויא דשומא היה קרב פי' כדרך שהאברים שמים זה מזה הם קריבים
הראש והרגל ושי דפות החזה והגרה ושי ידים והעוקץ והרגל ובין למ''ד דרך עילויא ובין למ''ד דרך תוחו אין זה סדר שהרגל קרב עם
הראש שהרי ביתוח שי ידים קודמין ומפרש התם מאי טעמא רגל סליק בהדי רישא הראש כבר פירשתי שהוא קודם וגזירת הכתוב
היא ומה טעם רגל עמו משום דרישא פישי ביה עצמות סלקא רגל בהדיה שהוא כולו בשר והכי שפיר למעלה שתהא בהקטרה עצמות
ובשר ואין בשום אבר כ''כ בשר עמו כרגל:
השי בב' ידים .האי תא אזיל בתר איברא דבישרא כלומר בתר גדול האברים שהאברים גדולים זה מזה הם קודמים הילכך ב' ידים
קודמים שהן גדולות מהעוקץ והרגל:
של ימין בימיו ושל שמאל בשמאלו .דרך חשיבותן מוליכין אותן למזבח ובית עורה של כל אחד ואחד לחוץ :הג' בעוקץ וברגל השמאלי
העוקץ בימיו והאליה מדולדלת בין אצבעותיו .היא דבוקה בעוקץ והולכת בין האצבעות וגם אצבע הכבד דבוק בעוקץ וגם הצלעות
דבוקות בעוקץ אצבע הכבד וב' הכליות עמו הרגל של שמאל כו':
הרביעי בחזה ובגרה .ובצואר החזה בימיו שהוא חשוב יותר והגרה בשמאלו וצלעותיה בין אצבעותיו והאי דלא פירש ובית עורה לחוץ
הייו טעמא דשי צלעותיו מוחין בין אצבעותיו א''כ הוי בית עורה לחוץ אבל גבי דפות לא פירש לך כלום והיה יכול לישא דפות על פס
ידו לכך פירש בית עורה לחוץ:
החמישי בב' דפות של ימין כו' .ובית עורן לחוץ:
הששי בקרבים התוין בבזך .כף מתרגם בזך ולפי שאין מחוברין יחד צריך ליתן בכלי וכרעים על גביהם מלמעלה:
השביעי בסלת .שלאחר הקטרת אברי תמיד מקטירין מחתו דהייו סלת:
חביתי כ''ג .דאמר ביומא )דף לד (.עולה ומחה שם מחה ואפילו חביתין:
הט' ביין .סכים רביעית ההין כל אלו קרבים עם האברים דאין מקריבין עולה בלא מחה וסכים וחביתים אף על פי שקריבין בעבור
כהן גדול הואיל ומן הפסוק הם קודמין לסכי תמיד )צריך לו שאר האברים(:
הלכו ותום מחצי כבש ולמטה .ולא מחצי כבש ולמעלה שלאחר הקטרת הקטורת חוזרין ומוליכין אותן למזבח ואם היו קריבים למזבח
לא תראה הולכה הילכך צריך להיחן מחצי כבש ולמטה שלאחר כך לכשיחזירו ויוליכו או הם או אחרים תראה הולכה חשובה והכי יפה
לעשות שאם קרובים למזבח ראה כמוקטרים ועוד דפעמים שיקטירם קודם הקטורת הואיל וקרובים הם כל כך למזבח:
במערבו .של כבש ולא במזרחו שהרי בלכתם למזבח להוליך אברים למזבח ולדרום במערכה דרך מזרחית של כבש שהרי כבש לאמצע
המזבח ומכאן ומכאן תופס המזבח ת' אמות לכל צד לאחר שכלה הכבש שהרי הכבש ט''ז והמזבח ל''ב מצא ח' אמות לכל צד ומקום
המערכה במזרח המזבח אצל מזרחו של כבש ורחב המערכה איו תופס עד חצי המזבח שהרי התפוח באמצע המזבח מצא אתה אומר
הליכתו למזבח לזרוק האבדים למערכה לכך ותים האבדים במערבו של כבש לפות מקום הליכתו:
ומלחום .דכתיב על כל קרבך תקריב מלח:
ובאו ללשכת הגזית לקרות את שמע .ולאחר ק''ש יקטירו את הקטורת והכי כון הדבר שיתפללו קודם שיקטירו שום הקטר ויעל קרבם
לריח יחוח:
גמ'
תא יד ורגל .יחד כעקידת יצחק כו':
חד אמר משום בזיון קדשים וחד אמר מפי שהוא מהלך בחוקי העמים .כשמקריבין זבת לעבודת כוכבים הן כופתין אותו כך ארבעה
רגלים יחד:
ומאי ביייהו .בין למר ובין למר אסור לעשות:
איכא ביייהו דכפתיה בשיראי .במילת משום בזיון קדשים ליכא משום חוקי העמים איכא:
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 .2לא ,ב
ְּתנַן ָה ָתם:
ש ֵרה ׁשו ְּל ָחנוֹ ת ָהי ּו ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש.
" ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְ ׂ
יחין ֶאת ַה ְ ּק ָר ַביִ ם.
יהם ְמ ִד ִ
ׁ ְשמוֹ נָ ה ֶ ׁ -של ׁ ַשיִ ׁש ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְט ָ ּב ַחיִ ים ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ
בה ׁ ֶשל ֶ ּכ ֶב ׁש,
ׁ ְשנַ יִ ם ּ ְ -ב ַמ ֲע ַר ּ
ֶא ָחד ֶ ׁ -של ׁ ַשיִ ׁש,
וְ ֶא ָחד ֶ ׁ -של ֶ ּכ ֶסף.
ַעל " ׁ ֶשל ׁ ַשיִ ׁש"  -נוֹ ְתנִ ין ֶאת ָה ֵא ָב ִרים.
וְ ַעל " ׁ ֶשל ֶ ּכ ֶסף" ּ ְ -כ ֵלי ׁ ָש ֵרת.
ו ָּבאו ָּלם ׁ ְשנַ יִ ם ִ -מ ִ ּב ְפנִ ים ַעל ּ ֶפ ַתח ַה ַ ּביִ ת.
ֶא ָחד ֶ ׁ -של ֶ ּכ ֶסף ,28
וְ ֶא ָחד ֶ ׁ -של זָ ָהב.
ּ
יסתוֹ ,
ַעל ׁ ֶשל ֶ ּכ ֶסף  -נוֹ ְתנִ ין ֶל ֶחם ַה ָפנִ ים ִ ּב ְכנִ ָ
יאתוֹ .
יצ ָ
וְ ַעל ׁ ֶשל זָ ָהב – ִ ּב ִ
ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ַ ּב ּקוֹ ֶד ׁש וְ לֹא מוֹ ִר ִידין.
וְ ֶא ָחד ֶ ׁ -של זָ ָהב ִ ּב ְפנִ יםֶ ׁ ,ש ָע ָליו ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ָּת ִמיד" )שקלים ו ,ד(.
ִמ ְּכ ִדיֵ :אין ֲע ִנ ּיוּת ִ ּב ְמקוֹ ם ֲע ׁ ִשירוּת,
ִיע ְבד ּו דְּ זָ ָהב!
ִיע ְבד ּו דְּ כֶ ֶסף! נ ַ
ַא ַּמאי ָע ְב ֵדי דְּ ׁ ַשי ִׁש? נ ַ
ָא ַמר ַרב ִחינְ נָ א ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ַא ִּסי וְ ַר ִ ּבי ַא ִּסי ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב יִ צְ ָחק:
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ַמ ְר ִּת ַיח.

 28יש הגורסיםַ ׁ :שיִ ׁש

המפרש
עשר שולחות היו במקדש.
בעזרה ב' שולחות שהיו באולם
לא חשיב הכא בהדי עשר אלא
אותם שהיו בעזרה:
ח' של שיש בבית המטבחיים.
אצל הטבעות בצפון שעליהם
מדיחין את הקרביים וב' במערב
הכבש וב באולם מבפים אצל
פתח ההיכל אחד של כסף וא' של
זהב:
בכיסתו .כשמגיעין לפתח
מיחין אותם עליו ועומדין בו
לפוש:
ועל של זהב ביציאתו .ושם היה
מוח עד שיקטירו הבזיכין כך
מפרש במחות בפרק שתי הלחם
)דף צט:(:
שמעלין בקדש ולא מורידין.
כגון בכיסתם מיחין על של
כסף וכשמגיע בהיכל ח[ על של
משה שהיה מצופה זהב הרי
עלייה ולא מורידין לפיכך
ביציאתו מיחו על כלי של זהב
ועשר שולחות היו עדיין בהיכל
שעשה שלמה והא דלא חשביהו
הכא דלא חשיב אלא אותן
שמיחים עליהם ובאותן של
שלמה לא היו מסדרים
כדאמרין במחות פרק שתי
הלחם )דף צט (.עשר שולחות
עשה שלמה ולא היו מסדרים
אלא על של משה כו':
מפי שמרתיח .את הלחם
ומחממו וממהר להתעפש:
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 .3לא ,ב
" ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ָהיָ ה נִ ׁ ְש ָחט ַעל ֶק ֶרן ְצפוֹ נִ ית ַמ ֲע ָר ִבית".
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
דְּ ָא ַמר ְק ָראְ ׁ " :שנַ יִ ם לַ ּיוֹ ם" ) 29במדבר כח ,ג( ְּ -כ ֶנגֶ ד ַה ּיוֹ ם.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
"" ׁ ְשנַ יִ ם לַ ּיוֹ ם" )במדבר כח ,ג( ּ ְ -כנֶ ֶגד ַה ּיוֹ ם.
ַא ָּתה אוֹ ֵמר נֶ ֶגד ַה ּיוֹ ם אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא חוֹ ַבת ַה ּיוֹ ם?
שה ַבבּ ֶֹקר,
ש ֶא ָחד ַּת ֲע ֶ ׂ
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרֶ " :את ַה ֶּכ ֶב ׂ
שה ֵ ּבין ָה ַע ְר ָ ּביִ ם" )במדבר כח ,ד( ֲ -ה ֵרי חוֹ ַבת ַה ּיוֹ ם ָאמוּר,
ש ַה ּׁ ֵשנִ י ַּת ֲע ֶ ׂ
וְ ֵאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
ָהא ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים " ׁ ְשנַ יִ ם לַ ּיוֹ ם"? נֶ ֶגד ַה ּיוֹ ם.
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ָּת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ָהיָ ה נִ ׁ ְש ָחט ַעל ֶק ֶרן ְצפוֹ נִ ית ַמ ֲע ָר ִבית ַעל ַט ַ ּב ַעת ׁ ְשנִ ָ ּיה,
וְ ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם ָהיָ ה נִ ׁ ְש ָחט ַעל ֶק ֶרן ְצפוֹ נִ ית ִמזְ ָר ִחית ַעל ַט ַ ּב ַעת ׁ ְשנִ ָ ּיה".

