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בס " ד  ,כג אייר התשע"ב.

מסכת תמיד דף ל – מסכת מדות דף לז




תקרת העזרה והכתלים יעכבו את זריחת השמש[ .אמנם לדברי הנצי"ב

פרקלאהיוכופתין
דףלע"ב

שהובאובאותהקודמתלאקשיא[.ובדרךהקודש)קדושהשמיניתסימןו'(

א(מתני',מישזכובאבריםאוחזיןבו.התוס' יו"ט )פ"דמ"א(,הוכיחמכאן

הביא מהמהרי"ט שהקשה ,דהמזבח אינו מעכב אור השמש ,כיון

כשיטתהרמב"ם )פ"אמתמידיןומוספיןה"י(,דלאהיוקושריןאתהתמיד

דבשחריתהחמהבמזרחומפתחשערניקנורנכנסנצוץהשמשמכווןכנגד

כלל אלא אחזוהו בידיו ורגליו ,וכונת מתניתין "מעקידין" אוחזים .אבל

פתח ההיכל .ותירץ הדרך הקודש ,דסוגיין אתיא כרבי יוסי דזבחים )נח(.

העולת תמיד כתב ,דאף אי מעקידין היינו קושרים ,צריכים לאחוז בו

דסביראליהדהמזבחעמדבצפוןומסתירזריחתהשמשכנגדהפתח.ועיין

בשעת השחיטה משום דלא כפתוהו בדרך הרגילה ואיכא חשש שיפרכס

באותהבאה.

ויבואלידיפסול.וכןמשמעבמפרשד"המישזכו.

ו(בא"ד ,שם .אבל רש"י ביומא )סב (:ד"ה על ,כתב הטעם דהוי בטבעת

ב(מפרש ,ד"ה ראשו ,בסוה"ד ,וראשו של טלה לדרום עזרה אצל מזבח

השניה כדי שיוכלו לתפוס את רגלי הבהמה בטבעת הראשונה .והקשה

וכו' .אמנם ר"ע מברטנורא )פ"ד מ"א( כתב ,דראשו לצד המזבח משום

התוס'רי"ד)שם(,דהטבעותהיורחוקותזומזוד'אוו'אמות,והיאךיתכן

דחיישינןשמאיעשהגלליםבשעתהשחיטה,ואינודרךארץשיהיהלצד

שראש הבהמה יהיה בטבעת זו ורגליה בטבעת אחרת .ותירץ התפארת

המזבח.

ישראל )פ"ד מ"א בועז אות ו'( ,דכבשי התמידים היו גדולים ביותר

ג(מפרש ,ד"ה השוחט עומד וכו' ,בסוה"ד ,והמקבל עומד כנגדו באלכסון

כמבואר בתוס' במנחות )פז (.ד"ה שגובהן .ועוד ,שקשר את רגלי התמיד

ומצדדכדישיהאפניוכלפידרום.הקשהבחידושיהגר"א)פ"דמ"א(,מנא

בחבלים עד הטבעת .אמנם הקשה ,דאחר שעקדו את ידיו עם רגליו אי

ליהלמפרשזאת.ובתפארתישראל )פ"דמ"איכיןאותז'(ביאר,דאיןזה

אפשרלאוחזםבטבעת.

ראוישיהיואחוריולהיכל,ומהשפניולדרוםהיינוכדישיהיהמוכןלזרוק

ז(מפרשד"השחטוכו',בתוה"ד,שעולהבכבששהואבדרוםופונהלימין

אתהדםמידלמזבח,שהיהבדרום.

פוגעבקרןדרומיתמזרחיתתחלהוכו'ובסו"דשביארדהיינומשוםדבעינן

ד(מפרש ,ד"ה תמיד של וכו' ,שהשמש באה מן המזבח לפיכך מושכו

להתחיל בקרן מזרחית דרומית משום דילפינן לה מחטאת .אמנם התוס'

השוחטלצדמערבלהרחיקומןהכותלמזרחיתוכו'.הקשההנצי"ב )ספרי

ביומא)טו(:ד"הניתיבוכו')השני(,דכששוחטעלירךהמזבחצפונהופונה

פנחס ,פיסקא יא ,עמוד רמה( ,הא כיון דשחיטת התמיד היתה כשהאיר

לימין,פוגעתחלהבקרןמערביתדרומית.ותירצו,דסביראלןכמאןדאמר

המזרחכמבוארביומא )פ"גמ"א(שהואהרבהקודםנץהחמה,ואיןשייך

)שם לו (.דחצי עזרה עד הפתח הוי צפון ,וצריך לשחוט להלן מן המזבח

שהחמה תזרח עליו ממש .ונקט ,שאין הכונה שהחמה תזרח עליו בשעת

כנגדהפתחולכךכשהקיףבימיןפגעקודםבקרןמזרחיתצפונית.והקשה

השחיטה,אלאשיהיהמקוםשאםהיתהחמההיתהזורחתעליו.

העולת תמיד ,דדברי התוס' שייכי בשאר קרבנות אבל בתמיד דנשחט

ה(מפרש ,ד"ה על טבעת שניה ,בתוה"ד ,ואם היה שוחט בסדר הראשון

בטבעתשהיהכנגדהמזבחבצפון,הדראקושייתהתוס'לדוכתא.

אםכןהיההמזבחמעכבאורהשמשלבאעלידווכו'.הקשההתוס' יו"ט



)פ"א מ"א( ,דאכתי לא סגי בהרחקה זו אף דהוי י"ב אמות ,כיון דגובה

דףלאע"א

המזבחהואט'אמותוהצלארוךמאדבבוקר.ובתפארתישראל )פ"דמ"א

א(מפרש ,ד"ה לא היה וכו' ,כשהיה מתחיל הפשטו היה קרב הראש.

בועז אות ו'( הקשה ,דדוקא בתקופת טבת דהחמה יוצאת בקרן מזרחית

העוקץוכו'.והקשהבחידושיהגר"א )פ"דמ"ב(,אמאיכתבהמפרשהכי,

דרומית המזבח מאפיל אבל בשאר ימות השנה דהחמה יוצאת על פני

האמבוארביומא )כה,(:דמתניתיןאזלאכמאןדאמרבתרעילויהאברים

המזרח ,או בקרן צפונית מזרחית כמבואר בערובין )נו ,(.אין צל המזבח

היהקרב,והיינוראש,רגל,ב'ידיים,עוקץ,רגל,חזה,גרה,ב'דפנות.ועיין

מאפיל.ובעולתתמיד הקשה,דאףאםירחיקואתהתמידמהמזבח,אכתי

הגהת חק נתן ורש"ש ועיין בהגהת השיטה מקובצת )אות ט'( ומיושבת
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תמיהתהגר"א.

ובכךנמשךהדםממקוםהשחיטהאלהלב,ודםזהלאנתקבלבכלישרת

ב(מתני' ,חתך את הראש .הקשה הרש"ש ,אמאי אין חותכין את הראש

ולכךנפסל.אבלהראב"ד )לקמןלב(:כתב,דישעניןלמעטבדםהאברים.

קודםההפשט,ואזיוכללהפשיטובבתאחת.ובתפארתישראל )פ"דמ"ב

ובמקדש דוד )סימן טז אות א'( כתב ,דבדם התמצית איכא איסור

יכין אות יג( כתב ,דהוא משום דבקרא )ויקרא פ"א פ"ו( כתיב קודם

ד"ממשקה ישראל" ומה שהותר דם הנפש למזבח ,היינו לזריקה ,ולא

"והפשיט"ואחרכך"ונתח".

להקטרה.

ג(מפרש ,ד"ה היה וכו' ,בסוה"ד ,וקודם שיחתוך ממנה שום אבר חותך

ט(מתני' ,עלה לרגל הימנית .כתב הראב"ד ,דהתנא נקט לשון "עלה"

את הראש ולא מפשיטן שהרי קודם הוא בהקטרה ונאה לחותכו קודם.

משום שהבהמה תלויה כשראשה למטה ,ועד עתה נתעסק אצל החזה

והראב"ד כתב ,דאינו גומר את ההפשט משום שצריך לחתוך את הראש

והראשלמטה,ועתהעולהומתעסקאצלהרגליים.עודפירש,דהיהמעין

קודםשקורעאתהלב,ואםיפשיטאתהעורשכנגדהחזהולמטהתתקרר

מדרגהששםהיהמפשיטומחתך.

הבהמה ,ויתקרר הלב שבתוכה ולא יצא הדם בטוב .ובתפארת ישראל

י(מפרש ד"ה מדיחין אותן ,במיעוטן של שולחנות בשולחן הקטן של

)פ"ד מ"ב יכין אות יב( כתב ,דהוא משום שעור הצואר אינו מחובר,

שולחנות של שיש שבבית המטבחיים וכו' .אבל הרא"ש כתב ,דהכונה

כמבואר בחולין )פ"ג מ"ט( ,ואם יפשיט יותר מכנגד החזה יפול העור עד

לכלי וכדמצינו בבבא מציעא )עד (.מעטן של זיתים ,וכן כתב הראב"ד.

הראש ,ויקשה עליו לחתוך את הראש במדוקדק עד הצואר בלבד.

ומוסיף,דמהשהדיחובכליהואמשוםשהואיותרגבוהויותרנוחלהדיח

ובחידושיהגר"א )פ"דמ"ב(כתב,דבקראמצינודהראשוהכרעייםלאהוו

בו.עודפירש,שבצדאחדבשולחןהיהעשויביתקיבולרחבששםהניחו

בכלל נתחי הקרבן דהא כתיב והנתחים וראש וכרעיים ,ואינן בחד קרא,

אתהקרביים.

וקרא אחרינא מפסיק בינייהו ,שמע מינה אין הראש בכלל נתוח ,ולכך

יא(מתני' ,על השולחנות של שיש .כתב הראב"ד ,דעשו של שיש משום

בעינן לחתוך קודם גמר ההפשט את הראש והכרעיים ,כדי שלא יחול

שאיןהבשרמסריחכמובשארשולחנות.כמבוארלקמן)בעמודב'(..

עליהםדיןנתחים.

יב(מתני',והפרישאתהריאהמןהכבדוכו'.כתבהמקדשדוד )פ"הה"ג(,

ד(מתני' ,חתך את הכרעיים .עיין במפרש ד"ה ונתנו למי ,והרש"ש כתב,

דמהכא מוכח דדין כליל דעולה אינו משום דין הקטרת אימורין דכל

דהוא חלק התחתון של הרגל הנקרא רגל] .וזהו מה שכתב הרא"ש עד

הקרבנות ,דהא בהקטרת אימורים מבואר בפסחים )סד (:דיש להקטיר כל

הארכובה ,היינו ארכובה הנמכרת עם הראש[ .ובתוס' יו"ט כתב ,שאין

האימורים כאחד והכא דבעי להפריד החלב מיותרת הכבד והכליות,

כוונתהמפרשעלכלהרגלוגםעלחלקהשוקוהירך,דאתסופיהםחתך

משמעדהוידיןחדשד"כליל",ולאמשוםהקטרתאימוריםדכלהקרבנות.

אחרכך.אלאכוונתומהירכיםעדהכרע.וברנןלבקר כתב,דהתוס'יו"ט

יג(מתני' ,חתכו .כתבו המפרש ד"ה האליה ,ובפירוש הראב"ד ,וברדב"ז

קרא ירכים גם לשוק ,וכוונתו ממקום הכריעה שהוא הרגל עד הירכים

)פ"ו מעה"ק ה"ח( ,דהא דלא פירש כאן שהניחו אצלו ב' צלעות רכות,

דהיינוהשוק.ועייןתפארתישראל)יכיןאותיד(,ומלאכתשלמה.

דכיון דנקראים כנפי העוקץ לא הוצרך לפרשו ,דהיינו דכשאומר שנטל

ה(מפרש ד"ה ונתנו וכו' ,בסוה"ד ,שמאחר שהופשטו הידים עד כנגד

העוקץ כולל גם אותם ,דהדבר ידוע ששתי הכליות דבוקות בצלעות אלו

החזה יכול לחתוך כל ארבע רגלים יחד .וכן כתב הראב"ד .ובתפארת

וכיון שלא הזכיר התנא מה הן אותן צלעות ,ברור שניטלות עםהכליות.

ישראל )פ"ד מ"ב יכין אות יד( כתב ,דאף דמבואר )בעמוד ב'( דהכרעים

ובתפארתישראלכתבשלאהזכירםלרובקטנותם.והגר"אכתב,דסמךעל

ניתנו לכהן שזכה בקרבים שניטלו לאחר מכן ,חתכו קודם את הכרעיים

מהשאמרקודם.

משום דאותם ב' הכרעיים הסמוכים לחזה בולטים מגוף הבהמה,

יד(מתני',חתכהונתנהלמישזכהבהוהשדרהעמה.הקשההרדב"ז )פ"ו

ומפריעיםלמפשיטבניתוח.

ממעשה הקרבנות ה"ח( ,מדוע השדרה באה עם השמאל ,ולא חילקוה

ו(מתני',קרעאתהלב.כתבהרא"ש,דנראהלושמשנהזואיןמקומהכאן

בנפרדכדרךהקצבים.ותירץ,דבזמןשבאלחתוךאתהשדרהנופליםשם

אלאאחרשקרעאתהגוףלגמרי,כיוןדקודםקריעהאיאפשרלהוציאאת

חתיכותמהעצמותאומחוטהשדרה,ובעולהבעינןכולהכליל.וכןבנתוח

הלבהמוקףבצלעות.ובתפארתישראל )פ"דמ"ביכיןאותיז(יישבגירסא

המבוארבמשנה,לאהיושובריםשוםעצםשלאלצורך.

דידן ,דיש לומר שמכניס ידו בבית השחיטה עד שמגיע אל הלב וקורע



אותו ,כדי שהדם יזוב החוצה דרך בית השחיטה ולא יתלכלכו אברי

דףלאע"ב

הבהמה .וברש"ש כתב ,דהוי כעורות לבובין דמבואר בעבודה זרה )לב(.

טו(מפרש ד"ה הראשון בראש וברגל וכו' .שהראש קודם לכל האברים

דקורעיןכנגדהלבומוציאיםאתהלב.

דכתיב)ויקרא פ"אפי"ב("ונתחאותהלנתחיהאתראשוואתפדרווכו'".

ז(מפרש ד"ה קרע את הלב ,בסוה"ד ,ובכל הסדר הזה אין שום פסוק כי

והכי איתא ביומא )כה (:דמהכא ילפינן דהראש והפדר קודמים לכל

אם סברא לפי מה שנכון לעשות עושין .אבל הרמב"ם )פ"ו ממעשה

האברים.והקשותוס' )שם(ד"הנותן ,אמאיבעינןלמילףדפדרקודםלכל

הקרבנות ה"ט( כתב ,דהוי דין התורה .והראב"ד )בתורת כהנים ויקרא

האברים ,תיפוק ליה מהא דמבואר דנותנים את הפדר על בית השחיטה.

דיבורא דנדבה ו' ב'( כתב ,דסדר הנתחים אינו מפורש בקרא ,אלא כפי

ותירצו ,דאיכא למימר דרק בשעת ההעלאה בעינן ליתן הפדר על בית

מנהגהקצביםשהיומקצביםכןלבעליסעודותולשולחנותמלכים.

השחיטה ,אבל בשעת הקטרה היה מסירו והיה מקריבו עם האיברים.

ח(מתני' והוציא את דמו .כתב הרא"ש ,דבשעת השחיטה הטלה גונח

ובנזרהקודשהקשה,מההקשוהתוס',האאיכאנפקאמינהבגונאשאבד
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הראש,דאידיןהקדמתהפדרמשוםכיסויהראש,הכאשאינומקטיראת

התמידאלאאחזוהו,ישליישבדהאדאמרינןדאחזוהוידורגלהואמשום

הראש אינו מקדים את הפדר ,אבל אם הדין להקדים את הפדר ,אף

דדמילעקידתיצחק,ומאידמקשינןבסמוךמאיטעמאוכו',היינואמאילא

בכהאיגונאיקדימנו.

קשרוהוידורגל,ומתרצינןמשוםבזיוןקדשיםאודמהלךבחוקותהעמים[.

טז(מתני' ,וחוטמו כלפי זרועו .כתב התפארת ישראל )פ"ד מ"ג יכין אות

כג(גמ',משוםבזיוןקדשים .ביאררבינוגרשום,דהבזיוןהואמשוםדהכי

מז(,דהטעםדחוטמוכלפיזרועו,משוםדהחוטםשחורואיןזהכבודכלפי

עבדינן בחולין .והקשה הראב"ד ,מה בזיון קדשים איכא בהכי .ותירץ,

מעלהשיראהכלפיחוץ.

דבמהשהואכפותואינויכוללזוזהריהואכמתבעודוחי.ועודכתב,דאם

יז(מפרש ,ד"ה והפדר נתון עליה ,לכסות מקום השחיטה וזהו כבוד של

הואכפותיכולליפולבומוםכשהואמפרפר.והקשה הבארשבע,דלשון

מעלה.והכיאיתאביומא )כה.(:אבלהמשךחכמה )ויקראפ"טפי"ג(כתב

בזיון קדשים לא משמע כן] .ולכאורה צריך עיון דבמה שיכול להיות בו

לבאר ,על פי מאי דאיתא בחולין )צג (:דראש הבהמה מטיף דם הרבה,

מוםהאווינמיבזיון[וברא"ש כתב,דהויבזיוןמשוםדכלנשאיםטלאים

ואםכןישחשששאםיקטירהראשלבדויזובדםמהראשעלהאשויכבה

למכור.

אותה ,ועבר בלאו ד"לא תכבה" ,כמבואר בזבחים )צא ,(:לכך היו מכסים

כד(גמ' ,משום דמהלך בחוקי העמים .כתב היעב"ץ ,דלא קפדינן למעבד

את הראש בחלב כדי שלא יזוב ,והא דאיתא ביומא דהוא משום דרך

הכי אף בחולין ,משום דהעובדי כוכבים דרכם לקשור ארבעת הרגלים

כבוד ,היינו לדעת רבי שמעון הסובר דדבר שאינו מתכוין שרי ,כמבואר

יחדיו דוקא בקרבנותיהם ,ולא בחולין .וברנן לבקר כתב ,דלא היה חוק

בזבחים)שם(.

גמורלעבודהזרה,אלאדהחמירובקדשיםמשוםדמאיסאבלבחוליןשרי,

יח(מתני' ,וצלעותיו בין שני אצבעותיו .כתב התפארת ישראל )יכין פ"ד

והוסיףדלפיזהאתישפיראמאילאחיישמאןדאמרמשוםבזיוןקדשים

מ"גאותכה(,דעשהכןכדישיהאנאחזיפה.

להאיטעמאדמהלךבחוקיהעמים,דחומראבעלמאהואולאחוקגמור.

יט(מתני' ,במערבו .הקשה הרא"ש ,מהא דאיתא בשקלים )פ"ח מ"ח(,

כה(גמ' ,איכא בינייהו דכפתיה בשיראי .הקשו המרכבת המשנה )פ"א

דאברי התמיד היו מונחים במזרחו של כבש .ותירץ ,דהתם איירי בשבת

מתמידין ומוספין ה"י( והחק נתן והבאר שבע ,לראב"ד דסובר ]עיין לעיל

דאיכא מוספין שהם עיקר חובת היום ומשום הכי הניחום במערב ואת

אות כ[ דבזיון היינו חשש שמא יפרפר ויפול בו מום ,אמאי שרי לכופתו

התמיד במזרח .וברש"י בסוכה )נד (:ד"ה ניתנין הוסיף ,דהא דלא הניחו

בשיראי.ותירץהמרכבתהמשנה,דשיראירכיםהם,ואיןחשששיפולבו

שניהם במערב ,כדי שלא יטעו להקריב את המוסף לפני התמיד ,משום

מום .ובחק נתן תירץ ,דהראב"ד יפרש דמשום בזיון קדשים יש לאסור,

שלפעמים התעכבו בהקטרת התמיד על זמן המוספין .ובראב"ד תירץ,

ומשום חוקי העמים יש להתיר .וברנן לבוקר תירץ ,דאף להראב"ד עיקר

דבשקליםמייריבאבריתמידשנטמאו.עודכתב,דישלגרוסהתםכדהכא.

הטעם הוא משום בזיון ,ומום הוא חשש רחוק ,אלא דלא חיישינן לבזיון

כ(מתני',וירדוובאולהןללשכתהגזיתלקרותאתשמע .הקשההרא"ש

בפני עצמו כמו שמצינו שמוכרים בשר הקדשים באיטליז משום רווחא

לקמן )לב ,(:אמאי לא קראו קריאת שמע בעזרה שהיתה יותר קדושה

דהקדש ,ורק משום דאיכא חששא דמום חיישינן לבזיון ,ולכך הכא

מלשכת הגזית .ותירץ ,דתפילתו של אדם נשמעת יותר במקום ד' אמות

בשיראידליכאבזיוןשרי.

של תורה ,כדאיתא בברכות )ח (.דבמקום רינה שם תהא תפילה .ובבאר

כו(גמ',ובאולםשניםמבפניםעלפתחהביתאחדשלכסףואחדשלזהב.

שבע כתב ,דמיד לאחר התפילה היו צריכים לפייס כדי לסמוך הקטרה

כתב הראב"ד ,דבמנחות )צט (:גרסינן שולחןשל שיש והוא גירסת טעות,

לתפילה,ובעזרהלאהיועושיםפייסאלאבלשכה,ומשוםהכיקראובה

משום דהגמ' מקשה להלן אמאי לא עבדינן את השולחן מכסף או זהב.

קריאת שמע .ובלחם שמים כתב ,דבעזרה לא אי אפשר היה להתפלל

ולאהקשוהכיאלאעלשלחןהקרבייםולאעלשולחןלחםהפנים,ועוד,

בכונה משום שיש שם הרבה בני אדם ,שמתעסקים בצרכי המקדש

דתירוץ הגמ' דעבדינן שיש מפני שהבשר מרתיח לא שייך כיון שהלחם

והמזבח.

אינומתקלקלשם.וכתב,דאףאיגרסינןשיש,ישלומרדרקהרגליםהיו

כא(מתני',שם .הקשההראב"דלקמן )לב,(:אמאימתפלליםלאחרזריקה

עשויות משיש ,אבל השולחן עצמו היה של כסף .ובתוס' במנחות )צט(:

הרי הזריקה היא העיקר ,ועדיף שיתפללו לפניה כדי שיתקבל קרבנם

ד"האחד ,הוכיחומהירושלמיבשקלים )פ"וה"ג(דגירסתשישנכונה,עיין

לרצון.ועייןשםתירוצו.ובשושניםלדוד תירץ,דלפניהשחיטהאיאפשר

שם.

