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  גילוי הלב
  ג- ב, תמיד ד

  
א נֹוְקבֹו ִמּתֹוְך , ָהָיה ׁשֹוֵבר ּבֹו ֶאת ָהֶרֶגל אֹל ֶאּלָ

  . ַעְרּכּובֹו ְותֹוֶלה בוֹ 
יַע ֶלָחֶזה הּוא ַמּגִ יט ְויֹוֵרד ַעד ׁשֶ   . ָהָיה ַמְפׁשִ

יַע ֶלָחזֶה זָָּכה בוֹ  אשׁ ֹרַתְך ֶאת הָ חָ , ִהּגִ   . ּוְנָתנֹו ְלִמי ׁשֶ
ָָּכה ָבֶהן ז ָרַעִים ּוְנָתָנן ְלִמי ׁשֶ   . ָחָתְך ֶאת ַהּכְ

ט מוֹ . ֵמַרק ֶאת ַהֶהְפׁשֵ ב ְוהֹוִציא ֶאת ּדָ   . ָקַרע ֶאת ַהּלֵ
ָָּכה ָבֶהן ז   . ָחַתְך ֶאת ַהיַָּדִים ּוְנָתָנן ְלִמי ׁשֶ

זָָּכה ָבהּ ֲחָת , ָעָלה ְלֶרֶגל ַהְיָמִנית , ָכּה ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ
הּ  י ֵביִצים ִעּמָ ּתֵ   ,ְקָרעוֹ . ּוׁשְ

לּוי ְלָפָניו   .ְוִנְמָצא ֻכּלֹו ּגָ
ִחיַטת הָ  ית ׁשְ ֶדר ּוְנָתנֹו ַעל ּבֵ  אשׁ ֹרָנַטל ֶאת ַהּפֶ

  .ִמְלַמְעָלן
זָָּכה ָבֶהם ְלָהִדיָחן ָרַבִים ּוְנָתָנן ְלִמי ׁשֶ   . ָנַטל ֶאת ַהּקְ

ֶר  הּ ְוַהּכֶ ל ָצְרּכָ ֵבית ְמִדיִחין ּכָ   . ס ְמִדיִחין אֹוָתּה ּבְ
ל ָרַבִים ְמִדיִחין אֹוָתן ׁשְ ִמעּוָטהּ ְֹוַהּקְ ה ְפָעִמים ּבְ , ׁשָ

ין ָהַעּמּוִדים ּבֵ ִיׁש ׁשֶ ל ׁשַ ְלָחנֹות ׁשֶ   : ַעל ׁשֻ
  

ֵבד ין ְוִהְפִריׁש ֶאת ָהֵריָאה ִמן ַהּכָ ּכִ   , ָנַטל ֶאת ַהּסַ
ֵבד מִ  ע ַהּכָ ֵבדְוֶאְצּבַ קֹוָמהּ  אֹלוְ , ן ַהּכָ   . ָהָיה ְמִזיָזּה ְמּמְ

זָָּכה בוֹ    . ָנַקב ֶאת ֶהָחֶזה ּוְנָתנֹו ְלִמי ׁשֶ
ְדָרה, ֶפן ַהְיָמִניתָֹעָלה ְלד ִ , ָהָיה חֹוֵתְך ְויֹוֵרד ַעד ַהׁשּ

ְדָרה אֹלוְ  ִ ׁשּ י , ָהָיה נֹוֵגַע ּבַ ּתֵ יַע ִלׁשְ הּוא ַמּגִ ַעד ׁשֶ
זָָּכה ָבהּ  ֲחָתָכהּ . ְצָלעֹות ַרּכֹות , ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ

לּוָיה ָבהּ  ֵבד ּתְ   . ְוַהּכָ
ָרה א לֹו ַלּגֵ י , ּבָ ּתֵ אן ּוׁשְ י ְצָלעֹות ִמּכָ ּתֵ ּה ׁשְ יַח ּבָ ְוִהּנִ
אן זָָּכה ָבהּ . ְצָלעֹות ִמּכָ ֶנה , ֲחָתָכּה ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ ְוַהּקָ

הּ  לּוִיים ּבָ ב ְוָהֵריָאה ּתְ   . ְוַהּלֵ
א לֹו ְלד ָמאִליתֹּבָ ְ י ְצָלעֹות , ֶפן ַהׂשּ ּתֵ ּה ׁשְ יַח ּבָ ְוִהּנִ

ן ַמּטָ י ְצָלעֹות ַרּכֹות ִמּלְ ּתֵ ְוָכְך . ַרּכֹות ִמְלַמְעָלן ּוׁשְ
הּ  ֲחֶבְרּתָ יַח ּבַ ִים . ָהָיה ַמּנִ ּתַ יֶהן ׁשְ ּתֵ ׁשְ יַח ּבִ ִנְמָצא ַמּנִ