ימם ׁ ְשנַ יִ ם לַ יּוֹם עֹלָ ה ָת ִמיד
 29וְ ָא ַמ ְר ָּת לָ ֶהם זֶ ה הָ ִא ׁ ּ ֶשה ֲא ׁ ֶשר ַּת ְק ִריב ּו לַ יה ֹוָ ה ְּכבָ ִ ׂ
שים ְ ּבנֵ י ׁ ָשנָ ה ְת ִמ ִ

המפרש
שים ליום גד היום .גד השמש
או איו אלא חובת היום כלומר
כל יום ויום תקריבו שים
כשהוא אומר וכו' :כיצד תמיד
של שחר היה שחט על קרן
צפוית מערבית על טבעת שיה.
כדפרישית במתיתין כזה:
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 .4לא ,ב
ֲע ָׂש ָרה דְּ ָב ִרים ׁ ָש ַאל ֲאלֶ ְּכ ַסנְ דְּ רוֹ ס מוֹ ְקדוֹ ן ֶאת זִ ְקנֵי ַה ֶּנגֶ ב:
ָא ַמר לָ ֶהן:
לב,א ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִם לָ ָא ֶרץ ָרחוֹ ק אוֹ ִמ ִּמזְ ָרח לַ ַּמ ֲע ָרב?
ָא ְמר ּו לוֹ :
ִמ ִּמזְ ָרח לַ ַּמ ֲע ָרב.
ֵּת ַדעֶ ׁ :ש ֲה ֵרי ַח ָּמה ַ ּב ִּמזְ ָרח ַ -הכּ ֹל ִמ ְס ַּת ְּכלִ ין ָ ּב ּה,
ַח ָּמה ַ ּב ַּמ ֲע ָרב ַ -הכּ ֹל ִמ ְס ַּת ְּכלִ ין ָ ּב ּה.
ַח ָּמה ְ ּב ֶא ְמצַ ע ָר ִק ַיע ֵ -אין ַהכּ ֹל ִמ ְס ַּת ְּכלִ ין ָ ּב ּה.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
זֶ ה וָ זֶ ה ְּכ ֶא ָחד ׁ ָשוִ ין,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :כִ גְ ב ַֹּה ׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ִּ ...כ ְרחֹק ִמזְ ָרח ִמ ּ ַמ ֲע ָרב" ) 30תהילים קג ,יא-יב(.
וְ ִאי ַחד ִמי ַּניְיה ּו נ ִָפ ׁיש נִ כְ ּתוֹ ב ַּת ְרוַ ויְיה ּו ִּכי ַההוּא דְּ נ ִָפ ׁיש.
וְ ֶא ָּלאַ " ,ח ָּמה ְ ּב ֶא ְמצַ ע ָר ִק ַיע" ַ -מאי ַט ְע ָמא " ֵאין ַהכּ ֹל ִמ ְס ַּת ְּכלִ ין ָ ּב ּה"?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַקאי לְ ֶה ְדיָא ,וְ לָ א ַּכ ּ ֵסי לֵ ּיה ִמ ֵידי.
ָא ַמר לָ ֶהן:
ׁ ָש ַמיִם נ ְִב ְרא ּו ְּת ִח ָּלה אוֹ ָה ָא ֶרץ?
ָא ְמר ּו:
ׁ ָש ַמיִם נ ְִב ְרא ּו ְּת ִח ָּלה,
אשית ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ" )בראשית א ,א(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ְ " :ב ֵר ׁ ִ
ָא ַמר לָ ֶהן:
אוֹ ר נ ְִב ָרא ְּת ִח ָּלה אוֹ ח ׁ ֶֹש ְך?
ָא ְמר ּו לוֹ :
ִמ ְּיל ָתא דָּ א ֵאין לַ ּה ּ ָפ ַתר.
ֵימר ּו לֵ ּיה ח ׁ ֶֹש ְך נ ְִב ָרא ְּת ִח ָּלה,
וְ נ ְ
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דִּ כְ ִתיב" :וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ח ׁ ֶֹשך" )בראשית א ,ב(,
ֹאמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי אוֹ ר וַ יְ ִהי אוֹ ר" )בראשית א ,ג(!
וַ ֲה ַדר" :וַ ּי ֶ
ָס ְב ֵרי :דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ׁ ַש ּיוּלֵ יַ :מה ְּל ַמ ְעלָ ה?
ּו ַמה ְּל ַמ ּ ָטה?
ַמה ְּל ָפנִים?
ו ַּמה ְּל ָאחוֹ ר?
ֵימר ּו לֵ ּיה!
ִאי ָהכִ יָ ׁ ,ש ַמיִם נ ִַּמי לָ א נ ְ
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָסבוּרַ :א ְק ַראי ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא דְּ ָקא ׁ ַש ּיֵיל.
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחז ּו דְּ ָק ָה ַדר ׁ ָש ֵאיל,
ֵימא לֵ ּיה.
ָס ְב ֵרי :לָ א נ ָ
דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ׁ ַש ּיוּלֵ יַ :מה ְּל ַמ ְעלָ ה?
ַמה ְּל ַמ ּ ָטה?
ַמה ְּל ָפנִים?
 30יא ִּכי כִ גְ ב ַֹּה ׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ָ ּג ַבר ַח ְסדּ וֹ ַעל יְ ֵר ָאיו .יב ִּכ ְרחֹק ִמזְ ָרח ִמ ַּמ ֲע ָרב ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו
חש ְך ַעל ּ ְפנֵ י ְתהוֹ ם וְ רו ַּח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ָּמיִ ם
 31וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ׁ ֶ

המפרש
מן השמים לארץ רחוק .כלומר
איזה רחוק יותר:
אמרו לו ממזרח למערב .רחוק
יותר משמים לארץ :ותדע שהרי
חמה במזרח הכל מסתכלים בה
חמה באמצע רקיע אין הכל
מסתכלין .ולמה לפי שהחמה
כשהיא במזרח או במערב היא
רחוקה ובשביל שהיא רחוקה
יכולים להסתכל בה שאין
האורה מזקת לעיים אבל
כשהיא באמצע הרקיע קרובה
ואורה מזהיר כ''כ שאין יכולין
לראות:
וחכ''א זה וזה מדתם שוה.
כדמוכחי קראי :כתוב אחד
אומר כגבוה שמים על הארץ
וכתוב אחד אומר כרחוק מזיח
ממערב .ואם לא היתה מדתן
שוה אלא מזרח ומערב רחוק
יותר למה אחז הכתוב במועט
במדה לא היה לו כלל לומר אלא
המרובה אלא ודאי שיהם שוין
במדה לכך אחז את שיהן:
אלא מאי טעם חמה באמצע
הרקיע אין הכל מסתכלין בה.
כמו שהם מסתכלין כשהיא
במזרח או במערב:
משום דקאי להדיא .בגילוי היא
עומדת ולא כסי לה מידי ובשביל
כך אורה מזהיר ומזיק לעיים
המביטות שם:
אמר להם שמים בראו תחלה.
כלומר או ארץ ושמים כאחד
בראו:
שאמר בראשית ברא אלהים
את השמים .אלמא שמים
קדים:
אור ברא תחלה .כלומר איזו
ברא תחלה:
מילתא דא לית ליה פתר .דבר
זה ששאלת אין שום אדם בעולם
שיודע לפותרה :ופריך הש''ס
ואמאי השיבו ליה מילתא דא
לית ליה פתר:
ולימרו ליה .מן הפסוק דחשך
ברא תחלה שאמר וחשך על פי
תהום והדר ויאמר אלהים יהי
אור אלמא חשך קדים:
סברו אי אמרו ליה .הרי אתא
לשייולי מה למעלה ומה למטה
והילכך השיבו ליה מילתא דא
לית ליה פתר וימע ולא ישאלם
עוד ממעשה בראשית:
אי הכי .דבשביל כך מעו
מלהשיבו תחלה מי אמאי
השיבו לו השמים בראו תחלה
לא היה להם להשיבו כלום
משום דילמא אתי כו':
מעיקרא סברי אקראי בעלמא
הוא .דקא משאיל ולא ישוב עוד
לשאול יותר ממעשה בראשית
לכך יכולים להשיבו האמת כיון
דחזו וכו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ו ַּמה ְּל ָאחוֹ ר?
ֲא ַמר לָ ֶהם:
ֵא ֵידין ִמ ְת ְק ֵרי ַח ִּכים?
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה:
ֵאיזֶ ה ּו ָחכָ ם? ָהרוֹ ֶאה ֶאת ַהנּוֹ לָ ד.
ֲא ַמר לָ ֶהם:
ֵא ֵידין ִמ ְת ְק ֵרי ִ ּגבּ וֹ ר?
ָא ְמר ּו לוֹ :
ֵאיזֶ ה ּו ִ ּגבּ וֹ ר? ַהכּ וֹ ֵב ׁש ֶאת יִצְ רוֹ .
ֲא ַמר לָ ֶהןֵ :א ֵידין ִמ ְת ְק ֵרי ָע ׁ ִשיר?
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה:
ש ֵמ ַח ְ ּב ֶחלְ קוֹ .
ֵאיזֶ ה ּו ָע ׁ ִשיר? ַה ּ ָ ׂ
ֲא ַמר לָ ֶהן:
ָמה י ֲַע ֵביד ִאינ ִׁיש וְ י ְִח ֶיה?
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה:
י ִָמית ֶאת ַעצְ מוֹ .
ָמה י ֲַע ֵביד ִאינ ִׁיש וְ יָמוּת?
י ְַח ּיֶה ֶאת ַעצְ מוֹ .
ֲא ַמר לָ ֶהן:
ָיתא?
ָמה י ֲַע ֵביד ִאינ ִׁיש וְ י ְִת ַק ֵ ּבל ַעל ְ ּב ִר ּי ָ
ֲא ַמר ּו:
י ְִסנֵי ַמלְ כֵ י וְ ׁ ָשלְ ָטן.
ֲא ַמר לְ ה ּו:
דִּ ִידי ָט ָבא ִמדִּ ְידכ ּו.
י ְִר ַחם ַמלְ כ ּו וְ ׁ ָשלְ ָטן וְ י ֲַע ֵבד ֵטיב ּו ִעם ְ ּב ֵני ֱאינ ׁ ָָשא.
ֲא ַמר לָ ֶהן:
ְ ּבי ַָּמא י ֵָאי לְ ֵמ ַידר ,אוֹ ְ ּבי ֶ ַּב ׁ ְש ָּתא י ֵָאי לְ ֵמ ַידר?
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה:
ְ ּבי ֶ ַּב ׁ ְש ָּתא י ֵָאי לְ ֵמ ַידר.
דְּ ָהא ָּכל נָחוֹ ֵתי י ַָּמא לָ א ִמ ַ ּי ְּת ָבא דַּ ְע ֵּתיהוֹ ןַ ,עד דְּ ָסלְ ִקין לְ י ֶ ַּב ׁ ְש ָּתא.
ֲא ַמר לָ ֶהן:

המפרש
אידין חכים .מי מיתקרי חכם:
הרואה את הולד .המבין מלבו
מה שעתיד להיות קורות
שעתידים לבא וזהר מהן:
הכובש את יצרו .בא לידי עבירה
וכבש את יצרו ומלט ממה:
השמח בחלקו .בעה שותן לו
המקום:
ימית את עצמו .ישפיל את
עצמו:
יחיה את עצמו .יגבה את עצמו
ומתוך כך יתו בו הבריות עין
רעה ויקאו בו וימות ולימדוך
חכמים שאדם הרוצה שיחיה
ישפיל את עצמו וירחמו עליו
הבריות ויחיה שים הרבה
ומגאוה ימע את עצמו שלא
יקצרו ימיו וימות בלא עתו:
יסא מלכו ושלטון .ויתקבלו
דבריו ויאהבו אותו אבל אדם
רגיל לדבר עם מלכים ושרים
מקאים בו בי אדם ומתוך כך
שואים אותו ואת מעשיו:
דידי עדיפא מדידכו .חכמתי
גדולה משלכם שאי יועצו עצה
טובה שעל ידה יהא מקובל לפי
הבריות ואיזו עצה ירחם מלך
ושלטון וידבר עמהם תמיד
ויעביד טיבו עם בי העיר בשביל
אשי העיר וידבר עליהם אל
המלך שלא להכביד עולו עליהם
ואז יבאו בי העיר לעובדו:
בימא יאי למידר או ביבשתא.
באיזה מקום טוב לגור בים או
ביבשה השיבו לו ביבשה:
דהא כל חותי ימא לא מיתבא
דעתייהו .אין דעתן מיושבת בהן
עד שירדו ליבשה:

כּוֹפ ִתין"
מסכת תמיד פרק ד' – "א ָהיוּ ְ

ֵא ֵידין ִמ ּנְכוֹ ן ַח ִּכים י ִַּתיר?
ֲא ַמר ּו לוֹ :
כּ ו ָּּלנָא ַּכ ֲח ָדא ׁ ַשוְ ויָין,
דְּ ָהא ָּכל ִמ ְּיל ָתא דַּ ֲא ַמ ְר ְּת לָ נָא ְ ּב ַחד ּ ְפ ַת ְרנָא לָ ְך.
ֲא ַמר לָ ֶהן:
ָמה דֵּ ין ַא ְת ִר ְיס ּתוּן לְ ִק ְבלִ י?
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה:
ָס ָטנָא ָנ ַצח.
ֲא ַמר לָ ֶהן:
ָהא ֲאנָא ַמ ְק ֵטילְ נָא יָ ְתכוֹ ן ִ ּבגְ זֵ ַירת ַמלְ כִ ין!
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה:
ׁ ָשלְ ָטן ְ ּביַ ד ַמלְ ָּכא,
וְ לָ א י ֵָאי לְ ַמלְ ָּכא ָּכזָ ב.
ִמ ּיַד ַאלְ ֵ ּב ׁיש יָ ְתהוֹ ן לְ בו ׁ ִּשין דְּ ַא ְר ְ ּגוָ ון,
אריהוֹ ן.
וְ ׁ ָש ֵדי ְמנִיכָ א דְּ ַד ֲה ָבא ַעל צַ ְ ּו ֵ
ֲא ַמר לָ ֶהן:
ָ ּב ֵעינָא דְּ ֵאיזֵ ל לִ ְמ ִדינַת ַא ְפ ִר ִיקי.
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה:
לָ א ָמצֵ ית ָאזְ לַ ת,
דְּ ָפ ְס ֵקי ָה ֵרי ח ׁ ֶֹש ְך.
ֲא ַמר לָ ֶהן:
לָ א ַס ְ ּגיָא דְּ לָ א ָאזְ לִ ינָא,
ַא ְמט ּו ָהכִ י ְמ ׁ ַש ּיַילְ נָא לְ כ ּו ֶא ָּלא ַמאי ַא ֲע ֵביד?
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה:
ְיתי ֲח ָמ ֵרי לו ָּב ֵאי דְּ ָפ ְר ׁ ֵשי ְ ּב ַה ְב ָרא,
ַאי ֵ
ְיתי ִקיבּ ו ֵּרי דְּ ַמ ְתנֵי ו ְּק ַטר ְ ּב ַהאי ִ ּג ָיסא,
וְ ַאי ֵ
דְּ כִ י ָא ֵתית נ ְָק ַטת ְ ּבגַ ַ ּויְיה ּו וְ ָא ֵתית לְ ַא ְת ָר ְך.
ֲע ַבד ָהכִ י וַ ֲאזַ ל,
ְמ ָטא לְ ַההוּא ְמחוֹ זָ א דְּ כו ֵּּל ּיה נ ׁ ֵָשי,
ָ ּב ֵעי לְ ֶמ ֱיע ַבד ְק ָר ָבא ַ ּב ֲה ַדיְיה ּו,
ֹאמר ּו" :נ ׁ ֵָשי ְק ַטל",
ֲא ַמר ּו לֵ ּיהִ :אי ָק ְטלַ ת לָ ן ,י ְ
ֹאמר ּוַ " :מלְ ָּכא דְּ ַק ְטלוּה ּו נ ׁ ֵָשי",
ִאי ָק ֵטילְ נָא לָ ְך ,י ְ
ֲא ַמר לָ ֶהןַ :איְית ּו לִ י נַ ֲה ָמא,
ַאיְית ּו לֵ ּיה נַ ֲה ָמא דְּ ַד ֲה ָבאַ ,א ּ ְפתוֹ ָרא דְּ ַד ֲה ָבא.
לב,ב ֲא ַמר לְ ה ּוִ :מי ָאכְ לֵ י ֱאינ ׁ ֵָשי נ ֲַה ָמא דְּ ַד ֲה ָבא?!
ֲא ַמר ּו לֵ ּיהֶ :א ָּלא ִאי נ ֲַה ָמא ָ ּב ֵעית,
לָ א ֲהוָ ה לָ ְך ְ ּב ַא ְת ָר ְך נַ ֲה ָמא לְ ֵמיכַ ל דְּ ׁ ַש ְקלֵ ית וַ ֲא ֵתית לְ ָהכָ א?!
ִּכי נ ֵָפיק וְ ָא ֵתיְּ ,כ ַתב ַא ָ ּב ָבא דִּ ְמחוֹ זָ אֲ " :אנָא ֲאלֶ ְּכ ַסנְ דְּ רוֹ ס מוֹ ְקדוֹ ן ֲהוֵ ִיתי ׁ ָש ְטיָיא,
ַעד דְּ ֵא ִת ִיתי לִ ְמ ִדינַת ַא ְפ ִר ִיקי דִּ נ ׁ ְַש ּיָא,
וִ ילֵ ִיפת ֵעצָ ה ִמן נ ׁ ְַש ּיָא".
ִּכי ׁ ָש ֵקיל וְ ָא ֵתי יְ ֵתיב ַא ַההוּא ַמ ְעיָינָאָ ,קא ָאכֵ יל נ ֲַה ָמא.
ֲהו ּו ִ ּב ֵיד ּיה ּגוּלְ דָּ נֵי דְּ ִמלְ ָחא,
ַ ּב ֲה ֵדי דִּ ְמ ַח ְ ּו ֵורי לְ ה ּו ְנ ַפל ְ ּבה ּו ר ּו ָחא.
ֲא ַמרְ ׁ ,ש ַמע ִמי ּנ ַּהַ :האי ֵעינָא ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן ָא ֵתי.
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המפרש
אי דין מכון טפי חכים .איזה מכם חכם יותר:
כולא בחדא פתרא לך .כולו חכמים ואין חכם
זה מזה שהרי כולו הסכמו לדעת אחד:
אמר להן מה דין אתריסתון לקבלי .מה זה
שאתם עומדים גדי ואיכם מחזיקים יראתו
הלא אתם יודעים כי אחו הרבים ואתם
תחתיו .אתריסתון לשון תריס ומגן:
אמרו ליה שטא צח .זו איה ראיה שהרי אתם
רואים בכל יום שהשטן הוא וצח ומטעה בי
האדם אף אתם אל תתמהו על שאו תחתיכם:
אמר להם .שוטים אתם שאתם מחזיקים
יראתכם שאם ארצה אהרוג אתכם בגזירת
מלכים שאי מלך ואבקש לשאר מלכים
שאוהבים אותי שיתו לי רשות להרוג אתכם:
אמרו לו שילטון ביד מלכות ולא יאי למלכא כזב.
כלומר בידך הממשלת לעשות שאתה מלך ושר
אבל בכך חמתו שהבטחתו שלא תעשה עמו
רעה ואין אה למלך לדבר שקר שא' אף כי
לדיב דבר שקר )משלי יז(:
מיד אלביש יתהון .הלביש אותם לבושי ארגמן
וישם רביד זהב על צוארם:
אמר להם בעיא דאיזל .רוצה אי לילך למדית
אפריקא:
אמרו לא מצית אזלת .איך יכול ללכת שהרי
חשך באמצע הדרך מקום שיש בו חשך בין ביום
בין בלילה ואין שום אדם יכול לעבור אותן
הרים:
אמר להם לא סגיא דלא אזילא אמטו הכי
משיילא מה אעביד .תקעתי עצמי ללכת שם
אמטו הכי ובשביל שתקעתי בעצמי אי שואל
לכם עצה מה תקתי ובאיזה עין אוכל לעבור:
אייתי חמרי לובאי דפרשי בהברא .הבא
חמורים גדולים ממצרים שיודעין ללכת בחשך.
דפרשי כמו )פסחים דף ו (.המפרש והיוצא
בשיירא:
ואייתי קיבורי דמתי וקטר בהאי גיסא .וקשור
בהאי גיסא בעברך :וכשתחזור למקומך
]תאחוז[ באותן קיבורי דבשבילם תשוב למקומך
על פי קיבורי עד שתגיע למקום שקשר ואז
תהיה במקומך:
עבד הכי כי מטא לההוא מחוזא דכולה שי .לא
היה באותו הכרך כי אם שים:
בעא למעבד קרבא .רצה לעשות עמהן מלחמה:
אמרו לו .השים אי קטלת לן יאמרו שי קטיל
כלומר זו איה גבורה אם תלחם עמו שהרי אם
תהרוג אותו יאמרו העולם שישמעו בדבר שים
הרג וזו איה גבורה .ואם או הרוג אותך יאמרו
השומעים כמה גרוע מלך זה ששים תחברו
עליו והרגוהו מוטב שתמע את עצמך ואל תלחם
עמו פן תהיה לבוז:
אמר להן .הריי שומע לעצתכם ולא אזיק לכם
והביאו לי לחם לאכול:
אייתו ליה המא דדהבא אפתורא דדהבא.
הביאו לו לחם של זהב מוח על שולחן של זהב:
אמר להו מי אכלי אישי המא דדהבא .כלומר
וכי מהג בכאן לאכול לחם של זהב:
אמרו ליה .אין מהג בכאן לאכול לחם של זהב
אבל בשביל כך שמו זהב לפיך לאכול שהרי זה
פלא לו שבאת לכאן בשביל אכילתך וכי לא היה
לך לחם לאכול במקומך שתרחקת ממלכותך
ובאת עד כאן ושאלת לחם לאכול לכך תו לך
זהב וכסף שסבורים הייו שבאת בגלל זהב וכסף
לכאן:
כדפיק ואתי .כשהיה יוצא מן העיר:
כתב אבבא דמחוזא .כתב על שער העיר:
אא אלכסדרוס הויתי שטיא .הייתי שוטה
מבלי לב להבין:
עד דאתיתי .לכרך שיא ולמדוי חכמה:
יתיב אההוא מעייא קאכיל המא .כדרך בי
אדם שיושבים על המעיין ואוכלין שם לחם
וכשרוצים לשתות שותים:
הוו בהדיה גילדי .היה עמו דגים מלוחים:
בהדי דמחוורי פל בהו ריחא .בעוד שהיו
רוחצים במים כדי להסיר מליחתם פל בדגים
ריח טוב ומעיין מגן עדן היה:
א''ד שקל מההו מיא טרא באפיה .רחץ פיו
ולא עשה יותר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵריְ ׁ :ש ַקל ֵמ ַהנְה ּו ַמ ּיָא ְט ָרא ְ ּב ַא ּ ֵפ ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵריִ :א ְידלֵ י כּ ו ֵּּל ּיה ַעד דִּ ְמ ָטא לְ ִפ ְת ָחא דְּ גַ ן ֵע ֶדן,
ְר ָמא ָקלָ אִ ּ :פ ְתח ּו לִ י ָ ּב ָבא.
32
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה" :זֶ ה ַה ּׁ ַש ַער לַ ה'" )תהילים קיח ,כ(.
ֲא ַמר לְ הוֹ ןֲ :אנָא נ ִַּמיַ ,מלְ ָּכא ֲאנָאִ ,מ ְיח ׁ ַשב ֲח ׁ ִש ְיבנָא.
ַהב ּו לִ י ִמ ֵידי.
י ְַהב ּו לֵ ּיה ּגוּלְ ָ ּגלְ ָּתא ֲח ָדא.
ַיה ָּת ְקלֵ ּיה לְ כו ֵּּל ּיה דַּ ֲה ָבא וְ כַ ְס ּ ָפא דִּ ֵיד ּיה ַ ּב ֲה ֵד ּיה ,לָ א ֲהוָ ה ַמ ְת ָקלֵ ּיה.
ַא ְתי ּ
ֲא ַמר לְ הוֹ ן לְ ַר ָ ּבנָן ַמאי ַהאי?
ָא ְמ ֵריּ :גוּלְ ָ ּגלְ ָּתא לְ ֵעינָא דְּ ִבי ְׂש ָרא וְ ָד ָמא דְּ לָ א ָקא ׁ ָש ַבע.
ֲא ַמר לְ ה ּוִ :מ ַּמאי דְּ ָהכִ י הוּא?
ֵיה ,לְ ַאלְ ָּתר ָּת ְקלָ א.
ֲא ַמר ּו לֵ ּיהְ ׁ :שקוֹ ל ַק ִּלילֵ י ַע ְפ ָרא ,וְ כַ ּ ְסי ּ
ש ַ ּב ְענָ ה" ) 33משלי כז ,כ( וְ גוֹ '.
דִּ כְ ִתיבְ ׁ " :שאוֹ ל וַ ֲא ַבדּ וֹ ן ל ֹא ִּת ְ ׂ
ָּתנָא דְּ ֵבי ֵאלִ ּיָה ּו:
יע
יה ּנֹם ְ -ל ַמ ְע ָלה ִמן ָה ָר ִק ַ
" ֵ ּג ִ
ְ
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםַ :ל ֲאחוֹ ֵרי ָה ֵרי ח ׁ ֶֹשך".
ָּתנָא ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
" ָ ּכל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ַ ּליְ ָלה ְ ׁ -ש ִכינָ ה ְ ּכנֶ ְגדּ וֹ ,
ֹאש ַא ׁ ְש ֻמרוֹ ת ׁ ִש ְפכִ י כַ ּ ַמיִ ם לִ ֵ ּב ְך נֹכַ ח ּ ְפנֵ י ה'" ) 34איכה ב ,יט(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :קו ִּמי רֹ ִּני ַב ַּליְ לָ ה לְ ר ׁ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ַמ ְר ִ ּבים ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ כָ ל ָ ּבנַ יִ ְך לִ ּימו ֵּדי ה' וְ ַרב ׁ ְשלוֹ ם ָ ּבנָ יִ ְך" )ישעיה נד ,יג(.