להתפלל משום דאכתי לילה הוי ,ואחר השחיטה קודם הזריקה אין

כז(גמ',זקניהנגב.כתבהמהר"ל )בחידושיאגדותלקמןלב,(.דזקניהנגב

מתפלליםמשוםדאיןמעביריןעלהמצות.

היינו זקנים היושבים בדרום ,דהוא צד ורוח המיוחד לחכמה ,כמבואר

כב(גמ',תנאידורגלכעקידתיצחקבןאברהם.כתבבחידושיהגר"א)פ"ד

בבבאבתרא )כה(:דהרוצהלהחכיםידרים.ומהשנקראו"זקניהנגב"ולא

מ"א( ,דעבדינן הכי כדי להזכיר את זכות עקידת יצחק והכי איתא בתנא

"חכמיהנגב"היינומשום,ד"חכמיהנגב"הםחכמיארץישראלשחכמתם

דבי אליהו )פרק ו'( ,דבשעה שישראל מעלין את התמיד על גבי המזבח

מצדשה'נתןלהםחכמה,אבלזקניהנגבחכמתםמשוםחולשתהחומר

וקוריןהמקרא)ויקראפ"אפי"א("צפונהלפניה''',זוכרהקדושברוךהוא

בצד דרום שאינו גס ועב כל כך ,ולכך נקראו זקנים כי חכמת הזקן היא

עקידת יצחק] .ולכאורה צריך ביאור ,מאי אם כן מקשינן בסמוך מאי

מחמת חולשת החומר וכן מבואר בכל הסוגיא דחכמתם היתה בעניני

טעמאלאהיוכופתיןאתהטלה,האאיכאטעמאדלהזכירעקידתיצחק.

הטבעבלבד,אבלחכמתהתורהצריךשתהיהמןהקדושברוךהואאשר

)י.א .(.אמנם לפירוש הרמב"ם ]הובא לעיל )ל (:אות א'[ דלא קשרו את

מאצילחכמהעלהחכמים.

3

מסכת תמיד דף לב
כה אייר התשע"ב


במרומי שדה )פסחים ב .ד"ה וקריא( .וכן בהעמק דבר שמות )י ,כא(

דףלבע"א

ובישעיה )מה,ז( .ועיין בסידור הגר"א בברכת "יוצר אור ובורא חושך"

א(גמ' ,מן השמים לארץ וכו' .הקשה התוס' רי"ד בחגיגה )יב ,(.דפשיטא

אור" ,דפעולת הגלילה
מ ְּפנֵי ֹ
חׁש ְך ִ
ו ֶ
חׁש ְך ְ
ֶ
מ ְּפנֵי
אור ִ
ּגו ֵלל ֹ
דביאור הלשון " ֹ

דהמרחק ממזרח למערב הוי כפלים מן המרחק משמים לארץ .וכתב

היאבשניהם,דלדעתהאומריםשהחשךהואהעדרלאשייךגביהפעולה

המזרחי )דברים פ"ד פל"ב( ]הובא במהרש"א )בחידושי אגדות([,דממזרח

כלל ,רק בהבאת האור ימש חשך ובהעדר האור ימצא החשך מקומו

למערב אין הכוונה ממזרח עד סוף המערב אלא למרחק שיש ממזרח עד

ממילא .ועיין חגיגה )יב ,(.דרב יהודה אמר רב חשיב חשך לבריאה בהני

למקוםעמידתהאדם,אוממקוםעמידתהאדםעדלמערב.והחתםסופר

עשרהדבריםשנבראוביוםראשון.ובסידור'אוצרהתפילות'בפירושדובר

)בסוףביתהבחירהלמאיריעלמסכתמדות(ביאר,דיסודהספקהואהאם

שלום הביאמדרשרבישמעוןבריוחאי,דמשוםהכיהקדיםאורלחושך

הארץ עגולה כמו כדור או כביצה ,דאי ככדור המרחק שוה מהארץ

דחושךשהואהעדרקדםלאור.ובעץיוסףשםכתבבשםהכלבו,דאףעל

לשמים כמו ממזרח עד מרכזו ,אבל אם כביצה ,יותר רחוק מהמזרח עד

חושךשהואהעדרשייךלשוןבריאה,כימצבההעדרבאמתנועתהחמה

מרכזכדורהארץוכןממערבלמרכז.ובעץיוסף כתבלבאר,דהספקהוא

הנעלםמהאופק.ועייןברד"ק)ישעיהמה,ז(אקראד"יוצראורובוראחשך

אם מקום כדור הארץ בדיוק באמצע הרקיע ,וממילא בכל מצב השמש

וגו'",דחושךאינובריאהרקהעדרהאור.גםבכתבוהקבלה)שמותי,כא(

נמצאת באותו מרחק מכדור הארץ ,או דאינה בדיוק באמצע העיגול

הביא ראיות דחשך הלילה הוא העדר האור ,מה שאין כן חשך מצרים

ונמצאשהמרחקבצהריהיוםגדולאוקטןיותר.

דנכתבבו"ויהי"שהואלשוןהויהומציאות,ועייןשםשהאריך.

ב(גמ' ,ואי חד מינייהו נפיש וכו' .כתב הבאר שבע ,דאינו מוכרח ,כיון

ו(גמ',אמרולומילתאדאאיןלהפתר .כתבהראב"ד ,אףשידעוהאמת

דאיכאלמימרדהפסוקמפליגיותראתהרחקתהפשעיםלעומתהתגברות

אינושקר,משוםדכוונתםהיתהדכיוןדאסורלאומרהכמבוארלהלן,שוב

החסד.

איןלהפתרון.

ג(גמ' ,או ממזרח למערב .הקשה העיון יעקב ,אמאי לא שאל נמי מצפון

ז(גמ',סברידילמאאתילשיוליוכו'.הקשההמהרש"א )חידושיאגדות(,

לדרום.ותירץ,דצדצפוןהוא פתוחואיןידועריחוקו,ולכךכתיבבתהלים

אמאילאהשיבוהועלשאלתודחשךנבראתחלה,ואםישאלאותםמה

)פק"גפי"ב(",כרחוקמזרחממערב"ולאכתיבמצפוןלדרום.

למעלה וכו' ישיבוהו שאין לזה פתרון .ועיין שם תירוצו] .ולכאורה יש

ד(גמ' ,אמרו שמים נבראו תחילה .הקשה העולת תמיד ,מהא דמבואר

לומר,דכיוןדלשאלהזומהנבראתחלהחושךאואורישתשובהפשוטה,

בחגיגה )יב(.דפליגיביתשמאיוביתהללאישמיםנבראותחלהאוארץ,

אםיגידולושאינםיודעים,יחשובאלכסנדרשאףשישלהםתשובהאינם

דביתשמאיסברידשמיםנבראותחלהמקרא)בראשית פ"אפ"א(ד"ברא

רוצים לענות מטעם השמור עמם .אבל אם רק בשאלה של מה למעלה

אלוקים את השמים ואת הארץ" ,ובית הלל סברי דארץ נבראה בתחלה

וכו'ישיבושאינםיודעים,יחשובשבאמתאינםיודעיםויהיהלהםבזיון[.

מקרא )בראשית פ"ב פ"ד( ד"ביום עשות אלוקים ארץ ושמים" דהכא

ח(גמ',מעיקראסבוראקראיוכו' .הקשההבארשבע,הרישאלםבתחלה

מבוארדזקניהנגבסבריכביתשמאי,ואמאילאנקטההגמ'דעתביתהלל

מה יותר רחוק שמים וארץ או מזרח ומערב ,ולאחר מכן שאלם האם

כדנקטהלעיללגביהמרחקמןהשמיםלארץוממזרחלמערבדעתחכמים,

שמיםנבראו תחלהאוארץ,ולאחששולענותלושמאיבואלשאולמה

דזה וזה שוין .וכתב ,דמבואר התם דריש לקיש מיישב סתירת הפסוקים,

למעלה ומה למטה ,אף שכבר ראו שאין כאן אקראי .ותירץ ,דהשאלה

דבסדרהבריאהנבראותחלההשמיםואחרכךהארץ,אבלכשנטה,נטה

הראשונהמהרחוקיותראינהשאלהעמוקה,ולכךלאחששוממנה,ורק

הארץקודםואחרכךהשמים.ואםכןלמסקנאאףלביתהללשמיםנבראו

השאלות מה קדם שמים לארץ או אור לחושך היו שאלות עמוקות,

תחלה.ובחתםסופר )בסוףביתהבחירהעלמסכתמדות(כתב,דהמפרש

וחששושמאיבואלשאולמהלמעלהוכו'.

דכתב בד"ה אמר ,דהספק הוא האם שמים נבראו תחלה ,או שבראו

ט(גמ',איזהוחכםהרואהאתהנולד.הקשההמהרש"א)בחידושיאגדות(,

כאחד,נקטהכיכדיליישבאמאילאנקטההגמ'הכאפלוגתתביתשמאי

דבאבות )פ"ד מ"א( איתא ,דבן זומא אומר איזהו חכםהלומד מכל אדם.

וביתהלל.

וכתב ,דאלכסנדר מוקדון היה חכם ופילוסוף גדול ,וכן היה גיבור שכבש

ה(גמ',אמרלהןאורנבראתחלהאוחשך .משמעשהחושךהואבריאה

כמה ארצות ,ועשיר משלל המלחמה .ולפי דעתו היה הוא החכם הגבור

ולא העדר האור .וכן בחגיגה )יב (.חשיב רב יהודה אמר רב לחשך בין

והעשיר האמיתי ,ורצה שזקני הנגב ישבחו ויהללו אותו,אבל הם השיבו

עשרה דברים שנבראו ביום הראשון .ובחידושי חתם סופר )בסוף מסכת

לועלפיהמבוארבקרא)ירמיהפ"טפכ"ב(",אליתהללחכםבחכמתוואל

תמיד לב (.ביאר דהיינו לדעת הסוברים דגלגל יסוד האש הוא החושך

יתהלל הגיבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל

האמיתי .וציין לרמב"ן בפירוש התורה )בראשית א ,ד( אקרא ד"ויבדל

המתהללהשכלוידועאותי",דהיינושהחכםהאמיתיהואהמתקרבלה',

אלוקיםביןהאורוביןהחשך",דכתבשאיננוהאורהנזכרבפסוקהראשון

דהיינוהרואהאתהנולדשכלמעשיוהםבמטרהלהדבקולהתקרבאלה',

שהוא האש ,אבל הוא אפיסת האור כי נתן אלוקים מדה לאור ושיהיה

וכן לגבי גבורה השיבוהו שהגיבור הוא הכובש את יצרו .ובעשירות

נעדר אחרי כן עד שובו ,והיינו שאינו בריאה רק העדר האור .ובליקוטי

המעלההיאהשמחבחלקושהואהעשירהאמיתישנהנהמיגיעכפיוולא

הגר"א)עלספריצירה(דחהדעתהאומריםשחושךאינובריאהרקהעדר,

מי שלקח וגזל במלחמה .ובחתם סופר )בסוף בית הבחירה למאירי על

וכתב שהחשך בריאה נפלאה ויותר דק מיצירה וכו' עיין שם .וכן כתב

מסכת מדות( ביאר ,דבאמת היה פילוסוף וידע תשובות לכל השאלות,
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אלאשרצהלנסותחכמתהיהודים,ולכךכשהשיבוהושאיןלהםתשובה,

יד(מפרש ד"ה אמרו לו שילטון וכו' ,בתוה"ד ,שהבטחתנו שלא תעשה

שאלם מי נקרא חכם ,וכונתו היתה היאך נקראו זקני הנגב חכמים הרי

עמנורעהוכו'.כתבהמהרש"א )בחידושיאגדות(,דלעיללאפירשההגמ'

אינם יודעים תשובה לשאלתו ,והשיבוהו שחכם הוא הרואה את הנולד

כן,משוםשכןדרךהמתוכחיםעםאדםחזקמהם,שמבטיחםתחילהשלא

והיינו דאף שיודעים אנו תשובה לשאלתך ,אין אנו עונים עליה משום

יהיהלואיבהעליהםאםינצחוהו.

דרואיםאנואתהנולדשתבואלשאולמהלמעלהוכו'.וחזרושאלםאיזהו



גיבור דהיינו דכיון שאתם מפחדים למסור נפשכם ולהודיע חכמתכם

דףלבע"ב

כמעשה הפילוסופים היאך תקראו גבורים ,והשיבו שהגבורה האמיתית

טו(גמ',אמרולואלאאינהמאבעיתוכו'.כתבבספרשיחותמוסר)מאמר

היאכבישתהיצרולאלהתוכחלהראותגודלחכמתם.וכתב,שאינויודע

פג( ,דרמזו לו שהיות והוא אינו זקוק ללחם ,ודאי כוונתו לממון וזהב,

לפרששאלתאיזהועשיר.

ואותו זהב שהוא רוצה יחשב עבורו כלחם ,משום דאוהב כסף לא ישבע

י(גמ' ,איזהו עשיר השמח בחלקו .כתב החתם סופר על התורה )במדבר

כסף,אפילומכלממוןשבעולםכמבוארברמב"ם)פ"אמדעותה"א(.

מאמרים פרשת נשא עמוד קסו קס"ז( ,דמאי דכתיב השמח בחלקו ולא

טז(גמ',עדדמטאלפתחאדגןעדן .כתבהראב"ד,דמחמתהמיםנפלבו

בכלמהשישלו,היינומשוםדאםישלאדםדברמועטאיאפשרלומרלו

כחלעלותעדפתחהגןעדן.

שישמח בו כאילו יש לו הרבה ,אלא אמרינן ליה ,שאם יחשוב שזהו רק

יז(גמ' ,אמרי גולגלתא דעינא דבישרא ודמא דלא קא שבע .הקשה הרנן

חלקמהברכהאשרברכוה',והקדושברוךהואשומרלואתהשאר,לתת

לבקר ,אם כן כיון שהיה בעל תאוה אמאי היה בגן עדן כמבואר

לומקצתשקצבלוכליוםויום,יבואלידישמחה.ובמאיריבאבות)פרקו(

שאלכסנדרקיבלומגןעדן.

כתב ,דהכונה דמסתפק במה שיש לו די ספוקו אינו מבקש המותר ,וכן

יח(גמ' ,כל העוסק בתורה בלילה .כתב המהרש"א )בחידושי אגדות(,

כתברבנויונה )שם(.וברוחחיים )אבותשם(כתב,דכשיודעשגורלותלוי

שאינויודעמדועהביאההגמ'להאמימראאחרמעשהאלכסנדרמוקדון

בידה'ואיןלולסמוךבעשירותועכשיו,הריהואשמחבכלרגעבעשירותו

עםזקניהנגב.

הקיימת כעת .ויסוד הדברים בדברי הגר"א במשלי )פט"ו פט"ו( .ובמכתב

יט(גמ' ,שם .כתב המהר"ל )בחידושי אגדות( ,דהלילה ראוי לאדם

מאליהו )חלק א' עמוד  (136כתב ,דלכל נברא יש תפקיד מיוחד בעבודת

להתבודדעםהקדושברוךהוא,משוםשאינוזמןהנהגתהתחתונים,אלא

ה' ,וזהו חלק בכלל עבודת כל כלל ישראל ,ומקבל לזה כל הכלים

הואמיוחדלעליונים.והמשךחכמה)ויקראפ"גפ"ב(כתב,דאיןלילהאלא

הדרושיםלו,ועליולדעתשמהשאיןלואינונצרךלוולאיועיללעבודתו.

משל ,דהיינו שלומד בזמן חושך ומסתרים ובעת דחק ,דהלומד על מנת

ועייןעודבשפתיחיים)חלקב'עמודרע"ח(.

להתכבדאולהעשותרבאולהשליםנפשו,הואנמשללזורעוקוצר,אבל

יא(מפרש ,ד"ה ימית את עצמו ,ישפיל את עצמו .וברא"ש כתב ,שינהג

מישעוסקבתורהבלישוםתכליתשכרומידבשעהשעוסקבתורה,והיינו

בשפלותשיטרחאפילובמלאכותבזויות,ולאיאמראיןמלאכהזוהוגנת

"קומי רוני בלילה" ,שתיכף בעת הלימוד ירונן מטוב ליבו ,כי קשור הוא

לי .עוד כתב ,שימית את עצמו בתענוגי העולם הזה ויצער בשרו ללמוד

לה'מידיעוסקובתורהוטועםנועםהתורההאלוקית.

תורה ,ואז יחיה בעולם הזה ובעולם הבא .וכן כתב המהרש"א )בחידושי

כ(גמ',אמררביאלעזרבןעזריהוכו' .כתבהמהרש"א )בחידושיאגדות(,

אגדות(.והראב"דכתב,שימיתאתעצמובדבריתורה.ובבארשבע כתב,

דהטעם שהביאה הגמ' להאי מימרא דתלמידי חכמים מרבים שלום

שיסתפקבצמצוםבכדימחייתו,משוםדאםירדוףאחרתאוותיוכשיחסר

בעולם,היינואגבמעשהדזקניהנגבשהרבושלוםבעולםעלידישהשיבו

לו,יצטרךלילךלגזולויהרגוהו.

תשובתםלאלכסנדרמוקדון.

יב(גמ' ,אמר להו דידי טבא מדידכו .כתב המהרש"א )בחידושי אגדות(,



דזקני הנגב סברו דבעצת אלכסנדר יש חסרון ,משום דאי אפשר להיטיב

פרקאמרלהםהממונהזוטא

לכל אדם באופן שוה .וברנן לבקר כתב ,דעל ידי שיתחבר עם המלך
והשרים ,ימנע מלעסוק בתורה ,וכן מצינו במגילה )טז (:במרדכי שנאמר

כא(משנה א' ,הממונה .כתב הר"ש ,דהוא ממונה לסדר עבודת היום.

"רצוי לרוב אחיו" ולא לכל אחיו ,משום שפרשו ממנו סנהדרין שנתבטל

והראב"ד הביאמרש"יבברכות )יא(:ד"האמר,דהואהסגן,ודחהפירושו.

מלימודתורה.

ובתפארתישראל)יכיןפ"האותא'(כתב,שהואהממונהעלהפייסות.

יג(מפרש ,ד"ה אמר להן מה וכו' ,מה זה שאתם עומדים לנגדי ואינכם

כב(משנה א' ,ברכו ברכה אחת .כתב הרא"ש ,דבברכות )יא (:פליגי

מחזיקים יראתנו הלא אתם יודעים כי אנחנו הרבים ואתם תחתינו .כתב

שמואל ורבי זריקא אם ברכו יוצר אור או אהבה רבה ,וכתב המאירי

המהרש"א )בחידושי אגדות( ,דפירושו דחוק ,כיון שלא נזכר במשא ומתן

בברכות )שם( ,דלכולי עלמא לא ברכו שני הברכות כדי שהכהנים לא

ביניהם שהתריסו נגדו ,ושביקש מהם להמיר אמונתם .ועיין שם שפירש

יתעכבו בעבודתם .וברמב"ם בפירוש המשניות כתב ,דברכו אהבה רבה,

באופןאחר.ובמהר"ל)בחידושיאגדות(כתב,שכיוןששאלםמייותרחכם

והיינומשוםדנקטדכןמסקנתהסוגיאהתם.

משמע שסבר שאחד מהם חכם יותר ,דלא מסתבר שכולם יהיו שוים

כג(משנה א' ,שמע וכו' .כתב הרא"ש ,דאף דלא הגיע זמן קריאת שמע

בחכמה ,והם הכחישו וענו שכולם שוים בחכמה ,והיא תשובה של

כמבוארביומא)לז(:דהקוראאתשמעעםאנשימשמרלאיצאידיחובתו,

התרסה.

הםהיוצריכיםלהקדיםלקרותקריאתשמע,כדישיוכלולעסוקבעבודת
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התמיד .ובתפארת ישראל )בועז פ"ה אות א'( כתב ,דודאי היו פטורים

ה"ח( כתב ,דישנים היינו ישנים לקטורת ,אבל אלו שזכו בשאר הפייסות

מקריאת שמע מדאורייתא משום שהיו טרודים בעבודת הקרבנות ,ואף

לא זכו בפיס זה ,והיינו משום דבעינן שיזכו אחרים כדי שיהיה ברב עם

שהיופטוריםאףמתפלהרצולהתפללתפילתעבודהשתתקבלעבודתם

הדרתמלך.

לרצון ,וכן ברכת שים שלום שלא יהיה מחלוקת בעבודתם ,ומה שאמרו

ל(משנה ב' ,מי מעלה אברים וכו' .כתב הרא"ש ,דכהן אחד העלה את

קודם לכן קריאת שמע ,היינו כדי שתהא תפלתם מתוך דברי תורה,

כולן .אבל התוס' ישנים ביומא )כו (:ד"ה דלא כתבו ,דששה כהנים העלו

ומשום הכי הוצרכו קודם לכן לומר ברכת אהבה רבה שפוטרת ברכת

את נתחי התמיד ,כסדר שהם מנויין לעיל )לא .(:אמנם הרש"ש ביומא

התורה.

)שם( העיר ,דברש"י יומא )כו (.ד"ה הוא מעלה ותוס' )שם( ד"ה דתנן,

כד(משנה א' ,ברכו את העם .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דהיינו

מבואר דאחד היה מעלה ומקטיר ,וכן מבואר ברמב"ם )פ"ו מתמידין

שהתפללועלהעם.אבל רש"יבברכות )יא(:ד"הוברכו כתב,דבירכויחד

ומוספיןה"ה(.ובליקוטיהלכותכאןהביאכמוכןמרש"יבסוכה)עייןשם(,

עםהעם.והקשההרא"ש,דמבוארביומא)לז(:דהקוראאתשמעעםאנשי

שיישב בדוחק דברי התוס' ישנים .ועיין בריטב"א יומא )שם( דששה

משמר לא יצא ,ואם כן אמאי אמרו העם אמת ויציב הא לא קראו את

העלום,אלאדלאהיואותםששההראשונים,אלאשחזרווהפיסועלכך.

שמע ,וכן ,אמאי אמרו רצה וברכת כהנים לפני שהתפללו י"ח ברכות.

ועייןהיטבבתפארתישראלשם.

ובתפארת ישראל )יכין פ"ה אות ד'( חידש ,דכונת רש"י שבירכו באותו

לא(משנהב',שם.כתברש"יבסוכה)נד(:ד"הניתנין,דהכהןשהעלהאת

נוסחשמברכיםהעם.

האברים לראש המזבח ,הקטיר את התמיד על המזבח .אבל הריטב"א

כה(משנה א' ,שלש ברכות וכו' .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דהיינו

ביומא)כה(.כתב,דהזורקאתהדםהקטיר.