ן ַמּטָ ִים ִמּלְ ּתַ ִים ׁשְ ּתַ ִים ִמְלַמְעָלן ּוׁשְ ּתַ ּה ֲחָתכָ . ׁשְ

ָָּכה ָבהּ  ז הּ , ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ ְדָרה ִעּמָ ִ חֹול , ְוַהׁשּ ְוַהּטְ
הּ  לּוי ּבָ ל ָיִמין קֹוִרין , ְוִהיא ָהְיָתה ְגדֹוָלה, ּתָ א ׁשֶ ֶאּלָ
דֹוָלה לּוָיה ָבהּ , ּגְ ֵבד ּתְ ַהּכָ   . ׁשֶ

א לֹו ָלע זָָּכה בוֹ , ֶקץֹּבָ ְוַאְלָיה , חֹוְתכֹו ּוְנָתנֹו ְלִמי ׁשֶ
ע י ְכָליֹות ִעּמוֹ  ְוֶאְצּבַ ּתֵ ֵבד ּוׁשְ   .ַהּכָ

זָָּכה ָבהּ  ָמאִלית ּוְנָתָנּה ְלִמי ׁשֶ ְ ִנְמְצאוּ . ָנַטל ֶרֶגל ַהׂשּ
ָיָדם ּוָרה ְוָהֵאָבִרים ּבְ ׁשּ ן עֹוְמִדין ּבַ   . ֻכּלָ

יִמינוֹ  אשׁ ֹרהָ . ּוָבֶרֶגל אשׁ ֹרבָּ , ָהִראׁשֹון ְוָחְטמֹו , ּבִ
י ְזרֹועוֹ  ַלּפֵ י, ּכְ עֹוָתיוְוַקְרָניו ּבֵ ִחיָטתֹו , ן ֶאְצּבְ ּוֵבית ׁשְ
ֶדר ָנתּון ָעֶליהָ , ִמְלַמְעָלן ל ָיִמין . ְוַהּפֶ ְוָהֶרֶגל ׁשֶ

מ ׂשְ   .ּוֵבית עֹורֹו ַלחּוץ, אלוֹ ֹּבִ
ִני ֵ י ָיַדִים, ַהׁשּ ּתֵ ׁשְ יִמינוֹ . ּבִ ל ָיִמין ּבִ מ, ׁשֶ ל ׂשְ אל ֹׁשֶ
מ ׂשְ   . ּוֵבית עֹוָרן ַלחּוץ, אלוֹ ֹּבִ

י ִליׁשִ ְ יִמינוֹ . עֶקץ ּוָבֶרֶגלבָּ , ַהׁשּ ְוָהַאְלָיה , ָהעֶקץ ּבִ
עֹוָתיו ין ֶאְצּבְ ֶלת ּבֵ י , ְמֻדְלּדֶ ּתֵ ֵבד ּוׁשְ ע ַהּכָ ְוֶאְצּבַ

ָליֹות ִעּמוֹ  מ, ַהּכְ ל ׂשְ מָֹהֶרֶגל ׁשֶ ׂשְ ּוֵבית , אלוֹ ֹאל ּבִ
  . עֹורֹו ַלחּוץ
ָרה, ָהְרִביִעי ָחזֶה ּוַבּגֵ יִמינוֹ . ּבֶ ָרה , ֶהָחֶזה ּבִ ְוַהּגֵ
מ ׂשְ עֹוָתיו, אלוֹ ֹּבִ ין ֶאְצּבְ   . ְוַצְלעֹוֶתיָה ּבֵ

י י ְדָפנֹות, ַהֲחִמיׁשִ ּתֵ ׁשְ יִמינוֹ . ּבִ ל ָיִמין ּבִ ל , ׁשֶ ְוׁשֶ
מ מֹׂשְ ׂשְ   .ּוֵבית עֹוָרן ַלחּוץ, אלוֹ ֹאל ּבִ

י ִ ׁשּ ִ יֶהם , ַהׁשּ ּבֵ ָבָזְך ּוְכָרַעִים ַעל ּגַ תּוִנין ּבְ ָרַבִים ַהּנְ ּקְ ּבַ
  . ִמְלָמְעָלה

 ְ סּ , ִביִעיַהׁשּ   . ֶלתֹּבַ
ִמיִני ְ ין, ַהׁשּ ֲחִבּתִ   . ּבַ
יִעי ׁשִ ִין, ַהּתְ יָּ   . ּבַ

ַמֲעָרבוֹ  ה ּבְ ֶבׁש ּוְלַמּטָ , ָהְלכּו ּוְנָתנּום ֵמֲחִצי ַהּכֶ
ִזית. ּוְמָלחּום ת ַהּגָ ּכַ ִלְקרֹות , ְוָיְרדּו ּוָבאּו ָלֶהם ְלִלׁשְ

ַמע   :ֶאת ׁשְ
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אפשר לראות בזה תיאור מאוס . חוטה לאיבריםמשניות אלו מתארות את ניתוח הבהמה הש

אבל מהמשניות עולה אווירה אחרת ". בית מטבחיים"הממחיש את אופיו של המקדש כ

... הגיע... ויורד עד שהוא מגיע: "לשון המשנה רוויה דימויים של מסע או תהלוכה. לחלוטין

