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 לו. דף

 

עד כותל דרומה מכותל צפוני של עזרה ו, 2עמד כולו בדרום 1המזבחי"א ש
עד במערב , וכנגדו מכותל האולם 3ומחצה אמה  המזבח שהוא רוחב ששים

ה הוא הנקרא כותל מזרחי של עזרה שהוא אורך ע"ו אמות, כל המרובע הז
אך בין האולם והמזבח ממש  .צפון והוא המקום ששוחטין בו קדשי קדשים

ם כנגד העמידו הפר והשעירי ובר אינו מהצפון. ולשיטה זכאין שוחטים. ש
ת קצהעמידו מו ,חבקיר המזל צפונית מזרחית ,4המזבחהשטח שבין האולם ו

גופו בין צפון לדרום וראשו מעוקם  גופו של הפר בין האולם והמזבח ממש
. בואר להלןכמו ש מזרחלראשו למערב וזנבו  השעירים העמידו ו, למערב

 םבין האולושם העמידו הפר  היו בצפון, ן המזבחבע אמות משש 5וי"א
 .והמזבח

                                                 
, בדעת ערוך השולחן העתיד הלכות בית המקדש סימן ב סעיף וכס"מ עבודת יוה"כ ג ב בדעת הרמב"ם,  1

 הרמב"ם
 .ועיין מרכה"מ עבודת יוה"כ שם דצפון אינו נקרא אלא מכותל המזבח 2
 טז -רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכה יב  3
 כסף משנה שם 4
מצפון לדרום ובחלק שבין המזבח לדעתו שריבוע הצפון היה עד קיר וביאר , בדעת הרמב"ם ט יומא ג טתוי" 5

 וכן הוא בלח"מ עבודת יוה"כ ג, ב ע אמות.שבשש או ם היה עוד המזבח לאול



 
 
 
 
 

 

בין האולם ולמזבח שתים ועשרים, המשך השטח ש - ממערב למזרח  - ובתוך השטח הזה נכלל

המזבח שתים ושלשים, מקום דריסת רגלי הכהנים והוא הנקרא עזרת כהנים אחת גד נהרוחב שכ
יחד שבעים  עשרה אמה, מקום דריסת רגלי ישראל והוא הנקרא עזרת ישראל אחת עשרה אמה.

  ה.ושש אמ

ית המטבחים שמונה אמות, בית המטבחים י"ב אמות ומחצה, מכותל צפוני עד ב -ום רמצפון לד
מקום השולחנות שמונה אמות ובו שולחנות של שיש ושם תולין ומפשיטין את הקדשים בצדו. 

שמניחין עליהן הנתחים ומדיחין את הבשר לבשלו, ושמנה שלחנות היו, ובצד מקום השלחנות 
. ובין מקום הטבעות והמזבח שמונה אמותדשים. מקום הטבעות כ"ד אמה, ושם שוחטין את הק

 יחד ששים וחצי אמה.

 

אך היה כשר מן הדין להעמדת הפר, דכולה לפני ה' היא, 6כל צפון העזרה 
משום חולשא דכהן גדול שלא יכבד עליו קרוב להיכל היו מעמידים הפר 

 ,טורח משא מזרק הדם למרחוק

בפינה מזרחית  7שבין האולם והמזבחנגד השטח ים הפר כדיו מעמיי"א שה
ומקצת גופו  ,8להלן מקיר המזבח הצפוניורוב גופו ראשו  פונית של המזבחצ

, והיה גופו מהצפון לדרום אך עיקמו את ראשו לצד 9האולם והמזבחהיה בין 
הצפוניות ביותר מות שהעמידו כולו בין אולם ולמזבח בשבע א 10מערב, וי"א

 גופו וראשו כנ"ל.

שיהיה ראשו להיכל שהוא במערב ואחוריו  רבעמידוהו בין מזרח למעלא הו
מא יטיל גללים וגנאי הוא להראות בית הרעי שלו לצד מזבח ש למזבח

 .כך היה ראשו לדרום וזנבו לצפוןלפי

                                                 
 ר' עובדיה מברטנורא מסכת יומא פרק ג משנה ח 6
וא"כ הכא דמעמידן במזרח העזרה לצפון המזבח דליכא למיחש שמא יראה בית "וז"ל  . "מ שםכ"כ בכס 7

הרעי שלו לצד המזבח שהרי הם מרוחקים מהמזבח לצד מזרח העזרה מעמידן כדתניא הזבח עומד בצפון ופניו 
ופרו " פרק ד הלכה א אמאי בפרו של הכהן כתב הרמב"ם שםך צ"ע א ."למערב וממילא דהוו אחוריו למזרח

 "האולם ולמזבח ראשו לדרום ופניו למערב והכהן עומד במזרח ופניו למערב היה עומד בין
תני כבין האולם למזבח ואין זה הגה"ה בלשון שמה דאמרינן אר בדעת הרמב"ם מרכה"מ שם שביועיין  8