אמת ויציב רצה ומודים ושים שלום .וכתב בחידושי הגר"א )פ"ה מ"א(,

לב(משנהג' ,ג'מסרום .כתבהרא"ש ,דהםשמשיםהממוניםעלהלבשת

דמהשכתבהרמב"םברכתמודיםקשהלהולמו.ואמנםבהלכותהשמיט

הכהנים.אבלהמאיריכתב,דהיינוביתדין.

לההרמב"ם)פ"ומתמידיןומוספיןה"ד(.

לג(משנה ג' ,לא היו מניחין עליהן אלא מכנסים בלבד .מבואר ברמב"ם

כו(משנהא',וברכתכהנים.כתבהרמב"םבפירושהמשניות,דהיינוברכת

בפירושהמשניות,דסדרלבישתהבגדים,קודםמכנסיםשנאמר"ולבשעל

שים שלום .וכן כתב הראב"ד .וכתב הכסף משנה )פ"ו מתמידין ומוספין

בשרו",ואחרכךהכתונת,וחוגרבאבנט,ואחרכךמצנפת.ובחידושימרן

ה"ד(,דנקראתברכתכהניםמשוםדבאותהברכה,השליחציבורמתחיל

רי"ז הלוי )ביומא כג (:כתב ,דלכאורה אפשר לומר ,דהקרא אתי למילף

ברכת כהנים .וברא"ש כתב ,דברכו ברכת נשיאות כפים בלא אמירת

שהמכנסייםיהיועלבשרו,אבלמניןלנוסדרהלבישה.וכתב,דעלכרחך

הפסוקים.ובתוס'בסוטה)לח(.ד"הוכתיבכתבו,דברכוממשברכתכהנים

כךהיהסדרהלבישה,דאילאוהכיהיהצריךלהלבישאתהאבנטבסוף

על הדוכן .והר"ע מברטנורא )פ"ה מ"א( כתב ,דאמרו את הפסוקים של

משוםדאיתביהשעטנז,דזההיהמעכבן.אלאדהקשה,לתוס'בקידושין

ברכתכהניםבלינשיאתכפיםודוכן.וכתבהמגןגיבורים)אורחחייםסימן

)נד (.ד"ה בכתנות ,דאיכא על בגדי כהונה קדושת הגוף ודינן ככלי שרת

קנח בשלטי גבורים סק"כ( ,דמה דפליגי הרמב"ם והרא"ש היינו משום

שעבודתן מחנכתן לקדושת הגוף ,אם כן כשלובש בגדי כהונה חדשים

דסבירא להו כשו"ת המהרש"ל )סימן סד( ,דקודם אור היום אין לומר

עדייןאיןעליהםדיןבגדיכהונהכיוןשאינןמתחנכיןרקלאחרהלבישה,

פסוקי ברכת הכהנים ,אבל ר"ע מברטנורה סברא כשיטת המגן אברהם

ואםכןלאהיהקיוםסדרהלבישה,שצריךלהיותבבגדיכהונהשנתקדשו

)אורחחייםסמ"זסק"ח(דשרי.

בלבישתןועדייןלאהיובגדיכהונה,ונשארבצריךעיון.

כז(משנה א' ,שם .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דזה היה בלשכת

לד(משנה ג' ,היו שם .כתב הרא"ש ,דהיו בלשכת הגזית בתוך החומה.

הגזית .אבל ברכת כהנים הידועה נאמרה על מעלות האולם אחר גמר

אבלבשיטהלרשב"יכתב,דהיובלשכתהכלים.

עבודת התמיד .וכן כתבו התוס' בברכות )יא (:ד"ה וברכת ,ודלא כדברי

לה(משנה ד' ,מי שזכה בקטרת היה נוטל את הכף וכו' .כתב הראב"ד,

התוס'בסוטה]שהובאובאותהקודמת[.והוסיפו,דאיןלומרדנשאוידיהם

דהיינו מיד אחר הפיס התעסק הזוכה להכין את כל צרכי הקטורת ,כדי

ב' פעמים לאחר הקטרת התמיד ,משום דאיתא בתענית )כו (:דהכהנים

שהכליהיהמזומןלפניוויוכללהקטיראתהקטורת.

נושאיםידיהםג'פעמיםואינשאופעמייםבשחריתליתניד',וכןהקשה

לו(משנהד',אתהכף .כתבהתוס' יו"ט )פ"המ"ד(,דבעינןכףמשוםהא

הרא"ש .ובקרן אורה בסוטה )לח (.דחה ,דהתם מיירי בברכת כהנים

דמבוארביומא)מז(.דאשכחןבהקטרתהקטורתכף)במדברפ"זפי"ד(.

בגבוליןולאבמקדש.

לז(משנה ד' ,והכף דומה לתרקב גדול של זהב .כתב התוס' יו"ט )פ"ה

כח(משנה א' ,ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר היוצא .הקשו התוס'

מ"ד( ,דנקרא "תרקב גדול" משום דמחזיק ג' קבין ,לאומת טני הדומה

בברכות )יב (.ד"ה ברכה ,אמאי קראוה ברכה ,הא אין בה הזכרת שם

לתרקב דמבואר לעיל )ל (.שאינו מחזיק אלא קביים וחצי .ובתפארת

ומלכות .ותירץ הבאר שבע ,דכיון דהוי ברכה להדיוט ולא לגבוה ,אין

ישראללעיל)פ"גמ"ו(כתב,דישב'תרקבים,תרקברגילמחזיקב'קבין,

חסרוןשםומלכותממעטממנהשםברכה.

וכשהוא גדוש מחזיק ג' קבין ,אבל תרקב גדול מחזיק ג' קבין אף כשהוא

כט(משנהב',חדשיםעםישנים וכו'.כתבוהתוס'ביומא )כו(.ד"הדתנן,

מחוק.

דאף אותן שהשתתפו בפיס השני יכלו להשתתף בפיס זה ,ויתכן שיזכה

לח(משנה ד' ,והבזך היה בתוכו .כתב בפירוש המשניות לרמב"ם לקמן

אותו שזכה בהולכתהאברים לכבש.אבל הרדב"ז )פ"ד מתמידיןומוספין

)לג,(.דהבזךהיהבתוךהכףכדישאםישפךבדרךהליכתוישפךלתוכה.
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וכן כתב הרא"ש )לקמן לג .(.אמנם הראב"ד כתב ,דהבזך היה בתוך הכף

איבה ,אבל הרשות בידו לתת אף לאחרים ,ולרבנן הכהן העומד לימינו

משום דהבזך היה גדוש בקטורת ,והדרך בדבר שהוא גדוש שאינו נח

זוכהמעצמובעבודתהמחתה.והרמב"ם)פ"דמתמידיןומוספיןה"ה(כתב,

להוליכואלאאםכןהואבכליאחר].ולכאורהגםכונתוכרא"ש[.

דמישזכהבמחתהלתרומתהדשן,זכהבחיתויהגחלים.וכתבהתוס' יו"ט

לט(משנה ד' ,שם .הקשה הרא"ש ,דהכף חוצץ בין ידו לבזך ,וכן מבואר

)פ"המ"ה(,דאינויודעמניןלוזאת.והרש"ש כתב,דהרמב"םדקדקלשון

ביומא )נח (.דמזרק במזרק חוצץ .ותירץ ,דכיון שהוא לצורך עבודה אינו

המשנה "מי שזכה במחתה" ,דלא היה על ידי פייס ,ולכך פירש ,דהכונה

חוצץ.עודתירץ,דכיוןדאוחזבדפנותהכףולאבכףעצמה,חשיבלקיחה

למישזכהבמחתהלתרומתהדשן.ומוסיף,דייתכןדבאותהמחתהשתרם

על ידי דבר אחר דשמה לקיחה] .וכתב הרא"ש ,דהכי מבואר בדברי ר"י

היה חותה .ועיין ברדב"ז )שם( שהאריך להוכיח דיש טעות סופר בדברי

בזבחים )כד.(.אמנםיעויןשםבדבריר"יבתוס'ד"ההואיל דכתבאיפכא

הרמב"ם.

וצריך עיון[ .ובחידושי הגר"ח הלוי )פ"ג מתמידין ומוספין ה"ד( הוכיח

ה(משנה ה' ,שם .כתב הרא"ש ,דמחתה זאת לא היתה כלי שרת ,ואינה

ממנחות )כ"ה( ,דהולכת הקטורת להיכל אינה עבודה ,ואם כן אין חסרון

מקדשת את הגחלים .ובראב"ד ,נסתפק בזה] .אמנם לדברי הרש"ש

עבודה.עודכתב,דאףלהרא"שהסוברשהיאעבודה,ישליישב,דחציצה

שהובאו באות הקודמת דהכא מיירי במחתה של תרומת הדשן .עיין

איכא דוקא אי בעינן לקיחה דוקא בימין הכהן ,אבל הכא דכשרה אף

ברש"יבזבחים)לד(.ד"השקדשוובתוס')שם(ד"השקדששכתבו,דמחתת

בשמאלליכאחציצה.

תרומתהדשןמקודשתוקידשהמהשבתוכה[.



ו(משנהה',וחתהמןהמאוכלותהפנימיות.כתבהרא"ש,דלאגרסינןליה,

דףלגע"א

משום דדוקא מתרומת הדשן מצותן בגחלים המאוכלות שאין בהם

א(משנה ד' ,מלא וגדוש קטורת .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דהוא

ממשותוהוו"דשן",אבלהכאבעינןגחליםלוחשותשאינןמאוכלות.אבל

כדישיהאהבזךמלאומתוקן .והראב"דכתב,דעשאוהומלאוגדושלסימן

הראב"ד גריס לה ,ופירש דבעינן גחלים פנימיות משום שהם יותר

ברכה .ור"ע מברטנורא )פ"ה מ"ד( כתב ,דכבוד שמים הוא לערות מכף

מעוכלותמהחיצוניות,וחשיבייותרגחליאש.

גדוש.

ז(משנה ה' ,נתפזר ממנו כקב גחלים .כתבו הרמב"ם בפירוש המשניות

ב(משנה ד' ,וכיסוי היה לו .כתב הרמב"ם )בפירוש המשניות( ,דהכיסוי

והרא"ש ,דהוא משום דחיתה בשל ד' קבין ,ועירה לתוך כלי זהב של ג'

היה לבזך .והקשה התפארת ישראל )פ"ה מ"ד יכין אות כב( ,אמאי כתב

קבין .וכתב התפארת ישראל )פ"ה מ"ה יכין אות כח( ,דעביד הכי כדי

הרמב"ם לעיל דנותנים הבזך בכף כדי שלא יתפזר הקטורת ,הא איכא

שתראההמחתהגדושהבדרךכבוד.ולאעירהמידבראשמזבח,כדישלא

לבזך כיסוי ואיך יתפזר .ועוד ,דלקמן )לג (:מבואר דכף וכיסויו היה ביד

יפלוהגחליםמהמחתההגדושהכשיורדבכבשהמזבח.

אחד,ומשמעשהכיסויהיהשלהכף.ואמנםפירשכן].אמנםמהשכתב

ח(משנה ה' ,היה מכבדן לאמה .כתב ר"ע מברטנורא )פ"ה מ"ה( ,דעביד

והוכיחשכדבריוכתבהרמב"םבהלכותיו)פ"גמתמידיןומוספיןה"ד(צריך

הכי כדי שלא יכוו בהם כהנים .וכתב הראב"ד ,דליכא איסורא ד"לא

עיוןגדול,דזהלשונושם,ומישזכהבקטורתנוטלכלימלאקטורתגדוש,

יכבה" כיון דאינתקו למצותן ונעשתה כל מצותן ,וכן כתבו תוס' בזבחים

וכסוי היה לו ובזך היה שמו ונותן הבזך בתוך כלי אחר וכף היה שמו,

)צא(:ד"ההמורידותוס'הרא"שביומא)מד .(:עודכתב,דמשוםנויעזרה

ומכסה את הכף בבגד קטן ואוחז הכף בידו ,דהיינו דכתב דהכסוי היה

חשיבצורךגבוה,וכלדברשהואצורך גבוהאיןעוברמשום"לאתכבה".

לבזךוהמטוטלתלכף[.ובראב"דכתב,דעבדינןכיסוימשוםשהקטורתהוא

עודכתב,שכיבדוםלאחרשכבוהגחלים.

דבר דק ,וחיישינן שמא יפול לתוכו אבק ויפסלנו .וכתב הרנן לבוקר,

ט(משנה ה' ,שם .הקשה הרא"ש ,דהגחלים נתקדשו במחתה ,ואם כן

דלדבריהראב"דהוצרכוכיסויאףלכףכדילשמוראתהקטורתשנתפזרה

היאךשרי לזורקו לאמה,האאיכא איסורא להפסיד את ההקדש .ותירץ,

שם.

דהמחתה לא נתקדשה ולכך לא נתקדשו הגחלים .ובתוס' ישנים ביומא

ג(משנה ד' ,מטוטלת .כתב הרמב"ם ,דהוא חתיכת בגד קטן .וכתב

)מה (.ד"ה נתפזרו כתבו ,דקושיא מעיקרא ליתא ,כיון דהקדש אין צריך

התפארתישראל )פ"דמ"דיכיןאותכג(,דעבדינןליהמשוםנוי.והרא"ש

לגחליםולאחשיבהפסדהקדש.

כתב,דעבדינןליהמעורכדישלאיצאריחהקטורת.ועודפירש,דהויכעין

י(משנה ה' ,ובשבת היה כופה וכו' .כתב הראב"ד ,דהוא משום איסור

טבעת לכיסוי שאפשר לטלטל על ידה .ובראב"ד כתב בשם הערוך )ערך

מכבה.וכתבהתוס'יו"ט)פ"המ"ה(,דאףדמבוארבביצה)יא,(:דאיןשבות

מטוטלת(,דהויחתיכתזהבדומהלבגדבלישפהכמוכלהכיסויים.וכתב,

במקדש ,והמכבה גחלת שלא על מנת לעשותה פחם אינו אסור

דעשו זאת לסימן עניות כי העניים דרכם לצאת במטלית ,ולרמז שבכח

מדאורייתא.מכלמקוםכיוןדאפשרלשמוראתהכהניםמןהגחליםבאופן

הקטורתלהעלותאתהענייםולהעשירם.

המותר עבדינן הכי .ובתפארת ישראל )פ"ה מ"ה יכין אות ל'( כתב ,דלא

ד(משנה ה' ,מי שזכה במחתה .מבואר ביומא )כה ,(:דרבי יהודה סובר

התירובמקדששבותהדומהלמלאכהגמורה.

דזכיהזולאהיתהעלידיפייס,אלאהזוכהבקטורתאומרלזהשעמוזכה

יא(משנה ה' ,ובשבת כופה עליה פסכתר .ופירש הרא"ש שלא יכוו

עמי במחתה .וכתבו התוס' )שם( ד"ה תא שמע ,דפליגי בהא רבי יהודה

הכהנים .וביאר הערוך ,דאף דאמרינן בשבת )מג (.דאין כלי ניטל אלא

וחכמים,דלרבייהודהזכותהמחתהשלאותושזכהבקטורת,ורקמשום

לצורך דבר הניטל ,במקדש התירו .והקשה הבית שאול ,מדוע התירו

דטריחאמילתאהתירולולתתהלאחר,ואומרלאותושעמדמימינומשום

במקדש ביטול כלי מהיכנו ולא התירו כיבוי דהוי מלאכה שאינה צריכה
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לגופה .ותירץ ,דלכיבוי יש עיקר מהתורה .עוד העיר ,הא מותר לטלטל

והרמב"ם בפירוש המשניות כתב ,דהעמיד את המצורעים שטהרו

מוקצה בשבת כדי שלא יזוקו הרבים ,כמבואר בשולחן ערוך )או"ח סי'

מצרעתם ,כדי שיהיו מזומנים לזרוק עליהם את דם האשם .והקשה

ש"חסי"ח(ואםכןיכלולהזיזהגחלים.

המהרש"א בפסחים )שם( ,דדבריו סותרים לדברי רב יוסף ורבא התם.

יב(משנהו',מגריפה.כתבהרא"ש,דהויכליזמרועשויכעיןהכלישגרפו

אמנם בהלכות )פ"ו מתמידין ומוספין ה"ה( כתב ,דהעמיד את הטמאים

בו את המזבח ,והביא דכן תרגם התרגום )שמות פכ"ז פ"ג( "יעיו"

בשער המזרח מפני החשד שידעו הכל שעדיין לא הביאו כפרתן .וביאר

מגרופתיה .וכן כתב הראב"ד לעיל )ל .(:אמנם ר"ע מברטנורא )פ"ה מ"ו(

התוס' יו"ט)פ"המ"ו(כונתו,שלאיחשדובהםשאינםנכנסיםמשוםשאין

כתב ,דהוא כלי גדול שהיו זורקים כדי להשמיע קול .ועיין תוס' ערכין

בית המקדש נכבד בעיניהם .ובחידושי מרן רי"ז הלוי )מחוסרי כפרה פ"ג

)לעיל י (:ד"ה מגריפה היתה במקדש ,דהביא פירוש רש"י שגורפין בה

ה"ה(הביאמקורלפירושהרמב"םשיהיומזומניםלזריקהמהספריפרשת

הדשן ,ותמהו ,הא היתה כלי זמר ,אלא כתבו דשני מיני מגריפות היו,

נשא דאיתא שם )פיסקא ט( והעמידה לפני ה' בשער ניקנור ,מכאן אמרו

אחת לדשן ואחת של שיר .ובספר מתת אלקים כתב ליישב כוונת רש"י

ראשהמעמדהיהמעמידאתהטמאיםבשערניקנור.והטעםשדווקאשער

התם,דהמגריפהודאיהיתהכליזמר,אלאדצורתההיתהכמוהמגריפה

נקנור נקרא לפני ה' משום שמכוון נגד קדש הקדשים ,וכדכתב הרמב"ם

של דשן .וכדברי הרא"ש .ובמדרש )ילקוט קהלת רמז תתקפ"ט( פליגי רב

)פ"גמסוטהה"ג(.

ושמואלבצורתהמגריפה.ועייןבאותהבאה.

טו(משנה ו' ,וראש המעמד .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דהוא היה

יג(שם ,עיין באות הקודמת,וברש"ש )לעיל פ"ג מ"ח ל ,(:אמתניתיןדתני

ראש אנשי המעמד ]דהיינו אנשים הממונים עלקרבנות הציבור כמבואר

"מיריחוהיושומעיןקולהמגריפה",כתב ,דלפיסדורהקולותשבגירסתינו

בתעניתכו.(.אבלהרא"שכתב,שהואראשביתאבשלאותויום.

במשניות שם )לאפוקיגירסתהמשנהשבגמ'שם(נראהשאותה המגריפה

טז(משנה ו' ,בשער המזרח .כתבו התוס' בפסחים )פב (.ד"ה היה ,שאותו

לא היתה כלי ניגון ,כאשר הבינו בפירוש המשניות לרמב"ם ור"ע

שער היה שער עזרת הנשים ,ואף דמבואר ביבמות )ז (:דטבול יום אינו

מברטנורא אחריו ,מדאפסיק בינה לקולות כלי השיר ,בקול מוכני ובקול

נכנס במחנה לויה היינו מעזרת נשים ולפנים .וברש"ש בפסחים )פב(.

גביני ,כינה לשאר קולות כלי השיר ,אלא ,היא המגריפה המוזכרת כאן,

הקשה מדברי הספרי )פרשת נשא סוף פיסקא ט'( דמפורש דהיה בשער

וההיאדערכין איןהכוונהעליה.אמנםבפירושהראב"ד )שם(,נמיפירש

ניקנור.וכןכתבהראב"ד.

שהיתהכלישיר,וקראולהמגריפה,שכמושמגריפהגורפתהדשןיחד,כך



אותו הכלי מחבר מיני זמר יחד ,והא דתנן שם בפרק ה' וכו' נטל את

פרקהחלועולים

המגריפהוזרקווכו' ,לאוזריקהממששהרימימוציאקולעלידי זריקה,
אלא כדאמרינן בשבת )ג" (.נזרקה מפי חבורה" ,שכל אחד כיון לדעת

יז(משנה א' ,החלו עולים .כתב הרא"ש ,דהיינו אלו שזכו בקטורת

חבירו ,והכא נמי ,דכשהיו רוצין לשורר בה לא היו מוציאין כל הקולות

ובמחתה .אבל הראב"ד ,כתב ,דהכונה לכל הכהנים שהתעסקו עם

יחד ,אלא פעמים קול זה ,ופעמים קול זה ,כדרך שהמנגנים בכנורות

התמיד.

מרבים עניני קולות לתקן הנגינה ,ובה היה מתחיל לשורר והיו יודעים

יח(משנהא',מצאושכבה.כתב הראב"ד ,דבזמןשמעוןהצדיקהיההנר

הלוייםשכברנכנסיםלדברבשיר ,אבלבכאןכשהגיעביןהאולםולמזבח

דולקבדרךנסכלהיום,ומזמןשמתהפסיקהנסוהנרכבה,ואםנמצאהנר

"זרקו" כולם בפעם אחת ,דהיינו שהיה מכווין להוציא ביחד את כל

דלוק,אףשיודעשאחרכךיכבה,יניחנודולקולאיטיבנועדהערב.אבל

הקולות שהיו בה ,ולפיכך היה קול גדול שלא היה אדם שומע את קול

ר"ע מברטנורא )פ"ו מ"א( כתב ,דכשמצאו דולק יכבה אותו וידשנו כדי

חבירו .וכן הביאו בתפארת שאול )ערכין י ,:וכתב דהתנא בתמיד לא דק

לגמוראתהטבתשתיהנרותיחדיו.

לסדר הקולות( .ועיין בתוס' יו"ט )שם( ,שהמגריפה דתמיד פרק ה' אינה

יט(משנה ב' ,ורדדן בשולי המחתה .כתב הרא"ש ,דפיזר את הגחלים על

המגריפה דתמיד פ"ג מ"ח ודהכא שהיה כלי שיר חשוב ,דזה אי אפשר

ידי שולי המחתה ,מפני שאם יהיו בערימה ,יארך הזמן עד שתישרף

שיזרקוהו שלא ישברו קניה ,עיין שם .אמנם כבר תמה בשו"ת מלמד

הקטורת ,ויתרבה עשנו] .ולכאורה צריך ביאור ,אמאי עדיף למעט בעשן

להועיל )אורחחייםח"אסימןטז(,דכלרואהיראהכמהמןהדוחקהוא

הקטורת ,הא עיין ביומא )נג (.דאדרבא בעינן עשן[ .ור"ע מברטנורא )פ"ו

לומרשהיוב'מיניכליקולבמקדשושניהםשמםמגריפה ,והתוספותיום

מ"ב(כתב,שעשהכןכדישהקטורתלאתיפולמעלהגחלים.