בחטיבת המשניות הזאת , מזו יתרה 1".בא לו... בא לו... בא לו... מגיע... ויורד... עלה... עלה

סגנון המשפט מבטא את תפיסת  !אחד עשר פעמים חוזר ונשנה" בו äëæונתנו למי ש"המשפט 

  .המשנה שאין כאן עיסוק פחות ומאוס אלא זכות מיוחדת

ה ובין דמותה "בפרק הקודם ראינו כיצד המשנה מעצבת אנלוגיה בין הקרבן המובא לקב

תובנות שעלו אפשר לראות פנים נוספות של האנשת מתוך ה. של הרעיה משיר השירים

לב , הפרק הרביעי הוא הפרק האמצעי. במסכת תמיד שבעה פרקים; הטלה המועלה לקרבן

, בלב המסכת, ואכן. אמצעו של הפרק, השנייה מבין שלוש המשניות היא משנה ב. המסכת

  : מופיע הלב, באמצע משנה ב

   2.קרע את הלב והוציא את דמו

ויש בכך מעין מימוש סמלי , עולה בטהרה לשמים כשליבו קרוע, ייצג את האדםהמ, הטלה

  ).יג, יואל ב( ..."'ה ִ�ְגֵדיֶכ
 ְו��ב� ֶאל ְו�ל ְלַבְבֶכ
ְלַבְבֶכ
ְלַבְבֶכ
ְלַבְבֶכ
ְוִקְרע� "של הפסוק 

  : בהמשך המשנה מופיע

  .קרעו ונמצא כלו גלוי לפניו

נראה . וייתו אינו מובןהצורך לציין את היות הכבש כולו חשוף לעיני הכוהן החותך את גו

הביטוי . 'שהדגשה זו נועדה להבליט את המשמעות המסוימת של הקרבן כעמידה לפני ה

חופש לכל , ה"ל ביטוי לידיעתו המוחלטת של הקב"משמש בספרות חז" הכל גלוי לפניו"

  :חדרי בטן

 ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו' והלא כבר נאמ åéðôì éåìâ ìëäאם תאמר שאין ...

 íáìå לז-לו, תהילים עח(לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו.(  

  3ט, בבא קמא ז, תוספתא

לובשים צורה מוחשית " גילוי הכל""קריעת הלב"מושגים מטפוריים כמו , בהקרבת הקרבן

  .והופכים לסמלים

  : במשנה הראשונה של הפרק הנוכחי רמוז סמל רוחני נוסף

  4.ולא היו כופתין את הטלה אלא מעקדים אות

הבנה . רומזת כי הקרבת הקרבן היא מעין שחזור של עקדת יצחק" מעקדים"הבחירה בלשון 

   5.כזו מתקשרת למסורות שהמזבח ניצב במקום שהתרחשה בו עקדת יצחק
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, הקישור לעקדת יצחק יכול להתברר גם מתוך השוואה לדבריו של אברהם במדרש הבא

  : שלשונו רצופה ביטויים המשמשים גם בפרקנו

âêéðôì òåãéå éåì  בראשית כב(' קח נא את בנך את יחידך'בשעה שאמרת לי ( äéä

êáéùäì äî éáìá.  

  ויקרא רבה פרשה כט

  :ה אברהם מבקש"מתוך הכרה בידיעה זו של הקב

כך כשיהיו בניו ... אלא כשם שהיה לי מה להשיבך וכבשתי את יצרי ולא השבותיך...

תהא מזכיר להם עקידת יצחק אביהם של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים 

  ... ועמוד מכסא הדין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים

  שם

  .יהי רצון שבזכות הקרבנות תתקיים בקשת הרחמים של אברהם אבינו

  

  ).ד- א, יומא ה(השווה לתיאור של המשנה את כניסת הכוהן הגדול לקודש הקדשים   1
האירוע המרכזי של המסכת  –) א, ה(גם במסכת יומא ישנה משמעות מיוחדת למשנה האמצעית   2

  . ולפנים-כניסת הכוהן הגדול לפני, מתרחש בה
? ישמעאל אומר והלא הכל גלוי וידוע לפניו' היה ר. וראה את הדם: ראה גם בהקשר של דם קרבן  3

  ). ה וראה את"דפסחא בא פרשה יא ד' מס –מכילתא דרבי ישמעאל בא (
יד ורגל כעקידת יצחק בן : תנא: "כך מופיע גם בברייתא שבתלמוד הבבלי ביחס למשנה זו  4

  ).ב"תמיד לא ע, בבלי" (אברהם
, שנאמר זה מזבח לעולה לישראל, ואין משנין אותו ממקומו לעולם, המזבח מקומו מכוון ביותר   5

ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות 

בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן ' את בית ה

   .היבוסי

ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם 

  ... המזבח ועקד עליו יצחק

  ).ב-א, הלכות בית הבחירה ב, ם"רמב(