הדרן עלך לא היו כופתין

המפרש
איכא דאמרי .הלך במעיין עד
דמטא לגן עדן שמשם היה ובע:
רמא קלא .ואמר פתחו בבא:
אמרו ליה השער לה' .צדיקים
יבאו בו:
אמר להו אא מלכא אא .וחשוב
אא תו לי דבר אחד מגן עדן
הואיל ואיכם רוצים לפתוח לי
שער:
יהבו ליה גולגלתא .תו לו ראש
גולגולת:
אתייה תקליה לכולהו כספא
ודהבא דיליה לא הוה תקילי.
היה ותן כל כסף וזהב שלו
במאזים מצד זה והגולגולת
מצד זה ואעפ''כ היה מכביד
יותר הגולגולת דלא היה מוצא
דבר ששוקל כגדה:
אמר להם אלכסדר מוקדון
ליבן מאי האי .שאיי יכול
למצוא משקלו:
אמרו לו .גולגלתא של אוש בשר
ודם שלא ישבע לעולם לפיכך
משקלה כל כך שכל כסף וזהב
היא מושכת אליה:
א''ל ממאי דהכי הוא .במאי
אבחין אם אמת אתם מדברים:
שקלי עפרא .מעט עפר וכסיה
שלא תוכל הגולגולת לראות ואז
תשבע ולא יכלה שום דבר
לימשך אליה וימצאו משקלה:
]לאלתר[ תקל .כלומר כאותו
דבר ששקל כגדה:
הייו דכתיב שאול ואבדון .גדו
ועיי אדם לא תשבעה:
כל העוסק בתורה שכיה שרויה
עליו שאמר קומי רוי בלילה.
לעסוק בתורה:
שפכי כמים לבך וכח פי ה'.
כלומר שכיה שרויה אצלך:

 32זֶ ה ַה ׁ ּ ַש ַער לַ יהוָ ה ַצדִּ ִיקים יָ בֹא ּו ב ֹו
ש ַ ּב ְענָ ה
ש ַ ּב ְענָ ה וְ ֵעינֵ י ָה ָא ָדם ל ֹא ִת ְ ׂ
ְ ׁ 33שאוֹ ל וַ ֲא ַבדּ וֹ ל ֹא ִת ְ ׂ
ְ
ְ
ְ
ֹאש ָּכל חוּצוֹת
ש ִאי ֵאלָ יו ַּכ ּ ַפיִ ך ַעל נֶ ֶפ ׁש עוֹ לָ לַ יִ ך ָה ֲעטו ִּפים ְ ּב ָר ָעב ְ ּבר ׁ
ֹאש ַא ׁ ְש ֻמרוֹ ת ׁ ִש ְפכִ י כַ ַּמיִ ם לִ ֵ ּבך נֹכַ ח ּ ְפנֵ י ֲאדֹנָ י ְ ׂ
 34קו ִּמי רֹ ִּני ַב ַּליְ לָ ה לְ ר ׁ