טוב אילו היה רואה דברי הראב"ד היה חוזר מדבריו .ואם כן חזינן,

כ(משנה ג' ,ונותנו לאוהבו או לקרובו .כתב ר"ע מברטנורא )פ"ו מ"ג(,

דהמגריפה היתה משמשת לדברים מיוחדים ולא כשאר כלי שיר .וציין

דנותןאתהכף.וכתבהתפארתישראל )פ"ומ"גיכיןאותי(,דכןמשמעות

להרב ר' אברהם משער אריה בספרו שלטי גבורים )פ"ו( ,דלגודל קול

לשון המשנה "נתפזר ממנו לתוכו" דהיינו מבזך לכף" ,נותן לו בחפניו"

המגריפהלאיכלולוייםלשוררעמה,עייןשם.ועייןעודלעיל)שם(באות

אוהבו שהכף בידו העביר את מעט הקטורת שנתפזר לתוך חפניו .אבל

יט.

הקשה,דנמצאשהמקטיראוחזבבזך,ואםכןהיאךישפוךהקטורתלתוך

יד(משנה ו' ,היה מעמיד את הטמאים .מבואר בפסחים )פב ,(.דלרבא

חפניו,ואיןלומרשיודעלעשותכןבעצמו,דמבוארביומא )מט(:דעבודה

עבדינן הכי כדי שלא יחשדום שהם לא באו לעבוד במקדש משום שלא

זו היא מהקשות שבמקדש ולא כל כהן בקי בה .ועוד ,דדוקא ביום

רצולהתבטלממלאכתם,ולרביוסףכדילביישםעלשלאנזהרומטומאה.

הכיפוריםעבידהכהןגדולהכימשוםדאיאפשרשיכנסעמואחרלקודש
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הקדשים ,אבל כאן שהיה אחר עמו מאי טעמא לא יסייע בידו .וכתב,

כז(משנהא,ואחדבאבניםטובות.כתבהרמב"םבפירושהמשניות ,דאלו

דמבואר ברמב"ם )פ"ג מתמידין ומוספין ה"ז( וברא"ש ,דנתן את הבזך

אבניהאפוד.ופירשהרדב"ז )פ"המכלימקדשהי"א(דהאפודהיהמגיע

לאוהבו ואת הכף הניח על הרצפה והתנא לא הזכיר נתינת הכף על

עד רגליו מאחוריו והכביד עליו ,לכך הכהן אחז באבנים שעל כתפיו

הרצפה וכן ששופך מהבזך את הקטורת לתוך חפנו ,משום שהוא פשוט

והגביהם להקל על משאו .אמנם הרא"ש כתב ,דהכונה לאבנים טובות

דהאלכךנתןלאוהבו.אמנםהרדב"ז )שםה"ח(נקטבדעתהרמב"םדנתן

שבחושן.והקשההנרתמיד,איךאחזהכהןבאבניהחושןהנתניםעלליבו

אתהכף.

שלהכהןגדול.וכתב,דטעותסופרהיאבדבריהרא"ש.

כא(משנה ג' ,ומלמדים אותו .כתבו הרמב"ם בפירוש המשניות והרא"ש,

כח(משנה א' ,וכיון וכו' שהוא יוצא הגביה לו פרוכת .כתב בחידושי

דחיישינן שיטעה משום שלא הקטיר מעולם .ובשושנים לדוד הוסיף,

הגר"א )פ"זמ"א(,דכשנכנסלאפתחולומשוםשנדחקאלהפתחונפתח

דהכהןיטעהדבעילמיכבדהכימשוםדאיןמעביריןעלהמצוות.

מעצמו ,אבל ביציאתו יצא מאחוריו דרך כניסתו ולא יכול היה לדחוק.

כב(משנהג',התחילמרדדן.כתבהרא"ש ,דמקטירהקטורתהתחיללפזר

והרא"ש דאיירינן בפרוכות ההיכל והאולם .והתוס' יו"ט )פ"ז מ"א( ביאר,

את הקטורת על גבי הגחלים מצד מערב ,אבל ר"ע מברטנורא )פ"ו מ"ג(

דהפרוכת היתה מוגבהת כל היום על ידי קשרים ויתידות ורק כשנכנס

כתב ,שהיה צובר את הקטורת על הגחלים שבצד מערב כדי שיתעכב

הכהןגדולמשוםכבודושמתייחדעםהשכינההורידואותה,ולכךדוקא

העשן מלבוא .והעיר התוס' יו"ט )פ"ו מ"ג( דלישנא דמרדד הכא לא דמי

כשחזר ויצא הוצרכו להגביה .ובחידושי מהרי"ח )פ"ז מ"א( כתב דדבריו

לדלעיל)משנהד'(,דהתםהיינולפזרןעלגביהמזבח.ובשושניםלדוד)פ"ו

דחוקים,דלאנתפרשהכילהדיאבמשנה,אלאצריךלומרדאףבכניסתו

מ"ג( הקשה ,דאם כן מאי טעמא אמרו לו הזהר שלא תתחיל ,הא הוא

הגביהו .ומשום דהוי פשיטא לא הזכירוהו ,ודווקא ביציאתו שאין רואהו

צובר את הכל בבת אחת ולא שייך לשון התחלה ,אלא הוי לן למימר

איכאחידושדהגביהאתהפרוכת.

הזהרשלאתתן.

כט(משנה א' ,וכיון ששמע הממונה וכו' נכנס והשתחוה ויצא .כתב

כג(משנהג',ויוצא.הקשההרש"ש,דמלשוןהמשנה"התחיל"משמעדיש

בחידושיהגר"א)פ"זמ"א(,דקאיעלהממונה.אמנםהתוס'יו"ט)פ"זמ"א(

גמר,ואםכןהיאךלאפירשהלנוהמשנהמהעשהלפנישיצא.ועוד,איך

כתב בדעת הרמב"ם )פ"ה מכלי מקדש הי"א( דלא הזכיר דהממונה

חזרה המשנה בסיפא לומר הקטיר והשתחוה וכו' הא כבר מבואר

השתחוה,דמתניתיןאייראבכהןהגדול.

שהקטיר.ולכךמחדש,דכאןכיומההמשנההכונהלמלמדושאמרלו"הוי

ל(משנה א' ,נכנסו אחיו הכהנים והשתחוו ויצאו .כתב הראב"ד ,דאינו

זהיר" ,דאחר שראה שהתחיל להניח את הקטורת כמו שלימדו יצא מן

דווקא בעבודת הכהן גדול ,אלא כל כהן שהקטיר לאחר שהשתחוה ,היו

ההיכל,מפנישאסורלכלאדםלהיותבעתההקטרה,והתחלתההנחהלא

נכנסיםאחיוהכהניםומשתחווים.

חשיבה הקטרה ,ולכך היה מותר לו להיות בהיכל באותו זמן ,ולפי זה

לא(משנה ב' ,לדרום אחיהם הכהנים .כתב הרא"ש ,דשלושת הכהנים

נתבאראמאילאהוזכרכאןשהשתחוה,דכיוןשלאעשהעבודהאיןדין

שזכו לעסוק בעבודת הקטורת .עמדו מצפון לב' הכהנים שעסקו בדישון

השתחויה אלא בסיום העבודהבלבד .אמנם הרא"ש כתב ,ד"יוצא" היינו

המזבחוהמנורה,משוםדצדצפוןחשוביותרשבונשחטיםקדשיקדשים.

דאופןההקטרהשהמקטירמושךאתידיולצדגופו]דהיינולמערבשהוא

אבלהרמב"םבפירושהמשניותכתב,דכלהכהניםשעסקובעבודתהתמיד

כיווןהיציאה[ומסייםאתפיזורהקטורת.

עמדועלמעלותהאולםכדילברךברכתכהנים,וחמשתהכהניםשסיימו

כד(משנה ג' ,פרשו העם .כתב הרא"ש ,דהאיסור לשהות בין האולם

לעבודבעבודתהתמידעמדובצדדרום.וכתבהתפארתישראל)פ"זמ"ב

למזבחבשעתהקטרתהקטורתילפינןמקראד"וכלאדםוכו'")ויקראפט"ז

יכיןאותיג(,דהיינומשוםדהכהניםחלקוכבודלאותםשעבדובהיכלעל

פי"ז( אמנם רש"י ביומא )מד (:ד"ה מעלות כתב ,דקרא מיירי באיסור

ידי שהעמידום מימינם .והראב"ד כתב ,דהיינו לימינם של הכהנים שהיו

לשהותבהיכל,והאיסורלשהותבעזרהמדרבנן.

עסוקים בהקטרת התמיד ,משום דהכהנים שלא גמרו עבודתם חשובים



יותר,ועלידישהראשוניםעומדיםלימינםמראיםחשיבותםשכבודהוא
להםלעמודבימינם.

פרקבזמןשכהןגדול
דףלגע"ב

לב(משנה ב' ,וחמשה כלים בידם .כתב התפארת ישראל )פ"ז מ"ב יכין

כה(משנה א' ,בזמן שכהן גדול נכנס להשתחות בהיכל .ואף דמבואר

אות ח'( ,דהחזיקו הכלים בידם להראות שעשו עבודתם בשלמות כמו

במנחות )כז (:דהנכנס להיכל שלא לצורך חייב מיתה ,כתב הרא"ש,

שנצטוו.ובחידושיהגר"א )פ"זמ"ב(הוסיף,דהחזיקודוקאלפנישהתחילו

דהשתחואהעבודההיא.וכןכתבותוס'במנחות )כז(:ד"הלהיכל.והתוס'

לברך,אבלבשעתהברכהלאהיהבידםכלום.

יו"ט )פ"ז מ"א( הביא ,מתוס' בחגיגה )כו (:ד"ה שלא ,דשרי להכנס

לג(משנה ב' ,וברכו את העם ברכה אחת .כתב הרא"ש ,שנקראת ברכה

להשתחות בהיכל אף אי לא חשיב עבודה .ועיין נמי בטורי אבן חגיגה

אחתמשוםשלאהפסיקוב"אמן"ביןברכהלברכהכבגבולין.והקשה,הא

)כה(:ד"השלא,וקרןאורה מנחות )כז(:ד"הלהיכל.ועייןבתוס'יו"ט )פ"ז

אכתיהויהפסקבמהשענו"ברוךשםכבודמלכותולעולםועד".ותירץ,

א( שהביא דהסמ"ג כתב דההשתחויה היתה בסוף העבודה  .ועיין באות

דלאהיועוניםברוךשםכבודמלכותולעולםועד,משוםשכלעניןברכת

הבאה.

כהנים הוא לברך את ישראל ,ואף שביום הכפורים היו אומרים ,היינו

כו(

מחמת חשיבות היום שיש בו סליחה מחילה וכפרה .ובתוס' בסוטה )מ(:
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ד"הוכלתרצו,דמידכששמעואתהשםהנכבדוהנוראענוברוךשםוכו',

עובדעבודותאלו.

ולאחיכועדסיוםהברכה,ולכךלאחשיבהפסק.

מב(משנה ג' ,שולחן החלבים .כתב הראב"ד ,דהוא "שלחן האברים"

לד(משנהב',שם.כתבוהרמב"ם )פי"דמנשיאותכפיםה"טופ"ומתמידין

המוזכר בשקלים )פ"ו מ"ד( ,ונקטו הכא "חלבים" משום דהוי מילתא

ומוספיןה"ה(והרא"שלעיל,דהכהניםברכוברכתכהניםלאחרשהשלימו

פסיקתא דאיכא בכל הקרבנות .וכן כתב בחידושי הגר"א )פ"ז מ"ג(.

הכהניםעבודתתמידשלשחר.אבלהראב"ד כתב,דברכואתהעםקודם

ובשיטה לרשב"י כתב ,דהוא אחד מן השלחנות שעליהם הדיחו משום

להקטרתהתמיד.

שהואמקוםגבוה.וכעיןזהכתבהרא"ש.

לה(משנהב',נושאיןאתידידםכנגדכתפיהם.כתבהראב"ד,דאםיגביהו

מג(משנה ג' ,תקעו והריעו ותקעו .הקשה התוס' יו"ט )פ"ז מ"ג( ,מהא

את ידיהם מעל ראשיהם כל שכן דיהני .אבל היראים )סימן רסט ובדפוס

דאיתא בסוכה )כג (:דבתמיד של שחר לא היו יותר מט' תקיעות והכא

ישן טו( נקט ,דדוקא כנגד כתפיהם משום דלמעלה מהכתפיים נראה

מבוארשהיועודג'תקיעותשתקעובתחילהעלשולחןהחלבים.ותירץ,

כשוטהואינונאה.

דמעיקר הדין אין מחויבין בתקיעות אלו ,והלויים ידעו שצריך להתחיל

לו(משנהב',ובמקדשעלגביראשיהן.כתבהרא"ש)עלפיהגהתהחשק

בשירעלידיהנפתהסודרין,ותקעומשוםשהיולוייםשלאראואתהנפת

שלמהאותא'(,דהואמשוםשהשכינהעלידיהםשלהכהניםכשמזכירים

הסודרין ,או משום שהיו בלשכות או בהר הבית ולא בעזרה ,ועל ידי

אתהשםהמפורש,ואינודרךארץשיהיוראשיהםשלהכהניםלמעלהמן

שמיעתהתקיעותיפנולראותבהנפתהסודרין,ומשוםהכילאתקעולהני

השכינה .ובראב"ד הוסיף טעם ,דמשום דהשכינה שורה על ידיהם אסור

תקיעות בכל יום ,אלא דוקא בזמנים שהיו טרודים כדי לזרזם ,ומהאי

לכהנים להסתכל בהם ,וחיישינן שמא יביטו בהם ,הלכך אמרינן להם

טעמאלאנמנובסוכה.

להגביהאותםלמעלהמראשיהםשלאיהיומולעיניהם.

מד(משנה ג' ,באו ועמדו אצל בן ארזא .ביאר התפארת ישראל )פ"ז מ"ג

לז(משנהב',שנאמרוישאאהרןוכו'.כתבהתפארתישראל)פ"זמ"ביכין

יכיןאותלו(,דאותםב'הכהניםשתקעו,באוועמדואצלבןארזא.

אותב'(,דהדיוקהואמדכתיב"אלהעם",דמשמעשממולידיומלפניהם

מה(משנה ג' ,הגיע לפרק .כתבו תוס' בסוכה )ד (.ד"ה שיר ,דתקעו

ומאחוריהםאלאהעםבלבדולאכתפיו].וצריךעיון[אבלהתוס'יו"ט)פ"ז

בתחילתהפרק.אבלר"עמברטנורא)פ"זמ"ג(כתב,דתקעובסוףהפרק.

מ"ו(כתב,דהאיקראאינומדברירבייהודה,אלאהובאבמתניתיןכמקור

מו(משנה ג' ,זהו סדר התמיד לעבודת בית אלקינו וכו' .הקשה הבאר

להאי דינא ,דהכהנים מגביהים את ידיהם בשעת הברכה ,וכן כתב כבר

שבע,אמאיכתבהתנאדבריםאלוכאןולאבסוףהמשנההבאהשמביאה

הרא"ש.

את סדר השיר שהלויים היו אומרים ,שאף הוא מעבודת התמיד .ורצה

לח(משנהג',הגיעלמחציתהכבשאחזהסגןבימינו.פירשהרא"ש,שהוא

לבאר ,דבסנהדרין )מט (:מבואר ,דאיכא פלוגתא אי סדר עבודת התמיד

משום שהתעייף בעליית חצי הכבש .והתפארת ישראל )ביכין אות כג(

מעכבאולא,אבלסדראמירתהמזמוריםלכוליעלמאאינואפילולמצוה,

פירש,שמשםהשיפועהיהיותרגבוה.והגר"אפירש,ששםעיקרהעליה

ולכך הקדים התנא לומר דעד כאן סדר עבודת התמיד .ועיין שם שדחה

כישםהיוהאבריםומשםמצותההולכה.

פירושו.ובחזוןנחום כתב,דמזמוריםאלואינםמעניןהעבודה,אלאשבח

לט(משנה ג' ,הושיט השני לראשון וכו' .כתב התפארת ישראל )פ"ז מ"ג

והודאה לשמו הגדול כל יום מענינו של יום ,וכונת התנא במה שאומר

יכין אות כ"ד( ,דמתניתין כרבי אליעזר בן יעקב דסבר לעיל )פ"ה מ"ב(,

"השיר שהיו הלויים היו אומרים במקדש" ,דאף כשיבנה בית המקדש

דאותם כהנים שהביאו את האברים לכבש הם המעלים אותם על גבי

יאמרושיריםאלוולאאחרים.

המזבח ,ועל כן הם המגישים אותם לכהן גדול ,אבל לרבנן דסברי שכהן

מז(משנה ד' ,ביום ראשון וכו' לה' הארץ ומלואה וכו' .מבואר בראש

אחד מעלה אותם על גבי המזבח ,אף הכא כהן אחד הגיש את האברים

השנה )לא (.דאמרי ליה ביום הראשון ,משום שבו ,קנה והקנה ושליט

לכהן גדול .ולפי זה הקשה )בבועז אות א'( על הרמב"ם שפסק )בפ"ה

בעולמו.והרמב"םבפירושהמשניות,ביאר,דהואתחילתמעשהבראשית.

מתמידיןומוספיןה"ח(כתנאקמא,ומאידךגיסאפסק)בפ"המכליהמקדש

וברש"י )שם( ד"ה שקנה כתב ,שהקדוש ברוך הוא קנה שמים וארץ כדי

הי"ד(כמתניתין.

להקנות תבל ליושביה .והמהרש"א )שם בחידושי אגדות( כתב ,ד"שליט

מ(משנה ג' ,וסמך עליהן .כתב הרא"ש ,דמבואר במנחות )צד (.דהיינו

בעולמו"היינושביוםראשוןהיהשליטיחידיבעולמו,משוםשהמלאכים

הכהן הגדול שסמך על אברים מפני כבודו ,כדי שתהא חשובה הקטרתו

נבראורקביוםהשני.ועייןבאותהבאה.

יותר מהקטרת שאר הכהנים .אבל הראב"ד כתב ,דהכהן גדול נסמך על

מח(משנה ד' ,שם .בחידושי הגר"א )פ"ז מ"ד( הביא מהזוהר הקדוש,

הסגן ומושיט] .ועיין במנחות )צד (.דלכאורה מבואר להדיא דאיירינן

שאמרושירהבכליוםכנגדאלףהשניםשלה,דיוםהראשוןאמרו"ארץ

בסמיכתהאברים[.

ומלואה" דעד המבול הארץ היתה מלאה כל טוב ,ביום השני "עיר

מא(משנה ג' ,נתנו לו יין לנסך .כתב התוס' יו"ט )פ"ז מ"ג( ,דאף דהתנא

אלוקינו" ,כנגד אלף השנים שבו נבחר הר המוריה ,ביום השלישי "ניצב

לא הזכיר הקטרת מנחת נסכים ומנחת חביתין ,קודם לניסוך הקטירו

בעדתקל"שבוניתנההתורה,ביוםהרביעי"קלנקמות"שבונחרבהבית,

מנחות אלו ,ותנא דמתניתין לא חייש לאדכרינהו משום שכבר הזכירם

ביוםהחמישי"הרנינו"שבכלהאלףאיןלנוביתהמקדשונשאררקרננה

לעיל )ל(.כחלקמןהפייסשלעבודתהתמיד,ואףשכתבהתםאףניסוך

בפה ,ביום השישי "ה' מלך" שהוא האלף השישי שבו ה' ימלוך עלינו.

היין והקטרת האברים ,חזר ושנאם למילף את החידושים כשכהן גדול

ובשבת "מזמור שיר" דהיינו שכפל ואמר מזמור שיר לעתיד לבוא וליום
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שכולושבת,כדעתאבייבראשהשנה)לא(.דתריחרוב,והיינואחדשכולו

משום שהי דוקא ללילה ולא ליום[ .ובמנחת חינוך )מצוה שפח אות א'(

שבתומנוחה,ושנילחייעולמיםאחרתחייתהמתים.

כתב,דלאבריראליהסברתהרמב"םהחינוךוהר"שדחובתשמירהנוהגת



רק בלילה ,דאדרבא כיון שכל השמירה היא לכבוד בית השם ,ודאי
שנוהגת בין ביום בין בלילה .וברש"ש הקשה ,לאידך גיסא דשמירת

הדרןעלךפרקבזמןשכהןגדול

הכהנים ילפינן מקרא "דאהרן ובניו שומרים וכו'" ,ואם כן איך אפשר

וסליקאלןמסכתתמיד

שישמרוביוםהאהיוצריכיםלעבודעבודה,והרימלבדםלאהיוכהנים
כמבוארבזבחים)קא.(:



ה(משנהא',בביתאבטינס.כתבהתפארתישראלבתמיד )פ"אמ"איכין

מסכתמדות

אות ד'( ,דעליית בית אבטינס ובית הניצוץ לא היו מקורים  .והמפרש
בתמיד )כה (:ד"ה היו ,כתב דבית אבטינס לא נתקדש בקדושת עזרה,



משום דגגין ועליות לא נתקדשו כמבואר בפסחים )פה .(:והראב"ד )שם(

דףלדע"א

כתב,דאףאיביתאבטינסהיהקדושבקדושתעזרה,יכלוהשומריםלישב

א(משנה א' ,בשלשה מקומותהכהנים שומרים .הקשה התפארת ישראל

שם ,משום דאי אפשר לשמירה בלי ישיבה ,והתורה הצריכה לעשותה

)פ"אמ"אבועזאותא'(,אמאיפתחמעניןהשמירה,האמסכתמדותאתי

בעזרה.ובעזרתכהנים )בנייוסף(הביאמהזכרוןמנחם,דביתאבטינסהיה

ללמדינו תבנית וחוקי המקדש ולא עניני עבודה .ותירץ ,על פי דברי

בנוי חציו בקודש וחציו בחול ,והיה פתח לחול ופתח לקודש ,והכהנים

הרמב"ם )בהקדמה( ,ורש"י ביחזקאל )פמ"ג פי"א( ,שלעתיד לבא יבנו

ששמרושםישבובחלקהחול.

המקדש ,דלשם כך בעינן לשמור צורת הבית בליבנו ,כדי שנדע לבנותו

ו(משנה א' ,בית הניצוץ .כתב הרא"ש בתמיד )פ"א מ"א( ,דנקראת בית

לעתיד .ואף למבואר ברש"י בסוכה )מא (.ד"ה אי נמי ,דבית המקדש

הניצוץ משום שהיתה פתוחה מצד אחד וניצוצי החמה ניכרים בה

השלישי יבנה בידי שמים ,צריכים לזכור את תבנית הבית ,כדי שיראו

]ולכאורה דבריו דלא כמו שכתב התפארת ישראל באות הקודמת[.