המשנה דודאי כל הרצועה קל"ה אמה ברוחב כ"ב אמה מקרי בין האולם ולמזבח בכל הש"ס ולענין עשר 
 .קדושות פ"ז מהל' בית הבחירה ה"כ עיין שם

כ סי' קלח אות ט ובזה מיושב אמאי אור בסדר עבודת יוה"ר' אהרון הכהן בביל ותבודת הקרבנעיין בספר ע 9
א לא וממיל, הרי לא היה ממש בין אולם למזבח בעמידוהו ממזרח למערההרמב"ם לא הכס"מ בדעת לדעת 

 .יה צריך לעקםך מכיון שמקצת גופו העמידו שם להכי ההיה בית רעי שלו כנגד המזבח א
ול רק שפסק כן. )ומשמע שם שכל בין אולם למזבח : ועיין לקוטי הלכות זבחים כט ט הנזכריםלח"ם ותוי" 10

 שבע אמות.



 
 
 
 
 

 

 

 

ריך הסומך לסמוך בכל כחו בשתי ידיו על ראש הבהמה שנאמר על ראש צ
העולה לא על הצואר ולא על הצדדין, ולא יהיה דבר חוצץ בין ידיו ובין 

, אם היה הקרבן קדש קדשים מעמידו בצפון ופניו 11וכיצד סומך ,הבהמה
ומניח שתי ידיו בין שתי קרניו  ,רח ופניו למערבוהסומך עומד במז ,למערב

ומתודה על חטאת עון חטאת ועל אשם עון אשם, ועל העולה מתודה עון 
כיצד מתודה אומר חטאתי עויתי פשעתי  עשה ועון לא תעשה שניתק לעשה.

, ובחטאת אומר רק ועשיתי כך וכך וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי
 .12עויתי ופשעתי ואין שייך לומר ,על המזיד הבא הניחטאתי שהרי א

 :דף לו

 

)אחרי אמר בתורה זה שנשמפי השמועה למדו שכבר נתבאר לעיל דף לה: 
ל, אֵּ רָּ ל ִיש ְ ל ְקהַּ ד ּכָּ יתֹו ּוְבעַּ ד ּבֵּ ֲעדֹו ּוְבעַּ ר ּבַּ , זה וידוי דברים מות טז, יז( ְוִכּפֶּ

כיצד הוא אומר אנא השם חטאתי עויתי ופשעתי לפניך אנא השם כפר נא 
)שם לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי וכו' שנאמר 

ם  יכֶּ ּטֹאתֵּ ם ִמּכֹל חַּ ְתכֶּ ר אֶּ הֵּ ם ְלטַּ יכֶּ ר ֲעלֵּ ּפֵּ זֶּּה ְיכַּ ּיֹום הַּ י בַּ ק לִ טז, ל( ּכִ י ְיֹקוָּ ְפנֵּ
רוּ  ְטהָּ   .ּתִ

אם עבר שבין עשה בין לא תעשה  13כל מצות שבתורהב כן הוא נוסח הוידוי
כשיעשה תשובה וישוב מחטאו  ,אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה

י  (ז-, והנשא )שנאמר  ,חייב להתודות לפני האל ברוך הוא ה ּכִ ָּ ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
                                                 

 רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ג הלכה יד 11
 פאר הלכות מעשה הקרבנות פרק ג הלכה ידיכהן  12
 רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א 13



 
 
 
 
 

 

ּטֹ ל חַּ ּו ִמּכָּ ֲעש  ם יַּ דָּ אָּ וּ וכו' את הָּ ש  ר עָּ ם ֲאׁשֶּ אתָּ ּטָּ ת חַּ ּדּו אֶּ זה וידוי  וגו' ְוִהְתוַּ
חטאתי עויתי  14כיצד מתודין אומר אנא השם ,שהדברים, וידוי זה מצות ע

פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר 
אלא צריך  ,15"חטאתי"ואינו מספיק לומר רק  .לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי

עו חטאתי בשוגג עויתי במזיד פשעתי שמשמ ,חטאתי עויתי פשעתי -לומר 
 רד.במ

 

                                                 
אפשר דכ"כ רבנו משום וידוי קרבנות אבל  כו'ו יליף לה מוידוי כהן גדול דאמרו שם מנין שבאנא ושבשם 14

סתם וידוי א"צ אנא דוקא ובמדרש רבה ויקרא וכן בילקוט ישעיהו נ"ה הנוסח מודה אני את כל אשר עשיתי 
לפניך וכו' יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו שתמחול לי וכו' ולא הזכירו אנא, ומ"ש יהי רצון זה אינו מנוסח אנא 

 שם עבודת המלך .ה'
 , חלח"מ תשובה ב 15