"א ַמר ָל ֶהם ַה ְממוּנֶּ ה"
מסכת תמיד פרק ה' – ָ
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מסכת תמיד פרק ה' – " ָא ַמר ָל ֶהם ַה ְממוּנֶּ ה"
 .1לב ,ב
משנה א'
ָא ַמר ָל ֶהם ַה ְממ ּו ֶ ּנה:
ָ ּב ְרכ ּו ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת  -וְ ֵהם ֵ ּב ְרכ ּו.
ש ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת,
ָק ְרא ּוֲ :ע ֶ ׂ
ׁ ְש ַמע
וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמוֹ ַע,
ֹאמר.
וַ ּי ֶ
ֵ ּב ְרכ ּו ָ ׁ 35של ֹׁש ְ ּב ָרכוֹ תֱ :א ֶמת וְ יַ צִּ יב,
וַ ֲעבוֹ ָדה,
ו ִּב ְר ַ ּכת כּ ֲֹהנִ ים.
יפין ְ ּב ָר ָכה ַא ַחתַ ,ל ִּמ ׁ ְש ָמר ַה ּיוֹ ֵצא.
ו ַּב ׁ ּ ַש ָ ּבת  -מוֹ ִס ִ

משנה ב'
ָא ַמר ָל ֶהםֲ " :ח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּקט ֶֹרת בּ וֹ אוֹ וְ ָה ִפיס ּו",
זָ ָכה ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה.
ָא ַמר ָל ֶהםֲ " :ח ָד ׁ ִשים ִעם יְ ׁ ָשנִ ים בּ וֹ א ּו וְ ָה ִפיס ּו:
ִמי ַמ ֲע ֶלה ֵא ָב ִרים ִמן ַה ֶ ּכ ֶב ׁש ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח?".
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
ַה ַּמ ֲע ֶלה ֵא ָב ִרים ַל ֶ ּכ ֶב ׁש  -הוּא ַמ ֲע ֶלה אוֹ ָתן ַעל ַג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.

משנה ג'
ְמ ָסרוּם ַל ַח ָּזנִ ים,
יהם,
יטין אוֹ ָתם ֶאת ִ ּב ְג ֵד ֶ
ָהי ּו ַמ ְפ ׁ ִש ִ
יהם ֶא ָ ּלא ִמ ְכנָ ַסיִ ם ִ ּב ְל ַבד.
יחין ֲע ֵל ֶ
וְ לֹא ָהי ּו ַמ ִ ּנ ִ
יהם ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ַה ֵ ּכ ִלים.
וְ ַחלּ וֹ נוֹ ת ָהי ּו ׁ ָשם וְ ָכתוּב ֲע ֵל ֶ

משנה ד'
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ַ ּב ְ ּקט ֶֹרת ָ -היָ ה נוֹ ֵטל ֶאת ַה ַ ּכף.
וְ ַה ַ ּכף דּ וֹ ֶמה ְל ַת ְר ָקב ָ ּגדוֹ ל,
ׁ ֶשל זָ ָהב,
ַמ ֲחזֶ ֶקת ׁ ְשל ׁ ָֹשה ַק ִ ּבין.
וְ ַה ָ ּבזֵ ְך ָהיָ ה ְ ּבתוֹ כוֹ ^ ָמ ֵלא וְ ָגדו ּׁש ְקט ֶֹרת,
לג,א
וְ ִכ ּסוּי ָהיָ ה לוֹ  ,ו ְּכ ִמין ְמטו ֶּט ֶלת ָהיָ ה ָע ָליו ִמ ְ ּל ַמ ְע ָלן.

משנה ה'
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ַ ּב ַּמ ְח ָּתה  -נָ ַטל ַמ ְח ַּתת ַה ֶ ּכ ֶסף,
ֹאש ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
וְ ָע ָלה ְלר ׁ
ו ִּפ ָ ּנה ֶאת ַה ֶ ּג ָח ִלים ֵא ָיל ְך וְ ֵא ָיל ְך,
וְ ָח ָתה ,36
יָ ַרד וְ ֵע ָירן ְלתוֹ ְך ׁ ֶשל זָ ָהב,
נִ ְת ּ ַפ ַּזר ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּכ ַקב ֶ ּג ָח ִלים וְ ָהיָ ה ְמ ַכ ְ ּב ָדן ָל ַא ָּמה,
יהן ּ ְפ ַס ְכ ֵּתר.
ו ַּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ָהיָ ה כּ וֹ ֶפה ֲע ֵל ֶ
ו ְּפ ַס ְכ ֵּתר ָהיְ ָתה ְ ּכ ִלי ָ ּגדוֹ ל ַמ ֲחזֶ ֶקת ֶל ֶת ְך,
ו ׁ ְּש ֵּתי ׁ ַש ְר ׁ ְשרוֹ ת ָהי ּו ָ ּב ּה,
 35רבו הגירסאות .גירסת וילאֶ :את ָה ָעם
ימ ּיוֹ ת(
)מן ַה ְמאו ָ ּּכלוֹת ַה ְּפנִ ִ
 36גירסת וילאִ :

רמב"ם
מתי'
]מכאן ואילך הוא פירוש הרמב''ם ז''ל[ אמר
להם הממוה .כבר תבאר בגמ' ברכות ]דף יא[:
שהברכה הזאת שהיו מברכין תחלה היא אהבת
עולם ואחר שהשמש זורח והאור מתפשט
מברכין יוצר אור לפי שסדר ברכות אין מעכב
כמו שתבאר שם ומה שאמרו קראו עשרת
הדברות בכל יום לפי שהם עיקר הדת וראשיתו
וכבר אמרו בגבולים בקשו לומר כן אלא שכבר
בטלום מפי תרעומת המיין ולא באר הבבלי
מה היא תרעומת המיין אלא שתבאר בתחלת
ברכות בירושלמי ואמרו בדין היה שקורין
עשרת הדברות בכל יום ויום אלא מפי מה אין
קורין אותם מפי המיין שלא יהיו אומרים
אלו לבדם יתו למשה מסיי וכבר אמרו זה
בהלכות ירושלמי שחברו אח''כ אמר שהעם
מברכין שלש ברכות שהם אמת ויציב ורצה
ומודים ושים שלום לפי שכולן תפלה על ישראל
ועליהם אמרו וברכו את העם וכל זה היה
בלשכת הגזית אבל ברכת כהים הידועה והוא
יברכך ה' הרי הוא אמר על מעלות האולם אחר
גמר עבודת התמיד כמו שיתבאר בפרק שאחר
זה וכבר בארו בסוף סוכה )דף ו (:שבכל יום
שבת היה כס המשמר לעבודה ויוצא משמר
שעבר וכבר בארו בגמ' ברכות )דף יב (.ההלכה
הזאת בעצמה ואמרו משמר היוצא אומר
למשמר הכס מי ששכן שמו בבית הזה הוא
ישכין בייכם אהבה ואחוה ושלום וריעות :כבר
בארו בשי מיומא )דף כו (.שהקטרת לא היו
מפילים עליה גורל אלא אותם שלא הקטירו
אותה עדיין קודם לכן לפי שכל המקטיר אותה
היה מצליח בעייו ומוצא פרסתו ברווחה
ולפיכך אמר חדשים לקטרת יפיסו ושם יתבאר
שפייס הקטרת הוא הפייס השלישי אחר כך
אמר חדשים גם ישים בואו והפיסו מי מעלה
אברים והוא הפייס הרביעי ואין הלכה כרבי
אליעזר בן יעקב :כבר בארתי הלכה זו בגמ'
כפורים ושם תבאר שכל הכהים האלו
לובשים בגדי קדש במקדש ועומדים בלשכת
הגזית כאילו הם קצת עגולה והממוה רומז אל
האיש שמתחיל ממו המין והיה מסיר
המצפת מעל ראשו ואחר כך משיבה עליו
ומטילים גורל ויעלו בגורל לעבודה והשארים
שלא זכו הם שמפשיטים אותם השמשין
למקדש ואין מיחין עליהם אלא המכסים
ואח''כ לובשים בגדי חול שלהם ואח''כ
מפשיטים המכסים ומיחין כל בגדי כהוה
בחלוות כמו שבארו בסוכה )דף ו :(:ומה
שאמר וכתוב עליהם תשמישי הכלים לפי
שהחלוות שהיו בהם מכסים כתוב עליהם
מכסים ואשר בהם המצפת כתוב עליהן
מצפת וכן כתות ואבט וסדר לבישת הבגדים
הוא שילבש תחלה המכסים אמרו )יומא דף
כג :כה (.מין שלא יהא דבר קודם המכסים
תלמוד לומר ומכסי בד ילבש על בשרו ואח''כ
ילבש הכתות חוגר באבט ומשים המצפת על
ראשו וראוי לך שתדע שהרמת הדשן תהיה
באלו ארבעה הכלים אף על פי שלא אמר הכתוב
אלא שי כלים שאמר ולבש הכהן מדו בד
ומכסי בד אבל אמרו ז''ל )שם יב :כג (:ולבש
לרבות מצפת ואבט להרמה ומה שאמר
)ויקרא ו( ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים
איו רוצה לומר שיהיו בגדי חול אלא פחותים
מהם בחשיבותם ושיהם בגדי קדש אמרו
מקיש בגדים שפשט לבגדים שלבש מה להלן
בגדי קדש אף כאן בגדי קדש אם כן מה תלמוד
לומר אחרים אחרים פחותים מהם למה היו
הבגדים שלובש בשעת הרמת הדשן פחותים
מהבגדים שלבש בשעה שהיו מתעסקין בקרבן
לא מחמת שמירת הבגדים שלא יבלו לפי שכבר
הודעתיך שהעיקר במקדש אין עיות במקום
עשירות אלא הטעם בזה הוא מה שזכרו ואמרו
)יומא שם( בגד שבשל בו קדרה לרבו לא ימזוג
בו כוס לרבו וכבר יצאו מכוות ההלכה אבל
היא כוות המסכתא:
המשך בעמוד הבא
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַא ַחת ֶ ׁ -שהוּא מוֹ ׁ ֵש ְך ָ ּב ּה וְ יוֹ ֵרד,
וְ ַא ַחת ֶ ׁ -שהוּא אוֹ ֵחז ָ ּב ּה ִמ ְל ַמ ְע ָלן ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל.
ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִרים ָהיְ ָתה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת:
כּ וֹ ִפין אוֹ ָת ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֶ ּג ָח ִלים.
וְ ַעל ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ּ
וּמוֹ ִר ִידין ָ ּב ּה ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן ֵמ ַעל ַג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.