שדבריהנביאהיואמת.ועייןבמהרש"א )חדושיאגדות(ערכין יג.שביאר

ובתפארת ישראל )ה"א מ"א יכין אות ג'( כתב ,שהיו מבעירים בה עצים

שבימותהמשיח יבנואתביתהמקדש,ומהשירדמאשהיינולעולםהבא

שניצוצותיהם דולקים זמן רב ,כדי שאם תכבה האש שעל המזבח יקחו

עיין שם] .ולכאורה נראה לבאר לפי זה נוסח התפילה "והראנו בבנינו

משם,ולאסמכועלהנסשלאיכבועציהמערכה.

ושמחנובתיקונו[.

ז(משנה א' ,והלויים בעשרים ואחד מקום .כתבו הרמב"ם )פ"ח מבית

ב(משנהא',שם.כתבהמפרשבתמיד)כה(:ד"הבשלשה,דהשמירהאינה

הבחירהה"ד(,והמפרשבתמיד )כו(:ד"הלמעלן,דהלוייםשמרובעשרים

מחששגנביםדאיןעניותבמקוםעשירות,ואםיגנבויקנואחרים.וברמב"ם

ואחדמקומותלבדןבליהכהנים,והכהניםשמרובג'מקומותבליהלויים.

)פ"חמביתהבחירהה"אובספרהמצוותעשהכב(כתב,דשמירתהמקדש

אבל הרא"ש כתב ,דבמקומות שהכהנים שמרו אף הלויים שמרו ,ובבית

משום כבודו דאינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו

אבטינס ובבית הניצוץ היו הכהנים שומרים מלמעלה והלויים מלמטה,

שומרים .אמנם רש"י בפירוש התורה )במדבר פ"ג פ"ו( פירש ,דבעינן

ובבית המוקד ,הכהנים שמרו בפנים והלויים בחוץ ,ובכ"א המקומות

שומרים כדי שלא יקרב זר למקדש .וכן הוכיח בחידושי הגר"א בתמיד

ששמרו הלויים שמרו לבדם ללא כהנים .עוד פירש ,דבשמונה עשר

)פ"א מ"א(מלשון הפסוקים .והרא"ש בתמיד )כה (:כתב ,דשומרים על

מקומות שמרו הלויים לבדם ובעוד ג' מקומות שמרו יחד עם הכהנים

המקדש כדי שלא יסיחו דעת מן המקדש ביום ובלילה ,כמבואר במלכים

וביחדהיועשריםואחדמקומות.

)חלקב'פי"אפ"ה("ושמרתםאתמשמרתהביתמסח".

ח(משנה א' ,לשכת הקרבן .כתב הרא"ש ,דלשכת הטלאים היתה אחת

ג(משנה א' ,שם .כתב החינוך )מצוה קפח( ,דמצוה זו נוהגת בזמן הבית

מארבעהלשכותהקטנותשבביתהמוקד.עודפירש,שהיאהלשכהשבה

בלבד .ובשו"ת אבני נזר )יורה דעה חלק ב' סימן תמט( כתב ,דלטעמא

היו בודקים את הטלאים ממום .וכתב העזרת כהנים )בני יוסף( ,דהביא

דרש"י ]הובא באות הקודמת[ דשמירת המקדש כדי שלא יכנסו טמאים

פירוש נוסף ,משום דלפירוש קמא ,אמאי בעינן עוד שומר חוץ מהשומר

וזרים,יתכןדאףבזמןהזהאיכאדיןשמירה,אבלכתבדמדברי הרמב"ם

שלביתהמוקדגופא.

)פ"ח מבית הבחירה ה"ו( דכתב דהשמירה נעשית בבגדי כהונה ,מוכח

ט(משנה א ,בלשכת הפרוכת .כתב התפארת ישראל )פ"א מ"א יכין אות

דשמירתהמקדשחשיבאעבודה,ואםכןבזמןהזהשכולנוטמאימתיםלא

י'(,ששםהיואורגיםאתהפרוכת,ואינויודעמקומהואפשרשהיתהבתוך

תתכן שמירה דעבודה פסולה בטמאים .ועיין בספר משכנות לאביר יעקב

העזרה ,או שהיתה באחת מל"ח תאים שמסביב להיכל .והקשה העזרת

שהאריךבעניניםאלו.

הכהנים )בני יוסף( ,דליכא למימר שהיתה בתוך העזרה ,משום דמבואר

ד(משנה א' ,שם .כתב הר"ש בד"ה שומרים וכו' ,דשומרים בלילות .וכן

בכתובות )קו (.דנשים היו אורגות את הפרוכת ואסור לנשים להכנס

כתבו הרמב"ם )פ"ח מבית הבחירה ה"ב( ,והחינוך )מצוה קפ"ח( .אבל

לעזרה ,ועוד דהפרוכת היתה עשרים אמה על ארבעים אמה ואם כן לא

המפרש בתמיד )כה (:ד"ה היו כתב ,שהיו שומרים ביום ובלילה ,וכן

שייךשיארגואותהבאותםל"חתאים.

מבוארבדבריהרא"ש ]הובאובאותהקודמת,וצריךביאורדסותרלדבריו

י(משנהב',אישהרהבית.מבוארביומא )כג(.שהואבןביביהממונהעל

בתוספותיוביומא)י(:דכתב,דאיןחיובמזוזהבלשכותשלשומריהמקדש,
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הפקיע,דהיינושהיהממונהלהלקותאתהשומריםשישנועלמשמרתם.

שהיהשערקדוששאיןמשתמשיםבוברובעםאלאמעטובמוראגדול.

וכתבהבארשבעבתמיד)כז,(:דהאדהוזכרהכאבכינויוולאבשמומשום

יח(משנהג',טדיכתב הר"ש ,שלאהיהמשמשליציאהוכניסהאלאבעל

דאישהרהביתהואכינויחשוב,דהואהממונהעלכלממוניהרהבית.

קרי היה יוצא בו .וביאר התפארת ישראל )פ"א מ"ג יכין אות כו( ,דנקרא

יא(משנה ב' ,אומר לו איש הר הבית שלום עליך .כתב בחידושי הגר"א

טדי משום דטדי בלשון יוןתרגום של"סוד והצנע" ,ומשער זההיה יוצא

)פ"א מ"ב( ,דהשומר צריך לומר לאיש הר הבית שלום עליך ,ואם אינו

הבעל קרי בהצנע .והרא"ש כתב ,דטדי מלשון גובה ,מפני שעל גבי כל

אומר ניכר שהוא ישן .אבל התפארת ישראל )פ"א מ"ב יכין אות ט"ו(

השערים היה משקוף ורק באותו שער לא היה משקוף אלא היה בראשו

הקשה ,אמאי בעינן אמירה ולא סגי במה שעומד ,ולכך פירש דאיש הר

שניאבניםעומדותבאלכסון.אושטדיהואמלשוןהשתחויה,ששניאבנים

הביתדורשבשלומוכשאינועומדשמאנחלשואינו יכוללקום,אושהוא

אלוהיומוטותאחתעלהשניהכעיןהשתחויה.

בעלמחשבות.

יט(משנה ד' ,שער הדלק .כתב הרא"ש ,דנקרא שער כן משום שדרכו

יב(משנהב',ורשותהיהלולשרוףכסותו.הקשההרא"ש,האעברמשום

הכניסו עצים למערכה .ובתפארת ישראל )פ"א מ"ד יכין אות לב( כתב

בלתשחית.ותירץ,דהפקרביתדיןהפקר.והקשההדבראברהם )חלקא'

טעם נוסף ,שדרכו הכניסו אש הדיוט למזבח ,דאף שירד אש על המזבח

סימן טז אות כ"ד בהגהה( ,מה שייך הפקר בית דין הפקר לענין בל

מצוהלהביאמןההדיוט,ואיןלהקשותאמאילאהביאואשמביתהניצוץ

תשחית.וכתבדישלגרוסברא"ש"לאתגזול".והוכיחכן,דהריבלתשחית

וביתהמוקד,דאינהולאחשיביאשהדיוטמשוםשהודלקומקודש.

חוץמאילנותעםפירותהוימדרבנן,ואםכןמאיקשיאלרא"שדישלומר

כ(משנה ג ,עליו שושן הבירה צורה .בפשטות הכוונה על השער ממש,

"הםאמרוהםאמרו",אלאעלכרחךכונתוללאתגזול.ובתפארתישראל

והר"ש )כלים פי"ז משנה ט( פירש ,שהיה חדר מעל שער המזרח של

)פ"אמ"ב(תירץעלקושיתהרא"שדהיינומשוםקנסא,וחשיבצורךאדם

העזרה ומצוייר עליו שושן הבירה .וכן פירש רש"י מנחות )צח (.ד"ה

דלית ביה בל תשחית .עוד כתב ,דהיינו דווקא בגדו העליון והתחמם בו

בשושן .והקשה הבית דוד ,ממתניתין שהיה על שער הר הבית ולא

מדיוהואשהביאולשינה.

העזרה.

יג(משנה ב' ,קול בן לוי לוקה .כתב התוס' יו"ט )פ"א מ"ב( בשם השלטי

כא(משנה ג ,צורה .במנחות )צח (.ועוד נחלקו בטעם הציור ,האם כדי

גבורים,שהיהמלקהאתהלוייםבלבדולאאתהכהנים,וכןמשמעמלשון

שידעומהיכןבאואוכדישתהאעליהםאימתהמלכות.וביארהביתדוד,

המשנה דנקטה בן לוי ולא כהן .ותמה עליו בספר קול הרמ"ז ,דמלשון

דשם הונחו אמותהמידהשל בית המקדש ,על מנת שכשישתמשו בהם

הרמב"ם בפירוש המשניות )בשקלים פ"ה משנה א( משמע דגם הכהנים

יראו הציור ותבא עליהם אימת מלכות ויזכרו את אימת מלכות ה' מקל

היולוקים.וכןכתבר"עמברטנוראבשקלים )שם(שהלקואףאתהכהנים

וחומרולאיבאולידימעילה.

שישנו על משמרתם .וכתב הרש"ש ,דלדברי ר"ע מברטנורא מובן אמאי

כב(משנהד',שערהקרבן.בשיטהמקובצת)אותכה(גרס,שערהבכורות.

הממונה היה שורף את כסותו של הישן ולא קורעה ,דהא מבואר ביומא

וכתב ר"ע מברטנורא ,דנקרא כן משום שדרכו הכניסו את הבכורות

)עב(.דהקורעבגדיכהונהלוקה,וישלומרדלשורפןשרי.

ששחיטתן אף בדרום .וכתב התוס' יו"ט )פ"א מ"ד( ,דאף דקדשים קלים

יד(משנהב',רביאליעזרבןיעקבאומרוכו' .כתבהרא"ש,דרביאליעזר

שחיטתן בכל מקום ,נתייחד השער לבכורות ,משום שהם מתנה לכהן

בן יעקב אתי לאשמועינן שאמנם הענישו בדרך זו ,ושמעינן מינה נמי

ואינםלבעליםוהווכקדשיקדשים,ואיכאחשששיטעולומרשנפסליםאם

דסתם מתניתין דמדות רבי אליעזר בן יעקב היא .ובתפארת ישראל )פ"א

שחטוםבדרום.

מ"ב יכין אות כב( כתב ,דרבי אליעזר בן יעקב בא לחלוק ולומר שלא

כג(משנה ד' ,לשכת פנחס המלביש .כתב העזרת כהנים )בני יוסף( בשם

הענישואתהישןבב'דברים,דהיינוגםבחבטהבמקלוגםבשריפתכסותו,

השלטי גבורים ,דמה שמבואר בתמיד )לב ,(:שהיו חלונות בכתלי לשכת

אלארקבשריפתכסותובלבד,וכןאתילאשמועינןדאףאםהשומרהישן

הגזיתששםהניחואתבגדיהכהונה,היינובגדיהכהונהשהשתמשובהם

אדםחשוב,לאחששולכבודווהיושורפיןאתכסותו.

בכליום,אבללשכתפנחסהמלבישנועדהלשמירתבגדיםחדשים.

טו(משנה ג .כתב המשנה למלך )בפ"ז מתמידין ומוספין הי"ג( ,דמסתבר

כד(משנה ה' ,שהכהנים שומרים מלמעלן ולויים מלמטן .כתב הרמב"ם

שהשעריםנתקדשובקדושתהרהבית,אךהביאמהירושלמידנחלקובזה,

)פ"ח מבית הבחירה ה"ד( דמצות שמירתו היא שיהיו הכהנים שומרים

ונפסקדלאנתקדשו.ובעזרתכהניםהביאבשםספרתבניתהיכל,דדלתות

מבפנים והלוים מבחוץ .ובמנחת חינוך )מצוה שפח אות א( הביא מהזרע

הרהביתהיובצדהפנימי.

אברהם )ספרי קרח פרק א' פיסקא קטז( שהקשה ,אמאי שינה הרמב"ם

טז(משנה ג' ,קיפונוס מן המערב .כתב הרא"ש ,דנקרא קיפונוס ,משום

מהמשנה שכתבה שהכהנים שומרים למעלה והלויים למטה .ותירץ

דהשכינהבמערב,ושערזההיהבמערבראשלכלהשעריםוקפיבלשוןיון

המנחתחנוך)שםבאותד'(עלפידבריהסמ"ג )עשיןקסד(,דדוקאבבית

ראש.ובתפארתישראל)פ"אמ"גיכיןאותכה(כתב,דנקראעלשםגןשל

אבטינס ובית הניצוץ היו עליות והכהנים שמרו למעלה והלוים למטה,

ורדים שהיה שם וקיפונוס בלשון יון הוא עבודת הגן )קיפוס-גן פונוס-

אבלבביתהמוקדשלאהיתהעליה,היוהכהניםשומריםמבפניםוהלוים

עבודה(,אושנקראעלשםהאיששבנהאותו.

מבחוץ ,וכונת הרמב"ם לבית המוקד ,אבל אכתי קשה ,דמלשון הרמב"ם

יז(משנה ג' ,שם .כתב הרא"ש ,דשער קיפונוס היה קטן .וכתב העזרת

משמעדנקטכןאכלשמירתכהניםולוים.

כהנים )בני יוסף( ,דהרא"ש מפרש תיבת "נוס" מלשון ננס ,והיינו משום

כה(משנהה',שם.כתבהרא"שלעיל )משנהא'(,דהיומקומותשהכהנים
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שומריםלמעלהוהלויםלמטה,אבלהמפרשבתמיד )כו(:ד"השהכהנים,

המוקד שנזכרת שם .והקשה התוס' יו"ט ,דביומא )יז (.הקשו ממתניתין

כתבדהלוייםלאשמרובשערהניצוץמכיוןשכברשמרוהכהניםלמעלה,

דידןלמתניתיןדתמידלגבימקוםלחםהפנים,ותירצודתנאדתמידמונה

וכונת מתניתין דשמירת הכהנים תמיד למעלה על גבי החומה ,והלוים

דרךשמאל,ונמצאשלשכתהחותמותהיתהמערביתצפוניתולשכתבית

למטה.

המוקדהיתהמזרחיתצפונית,ונסתרודבריהרמב"ם.ועלכןהגיהבמשנה

כו(משנה ו' ,שתים בקדש ושתים בחול .ביאר הרא"ש ,דבית מוקד עצמו

דתמיד והקדים לשכת בית המוקד ללשכת החותמות .והבית דוד כתב,

חציו הדרומי היה בעזרה ,וחציו הצפוני מחוץ לעזרה ,ולפיכך שתי

דעדיף לומר דהתנא דתמיד לא הקפיד על סדר מקום הלשכות מלבד

הלשכות הדרומיות שבו קודש ,ושתי הלשכות הצפוניות חול .אבל

לשכתהטלאים,מלהגיה.

הרמב"ם )פ"ה מבית הבחירה ה"ט( והר"ש ד"ה בית המוקד כתבו ,דבית



המוקד היה בנוי כולו מחוץ לעזרה ,אלא שבדרומו היה פתוח לעזרה

דףלדע"ב

ובצפונוהיהפתוחלחול,וכתבהעזרתכהנים )בנייוסף(,דמשוםכךחציו

לא(משנה ז' ,שני שערים היו לבית המוקד אחד פתוח לחול ואחד פתוח

הדרומי היה קודש וחציו הצפוני חול .והקשה ,אמאי בעינן לפספסין הא

לעזרה .בתמיד )כו (:איתא דלא היו שומרים בשני הפתחים ,משום

הויניכרבלשכהעצמה.

שהפתחים היו סמוכים או מכוונים אחד כנגד השני ,וסגי בשומר אחד.

כז(משנה ו' ,ראשי פיספסין .כתב הרא"ש ,שהם מסמרים .ור"ע

והקשה הרש"ש ,מהא דמבואר לקמן )משנה ט'( דהיו שם ב' שומרים

מברטנורא )פ"אמ"ו(כתב,דראשיקורותיצאומהכותלעדהמקוםשהוא

דהכהןשמרמבפניםובןלוימבחוץ]לגירסתר"עמברטנורא[,ומסתברשזו

קודש ,כדילהבדיל בין הקודש לחול .ובתוס' יו"ט )פ"א מ"ו( הוסיף ,שלא

מהחמשהשעריםששמרוהלויםכמבוארלעיל)משנהא'(.

היו בקודש משום איסור ד"לא תטע וכו'" ,וכמו שביאר ר"ע מברטנורא

לב(משנה ז' ,פשפש קטן היה לו שבו נכנסין לבלוש את העזרה .כתב

בפרקקמאשתמידמ"ד.והתפארתישראל )פ"אמ"ובועזאותה'(הקשה,

המפרשבתמיד)כו(:ד"האמררביוכו',עלהאדמבוארשםדכלבוקרהיו

מהאדמבוארלקמן )פ"אמ"ה(דבכותליהמקדשעצמוהיוקורותארזים,

נכנסיםדרךהפשפשקבוצתכהניםלעזרהלבדוקאםכליהשרתנמצאים

וכן בעמודי מטבחיים ,ובפתחה של עליה שעל ההיכל היו כלונסאות של

במקומם הראוי ,דבדיקה זו נעשתה קודם התחלת העבודות במקדש

ארז ,ועוד מניין להו שהיו של עץ שמא של אבן היו .ועיין שם שהביא

מבעודלילה,ונכנסודרךהפשפשכיוןדעדייןלאנפתחודלתותהעזרה,כי

ראיותדשרילהכניסעציםאלהקודש.וכתב,דמוכחמדבריהרמב"ם)פ"א

לאהיורשאיןלפתוחאותםעדשיאורהיום.

מבית הבחירה ה"ט( דאיסור ד"לא תטע" היינו דוקא בדאיכא תרתי

לג(משנה ז' ,שם .כתב הרא"ש ,דהפשפש היה פתח קטן בתוך הפתח

לריעותא ,א .דמחובר לקרקע ,ב .בולט ,דבהאי גונא דומה לנטיעה

גדול.אמנםבתמיד )כו:כח(.כתב,שהפתחהקטןהיהבקירהסמוךלשער

שמחוברת ובולטת ,אבל בריעותא אחת ליכא איסורא ,ויש לומר,

הגדול.

שהכלונסאות שבעליה שעל ההיכל לא היו מחוברות לקרקע .עוד כתב,

לד(משנה ז' ,שם .כתב הרא"ש ,דנכנסנו לבדוק אם חסר מהכלי שרת.

דלאסור בעינן דומיא דנטיעה שהיא מחוברת לקרקע ממש ,ואין איסור

אמנם בתמיד )כו (:כתב ,שנכנסו לבדוק את שומרי העזרה ולהלקות את

במחוברלקיראועמודהמחוברלקרקע .וביכין)מה(פירש,שהיובולטות

הישנים.

מןהקירבשניהצדדים,ונקראו"פספסין"לפישהיורחביםכפיסתהיד.

לה(משנה ח' ,בית המוקד .כתב המפרש בתמיד )כה (:ד"ה בית המוקד,

כח(משנהו',מערביתדרומיתהיאהיתהלשכתטלאיקרבן.כתבבחידושי

דנקראכןלפישהיתהבומדורהשהיתהדולקתתמיד.ובשבת )יט(:פירש

הגר"אבתמיד)פ"גמ"ג(,דלשכתהטלאיםהיתהפתוחהלחצישלחולשל

רש"י ד"ה בית המוקד ,שהיתה בשביל לחמם את רצפת העזרה שהיתה

בית המוקד ,והיה לה דין חול כדי שלא ירביצו גללים בעזרה ,אמנם

משישהכהניםעלמנתשהכהניםשהלכויחפיםבביתהמקדשלאיצטננו.

התפארת ישראל )פ"א מ"ו יכין אות מז( כתב ,דללשכת הטלאים היתה

אמנם התוס' ביומא )טו (:ד"ה ואחת כתבו בשם רבינו חננאל ,שהמדורה

קדושתעזרה.

היתהכדיליטולמשםאשלמזבח,משוםדאףשהאשירדהעלהמזבחמן

כט(משנהו',ששקצוםמלכייון.כתבר"עמברטנורא )פ"אמ"ד(,דהיונים

השמים ,מצוה מן ההדיוט ,והיו שם שני מדורות שאם יכבההאחד יקחו

הקטירועליהםלעבודהזרה.והקשה התפארתישראל)פ"אמ"ויכיןאות

מןהשני.

מח(,אמאיהרסואתהמזבח,האמבוארבעבודהזרה )מה(.דעבודהזרה

לו(משנה ח' ,כיפה .כתב המפרש בתמיד )כ (:ד"ה כיפה ,דבית המוקד

במחובראינהנאסרת.ותירץ,דבאמתאינונאסרוהרסואתהמזבחמשום

נבנהעלגביכפהשלאבניםכדישיהיהגבוה,משוםששומריםבוושמירה

כבודשמים,ולכךגםלאעברועלהאיסורד"לאתעשוכןלה'וכו'".עוד

צריכה להעשות במקום גבוה .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות בתמיד

כתב ,דהמזבח נתחלל מדין באו פריצים וחללוהו )עבודה זרה נב (:ולא

)פ"אמ"א( ובחידושיהגר"אבתמיד )פ"אמ"א(כתבו,דגגביתהמוקדהיה

נאסרואלאמדרבנן.ועייןמהשהקשההתפארתיעקב )פ"אמ"ו(],ודבריו

עשויבצורתחציכדורככיפה.

לכאורהצריכיםעיון[.

לז(משנה ח' ,רובדין של אבן .כתב הרא"ש ,דהכהנים ישנו על הרובדין.

ל(שם.הרמב"םמפרש,שהלשכההמזרחיתצפוניתשבהגנזוהחשמונאים

אבל המפרש בתמיד )כה (:ד"ה מוקף כתב ,דהרובדין שמשו כמדרגות,

אתאבניהמזבח,היתהגםלשכת החותמותשמזכרתבתמיד )פ"גמשנה

לעלותלמקומותמשוקעיםבכותלביתהמוקדושםישנו.

ג(,והלשכההמערביתצפוניתשבהיורדיםלביתהטבילה,היאלשכתבית

לח(משנה ח' ,וזקני בית אב ישנים שם ומפתחות העזרה בידם .הקשה
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הבאר שבע בתמיד )כ ,(:דבתוספתא שקלים )פ"ב הט"ו ( מבואר ,דהיו ז'

מד(משנהט',רביאליעזרבןיעקבוכו'.כתבהרמב"םבפירושהמשניות,

אמרכלין שהיו ממונים על מפתחות העזרה .ותירץ ,דהאמרכלין היו

דלרבי אליעזר בן יעקב אסור לכהן שהוא טבול יום לחזור לבית המוקד,

ממונים על השערים של לשכות שבתוך העזרה שהיה שם ממון של

אלא היה יוצא לביתו ,אבל רבנן סברי כמבואר בתמיד )כו ,(.שהיה חוזר

הקדש ,והזקני בית אב היו ממונים על מפתחות שערי העזרה בלבד.

לאחיוהכהניםבביתהמוקד.וכתבהמפרשבתמיד)שם(,דאףדלטבוליום

והקשה המשנה למלך )פ"ד מכלי המקדש הי"ז( ,דבתוספתא )שם( איתא

אסור להכנס למחנה לויה ,כיון שאיסורו מדרבנן לא הטריחוהו לצאת

להדיאדהאמרכליןהיוממוניםעלהמפתחותשלשבעתשעריהעזרה,וכן

בלילה .וברא"ש )שם( כתב בשם רבינו תם ,דהגזירה היתה לא להכנס

לשוןהרמב"םשם.ועלכןתירץ,דהמפתחותהיובידיהזקניביתאב,אך

למחנה לויה ,אבל אם הוא נמצא במחנה לויה לא גזרו עליו לצאת.

הרשות לפתוח היתה כשהתכנסו בבוקר שבעת האמרכלין .עוד כתב,

ובחידושי הגר"א )פ"א מ"ט ובתמיד פ"א מ"א( כתב ,דלכולי עלמא הכהן

דיותר נראה ,דמשנה דידן איירא בפתיחה לצורך עבודה ובזה היה איש

חוזרלביתהמוקד,אלאדרביאליעזרבןיעקבסברדהמחילהשבההולך

אחד פותח ונועל ,והתוספתא איירא כשהיו צריכים להוציא או להכניס

הכהן לא היתה מתחת לבית המקדש ,משום דלכהן טמא אסור להלך

לעזרהדברשאינולצורךעבודה.

אפילומתחתלביתהמקדש,אלאהלךבמחילהשמתחתהחיל.

לט(משנהח',וזקניביתאבישניםשם.בתמיד )כו(:הקשתההגמ',אמאי

מה(משנה ט' ,יוצא והולך לו בטדי.כתב התפארת ישראל )פ"א מ"גיכין

לא הכניסו לשם מיטות ,ותירץ אביי ,דאין כבוד להכניס מיטות לבית

אותכז(,דאףדמבוארלעיל)בעמודא'(דשערטדילאהיהמשמשלכלום,

המקדש .ומכאן הוכיח המגן אברהם )קנא סק"ד( שאסור להכניס מיטות

כיוןשאינואלאלפרקיםובצינעא,כתבהתנאשאינומשמשלכלום.

לבית הכנסת אפילו אם מותר לישון שם לצורך ,דהרי כתב המרדכי



דקדושת בית הכנסת מעין קדושת ההיכל ,ואם להר הבית אסור להכניס

פרקהרהבית

מיטות קל וחומר בבית הכנסת .ותמה עליו הגרע"א )שם( דהרי המקור
שמותר לישון בבית הכנסת לצורך ,הוא מהמרדכי שהביא ראיה מבבא

מו(משנהא',הרהביתוכו'רובומןהדרום.כתבהרא"ש,דאיןכונתהתנא

בתרא )ג (:מרב אשי שהכניס מיטתו לבית הכנסת ,וחזינן דמותר להכניס

על בנין העזרה ,אלא שהלשכות היו רובם בדרום .אבל הרמב"ם בפירוש

לשםמיטה.

המשניות כתב ,דכונת המשנה היא דהמרחקים מחומת הר הבית עד

מ(משנהח',ופרחיכהונה.כתבהתפארתישראל)פ"אמ"חיכיןאותכט(,

לחומתהעזרההפנימיתלאהיושויםאלארובהשטחהפנויהיהבדרום,

דהיינו כהנים שכבר הגיעו לכלל עבודה בבית המקדש והם עדין רכים

פחות ממנו במזרח ,ופחות ממנו בצפון ,ומיעוטו במערב ,ובמקום שהיה

בשנים.ובמפרשבתמיד )כז(.ד"האמרי כתב,דכהניםשהםבניי"גמיקרי

רובהשטחהפנוי,שםהיהרובהתשמיש.

דמטולכללעבודה.והבארשבעבתמיד )כז(.הביאמחולין )כד,(.דסבירא

מז(משנה ב' ,ויוצאים דרך שמאל .כתב הרא"ש ,דהיינו דרך שמאל

לרבי דדוקא מבן עשרים חשיבי דמטו לכלל עבודה ,ואף רבנן דפליגי

לכניסתו ,שפנה לימין והילך עד השער שדרכו היה רוצה לצאת ,וכיון

למסקנאלחדלישנא,היינובדיעבדאבללכתחילהמודודבעינןבןעשרים.

דכברהקיףסביבנמצאשיצאדרךימין.ובתפארתישראל )פ"ב מ"איכין

מא(משנהט',ומקוםהיהשםאמהעלאמה.כתבהתפארתישראל )פ"א

אות ח'( הוסיף ,שצריך להקיף דרך ימין דוקא כשדעתו לפנות לצדדים,

מ"ט יכין אות סא( ,דהיינו בחצי החול מתחת הרובדין משום דמבואר

אבלאםנכנסבשערהמזרחשלהרהביתורצהלהגיעלעזרה,היהיכול

לקמיהדאחדמןהכהניםישןעליה,ואסורלישןבחלקהמקודש.

ללכתאליהבדרךישרהשהיתהמולשערהמזרח,וכשיצאמןהעזרההיה

מב(משנהט',ובןלויישןלומבחוץ .ור"עמברטנורא )פ"אמ"ט(גרס",בן

הולך לאחוריו כמבואר ביומא )נג ,(.עד שיצא משער המזרח של עזרת

לוי יושב לו מבחוץ" .וכן גרס המשנה למלך )פ"ח מבית הבחירה ה"ד(.

הנשיםומשםהיהמקיףדרךימיןויוצא.

דהיינו דהלוי שומר מחוץ לבית המוקד בצד הפונה לחול כמבואר לעיל

מח(משנהב',חוץממישארעודבר שהואמקיףלשמאל .כתבהתפארת

)משנהא'(ולכךיכולהיהלשבתשם.

ישראל )פ"במ"ביכיןאותי'(,דטעםהדברלהודיע צערולרביםשיתפללו

מג(משנה ט' ,שם .כתב הראב"ד בתמיד )כו ,(:דהכהן אחר שגמר לנעול

עליו .עוד כתב ,דרוב הכניסה להר הבית היה מדרום ,ואם נכנס מיד

את השערים החזיר את המפתחות למקומם ישן על הטבלא .אבל הר"ש

לשמאל נראה שממהר למקום המקדש ,ונותן בזה רמז לרואיו שזקוק

)בעמוד א'( ד"ה גמר כתב ,דהבן לוי ישן על הטבלא .והקשה התוס' יו"ט

לרחמי שמים ,והוא כילד שהוא בצער שרץ מיד לבית אביו .ובתפארת

)פ"אמ"ט(,דמבוארלהדיאבמשנהדבןלויישןמבחוץואמאיכתבדישן

יעקב )פ"ב מ"ב( כתב ,דימין מורה על חסד ושמאל על דין ,ולכך האבל

עלהטבלא.ועוד,דהר"שעצמופירשלעיל)עמודא'(בד"ההגביה,דהכהן

והמנודהשמדתהדיןמתוחהעליהםפוניםדרךשמאל.

השוער הגביה את הטבלא ,ואם כן מסתבר שהוא יגמור את כל עניני

מט(משנה ב' ,מה לך מקיף לשמאל] .לכאורה שאלוהו משום שלא היו

הנעילה.ועוד,דבןלוילאהיהיכוללהכנסמשוםדהשעריםננעלו,ודוחק

יודעים אם הוא מנודה או אבל[ .אבל במלאכת שלמה )פ"ב מ"ב( מביא

לומר שנכנסו לשם לצורך זו .ובמשנה למלך )פ"ח מבית הבחירה ה"ד(

מפרקי דרבי אליעזר )פרק יז( ,דאם היה שפמו מכוסה היו יודעים שהוא

תירץ,דהר"שלמדכרמב"ם)שם(]הובאלעילעמודא'אותו'[דהלויםלא

אבל,ואמרולוכדרךשאומריםלאבל,ואםהיהשפמומגולחידעושהוא

שמרובמקוםשמירתהכהנים,ועלכןהוקשהלומהעשהשםהלוי.ולכך

מנודהואמרולוכדרךשאומריםלמנודה.

כתב,דהבןלוילאהיהשומראלאישןעלהטבלאשבההמפתחות.

נ(משנהב,שאנימנודה.הרמ"א)יו"דסימןשל"דס"ב(כתב,דנהגולגרש
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מסכת מדות דף לד – דף לה
כז אייר – כח אייר התשע"ב
המנודהמביתהכנסתכדישלאידחוקיחידיםשצריכיםלהתרחקמארבע

נקבים.ובתפארת ישראל )פ"ב מ"ג יכין אות יז( כתב ,דעשו כן משום נוי,

אמותיו .והקשה בעזרת כהנים דמהאי טעמא לא היו צרכים להתיר

וכדישיוכלולהציץדרךהנקביםעלמקוםהמקדש.

למנודיםלהכנסלביתהמקדש.

ו(משנה ג' ,ושלש עשרה פרצות היו בו שפרצום מלכי יון .כתב בחידושי

נא(שם .במסכת שמחות )פ"ו( מצינו ,דגם מי שיש לו חולה היה מקיף

הגר"א )פ"ה מ"ג( ,דהיונים פרצו את הסורג שעמד להבדיל בין הנכרים

בשמאלכדישיברכואתהחולהשיתרפא,וכןמישאבדהלואבידההיה

לישראל ,כי רצו להראות שגם הנכרים יכולים להכנס לשם] .דהיינו

מקיףבשמאלכדישיברכושימצא,והבאושםמעשיםשבזכותברכותאלו

כשיטת הראבי"ה שהובאה לעיל אות ד' שהסוגר נעשה להיכר לנכרים

התרפאהחולהומצאואבידה.

שאסורים להכנס אל החיל[ .ובשו"ת הרמ"ע מפאנו )סימן צח( הוסיף,



דהיוניםפרצושלשעשרהפרצותכנגדשלושעשרהשבטים]כוללמנשה

דףלהע"א

ואפרים[,שמבדיליםעצמםמןהנכרים.ובתוס' יו"ט )פ"במ"ג(כתבבשם

א(משנהג',לפניםממנוסורג.כתבהרא"ש,דהסורגהיהבצדהמזרחישל

ראבי"ה דהסורג שהקיף את כל העזרות היה פתוח רק מצד מזרח משום

הרהביתמצפוןלדרום,ולאנתפרששיעורהמרחקמחומתהרהבית,וכן

חיזוק ושמירה ,והיונים פרצו בו שלש עשרה פרצות כנגד שלש עשרה

לא שימש לגבול בין קדושת החיל להר הבית כיון שהחיל היה מרוחק

שערי העזרה .ובתפארת ישראל )פ"ב מ"ג יכין את יז( הקשה על שיטת

מהסורג ,אלא נעשה לנוי בעלמא .עוד כתב ,דעשו הסורג כדי שיוכלו

הראבי"ה,דאינומןהסבראשכלהנכנסיםוהיוצאיםיצטרכולהדחקדרך

לטלטל בשבת ,משום דחומת הר הבית נבנתה קודם הבנינים שבתוכה,

שעראחד,וכןמההועילוריבויהשעריםאםאכתיצריךלהכנסדרךפתח

והויהוקףולבסוףישב,ומבוארבעירובין)כג(.דלהתירטלטולבעינןשיהיו

אחדשבסורג,ודוחקלומרשכלרוחהמזרחיהיהפתוחדאםכןליכאסימן

מוקפין מכל הצדדים .וכתב התוס' יו"ט )פ"ב מ"ג( ,דלהאי פירושא בעינן

לטמאימתיםולנכריםבצדמזרח.וכתב,דנראהשהסורגהיהפתוחכנגד

למימרדהסורגהקיףאתכלהרהביתולארקמצדמזרח].ולכאורהנראה

כלשערשבעזרה.ובחידושירבימשהקאזיסכתב,דהיהפתוחכנגדשערי

דאף להאי פירושאסגי בהקפתצד מזרח ,משום דעל ידי הקפתצד אחד

הרהבית.והוסיףהעזרתכהנים )בנייוסף(,דפתחהסורגלאהוזכרבכלל

חשיבי כל הצדדים שהוקפו מחדש .וכן פסק בשולחן ערוך )אורח חיים

השעריםשלביתהמקדש,משוםשלאהיופתחיםעםמזוזותומשקוף.

שנ"חס"ו([.

ז(משנהג',לפניםממנוהחילעשראמות .כתבהרא"ש )פ"במ"ג(,דרוחב

ב(משנהג',שם.הקשההביתדוד )פ"במ"ג(,מהאדמבוארבסוכה )מב,(:

החיל ממזרח למערב היה עשר אמות ,והיה סמוך לחומה המזרחית של

דביום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת מוליכים לולביהם להר הבית,

עזרת הנשים] ,ועיין בעזרת הכהנים שמגיה בלשון הרא"ש והיה רחבה

וסודריןאותםעלגביהאצטבא,והאצטבאהיתהסביבלהרהבית,אםכן

עשר אמות עד כותל וכו'[ .וכתב בחידושי רבי משה קזיס ,דאין כונת

חזינןשבכלהרהביתאיןאיסורטלטולואפילומחוץלסורג,ותירץהעזרת

הרא"שדהחילהיהרקבמזרחעזרתהנשים,דהאמבוארלעיל )פ"אמ"ה

כהנים )בני יוסף( ,דבסוכה מיירי בבנין הורדוס שבנוהו מחדש ,וקודם בנו

ומ"ז(,דהחילהיהאףבצדצפון,אלאדהתםהיהשטחהחיליותרמעשר

הבנינים ואחר כך את הר הבית ,והוי ישב ולבסוף הוקף שמטלטלין בו.

אמות עד כתלי העזרה .אבל הרמב"ם בפירוש המשניות לעיל )פ"א מ"ה(

ועייןמהשתירץעוד.

כתב ,דהחיל היה חומה בגובה עשר אמות העומדת לפנים מן הסורג,

ג(משנהג',שם.הקשהבשו"תאגרותמשה)אורחחייםחלקא'סימןלט(,

ולכאורהנמצאדלדידיההיושםד'מחיצותזולפניםמזו,חומתהרהבית,

היאך שרי משום איסור טלטול דרבנן לעשות סורג הא מבואר בזבחים

סורג,חיל,וחומתהעזרה.ומוסיףהרמב"םדאףכלהחצרשמחומתהחיל

)סב (.מקרא ד"הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל" )דברי הימים ח"א פכ"ח

עדלחומתהעזרהנקראחיל.

פי"ט( דאסור להוסיף במקדש .וכמו שמוכח מסוכה )נא (:דאקשו כן על

ח(משנהג',ושניםעשרמעלותוכו' .כתברש"יביומא )טז(.ד"הושלחה,

הגזוזטראשלהנשים בשמחת בית השואבה ,ותרצו שם דאיסורתערובת

דהמעלות היו מצד מזרח הסמוך לעזרת הנשים ,ונמשכו לכל רוחב הר

הוי דאורייתא וחשיב כנאמר לגד החוזה ולנתן הנביא לעשות את

הבית מצפון לדרום .אבל התוס' רי"ד ביומא )שם( כתב ,דהמעלות היו

הגזוזטרא,אבלהכאדהוידאיסורמדרבנןהיאךהיהמותרלעשותסורג.

סמוכותלשערעזרתהנשיםבלבד.

ותירץ,דהאיסורדהכלבכתבהוירקמהעזרתנשיםולאבחילובהרהבית.

ט(משנה ג' ,כל הפתחים שהיו שם וכו' .כתב העזרת כהנים )בני יוסף(,

ועייןשםהוכחתו.

דהגירסאבזבחים )נה(:היא"כלהשערים",והיאגירסאנכונהיותרמשום

ד(משנהג',שם.עייןבאותא'דבריהרא"שדהקיפוהסורגרקמצדמזרח.

שהיו פתחים בבית המקדש שהיו קטנים מעשרים אמה על עשר אמות,

אמנם התוס' יו"ט )פ"ב מ"ג(הביא מהראבי"ה ,דהסורג הקיף אתכל בית

כגון פתחי התאים מסביב להיכל דמבואר לקמן )לז .פ"ד מ"ג( ,שהיו

המקדשמכלצדדיוביןהחיללהרהבית.ועבדוהכי,לשוםהיכרלנכרים

רחבים פחות מעשר אמות ,ולהאי גירסא איכא לפרושי דכונת המשנה

ולטמאימתיםהאסוריםליכנסאלהחיל.

לשעריםדוקאשהםפתחיםגדוליםוחשוביםולאלשארפתחים.

ה(משנהג',סורג .כתבהר"שלעיל)לד(:ד"הסורג,דהואמקלעותעצים

י(משנהג',חוץמשלטדיוכו'.כתבבחידושיהגר"א)פ"במ"ג(,דהואכדי

שארוגות זו על גב זו באלכסון ,כעין שמסרגין את המטות .וכן כתב

שיהיהניכר,ולאיעברושםאנשיםשיפגשואתבעליהקרישיוצאיםדרך

הרא"ש .ובעזרת כהנים )בני יוסף( כתב בשם השלטי גבורים )פ"ב דף א'

שםכמבוארלעיל)לד.פ"אמ"ג(.

ל"ד(,דעשאוהבסירוגכדישתהאדוגמתקלעיהמשכןשהיועשויןנקבים

יא(משנהג',נשתנולהיותשלזהב .כתבהתוס' יו"ט )פ"במ"ג(,דכשחזרו
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בניהגולהמבבלהיוענייםולאיכלולעשותםמזהב.וכתבהעזרתכהנים

והרא"ש,שעזרתהנשיםלאהיהמקורה,אלאהיתהמוקפתחומהסביב,

)בנייוסף(,דהעשירובזמןמלכותחשמונאי,אובימיהורדוסהמלך].ועיין

ובתחילה לא היה בה מרפסת ,ולבסוף עשו זיזין בכותל מסביב והניחו

בקדושיןסו.שינאימלךעשהמלחמהוכבשאתכוחליתבמדברוהעשירו[.

עליהם לוחות עץ כדי שהנשים יעמדו עליהם .אבל הרמב"ם בפירוש

יב(משנה ד' ,וכל הכתלים שהיו שם היו גבוהים .כתב הרא"ש ,דמעל

המשניות כתב ,דעזרת הנשים בתחילה היתה חלקה ללא חומה סביבה,

השעריםהיתהחומהגבוההמאד.וכתבבפירושרבינואליקיםביומא)טז(.

ואחר כך הקיפוה עמודים ובנו עליהם מרפסות עבוד הנשים] .אמנם

]הובא בקובץ שיטות קמאי[ ,דכל הכתלים היו גבוהים יותר מארבעים

בהלכות )פ"זמכליהמקדשה"ו(כתב,שהיהשערלעזרתהנשיםומשמע

אמה ,אלא דהקשה שלא מצינו מידת גובה זו במסכתין .ובתוס' הרא"ש

שהיתהחומהסביב[.

ביומא)שם(כתב,שהיוגבוהיםמאהאמה.

כא(משנהה',שם .מבוארבתוספתאדסוכה )פ"דא(שלאהיתהגזוזטרא

יג(משנהד',חוץמכותלהמזרחי .כתבהר"שלעיל )לד(:בד"המן,דהיינו

אלא בג' רוחות .וכתב החסדי דוד )שם( ,דברוח מערבית לא היתה

חומתהחילוכדישיראומעליהפתחההיכל.אמנםהרא"שכתב,דהכותל

גזוזוטרא,משוםדאםהיויושבותשםהיואחוריהןכנגדהיכלה'.

המזרחי של הר הבית היה נמוך משאר הכתלים כדי שיוכל הכהן המזה

כב(משנה ה' ,שם .בסוכה )נא :נב (.מבואר ,דאף דאיכא איסורא ד"הכל

לראותבשעהההזאהאתפתחההיכל,והיינומשוםשקרקעההיכלהיה

בכתבמידה'עליהשכיל")דבריםח"אפכ"חפי"ט(,בנוהגזוזטראמשום

גבוהמקרקערגליהרהביתעשריםושתיםאמות,ואםכןנמצאשתחתית

דילפו כן מקרא ד"וספדה הארץ וכו'" )זכריה פי"ב פי"ב( .והקשה הערוך

פתחההיכלהיהגבוהשתיאמותמפתחהרהבית.ובתוס'ישניםביומא

לנר )שם( ,לפי מה שכתבו תוס' בחולין )פג (:ד"ה קא ,בשם רבינו תם,

)טז(.ד"החוץ כתבו,שהיהגבוהפחותמעשריםוששאמה,משוםשצריך

דאיסור ד"הכל בכתב" נאמר דוקא במזבח שמבטל ריבועו ,אמאי בעינן

היה לראות את פתח ההיכל דרך פתח עזרת הנשים שהיתה גבוהה שש

קרא להתיר גזוזטרא .ותירץ ,דאף לרבינו תם איכא איסורא בכל הוספת

אמות מרגלי הר הבית ,ונמצא דאם היה כותל המזרחי גבוה שש אמות

בנין,אלאדבמזבחדמבוארבזבחים )סא(:דשרילהאריכועדששיםאמה,

מעלעשריםאמותשלגובההפתח,הוסתרמעיניופתחעזרתהנשיםולא

הוצרךלפרשדאיןאיסורבהוספהאלאאםכןמבטלריבועו.