משנה ו'
ִה ִ ּגיע ּו ֵ ּבין ָהאו ָּלם וְ ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח,
נָ ַטל ֶא ָחד ֶאת ַה ַּמ ְג ֵר ָפה וְ זוֹ ְר ָק ּה ֵ ּבין ָהאו ָּלם וְ ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ֵאין ָא ָדם ׁשוֹ ֵמ ַע קוֹ ל ֲח ֵבירוֹ ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ִמ ּקוֹ ל ַה ַּמ ְג ֵר ָפה.
ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִרים ָהיְ ָתה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת:
כּ ֵֹהן ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֵמ ַע ֶאת קוֹ ָל ּה  -יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים נִ ְכנָ ִסים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹ ת ,וְ הוּא ָרץ ו ָּבא.
ו ֶּבן ֵלוִ י ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵמ ַע ֶאת קוֹ ָל ּה  -יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֶא ָחיו ַה ְלוִ ִ ּים נִ ְכנָ ִסים ְל ַד ֵ ּבר ַ ּב ׁ ּ ִשיר ,וְ הוּא ָרץ ו ָּבא.
ֹאש ַה ַּמ ֲע ָמד ָ -היָ ה ַמ ֲע ִמיד ֶאת ַה ְּט ֵמ ִאים ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ִּמזְ ָרח.
וְ ר ׁ

הדרן עלך אמר להם הממונה

רמב"ם
מלא וגדוש .שיהא הבזך מלא
ומתוקן ר''ל הבזך שהוא בתוך
הכף )והבזך בתוך הכף( כדי שלא
תתפזר הקטרת וכבר ביארו
)פ''א(
כריתות
במסכת
שמקריבין הימו בכל יום משקל
מאה דירין משקל  'בבקר
ומשקל  'בערב:
ומטוטלת .חתיכה קטה של בגד
ולפיכך אמר שהיו ממלאין הבזך
קטרת ומכסים ]אותה[ במכסה
וותין על המכסה מלמעלה
מפה קטה מאד כמין חתיכת
בגד וותן הבזך כולו אל תוך הכף
ווטל הכף בידו ועושה בו מה
שיתבאר בפרק .של אחר זה:
כבר תבאר בסוף עירובין )דף
קד (:מאיזה מקום מן העזרה
מוציאין שרץ שמצא במקדש
בשבת ובאיזה מקום מיחין
אותו עד מוצאי שבת אבל כופין
עליו קדירה תרגום סירותיו
פסכתרותיה והאחד קרוי
פסכתר וכבר תבאר ברביעי
מכפורים )דף מג (:שהמחתה
שגורפין בה האש היתה מחזקת
)כד' סאים( ומחתה של זהב
שמרימין בה היתה של שלש
קבים אומר בכל יום חותה בשל
ד' קבין ומערן לתוך של ג' קבין
והרי הוא מפזר כקב גחלים בלי
ספק וכשאיו יום שבת
משליכים הגחלים הופלים
בקרקע )אל המוצא היוצא מן
המזבח( אל חל קדרון ולתך
מדה מחזקת ט''ו סאה וכבר
ביארו שיעור סאה במחות )דף
עז :(.כבר תבאר בתעית )דף
כז (.המעמדות מה הם ואומר
שראש מעמד המעמדות באותה
שבת כששומע קול המגריפה
מעמיד המצורעים שכבר טהרו
מצרעתם בשערי המזרח כדי
שיהיו מזומים לזרוק עליהם
דם האשם כמו שיתבאר בסוף
געים:

"ה ֵחלּוּ עוֹלִ ים"
מסכת תמיד פרק ו' – ֵ
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עוֹלים"
מסכת תמיד פרק ו' – " ֵה ֵחלּוּ ִ
 .1לג ,א
משנה א'

רמב"ם

ֵה ֵחלּ ּו עוֹ ִלים ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ָהאו ָּלם,
ִמי ׁ ֶש ָּזכ ּו ְ ּב ִד ׁ ּ
ימי,
ישוּןִ :מזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
יהם.
פ
ל
ים
ימ
ק
מ
ו
י
ה
ה
ר
נוֹ
מ
ּ
ה
ּ
ָ ַ ְ דִּ ִ ִ ְ נֵ ֶ
וְ ַ ְ ָ
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ְ ּב ִד ׁ ּ
ימי  -נִ ְכנַ ס וְ נָ ַטל ֶאת ַה ֶּטנִ י,
ישוּן ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ,וְ יָ ָצא.
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ְ ּב ִד ׁ ּ
ישוּן ַה ְּמנוֹ ָרה  -נִ ְכנַ ס ו ָּמ ָצא ׁ ְש ֵּתי נֵ רוֹ ת ִמזְ ָר ִח ִ ּיים דּ וֹ ְל ִקין,
ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ִּמזְ ָר ִחי,
יח ֶאת ַה ַּמ ֲע ָר ִבי דּ וֹ ֵלק,
ו ַּמ ִ ּנ ַ
ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ּנ ּו ָהיָ ה ַמ ְד ִליק ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם.
ְמ ָצאוֹ ׁ ֶש ָ ּכ ָבה – ְמ ַד ׁ ּ ְשנוֹ ,
ו ַּמ ְד ִליקוֹ ִ -מ ִּמזְ ַ ּבח ָהעוֹ ָלה.
נָ ַטל ֶאת ַהכּ וּז ִמ ַּמ ֲע ָלה ׁ ְשנִ ָ ּיה,
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה וְ יָ ָצא.

משנה ב'
ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ַ ּב ַּמ ְח ָּתה ָ -צ ַבר ֶאת ַה ֶ ּג ָח ִלים ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
וְ ִרדְּ ָדן ְ ּב ׁשו ֵּלי ַה ַּמ ְח ָּתה,
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ,וְ יָ ָצא.

משנה ג'

ִמי ׁ ֶש ָּז ָכה ַ ּב ְ ּקט ֶֹרת ָ -היָ ה נוֹ ֵטל ֶאת ַה ָ ּבזֵ ְך ִמ ּתוֹ ְך ַה ַ ּכף,
וְ נוֹ ְתנוֹ ְלאוֹ ֲהבוֹ אוֹ ִל ְקרוֹ בוֹ .
נִ ְת ּ ַפ ַּזר ִמ ֶּמ ּנ ּו ְלתוֹ כוֹ  -נוֹ ְתנוֹ לוֹ ְ ּב ָח ְפנָ יו
ו ְּמ ַל ְּמ ִדים אוֹ תוֹ ֱ :הוֵ י זָ ִהיר ׁ ֶש ָּמא ַּת ְת ִחיל ִמ ּ ָפנֶ ָ
יךֶ ׁ ,שלּ ֹא ִּת ָ ּכוֶ ה.
ִה ְת ִחיל ְמ ַרדְּ ד ,וְ יוֹ ֵצא.
לֹא ָהיָ ה ַה ַּמ ְק ִטיר ַמ ְק ִטיר ַעד ׁ ֶש ַה ְממ ּו ֶ ּנה אוֹ ֵמר לוֹ ַ " :ה ְק ֵטר"!
ישי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל – ַה ְק ֵטר!".
וְ ִאם ָהיָ ה כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לַ ,ה ְממ ּו ֶ ּנה אוֹ ֵמר לוֹ ִ " :א ׁ ִ
ּ ֵפ ְר ׁש ּו ָה ָעם,
וְ ִה ְק ִטיר,
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה וְ יָ ָצא.

החלו עולים .כבר ביארו בפרק
השלישי שהוא מטיב החמש רות
ויוצא ואחר כך ישוב ויטיב שתי
רות השארים ותבאר שם שהרות
שכתוב עליהן ו' ז' הם הה שמיח
לאחרוה אם מצאם כבויים הרי זה
מדליקם ומטיב שלש רות
מהסמוכים אליהם ומיח שתי
הרות המערביות עד שישוב והם
שכתוב עליהם א' ב' לפיכך אמר כאן
אם מצא עכשיו כשחזר אלו הב'
רות דולקין היה מתקן האחת
שכתוב עליה ב' והיא המזרחית
לעומת האחרת שכתוב עליה א'
ומיח שכתוב עליה א' כמו שהוא
ר''ל שלא יכבה אותו וידליק אותו
שית אלא מתקו ומוציא הפתילה
ומוסיף שמן והדומה לזה לפי שמן
המערבי והוא שכתוב עליו א' כמו
שבארו ידליק שאר הרות בין
הערבים ולפיכך אם מצא ר מערבי
שכבר כבה אז מדשו וותן בו
פתילה ומדליק אותו ממזבח העולה
ולא מן הרות לפי שזה ר מערבי
והוא שכתוב עליו א' מדליק ממו
שאר הרות לכשיכבו והוא כשיכבה
אין מדליקין אותו אלא ממזבח
העולה וכבר תבאר בשלישי שכוז
שיש בו דישון המורה ותן אותו על
מעלה שיה של אבן שהיא לפי
המורה ווטלו משם ומוציאו :כבר
ידעת שמזבח הקטורת הוא מזבח
הזהב שבהיכל שהוא באמצע בין
השלחן ובין המורה כמו שציירו
במחות וכמו שצייר במדות:
ופירוש מרדדן שיציע ויפרוש אותו
במזבח :כבר הקדמו בפרק שלפי
זה שהבזך מלא מן הקטרת יש בכף
דבר מועט והוא ותן אותו דבר
מועט מן הקטרת בחפיו של מקטיר
וכן הקדמו שהמקטיר הקטרת לא
הקטיר אותה קודם לכן אמרו לא
שה אדם בה ולפיכך אמר כאן
מלמדים אותו הזהר שלא תתחיל
מלפיך כדי שלא יתיז הקטרת לידו
וישרפה:

הדרן עלך החלו עולים
מרדד .פורש הקטרת על האש :ומה שאמר פרשו העם והקטיר הוא שיצאו כל הכהים מבין האולם ולמזבח כמו שיתבאר בתחלת כלים והוא מה שאמרו ופורשין מבין האולם
ולמזבח בשעת הקטרה ואין חייבין בזה אלא בקטרת שבכל יום אבל בקטרת של יוה''כ ר''ל שמקטירין אותו בקדש הקדשים אין חייבין בי אדם לצאת מבין האולם ולמזבח
אלא מן ההיכל בלבד וראוי שתדע שבשעה שיבא בדם חטאת העשית בפים לזרוק מדמה בפים וזה יהיה בדם כהן משיח ופר העלם דבר ושעירי עבודה זרה שהם גם כן
פורשים מבין האולם ולמזבח כמו בשעת הקטרה ולמדו כל זה ממה שא' )ויקרא טז( וכל אדם לא יהיה באהל מועד אמרו אתיא כפרה כפרה מיו''כ איזו כפרה שתהיה בקדשים
פורשין מבין האולם ולמזבח אלא בשעת הקטרה בצום כפור בלבד שהם מהיכל פרשי מבין האולם ולמזבח לא פרשי לפי שהוא סתר מהם מבית קדשי הקדשים וא''א לבא
שם לפיכך אין מזהירין בי אדם שלא יבא שום אדם שם וכבר בארו בגמ' יומא סדר הקטרת התמיד של כל יום והסמוך לו ואמרו שהיא קבלה משומרה ואע''פ שהיא קבלה
הביאו לראיה עיים כדי לסייע אותו סדר וזו היא תורף דבריהם בזה מערכה גדולה קודמת למערכה שיה של קטרת ומערכה שיה של קטרת קודמת לסדור שי גזרי עצים
וסדור שי גזרי עצים קודמת לדישון מזבח הפימי דישון מזבח הפימי קודם להטבת ה' רות והטבת ה' רות קודמת לדם התמיד ודם התמיד קודם להטבת שתי רות והטבת
שתי רות קודמת לקטרת והקטרת קודם לאברים ואברים למחה ומחה לחביתים וחביתים לסכים וסכים למוספים ומוספים לבזיכים ובזיכים לתמיד של בין הערבים
שאמר והקטיר עליה חלבי השלמים עליה השלם כל הקרבות כולם וסדר הזה כולו הוא על דעת אבא שאול והוא שאמר שבזריקת דם התמיד על המזבח יפסיק בין הטבת
החמש רות ובין הטבת שתי רות כמו שזכר כאן אבל חכמים אומרים שבהקטרת הקטרת היה מפסיק והיה זורק דם התמיד ומטיב ה' רות ומקטיר קטרת ואח''כ מטיב שתי
רות והלכה כחכמים וכבר תבאר בשלישי ממסכת זו שאחר שחיטת התמיד מדשין מזבח הפימי ועם דישון מזבח הפימי מדשין המורה וכן תבאר בפרק הרביעי שאחר
זריקת הדם מתחין תחין ומביאין אותם לכבש ומה שאמר זה בהש''ס המעלה אברים רצה לומר העלאת אברים מן הכבש למזבח ומבואר הוא כי מה שאמר מחת ר''ל מחת
סכים והיא קראת במסכת זו מחת סולת ומה שאמר סכים רצה לומר סכי יין אחר כך הכיס בסדר התמיד סדר עבודת שבת ולפיכך זכר מוספין ושתי בזיכי לבוה של
לחם הפים וכבר בארו בחמישי מפסחים )דף ט (.שאיו מותר להקריב קרבן אחר התמיד של בין הערבים אלא פסח שאמר בו שאיו שחט אלא בין הערבים ואלו שי גזרי
עצים אי אפשר שלא יביאו אותם עם התמיד מוסף על עצי המערכה שאמר )ויקרא ו( ובער עליה הכהן עצים ומיעוט הרבה שים אבל בתמיד של בין הערבים בלבד יהיו שי
גזרי העצים האלו בידי שי כהים ולא יעלה אותם כהן אחד שאמר )שם א( וערכו עצים ואמרו ז''ל כ''מ שאמרו וערכו על תמיד של בין הערבים הוא כמו שזכרו כבר בשי
מיומא )דף כו (:וכן אמרו ]יומא כו [.אין מפייסין לתמיד של בין הערבים אלא כהן שזכה בו )ערבית יזכה שחרית( אלא לקטרת בלבד שמפייסים לה חדשים עם ישים בין
הערבים כמו שהקדמו .וכבר אמר בגמ' סוכה )דף ו (:משמר היוצא מקריב תמיד של שחר ומוספים ומשמר הכס מקריב תמיד של בין הערבים ובזיכין אלו ואלו חולקין
בלחם הפים כמו שבאר שם ודע שבין הערבים אי אפשר גם כן בלי דישון מזבח הפימי ובלי דישון מורה כמו שזכרו בבקר ולפיכך יהיה סדור האמתי היוצא מכל מה שאמרו
ועל דעת חכמים כן והוא שאחר הרמת הדשן ממזבח החיצון והוא מזבח העולה מסדרין מערכה גדולה ואחר כן מערכה שיה ואחר כן מעלין שי גזרי עצים וותין אותם על
מערכה גדולה ואחר כן מזמים כבש התמיד ואחר כן פותחין שער הגדול כמו שזכרו ובשעת פתיחתו שוחט התמיד ובאים שתי כהים להיכל שאחד מהם מדשן מזבח הפימי
והשי מדשן המורה תוך זמן ששוחטין התמיד וטל דמו במזרק ואיו זורק דמו על גבי מזבח עד שגמר דישון מזבח הפימי ואז זורק דמו ואחר זריקת דמו מתעסק בהטבת
חמש רות המתעסק בו ומתעסקים האחרים ביתוח התמיד והבאת אבריו לכבש ומליחתם שם כמו שהקדמו הכל בבת אחת אחר כך מתקבצין בלשכת הגזית וקורין כמו
שהקדמו ואחר כן מביא הקטרת להיכל ומקטיר ואחר כן מטיב שתי רות השארים כמו שהקדמו ואחר כן מעלין האברים לגבי מזבח ואחר כן הסלת ואחר כן החביתין ואחר
כן יין לסך ובשעת יסוך היין מתחילים הלוים בשיר ומגים בכלים הזכרים בערכין )דף י (.ותוקעין תשע תקיעות בהפסקות כפי הפסקות השיר כמו שיתבאר עכשיו וכשיוצא
המקטיר מן ההיכל עומד על מעלות האולם עם הכהים האחרים כמו שיתבאר עד שיגמר העלות האברים למזבח אח''כ מברכין העם ברכת כהים כמו שיתבאר ושמור הסדר
הזה שהוא יוצא מתוך כל מה שאמר בעין זה במשה ובהתלמוד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת תמיד פרק ז' – " ִבּזְ ַמן ֶשׁכּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
 .1לג ,ב
משנה א'
לג,ב ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶשכּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל נִ ְכנָ ס ְל ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹ ת:
ימינוֹ ,
ׁ ְשל ׁ ָֹשה אוֹ ֲחזִ ין בּ וֹ ֶ :א ָחד – ִ ּב ִ
שמֹאלוֹ ,
וְ ֶא ָחד – ִ ּב ְ ׂ
וְ ֶא ָחד ּ ָ -ב ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת.
יה לוֹ ֶאת ַה ּ ָפרוֹ ֶכת.
וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ַה ְממ ּו ֶ ּנה קוֹ ל ַר ְג ָליו ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵצא ִ -ה ְג ִ ּב ַּ
נִ ְכנַ ס וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה וְ יָ ָצא.
נִ ְכנְ ס ּו ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו וְ יָ ְצא ּו.

משנה ב'
ָ ּבא ּו וְ ָע ְמד ּו ַעל ַמ ֲעלוֹ ת ָהאו ָּלם.
ּ
יהם ַהכּ ֲֹהנִ ים ,וַ ֲח ִמ ׁ ָשה ֵ ּכ ִלים ְ ּביָ ָדםַ :ה ֶּטנִ י ּ ְ -ביַ ד ֶא ָחד.
ָע ְמד ּו ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ִל ְדרוֹ ם ֲא ֵח ֶ
וְ ַהכּ וּז ּ ְ -ביַ ד ֶא ָחד.
וְ ַה ַּמ ְח ָּתה ּ ְ -ביַ ד ֶא ָחד.
וְ ַה ָ ּבזֵ ְך ּ ְ -ביַ ד ֶא ָחד.
וְ ַכף וְ ִכ ּסוּיוֹ ּ ְ -ביַ ד ֶא ָחד.
ו ֵּב ְרכ ּו ֶאת ָה ָעם ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת.
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַ ּב ְּמ ִדינָ ה  -אוֹ ְמ ִרים אוֹ ָת ּה ׁ ָשל ֹׁש ְ ּב ָרכוֹ ת,
ּו ַב ִּמ ְקדָּ ׁש ּ ְ -ב ָר ָכה ַא ַחת.
ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש ָ -הי ּו אוֹ ְמ ִרים ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ִ ּכ ְכ ָתבוֹ
ו ַּב ְּמ ִדינָ ה – ְ ּב ִכנּ וּיוֹ .
יהם,
ַ ּב ְּמ ִדינָ ה ַ -הכּ ֲֹהנִ ים נוֹ ְ ׂ
יהם ְ ּכנֶ ֶגד ִ ּכ ְת ֵפ ֶ
ש ִאים ֶאת יְ ֵד ֶ
יהן,
אש ֶ
ו ַּב ִּמ ְקדָּ ׁש ַ -על ַ ּג ֵ ּבי ָר ׁ ֵ
יה ֶאת יָ ָדיו ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַהצִּ יץ.
חוּץ ִמכּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵאין ַמ ְג ִ ּב ַּ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יה ֶאת יָ ָדיו ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַהצִּ יץ,
ַאף כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַמ ְג ִ ּב ַּ
37
שא ַא ֲהרֹן ֶאת יָ ָדיו ֶאל ָה ָעם וַ יְ ָב ְרכֵ ם" )ויקרא ט ,כב(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ּ ָ ׂ