היה יכול לראות דרכו .וברמב"ם בפירוש המשניות כתב ,שהיה נמוך

כג(משנהה',כחציגורןעגולה .כתבהתפארתישראל )פ"במ"היכיןאת

מעשרים אמה .וכתב הרש"ש ,דהוא טעות סופר ,וצריך לגרוס נמוך

נז( ,דעבדו כן כדי שיוכלו כל ישראל לראותן יפה ,ועוד דעל ידי שהם

מעשריםוארבעאמהאומארבעאמה,וכונתהרמב"םלגובההכותלמעל

עגולותיחזיקוהרבהמשוררים,יותרמאילוהיוישרות.

השערשבכלהשעריםהיהגבוהעשריםאמה.



יד(משנה ד' ,שם .כתב העזרת כהנים )בני יוסף( ,שהיה נמוך בכל ארכו,

דףלהע"ב

ולארקכנגדהפתח.

כד(משנה ו' ,וראשי פספסין וכו' .כתב הר"ש לעיל )לה (.ד"ה וראשי,

טו(משנה ד' ,ומתכוין ורואה בפתחו של היכל וכו' .כתב הרא"ש ,דהכהן

דראשי הפספסים הם גזירי עצים המונחים על הארץ להבדיל בין עזרת

היה צריך לראות פתח ההיכל בשעת הזאת הדם .אבל המאירי כתב,

הכהניםלישראל.אבלר"עמברטנורא )פ"במ"ו(כתב,דהםראשיקורות

דצריך לראות את קרקע ההיכל .ובחידושי מרן רי"ז הלוי )פ"ד מפרה

עץשהיובולטיםמהקיר.וכןנקטהעזרתכהנים )בנייוסף(בדעתהרא"ש.

אדומהה"ה(נקטבדעתהרמב"םדבעינןלראותאתחללההיכלולאסגי

והקשהמלעיל)לד(.לעניןביתהמוקד,דשםפירשהרא"שדהוומסמרים.

בחללהפתח.

כה(משנהו',שם.כתבהתוס' יו"ט )פ"במ"ו(,דנקראפספסיןמשוםדהיה

טז(משנה ה' ,מאה שלשים וחמש .כתב התוס' יו"ט )פ"ב מ"ה( ,דכונת

גודלםכשיעורפיסתיד.

התנאלאמות,ולאנקטליהמשוםדסמךאהאדפירשברישפירקיןדמיירי

כו(משנה ו' ,רבי אליעזר וכו' מעלה היתה .כתב הרא"ש ,דהיתה בעזרת

באמות.

הכהנים ,אבל רש"י ביומא )טז (.ד"ה ותנן כתב ,דהמעלה היתה בעזרת

יז(משנה ה' ,וארבע לשכות .כתב הרא"ש ,שהיו בפינות עזרת הנשים

ישראל,וכןכתבר"עמברטנורא.

מבחוץ.אבלהר"שלעיל)לד(:ד"ההיה,כתבדהיומבפנים.

כז(משנה ו' ,והדוכן וכו' .כתב הר"ש לעיל )עמוד א( ד"ה ודוכן ,דעל

יח(משנהה',שלארבעיםארבעיםאמה.כתבהר"שלעיל )לד(:ד"ההיה,

הדוכןעמדוהכהניםבעתברכתהכהנים,אבלהלוייםעמדובחמשעשרה

דאינו יודע אם היו מרובעות ארבעים על ארבעים או לא .אבל ברד"ק

מעלות שמעזרת נשים לעזרת ישראל .והקשה הרש"ש ,מהא דאיתא

ביחזקאל)פמ"ופכ"ב(כתב,דבאורךבלבדהיהארבעיםאמה,אבלהרוחב

בתמיד )פ"זמ"ב(דהכהניםהיועומדיןעלמעלותהאולםבעתשברכואת

היהשלושיםאמה.אמנם בתפארתישראל )פ"במ"היכיןאותמא(כתב,

העם .ותירץ התפארת ישראל )פ"ב מ"ו יכין אות סד( ,דעיקר עמידת

דהלשכותהיומרובעותארבעיםעלארבעים.

הכהניםהיתהעלמעלותהאולם,אלאשאםהיההמקוםדחוקעברוחלק

יט(משנה ה' ,לשכת הנזירים ששם הנזירים מבשלים את שלמיהם .כתב

מן הכהנים אל הדוכן .וברא"ש כתב ,דעל דוכן זה עמדו הלוים בשעה

התפארת ישראל )פ"ב מ"ה יכין אות מז( ,דמותר היה לבשל את שלמי

שאמרושירעלהקרבן.

הנזיר אף בירושלים ,ודעבדו לכך לשכה מיוחדת במקדש ,משום נזירים

כח(משנה ו' ,שם .כתב הרש"ש ,דרבי אליעזר בן יעקב פליג אתנא קמא

שבאומארצותרחוקותולאהיהלהםמכירבירושלים.

וסבר דלא היו צריכים לפספסין להבדיל בין עזרת ישראל לעזרת כהנים,

כ(משנה ה' ,והקיפוה כצוצרה .כתבו הר"ש לעיל )לד (.ד"ה וחלקה

משום דהמעלה הראשונה והדוכן כבר הבדילו ביניהם .וכתב העזרת
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כהנים)בנייוסף(,דלדברירש"יור"עמברטנורא]הובאולעילבאותכו[אף

ביתהמוקדהואשערהשיר,כיוןדלאמסתברדיעבדושערלנשיםבמקום

לרבי אליעזר בן יעקב היו ראשי פספסין ,דהא המעלה הראשונה היתה

שבומצוייםכהניםצעיריםשבאיםלהתחמםבמדורתביתהמוקד.

עזרתישראל,ועזרתהכהניםסמוכהאליהללאהיכר.

לה(משנהו',ושנייםבמערבולאהיהלהםשם.כתבהתוס'יו"ט)פ"במ"ו(

כט(משנהו',נמצאעזרתהכהניםגבוההוכו' .כתבהר"שלעיל )עמודא(

בשםהראבי"ה,דשעריםאלואחדהיהמשוךלצפוןוהשנילדרום,ולאהיו

ד"הודוכן ,דגובההמעלההראשונההיהאמהאחת,ושלשמעלותהדוכן

באמצע הכותל המערבי ,כדי שהיוצאים דרכם לא יפנו אחוריהם לבית

גובהן היה אמה וחצי ,ואם כן יוצא דעזרתהכהניםהיתה גבוהה מעזרת

קדשי הקדשים ,וכתב המאירי בשקלים )פ"ו מ"ג( דלשערים אלו לא היה

ישראלבשתיםוחציאמות,כיראשהדוכןהיהשוהלשטחעזרתהכהנים.

שם,משוםשהיומשתמשיםבהםמעט.

וכתבהתפארתישראל )פ"במ"ובועזאותג'(,דלתנאקמאעזרתהכהנים


פרקהמזבח

היתהבגובהעזרתישראל,ולאהיתהמעלהבגובהאמהוהדוכןעמדעל
קרקע ישרה בין עזרת ישראל לעזרת כהנים .אבל רש"י ביומא )טז (.ד"ה
רביוכו'כתב,דאףלרביאליעזרבןיעקבגובהקרקעעזרתהכהניםהיהכ'

לו(משנה א ,המזבח .המשנה למלך )בפ"א מבית הבחירה הי"ג( הביא

אמות ומחצה] .דהיינו ו' אמות שעזרת נשים גבוהה מקרקע הר הבית,

מהירושלמי,שאסורשיהיהחללתחתהמזבח.והרמב"ם)שם( הביאמקור

ועוד ז' אמות ומחצה גובה עזרת ישראל מעזרת הנשים ,ועוד מעלה

הדבריםמדכתיב"מזבחאדמה",שיהיהמחוברלאדמהולאעלגביכיפין

שגבוההאמה,ועודו'אמותשההיכלגבוהמהעזרה[.והקשוהתוס'ישנים

ומחילות.ועודכתבהמשנהלמלך,דלאנתבארבדעתהרמב"םמהשיעור

ביומא)שם(ד"האיוכו',ממתניתיןדידןדמבוארדהיתהגבוההשניאמות

המחילה שיפסל מלהקריב עליו .והביא ,דהר"ש בזבחים כתב בשם

ומחצהמעלעזרתישראל.ובתפארתישראל )פ"במ"ובועזאותג'(כתב,

התוספתא שאם היה חלל טפח פסול ,ונסתפק המשנה למלך ,מדהשוה

דרש"ילאגרסבמתניתין"נמצאתעזרתכהניםגבוההמעזרתישראלשתי

הרמב"ם,כל דיניכבשלמזבחודיןחללכתברקבמזבחולאבכבשהאם

אמותומחצה".

גםהכבשיפסלבחלל.

ל(משנהו',אבאיוסיבןחנןאומרוכו' .כתבהרמב"םבפירושהמשניות,

לז(משנהא',זההסובב.כתבהרמב"םבפירושהמשניותלקמן )לו.משנה

דרבנן דפליגי על אבא יוסי סברי דרק שבעה שערים היו בעזרה כדאיתא

ב'(,דקרויסובבמשוםשהקיףאתהמזבחכולו,ואינוכיסודשבצדהדרומי

לעיל)פ"אמ"ד(.אבלתוס'בכתובות)קו(.ד"השבעהכתבובשםרבינותם

ממזרחלמערבובצדהמזרחימדרוםלצפוןהיהאורכושלשיםואחדאמה

דלא פליגי ,ולכולי עלמא היו שלש עשרה שערים אלא ששבעה שערים

כמבואר לקמיה .ובעזרת כהנים )בני יוסף( דקדק ,מלשון רש"י בפירוש

היו גדולים ושש קטנים ,ולרבנן השערים הקטנים אינם חשובים כדי

התורה )שמות פכ"ז פ"ה( דנקרא סובב משום שעליו היו הכהנים סובבים

למנותם ולהשתחוות כנגדם ,ואבא יוסי פליג וסובר דהשתחוו אף כנגד

כדילהזותעלהמזבח.

השעריםהקטנים.

לח(משנה א' ,מקום הקרנות .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דמתניתין

לא(משנה ו' ,שער העליון .כתב התוס' יו"ט )פ"ב מ"ו( בשם הראבי"ה,

לאנקטהאתגובההריבועהשלישישמעלהסובבשבוהיוהקרנות,משום

דנקרא שער העליון משום דהר הבית עולה בשיפוע ממזרח למערב,

דמדתו מפורשת בקרא )שמות פכ"ז פ"א( "ושלש אמות קומתו" .ונחלקו

והשער הסמוך לצד מערב היה גבוה מכל השערים .וכתב התוס' יו"ט

בזבחים )נט  ,(:דלרבי יהודה דברים ככתבן ג' אמות קומתו ,ולרבי יוסי

בשקלים)פ"ומ"ג(,דלאנתפרשלאיזהצורךשימש.

משפת הסובב ומעלה .וברמב"ם )פ"ב מבית הבחירה ה"ח( כתב ,דמקום

לב(משנה ו' ,רבי אליעזר בן יעקב אומר בו המים מפכים .כתבו הר"ש

מערכה י"ח טפח ,והשיג עליו הראב"ד ,דשינה לשון חכמינו .וביאר

לעיל )עמודא'(ד"המבפניםוהרא"ש ,דהיינוהאדאיתאביומא )עז:עח,(.

בחידושי מרן רי"ז הלוי )שם( דלרמב"ם כל הג' אמות העליונות נקרא

דלעתיד לבא יצא מעיין מבית קדשי הקדשים עד לפתח ביתו של דוד

מקום מערכה ,ולראב"ד אין חילוק בינם לשאר המזבח ,ולפי זה ביאר

המלך בהר ציון ,ובתחילה יהיו המים מועטים ,והוא מתגבר והולך עד

הגרי"ז את מחלוקת רש"י והראב"ד בשיטת רבי נחמיה וראב"י בזבחים

שבשער העזרה יהיה ברוחב פיו של פך קטן .וכתב בחידושי הגר"א )פ"ב

)סה,(.דמיצויעולתהעוףנעשהרקבראשושלמזבח,דלרש"י)שם(ד"ה

מ"ו( ,דמלישנא דמתניתין "מפכין" משמע דבבית שני היו המים מפכין,

אלא,אפשרלמצותבסובבורקלאבאמהשמתחתלסובבולראב"דדוקא

ואותוזרםעתידלצאתלעתידלבואמתחתלמפתןהבית.

בקרןהמזבח,דהראב"דלשיטתושאיןהבדלביןהג'אמותלשארהמזבח,

לג(משנהו',שם.הקשההתפארתישראל )פ"במ"ויכיןאותמה(,אמאי

אך רש"י סבר כרמב"ם דג' אמות עליונות נחשב מקום המערכה ואפשר

לא אמרינן דנקרא שער המים על שם המקוה שהיה על גביו כמבואר

למצותשם.

ביומא)יט.(.

לט(משנהא',והיסודהיהוכו'ואוכלבדרוםאמהאחתובמזרחאמהאחת.

לד(משנה ו' ,שער יכניה וכו' .כתב הרא"ש ,דמתניתין דלעיל )פ"א מ"ה(

לפי הציור שבסוף המסכת ,רק אמה על אמה היה חסר ,ואם כן אוכל

דשנתהג'שעריםבצפוןשערהניצוץשערהקרבןושערביתהמוקד,הם

פירושומחסר.אךלרש"יזבחים)נד(.ד"האימאכנגד,ולרא"שכאן,שלא

השערים השנוים הכא ,אלא שנקראו בשמות אחרים .וכתב התפארת

היהשםיסודאלאאמה,אםכןאוכלפירושותופס.ועייןבעזרתכהנים,

ישראל)פ"במ"ויכיןאותפ'(,דשערהניצוץדנמנהלעילראשוןהואשער

דהקשה סתירה בדעת הרמב"ם ,שבפ"ב ה"י כתב דלא היה יסוד כלל

יכניההנמנהאףבמתניתיןראשון,ועודכתב)שםביכיןאותעח(,דשער

בדרום ובמזרח ,מלבד אמה אחת בכל צד ,ובהלכה ט"ז כתב ,שבבנית
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המזבח נותן עץ או אבן בקרן דרומית מזרחית כדי שתשאר בלא יסוד,

כמבוארביומא)כד(.והוסיףדהאבניםשנגזזיםבכסףגםכןאסוריםלמזבח

משמעשרקבקרןדרומיתמזרחיתלאהיהיסוד.וכהאיגוונאישלהקשות

מהא דכתיב )בדברים פכ"ז פ"ו( "אבנים שלמות תבנה" .וכתב העזרת

בלשוןר"עמברטנורא.והמפרשים)עלהרמב"םשם(נקטודדעתהרמב"ם

כהנים )בני יוסף( ,דטעמים אלו הם מלבד טעמא דמתניתין דאינו בדין

כמו הלכה י' .והתוס' יו"ט כתב ,דטעו המדפיסים לצייר לרמב"ם ,שרק

שיונףהמקצרעלהמאריך,ודבריתורהכפטישיפוצץכמהטעמים.

בקרן מזרחית דרומית לא היה יסוד .והעזרת כהנים הוכיח כדברי התוס'

ד(משנה ד ,שם .הקשו התוס' בחולין )יח (.ד"ה וכמה ,היאך בנו את

יו"ט ,דבזבחים )נב (.הקשו לרב ,דממתניתין שהמזבח ל"ב אורך על ל"ב

המזבחבליפגימההאאםיחליקובברזלאיכאאיסורד"לאתניף",ואםעל

אורך ,משמע שלא נחסר ביסוד ,ולדעת המדפיסים שהיה יסוד בדרום

ידי השמיר אי אפשר שלא תחגור הציפורן ,וכדאיתא בעבודה זרה )נב(:

ובמזרח,לאקשיאמידי.והגר"אפירש,דנמצאשהיסודהיהב'אמותאורך

דמשום הכי גנזו החשמונאים אבני מזבח ששקצום היונים .ותירצו,

בדרוםוכןבמזרח,שלאנטעהלפרשדרקאמהאחתבכלצד.והחזוןאיש

דבזבחים)כד(.מבוארשבנואותםבאבניםקטנותחלקותבלאפגימה,כגון

)זבחיםשם(הוכיחכן,מזבחים )נג(:שהיוב'אמותבכלצדדהיינומלבד

חלוקי אבנים של נחל .וברש"ש תירץ ,דאבנים שנפגמו מתחילת ברייתן

קרןצפוניתמזרחיתעצמה,כךבמזרחוכןבדרום,ושלאכתפארתישראל.

חשיבי "אבן שלמה" .ודקדק כן מלישנא דמתניתין ופגימה לכל דבר,

מ(משנה א' ,שם .דעת רש"י בזבחים )נד (.ד"ה אימר כך שבקרן מזרחית

דמשמעדדוקאאםנפגמועלידידברולאמעצמן.ויעוייןבאביעזרי )פ"א

דרומית מעל גובה ג' טפחים יצא מהמזבח אצטבא לקבל הדם של עולת

מביתהבחירההט"ז(שכתבעלדבריהרש"ש,דבודאיאיןחילוקאםנפגמו

העוףשלאיפוללארץ.אךהתוס')שם( ד"הואיאמרת ,הביאובשםר"ת,

מעצמןלנפגמועלידידבר,וישתקעהדברולאיאמר.

שלאהיתהבליטה.

ה(משנהד',ההיכלפעםאחתבפסח .כתבהתוס' יו"ט )פ"גמ"ד(,דהיכל



היינוכלבניניביתהמקדש,ובכללזההעזרותהלשכותוהרהבית.וכתב

דףלוע"א

העזרת כהנים )בני יוסף( ,דהכא מיירי בבנין שבנו עולי עזרא ,אבל בבנין

א(משנהא',אמה.כתבהרמב"םבפירושהמשניותלעיל)לו(.ובידהחזקה

הורדוסמבוארבבבאבתרא)ד(.דהחומותהיובנויותמאבנישיש,ולאהיו

)פ"במביתהבחירהה"ו-ז(,דכלאמותהמזבחהיושלששהטפחים,מלבד

טחיםאותןבסיד.

האמהשלגובההיסוד,והאמהשלגובההקרנות,ואמהשלבליטתהיסוד

ו(משנהד',רביאומרוכו'.כתבהרא"ש,דתנאקמאפליגארביוסברשלא

והסובב ,שהיו של חמשה טפחים .אמנם משמעות הגמ' במנחות )צז(:

היו מדיחים את המזבח כל ערב שבת .וכתב העזרת כהנים )בני יוסף(,

דגובה הקרנות וגובה היסוד והבליטה של הסובב היו של חמשהטפחים.

דאינומבורר,ואפשרדאףלרבימלבניםאתהמזבחבסידפעמייםבשנה.

ורקבליטתהיסודהיהבאמהשלששהטפחים.ועייןבכסףמשנהובמשנה

אבל ר"ע מברטנורא )פ"ג מ"ד( כתב ,דרבי לא פליג ,אלא אתי להוסיף

למלך)שם(.

שבערבשבתהיומקנחיםבמפה.

ב(משנה ג' ,שבו יורדין לשית ומנקין אותו .כתב הרא"ש ,דנקוהו מנסכי

ז(משנה ה' ,ושלשה סדרים וכו' .כתב הר"ש לעיל )לה ,(:דג' האונקליות

היין שנצטברו שם והיינו כרבי אליעזר ברבי צדוק דסבר בסוכה )מט,(.

היו סדורים זה מעל זה ,על הנמוך תלו כבשים ,על האמצעי אלים ,ועל

שהשיתין הגיעו עד רצפת שיש ,אבל לרבנן שהשיתין יורדין לתהום לא

העליוןתלופרים.אבלהתוס' יו"ט )פ"גמ"ה(כתבבשםהראבי"ה,דבכל

בעי ניקוי .אמנם המלאכת שלמה כתב ,דאף לרבנן בעו לנקות את מה

ריבועעץהיואונקליותמג'צדדים,למזרחצפוןודרום,ולאקבעולמערב,

שנדבקבכותליהשית.אבלהתפארתישראל )פ"גמ"בבועזאותב(הוכיח

כדי שהכהנים המפשיטים לא יצטרכו לעמוד כשאחוריהם לקודש

מדנקט "שית" ולא "שיתין" ,וכן מהא דמבואר בסוכה )מט (.דפתח מקום

הקדשים.

הירידהלשיתיןהיהביןהכבשלמזבחולאבקרןדרומיתמערביתשליסוד

ח(משנה ו' ,ושתים עשרה מעלות וכו' .כתב בחידושי הגר"א לקמן )פ"ד

המזבח ,וכן דלשון מנקים אינו שייך על היין הקרוש שהוציאו ,דאותו יין

מ"ו( ,דהמעלות היו כנגד פתח האולם בלבד .אבל התפארת ישראל )פ"ג

הוציאו ושרפו על המזבח .דמיירי בב' הנקבים דלעיל )משנה ב'( שדם

מ"ויכיןאותסא(כתב,דהיועלפניכלרוחבהאולםמצפוןלדרום.

שייריהקרבנותיורדבהם.

ט(משנה ו' ,אמה אמה ורובד שלש .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות,

ג(משנהד',שהברזלנבראלקצרוכו' .הרמב"ם כתב)במורהנבוכיםחלק

דאייריבכותלהאולםאבלהרא"שכתב,דמייריבמדרגותהאולם.

שלישי פמ"ה( דטעם הדבר ,משום הרחקה שלא יבואו לעשות בהן צורה

י(משנהז',וחמשמלתראותשלמילתהיועלגביו .כתב הרא"ש,דמילא

ותהיהאבןמשכית.והאבןעזרא )שמותפ"כפכ"ב(כתב,דאינוראוידמה

היינו מין עץ ארזשגודלים בו עפצים .והקשה התוס' יו"ט )פ"ג מ"ז( ,מאי

שנשאר מן האבן יהיה באשפתות או לעבודה זרה והמקצת יהיה בנוי

טעמאלאיהיהאסורמשוםקרא)דבריםפט"זפכ"א(ד"לאתטעלךאשרה

במזבח השם .והקשה הרמב"ן בפירוש התורה )שם( דלאלו הטעמים אף

כל עץ" .ותירץ ,דהאיסור דוקא כשהוא בולט בלבד דומיא דאילן .והביא

שאר מתכות יאסרו במזבח ולאו דוקא ברזל ,ולכך כתב דעיקר האיסור

דכןמבוארבדבריהרמב"ם)פ"אמביתהבחירהה"ט(.אמנםהעזרתכהנים

הוא הנפת הברזל ,דדמי לחרב ולכך שאר מתכות כגון כסף וזהב שרי.

)בני יוסף( כתב ,דברמב"ם בפירוש המשניות מבואר ,דהאמלתראות היו

והוסיף,שבביתהמקדשלאהיוכליברזלמלבדסכיניםכיהשחיטהאינה

בולטות .ובחידושי הגר"א )פ"ג מ"ח( כתב ,דאיסור דנטיעת עץהיה דוקא

עבודה,והקשההמשךחכמה )שם(,מהאדמבוארבעבודהזרה )מג(.דאת

בעומדכדרךנטיעתעץולאבשוכב.ועייןלעיללד.אותכז.

המנורה עשו מלכי החשמונאים מברזל ,וסדור המנורה עבודה היא

יא(משנהח',גפןשלזהב.הרא"שבתמיד)כט(.הביאמהירושלמיביומא
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)פ"דה"ד(,ששלמההמלךנטעבחכמתוגפןשלזהבבביתהראשון,והיתה

כלפיהספר.אבלכתב,דלאנהגוכןאלאעבדינןליהלצדחוץ.

מוציאה פירות כל שנה בנס ,וכשנכנסו עובדי כוכבים למקדש יבש הגפן,

יז(משנהא',שם.בשירהשיריםרבה)פ"גפ"י(איתא,דבביתראשוןאפילו

ובבית שני שמו גפן של זהב במקומו .וכתבו הרמב"ם בפירוש המשניות

מאחוריהדלתותהיהניטוחבזהב.והקשההעזרתכהנים)בנייוסף(,אמאי

ור"ע מברטנורא )פ"ג מ"ח( ,שהיה מיועד לכל הרוצה להתנדב זהב לבדק

נשתנה בית שני מבית ראשון ,ואף לטעמא שהובא לעיל )אות טו( דאינו

הבית,היכלשהיהמצופהזהב,לתלותעליוכמיןגרגיראועלהשלזהב.

נראה,אכתיקשהדאםכןאמאיעבדוהכיבביתראשון.

אך התוספות חדשים כתב ,שהיה מזה פרנסה לכהנים וכדאיתא ביומא

יח(משנהא',רבייהודהאומרוכו'.כתבהעזרתכהנים )בנייוסף(,דלדעת

)כא (:שבבית ראשון היה בו כל מיני מגדים של זהב ,ומהן היה פרנסה

רבייהודהדהדלתותהפנימיותהיוכנוסותתוךהפתח,צריךלומרדכותל

לכהונה,והואהדיןבביתשני.וכתבהאורשמח )בהוספהלהלכותמעילה

ההיכלהיהמצופהבזהב.

נדפסבסוףזמנים(,דאףלהסוברבפסחים)נו(.דמועליןבגידולים,הכאשרי

יט(משנה א' ,שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת .כתב המלבי"ם

משום דעיקר גדוליהן נעשה על ידי נס .אמנם בתפארת ישראל )פ"ג מ"ח

ביחזקאל )פמ"אפכ"ד(,דאףדקראמפורשכרבייהודה,סביראליהלתנא

יכין אות פ( כתב ,דאף שגדל בנס אסור ,אלא האנשים שנדבו את הזהב

קמאדקראמייריבביתהמקדשהשלישילעתידלבא,אבלבביתשנילא

נדבולבדקהבית,ועבדותנאישהמותריפוללכהנים.

היו הדלתות עשויות מב' חלקים .ואף לרבי יהודה בביתשלישיהדלתות

יב(משנה ח' ,שם .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות ,דעבדו הכי כדי

יעמדובתחילתהפתח,ובביתשניהיוכנוסותחציאמהבתוךהפתח.

להתברך כגפן ,שכנסת ישראל נמשלה לגפן .והתוספות חדשים פירשו

כ(משנה ב' ,ושני פשפשין וכו' אחד בצפון אחד בדרום .כתב הבית דוד

לשיטתם ]עיין באות הקודמת[ ,דהוא רמז שהכהנים אסורים ביין בשביל

)פ"ד מ"ג( ,דלרש"י בבבא מציעא )לג (:ד"ה אחד יורד ,הפשפשים היו

שעובדיםעבורכללישראל.ועםכןראוישירחמועליהםישראללפרנסם,

בכותלהמזרחישביןההיכללאולם,בחמשאמותהסמוכותלפתחההיכל

והתפארתישראל )פ"גמ"חיכיןאותעח(כתב,עלפימאי דאיתאבחולין

מכאןומכאן.אבלהתוס' יו"ט )פ"דמ"ב(כתבבשםהראבי"ה ,שהפשפשין

)צב(.דהגפןנמשלהלתורה,וכמושהגפןצריךתמיכהלהגביהו,כךצריך

היו רחוקים מן שער הגדול דבהם נכנסו לתא והתאים היו מחוץ לחומת

לתמוך בלומדי התורה ,שאם אין קמח אין תורה ,והכהנים שומרים את

ההיכלכדחשיבהתאששוכותלהיכלחמשנמצאשרחוקיםהיו.

כרם התורה ,כדכתיב "כאשר יורו אתכם הכהנים ,יורו משפטיך ליעקב

כא(משנהב',שבדרוםלאנכנסבואדםמעולםוכו'.כתב הראב"דבתמיד

ותורתךישראל".

)ל ,(:דהשכינה נכנסת דרך פתח זה ולכן לא יתכן דיכנסו ויצאו בו .עוד

יג(מעשה היה ונמנו עליה שלש מאות כהנים לפנותה .מבואר בתמיד

כתבבשםרבו,דה'מתוועדשםעםהעליוניםלגזורגזרותולעסוקבצרכי

)כט ,(:דהוי גוזמא .וכתב המפרש ד"ה שלש ,דהוא משום שאם היתה

העולם.

טעונה כל כך שצריכה ג' מאות כהנים לפנותה עלולה היתה להשבר,

כב(משנהב',רבי יהודהאומרוכו'.כתבהעזרתכהנים )בנייוסף(,דהאי

ובודאישלאהיוממתיניםכלכך.

פלוגתאתלויהבמאידפליגי)במשנהא'(,דלרבייהודההדלתותהפנימיות



לאנפתחולתוךההיכל,ולכךאיןצורךשפותחהדלתותיכנסלהיכל,ועל
כן אסור להכנס להיכל דהווי שלא לצורך .אבל לרבנן הכהן היה צריך

פרקפתחושלהיכל


להכנסלהיכלכדילפתוחאתהדלתותהפנימיותשיכסואתכותלההיכל

דףלוע"ב

המזרחי,ועלכןנכנסלשםדרךהתא.

יד(משנהא',פתחושלהיכלוכו'.בעירובין)ב(.ילפינןמכאןדרקעדגובה



עשריםאמהחשיבפתח.וכתבבחידושיהר"ן)שם(דמוכחמשוםדאיאף

דףלזע"א

למעלהמעשריםאמהחשיבפתח,היהמןהראוישבביתהמקדשיגביהו

א(משנהג',ל"חתאיםהיושם .דעתרש"יביחזקאל)פמ"אפ"ו(,דהמקום

אתהפתחכדילנאותו.

שנקרא "תא" היו חמשה תאים מחולקים ממזרח למערב כל אחד באורך

טו(משנה א' ,שכל הבית טוח בזהב חוץ מאחר הדלתות .כתב ר"ע

י"באמותעלו'אמות,וביניהםה'אמות.וכןמבוארברא"ש )במשנהד'(,

מברטנורא )פ"ד מ"א( ,דהיינו משום דהכותל שמאחורי הדלתות לא היה

וכלמקוםשכתובכותלהיהסתוםלגמרי.אבלהרמב"םבפירושהמשניות

נראה.

כתב,דהחמשתאיםהיומחולקיםמצפוןלדרוםואורכםלכלאורךההיכל

טז(משנה א' ,שם .כתב הבית שאול )פ"ד מ"א( ,בשם הגר"א ,דמהכא

וקודש הקדשים ממזרח למערב ,וכותל ההיכל וכותל התא וכן כותל

מוכח דזה קלי ואנוהו שייך דוקא המקום הנראה אבל דבר שאינו נראה

המסיבה והמסיבה נחשבים גם הם תאים .וכתב התוס' יו"ט )פ"ד מ"ג(,

אין ענין להתנאות .וכן הביא מהתוס' במנחות )לב (:ד"ה הא ,דבדבר

דלפירושרש"יהמסיבהלאהיתהמקורהומשםהגיעאוראלכלהתאים,

מכוסה כגון פרשיות התפילין אין דין זה קלי ואנוהו ,אך המרדכי )סוף

אךלפירושהרמב"םצריךלומרשהיוארובותזועלגבזוומשםהגיעאור

הלכות קטנות ,הובא בדרכי משה אורח חיים סימן ר"ס סקל"ב( כתב,

לכלהתאים.

דמצוה מבחוץ וכל שכן מבפנים ,שהרי כותלי בית המקדש הפנימיים

ב(משנה ג' ,ושלשה פתחים היה לכל אחד וכו' .כתב התפארת ישראל

טוחיםבזהבטהור.וברמ"א )אורחחייםסי'קמזסעי'א(הביאמהמרדכי

)פ"דמ"גיכיןאותכו(,דאיןזהבדוקא,דהאלתאיםלאהיהפתחבתקרה,

במגילה )אות תתלד( שצריך שהצד ההדור של מעיל ספר התורה יהיה

וכן ג' התאים שבזוית צפונית מזרחית ,דאין צורך בפתח לצד מזרח ,חוץ
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מהתאהתחתוןדמבוארלקמיהשהיובוה'פתחים.

ח(משנה ו' ,שם .כתבו התוס' בערכין )ו (.ד"ה כגון ,בשם הערוך ,דכליא

ג(משנה ג' ,ובקרן מזרחית צפונית היו חמשה פתחים וכו' .למאי דפירשו

עורבעשורקבביתשני,אבלבביתראשוןמחמתרובהקדושהשהיתהבו

רש"יוהרא"ש]עייןבאותא'[אתישפיר,שהיהלופתחיםלארבעתצדדיו

לאהיוצריכיםכליאעורב.אבלתוס'נקטודאףבביתראשוןעבדוכליא

ואחד לתא שמעליו ,אך לפירוש הרמב"ם צריך לומר ,שמדובר על התא

עורב ,והקשו מהא דמבואר במועד קטן )ט ,(.דשלמה המלך דבנה בית

שנקרא "מסיבה" ובקומה האמצעית ,וכן מפורש ברמב"ם ,והקשה התוס'

ראשוןעשהכליאעורב,ותירצו,דאיכאלמימרדשלמההיהיראשמאלא

יו"ט)פ"דמ"ג(דלפיזהאיןהתאממשבקרן,ועודהריאיןפתחמהמסיבה

תהאקדושהעלהביתולכךעשהו,אבללאחרשראהשהיהקדושהסיר

אל הפשפש ואל ההיכל ,אלא צריך לדחוק שמתייחס לכל הפתחים

אותו.

שאפשרלהגיעאליהם,ועוד,דאםכןאמאילאמנובמתניתיןאתהפתח

ט(משנהו',שם.כתבהרמב"םבפירושהמשניות,דהניחואתהכליאעורב

לכותלהתאולכותלההיכל,שאףהםתאיםלפירושהרמב"ם,וכתבדיש

על המעקה שהיה בגג העליה .אבל הרא"ש כתב ,דהיו מניחים אותו על

ליישב ,דהם לא היו חשובים כמו הפשפש וההיכל ,ועיין שם שהאריך

הגג.

טובא.

י(משנה ז' ,ובית הורדת המים .כתב הרא"ש ,דאחר הכותל הדרומי של

ד(משנה ד' ,תחתונה חמשה ורובד ששה וכו' .כתב הרא"ש ,דמיירי

התאיםהיהמקוםשנקראביתהורדתהמים,שדרכונמשכוהמיםממעיין

בתאים שסביב ההיכל .אבל הרמב"ם בפירוש המשניות ובהלכות )פ"ד

מי נפתוח לים של שלמה ששימש מקוה לכהנים .אבל התפארת ישראל

מביתהבחירהה"ט( ור"עמברטנורא )פ"דמ"ג(כתבו,דמייריבגזוזטראות

)פ"ד מ"ו יכין אות סח( כתב ,דגג ההיכל וגגות התאים הדרומיים היו

שמחוץלכותלהמסיבה.והקשהלפירושםהעזרתכהנים )בנייוסף(,מהא

משופעיםוהיויורדיםכלמימיהגגלביתהורדתהמים.

דמבוארבבבאבתרא )סא(.דיציעהיינותא,ואםכןקראומתניתיןמיירי

יא(משנה ז' ,בית החליפות ששם גונזים את הסכינין .כתב הר"ש לעיל

בתאיםשסביבההיכלולאבגזוזטראותשסביבכותלהמסיבה.וכתב,דעל

)לו (:ד"ה סכינים ,דנקרא חליפות משום דסכין בלשון ערבי קרוי חלפא.

כרחךהיהלרמב"םגירסאאחרת,ועייןשםהאריך.

ור"עמברטנורא )פ"דמ"ז(כתב,שהואלשוןרומי.והקשההשושניםלדוד,

ה(משנה ה' ,ולולין היו פתוחים וכו' כדי שלא יזונו עיניהם מבית קדשי

אמאי הוצרכו לפרש כן ,הא מצינו בקרא )עזרא פ"א פ"ט( דסכין נקרא

הקדשים .הקשה בחידושי הגר"ח על הש"ס )סימן שכא( ,אמאי הוצרכו

חלף.

לטעם כדי שלא יזונו את עיניהם ,תיפוק לה בהא דזר הנכנס למקדש



בכרת ,ומבואר בשבועות )יז (:דבביאה שלא כדרך פטור ,ואם כן איכא

פרקכלהעזרה

למימר שהיו צריכים להכניס את האומנים דרך הלולים ,כדי שלא תהיה



ביאהכדרכה.ותירץ,דמוכחמהכאדכיוןדשרילשהותשםלצורךתיקון

דףלזע"ב

קודש הקדשים ,אף הכניסה לשם מותרת .אמנם הצל"ח בפסחים )כו(.

יב(משנהב',והמותרביןהכבשלכותלומקוםהננסין .כתבהרא"ש בשם

כתב ,דמתניתין נקטה להאי טעמא ,לבאר אמאי שילשלו את האומנים

רש"יביומא )טז (:ד"הוהמותר ,דשיעורהשולחנותמפורשבקרא)יחזקאל

בתיבות ,אבל הלולים נצרכו אף בלאו האי טעמא ,כדי שלא יצטכרו

פ"מ פמ"א( ארבע אמות .וברש"י )שם( בד"ה רובא כתב לחד פירושא,

האומניםלהכנסלמקדשכדרך.

דנשאר כ"א אמות מתך הכ"ה אמות ויש לחלקו בשוה דהיינו י' וחצי

ו(משנהו',האוטםששאמות.כתבהרמב"םבפירושהמשניות,שהואבנין

אמות לריוח שבין הכבש והכותל ,וי' וחצי הנותרות שייכות למקום

אטוםשבוניםבתוךהקרקעליסוד.והקשההרא"ש ,דאוטםאיןמשמעותו

הננסין .אבל הרמב"ם )פ"ה מבית הבחירה הי"ד( כתב ,שהיו שמונה

יסוד.ועוד,אמאימנומדתהיסודהריאינונראהכלל.ועוד,דלבניןגבוה

שולחנות שכל אחד מהם היה רחב אמה ,והם נכללים בשמונה אמות

כל כך בודאי היה צריך יסוד עמוק יותר מו' אמות .ולכך פירש ,דמעל

שבין הטבעת לננסין ,ואם כן הכ"ה אמה התחלקו י"ב וחצי אמה למקום

הקרקעהיהבניןאטוםו'אמות.ובביאורדבריהרמב"םכתבהתוס' יו"ט

הננסין,וי"בוחציאמהלריוחשביןהכבשלכותל.

)פ"ד מ"ו( ,דגובה האולם וההיכל מעזרת ישראל היה ו' אמות והוא

יג(משנה ג' ,שש לשכות היו בעזרה .כתב הרמב"ם )פ"ה מבית הבחירה

האוטם,ושייךבולשוןבניןאףשהיהבגובהההר,ומשוםדעשולוחומת

הי"ז(,דכלהלשכותהיובעזרתישראל.וכתב התפארתישראל )פ"הבועז

בניןסביבלוכדישלאימוטהעפר,וכתבדכןמדוקדקלשוןהרמב"ם)פ"ד

אותב'(,דאינומסתברדהארוחבעזרתישראלהיהי"אאמות,אלאכונת

מביתהבחירהה"ג(דכתב",בנוגובהששאמותאטוםסתוםכמויסודלו".

הרמב"ם דהלשכות היו בשטח שממערב לשער נקנור שהתחיל בעזרת

דהיינו מבפנים הוא נראה כמו יסוד כאילו הוא חלק מגוף הקרקע ,אבל

ישראל,אךנמשכואףלעזרתהכהנים.ומוסיף,היולשכותנוספותבעזרה

אינויסודממששמבחוץהואנראהגבוהמעלפניהארץ.

כמבוארלעיל)פ"אמ"א(כגוןלשכותבית המוקד ,ולא הוזכרו כאן משום

ז(משנהו',ואמהכליאעורב.כתבהרא"ש,שעשוטבלאותשלברזלובהם

דלאהיופתוחותלעזרה.וכןלשכתפנחסהמלבישולשכתעושיחביתין

קבועות מסמרות חדים למנוע מהעורבים לשכון שם כדי שלא יביאו את

שהזכרושם)משנהד'(,איכאלמימרדהיובעוביחומתהעזרה,ולאבתוך

הטומאה .ומביא שהערוך פירש ,שעשו צורה להבריח את העופות כדרך

העזרהממש.

שעושים שומרי הפירות .והרמב"ם בפירוש המשניות כתב ,דהוא טס של

יד(משנה ג' ,לשכת הפרווה .כתב הרא"ש ,דאיתא ביומא )לה (.דפרווה

ברזלכמוסייף,והעופותלאינוחועליומפנישמחתכיםרגליהם.

הואאמגוזאוכתבברש"י)שם(ד"הפרווה,דהואמכשף.והוסיףהרא"ש,
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שהיהישראלמשוםשאםהיהנכרילאהיומניחיםאותולהתעסקבבנין

מסתברשישתמשובאותופתחהואילוהואמטונףמןהאברים.

המקדש .והקשה המאירי ביומא )שם( ,היאך קראו ללשכה על שם מי

יט(משנה ד' ,לשכת העץ .כתב הראב"ד )פ"א מבית הבחירה ה"ט(,

שעסק בכישוף .ותירץ ,דקראו בשמו ללאחר שחזר בתשובה .ור"ע

דנקראתכןמשוםשהיתהעשויהמעץ.וליכאאיסוראד"לאתטע",משום

מברטנורא )פ"ה מ"ג( כתב ,דפרוה בנה לשכה זו על ידי כישוף .והקשה

שהיתה בנויה במקום שמותר לבנות מעץ .ובכסף משנה )שם( כתב,

התוס' יו"ט )שם( ,היאך היו מקיימים בבית המקדש בנין שנבנה על ידי

שהלשכהלאהיתהקבועהבבניןולכךליכאאיסורא.עוד כתב,שהלשכה

מכשף .ותירץ התפארת ישראל )פ"ה מ"ג יכין אות ב( ,דפרוה היה אומן

לא היתה עשויה מעץ אלא מאבנים ,ונקראת לשכת העצים משום

גדולוהעלהמיםעלגגהלשכהבאומנותגדולהומופלאה,עלידישהעלה

שלפעמיםהניחובהעצים.

צינורותבעוביהלשכה,וקראוהו"מכשף",כיוןשהיהדומהשנעשהעלידי

כ(משנהד',לשכתהגולה .כתבהרא"ש,דנקראתכןעלשםהבורשכרו

כישוף.

עולי גולה .והקשה התפארת ישראל )פ"ה מ"ד יכין אות כט( ,דאת כל

טו(משנה ג' ,שם היו מולחין עורות קדשים .הקשו התוס' במנחות )כא(:

המקדשוהלשכותעשועוליגולהואמאינתייחדהלשכתהגולהלקרותה

ד"ה בלשכת ,מהא דמבואר דבלשכת המלח מלחו את העורות .ותירצו,

עלשמם.ובתוס' יו"ט )פ"המ"ד(הביאמהראבי"ה ,שנקראתעלשםבור

דאיןכונתהברייתאכן,אלאדמשםהיונוטליםמלחלמלוחאתהעורות

שכרו בבית שני ,על מנת לשקע את מי הכיור משום שלא היה את הים

שבלשכתביתהפרוה.

שעשהשלמהבביתראשון.

טז(משנה ג' ,שם .הקשה בחידושי הגרי"ז במנחות )כא ,(:היאך הותר

כא(משנה ד' ,לשכת הגזית .כתב התפארת ישראל )פ"ה מ"ד יכין אות

למלוח את עורות הכהנים במלח הקדש ,הרי העורות היו חולין גמורים

לב(,דנקראתכךמשוםדנבנתהמאבניגזית,ואףדכלהמקדשנבנהמהם,

אחרשניתנולכהניםכמבוארבזבחים)קג.(.

נקראת כן משום שבנאוה מאבני גזית מרובעות לכבוד הסנהדרין שישבו

יז(משנהג',ומשםמסיבהעולהלגגביתהפרוה.כתבוהתוס'ביומא)לא(.

שם.

ד"ה וכולן ,דאף דגגין ועליות לא נתקדשו ,הכא הגג נתקדש כיון שהיה

כב(משנה ד' ,ויום טוב היו עושים .כתב התוס' יו"ט )פ"ה מ"ד( ,דאת

שוה לקרקע העזרה .והא דלא נכנסו לבית הטבילה מןהעזרה ,אלא דרך

המשתהעשוהכהניםשלאנמצאבהםפסול.אבלהתפארתישראל )פ"ה

המסיבהמלשכתביתהמדיחין,היינומשוםצניעותהכהןגדולהטובלשם

מ"ד יכין אות לו( כתב ,דחכמי הסנהדרין עשו משתה ,אם כל הכהנים

ביוםהכיפורים.

שנבדקועלידםבאותויוםנמצאוכשרים.

יח(משנהג',שם .כתבהתוס' יו"ט )פ"המ"ג(,דצריךלומרדהיוב'פתחין

כג(משנהד',ביתקדשיהקדשים .כתבבחידושיהגר"א )פ"המ"ד(,דהיינו

ללשכתהמדיחים,בפתחאחדנכנסכהןלמסיבההעולהלגגביתהפרוה,

ביתהמקדשכולו,ונקראקדשיהקדשיםביחסלעשרקדושותשישנןבארץ
ישראל,

ובשני היו מכניסים ומוציאים את אברי הקרבן שהדיחו ,משום דלא

כמבואר

בכלים

הדרןעלךכלהעזרהוסליקאלןמסכתמדותוסדרקדשים

21

)פ"א

מ"ו-ט(.