משנה ג'
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶשכּ ֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל רוֹ ֶצה ְל ַה ְק ִטיר:
ימינוֹ .
ָהיָ ה עוֹ ֶלה ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁש ,וְ ַה ְּס ַגן ִ ּב ִ
ימינוֹ וְ ֶה ֱע ָלה ּו.
יע ְל ַמ ֲח ִצית ַה ֶ ּכ ֶב ׁשָ ,א ַחז ַה ְּס ַגן ִ ּב ִ
ִה ִ ּג ַ
ֹאש וְ ָה ֶר ֶגל,
אשוֹ ן ָ -הר ׁ
וְ הוֹ ׁ ִשיט לוֹ ָה ִר ׁ
ְ
יהן,
וְ ָס ַמך ֲע ֵל ֶ
וּזְ ָר ָקן.
ּ
אשוֹ ן ְ ׁ -ש ֵּתי ַה ָי ַדיִ ם,
הוֹ ׁ ִשיט ַה ׁ ּ ֵשנִ י ָל ִר ׁ
יהן,
נוֹ ְתנָ ן ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל :וְ ָס ַמ ְך ֲע ֵל ֶ
וּזְ ָר ָקן.
נִ ׁ ְש ַמט ַה ׁ ּ ֵשנִ י וְ ָה ַל ְך לוֹ .
יטין לוֹ ְ ׁ :ש ָאר ָ ּכל ָה ֵא ָב ִרין,
וְ ָכ ְך ָהי ּו מוֹ ׁ ִש ִ
ְ
יהן,
וְ הוּא סוֹ ֵמך ֲע ֵל ֶ
וְ זוֹ ְר ָקן.
ו ִּבזְ ַמן ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה  -הוּא סוֹ ֵמ ְך,
וַ ֲא ֵח ִרים זוֹ ְר ִקין.
ָ ּבא לוֹ ְל ַה ִ ּקיף ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ֵמ ֵה ָיכן הוּא ַמ ְת ִחיל?
ִמ ֶ ּק ֶרן דְּ רוֹ ִמית ִמזְ ָר ִחית,
ִמזְ ָר ִחית ְצפוֹ נִ ית,
שֹת הַ ַח ָּטאת וְ ָהעֹלָ ה וְ ַה ׁ ּ ְשלָ ִמים
שא ַא ֲהרֹן ֶאת יָ ָדיו ֶאל ָה ָעם וַ יְ ָב ֲרכֵ ם וַ ֵ ּי ֶרד ֵמ ֲע ׂ
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המפרש
בזמן אבים טובות ר''ל אבי
אפוד והשתחויה זו לא תהא
אלא בהיכל  .בלי ספק:
באו ועמדו .רומז אל הכהים
שקראו בלשכת הגזית ואח''כ
עשו מן העבודות מה שעשו אחר
כך החלו עולים במעלות האולם
והראשוים הם חמשה כהים
שזכר אותם ואחר שגמרו
עבודתם תחלה ועמדו על מעלות
קודם שיגיעו שאר אחיהם
העוסקים בהעלאת אברי התמיד
כמו שתבאר בסדר שזכרו
ופרשו העין ששאר מן ההלכה
הזאת בשביעי מסוטה ושם
פירשו אותו פירוש גמור
תדרשו משם :הקפה זו איה
מיוחדת לכהן גדול אלא כל
המקיף המזבח כך הוא מקיף
כמו שבארו בחמישי מזבחים
וכבר תבאר בששי משקלים
שהיו במערבו של כבש שתי
שלחות אחד של כסף ותין
עליו כלי שרת ואחד של שיש
ותין עליו האברים והוא שלחן
החלבים הזכר כאן ובחמישי
משקלים אמרו בן ארזא מקיש
הצלצל וכבר בארו בחמישי
ממחות שהסמיכה לא תהא
אלא על החיים וסמיכה זו היא
על האברים ולפיכך היא כמו
שאמרו שם משום כבודו של
כהן גדול כדי שתהא לו היכרא:

"בּזְ ַמן ֶשׁכּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת תמיד פרק ז' – ִ
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ְצפוֹ נִ ית ַמ ֲע ָר ִבית,
ַמ ֲע ָר ִבית דְּ רוֹ ִמית.
נָ ְתנ ּו לוֹ יַ יִ ן ְלנַ ֵּס ְךַ :ה ְּס ַגן עוֹ ֵמד ַעל ַה ֶ ּק ֶרן ,וְ ַה ּסו ָּד ִרים ְ ּביָ דוֹ .
ׁ ְשנֵ י כּ ֲֹהנִ ים  -עוֹ ְמ ִדין ַעל ׁ ֻש ְל ַחן ַה ֲח ָל ִבים,
ו ׁ ְּש ֵּתי ֲחצוֹ ְצרוֹ ת ְ ּביָ ָדם.
ָּת ְקע ּו וְ ֵה ִריע ּו וְ ָת ְקע ּו
שמֹאלוֹ .
ימינוֹ וְ ֶא ָחד ִמ ּ ְ ׂ
ָ ּבא ּו וְ ָע ְמד ּו ֵא ֶצל ֶ ּבן ַא ְרזָ א ֶא ָחד ִמ ִ
ׁ ָש ָחה ְלנַ ֵּס ְך  -וְ ֵהנִ יף ַה ְּס ַגן ַ ּב ּסו ָּד ִרים,
וְ ִה ִ ּק ׁיש ֶ ּבן ַא ְרזָ א ַ ּבצִּ ְל ָצל,
וְ ִד ְ ּבר ּו ַה ְלוִ ִ ּים ַ ּב ׁ ּ ִשיר.
ִה ִ ּגיע ּו ַל ּ ֶפ ֶרק – ָּת ְקע ּו,
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ָה ָעם.
יעה,
ַעל ָ ּכל ּ ֶפ ֶרק – ְּת ִק ָ
יעה – ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ יָ ה.
וְ ַעל ָ ּכל ְּת ִק ָ
זֶ ה ּו ֵס ֶדר ַה ָּת ִמיד ַל ֲעבוֹ ַדת ֵ ּבית ֱאל ֵֹהינ ּו,
יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּי ָ ּבנֶ ה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ָא ֵמן.

משנה ד'
ַה ׁ ּ ִשיר ׁ ֶש ָהי ּו ַה ְלוִ ִ ּים אוֹ ְמ ִרים ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש:
אשוֹ ן ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים" :לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה ֵּת ֵבל וְ י ׁ ְֹש ֵבי ָב ּה" ) 38תהילים כד ,א(.
ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
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ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםּ ָ " :גדוֹ ל ה' ו ְּמ ֻה ָּלל ְמאֹד ְ ּב ִעיר ֱאל ֵֹהינ ּו ַהר ָק ְד ׁשוֹ " )תהילים מח ,א-ב(.
ישי ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםֱ " :אל ִֹהים נִ ָ ּצב ַ ּב ֲע ַדת ֵאל ְ ּב ֶק ֶרב ֱאל ִֹהים יִ ׁ ְש ּפֹט" ) 40תהילים פב ,א(.
ַ ּב ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
יעי ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםֵ " :אל נְ ָקמוֹ ת ה' ֵאל נְ ָקמוֹ ת הוֹ ִפ ַיע" )תהילים צד ,א(.
ָ ּב ְר ִב ִ
ישי ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםַ " :ה ְרנִ ינ ּו לֵ אל ִֹהים ע ּו ֵּזנ ּו ָה ִריע ּו לֵ אל ֵֹהי יַ ֲעקֹב" ) 41תהילים פא ,א-ב(.
ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ַ ּב ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים" :ה' ָמלָ ְך ֵ ּגאוּת לָ ֵב ׁש לָ ֵב ׁש"  42וְ גוֹ ' )תהילים צג ,א(.
ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםִ " :מזְ מוֹ ר ׁ ִשיר לְ יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת" ) 43תהילים צב ,א(.
ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשיר ֶל ָע ִתיד ָלבוֹ א ְליוֹ ם ׁ ֶשכּ וּלּ וֹ ׁ ַש ָ ּבת ו ְּמנו ָּחה ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָל ִמים.

הדרן עלך בזמן שכהן גדול
וסליקא לה מסכת תמיד

לוֹא ּה ֵּת ֵבל וְ י ׁ ְֹש ֵבי בָ הּ
 38לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר לַ יהוָ ה הָ ָא ֶרץ ו ְּמ ָ
 39א ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר לִ ְבנֵ י ק ַֹרח .ב ָ ּגדוֹ ל יְ הוָ ה ו ְּמ ֻה ָּלל ְמאֹד ְ ּב ִעיר ֱאל ֵֹהינ ּו ַהר ָק ְד ׁש ֹו
ִ 40מזְ מוֹ ר לְ ָא ָסף ֱאל ִֹהים נִ ָ ּצב ַ ּב ֲע ַדת ֵאל ְ ּב ֶק ֶרב ֱאל ִֹהים יִ ׁ ְש ּפֹט
 41א לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ַה ִ ּג ִּתית לְ ָא ָסף .ב ַה ְרנִ ינ ּו לֵ אל ִֹהים ע ּו ֵּזנ ּו ָה ִריע ּו לֵ אל ֵֹהי יַ ֲעק ֹב
 42יְ הוָ ה ָמלָ ְך ֵ ּגאוּת לָ ֵב ׁש לָ בֵ ׁש יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַא ָּזר ַאף ִּתכּ וֹ ן ֵּתבֵ ל ַ ּבל ִּת ּמוֹט
 43א ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשיר לְ יוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת .ב ט ֹוב לְ הֹדוֹ ת לַ יהוָ ה וּלְ זַ ֵּמר לְ ׁ ִש ְמ ָך ֶעלְ יוֹן

המפרש
וסודרין .הם דגלים :כבר תבאר
בגמרא ר''ה )דף לא (.הטעם למה
ייחדו אלו המזמורים לאלו
הימים ואמרו ביום ראשון לה'
הארץ ומלואה לפי שהוא תחלת
מעשה בראשית ובשי שבו
חלקו המים והיו השמים
תחתיהם אומר גדול ה' ובשלישי
שבו ראית הארץ שעליה יהיה
הדין והדייין אומר אלהים צב
בעדת אל ברביעי שבו בראו
השמש והירח אומר אל קמות
ה' שהוא וקם מן התועים אחר
עבודתם בחמישי שבו בראו
מיי בעלי חיים ויש בזה פלאים
שבמייהם
החלוק
מפי
ותועתם מעצמם ופלאים
אחרים שיש בבעלי חיים אומר
הריו לאלהים עוזו לפי
שבשעה שרואין אותם משבחים
הבורא ומגדלים אותו בששי שבו
שלם מעשה בראשית וברא
האדם גם כן שמבין גדולת
הבורא יתעלה אומר ה' מלך
גאות לבש:

